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ت  يتفق عليها مع اإلدارة   اإلعال

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

د الذى فقده املسلمون ونسعى لتجديده. هذه هـى الضالة الىت   ننشدها وا

 شعار  دعوتنا

وفطرتــــــه    اإلســــــالم ديــــــن هللا  أوالً:
 الىت فطر الناس عليها.

اإلســـالم نســب يوصــل إىل    نيــاً:
 . رسول هللا

ــاً: ــلمون    لثـ ــن واملسـ ــالم وطـ اإلسـ
 مجيعاً أهله.

 االشرتاكات
 سوم الربيد. ر    خالصةجنيه سنو   ١٠٠ر  ـ داخل مص 

ً خالصة رسوم الربيد. ٥٠قى دول العامل   دوالراً سنو

 واجلهـاد خلقـنا  اللــه  معـبود 
 واخلـالفـة غايتنا  سول مقصود ر وال

 وأبو العزائم  إمامنا  والقـرآن  حجتنا 
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 إلى رجال األمة اإلسالمية في مشارق األرض ومغاربها

 أوطانهم  لىإلى الغيورين ع

 إلى كل من يريد نهضة بالده

متداول في أدبيات العلـوم السياسـية واالجتماعيـة نشـأ هناك مصطلح  

الطـابور   :م، وهـو١٩٣٦سبانية التي نشبت عـام  أثناء الحرب األهلية اإل

 .الخامس

المقــال الماضــي كتبنــا عــن أصــل المصــطلح اللغــوي والسياســي، فــي 

وعرجنا إلـى مرادفـات المصـطلح فـي العـالم اإلسـالمي، ومهـام الطـابور 

 الخامس على األصعدة المختلفة.

في هذا العدد سنبدأ التحدث بالتفصيل عن جماعات الطـابور الخـامس 

 في البلدان اإلسالمية، وسنبدأ بمنظمات المجتمع المدني.  

 

 هوتـدمير هحتاللـاو  هختراقـاو  هليس هناك بلـد فـي العـالم يمكـن غـزو

من أهله وهؤالء الخونة هم الجواسيس، وفـي عصـر الكـذب   ةبدون خون

من محاكمته يكافأ بتقليـد المناصـب   وبدالً   ا،وطني   صار الجاسوس مناضالً 

تصـل أن   وقـد  ،و تـدميرهاأالعليا في الدولة التـي يسـاعد علـى اختراقهـا  

 ا للجمهورية.و حتى رئيسً أا للوزراء  رئيسً  وأا  يصبح وزيرً 

والفضــائيات  مــن خــالل التصــريحات يفعلــه الطــابور الخــامسمــا 

نسـان مـن تجسـس تفعله بعض من منظمات حقـوق اإل  والصحف وكل ما

ت أو تحلـيالت للواليــات م معلومـاتقــد، حيـث لكــل أعمـى ةظـاهر ةوعمالـ

 للصـهيونية العالميـةدق تقـدمها أبعبـارة    والغرب بشكل عـام، أوالمتحدة  

إال خيانـة عظمـى للـوطن لكـن فـي ثـوب   ، ومـا ذلـكنظير حفنـة دوالرات

 .جديد

أنـه خـائن   :وهـي  ،كان الجاسوس في الماضي له صفة قبيحة واحـدة

وكانـت جريمـة الجاسوسـية تسـمى   ،يعمل لنقـل أخبـار وطنـه إلـى العـدو

ناشـًطا حقوقيــا، ، أمـا اليــوم فيسـمى نـة العظمـى وعقوبتهــا المـوتبالخيا

اآلجـر ويحظـى بالحمايـة.. يتجسس على بلـده بصـورة رسـمية مدفوعـة  

للتوضيح نقول:و



 
 

لجواسيس لهم أسماء جميلـة ا  األن أصبح

محلـل سياسـي.. كاتـب وباحـث فـي :  آخرى

شؤون.. مستشار ثقافي.. خبير إستراتيجي.. 

مـدير مركـز ناشط سياسي.. ناشط حقوقي..  

 ة.ي سات اإلستراتيجاللدر

ــرً  ــات إن كثيـ ــات ومؤسسـ ــن جمعيـ ا مـ

والتـي   في العالم اإلسـالمي،المجتمع المدني  

لم يحصل بعضها على تـراخيص تعمـل فـي 

ــة واإلقتصــادية  ــات اإلجتماعي ــداد الدراس إع

حتى   ؛والسياسية واألمنية عن قاعدة المجتمع

 ىلإقمته وترسل هذه الدراسات والمعلومات  

 .جهات التمويل بالخارج

وباحثوهــا  هـذا عمــل إســتخباراتي بحــت

قصاها دون أمن أقصاها إلى  البلدانيجوبون  

ممـا يقـدم أمـن   ؛أجهزة رقابية  ةالخضوع ألي 

الدول اإلسالمية علـى طبـق مـن ذهـب أمـام 

 األمريكان والصهاينة.

إن القلق يساور الجميع من حجم التعاون 

القــــائم بــــين منظمــــات المجتمــــع المــــدني 

ا والواليات المتحدة األمريكيـة لمـا يمثلـه هـذ

التعــاون مــن خطــورة علــى مصــلحة الــبالد 

 اا واحدً فأمريكا ال تقدم دوالرً   ،وأمنها القومي

إال إذا كانت تعلـم أنـه سـيعود بالفائـدة عليهـا 

ومعهـا خدمـة   وعلى مصالحها اإلسـتراتيجية

 بالمنطقة. هطماعأالكيان اإلسرائيلي و

فــي اآلونــة األخيــرة تــم تســريب أســماء 

ــي العديــد مــن ج واســيس المجتمــع المــدني ف

العــالم العربــي عبــر موقــع "ويكيلـــيكس"، 

بضـرورة فـتح وطالب الكثير مـن الـوطنيين  

ــن  ــع م ــع جمي عة م ــّ ــة وموس ــات عاجل تحقيق

ويكيليكس مـن   وثائقهم ضمن  ؤوردت أسما

كتّاب ومحللين وصحافيين ومحامين ونشطاء 

وذلــك لمعرفــة تفاصــيل  ،وحركــات سياســية

 ،ة تسلم هذه األموالوحقيق  ،هذه االجتماعات

ي شخص مهمـا كـان يثبـت تورطـه أوتقديم  

القومي لمحاكمة عاجلـة   بلدهبأمن    هوإضرار

 وعلنية.

لقد كشفت الوثائق أن األمريكان يقدمون 

ــد تصــل لمليــون  احــً َنمِ  ــدوالرات ق ــاآلف ال ب

لطـــالبي التمويـــل لمشـــاريعهم، عبـــر دوالر 

ســفاراتهم وقنصــلياتهم فــي المنطقــة العربيــة 

واإلســالمية، والمهــم فــي هــذه المشــاريع أن 

ــة بصــفة  ــي المنطق ــا ف ــي مصــالح أمريك تلب

وفــي البلــد التــي ينتمــي إليهــا طالــب  ،عامــة

 المشروع بصفة خاصة.

أمريكا لـديها تـالل مـن الـدوالرات، فقـد 

رعلـى أكثـر مليـون دوال  ١٢٥صرفت نحـو  

منظمة ومؤسسة تعمل في مصر منذ  ٣٧من 

مليــــون  ٢٣بخــــالف  ،م٢٠١١ ينــــاير ٢٥

ــذي يعمــل  دوالر مــن المعهــد الجمهــوري ال

 بمصر رغم أنف المصريين.

ــل  ــدوالرات لتموي ــين ال ــدفقت مالي ــد ت لق

ــات  ــة منظم ــة وتنمي ــة وحقوقي ــات أهلي جمعي

المجتمع المدني ومؤسسات إعالميـة لتحقيـق 

ــة  ــآرب خاصـ ــة مـ ــدات غربيـ ــة أجنـ وخدمـ

ــة  وتوجهــات سياســية عالميــة وأهــداف ثقافي

واقتصــادية تــدعم فكــرة العولمــة أو الشــرق 

األوســـط الكبيـــر أو التجمعـــات األقليميـــة 

وبطبيعـة الحـال ازداد تـدفق تلـك   ،المشبوهة

ــد  ــين بع ــاير  ٢٥المالي ــن  م٢٠١١ين ــة م لفئ

المنتفعين ودعاة التحرر والعلمنة مـن بعـض 

قيين والسياســيين وبعــض الناشــطين الحقــو

ــين عالاإل ــين"مي اب ومحلل ــّ ــحافيين وكت  "ص

يوهمــــون أنفســــهم طــــوال الوقــــت  نممــــ

هـدم بمشروعية تلك األموال المشبوهة التي ت 

 مؤسسات الوطن وتدمر مقدراته.

 

 اعلموا يا رجال األمة

ن للغــــرب مــــن منظمــــات ي المــــوال أن

، رعـدة محـاوالمجتمع المدني يعملـون علـى  

 سنستعرض بعضها:

 

فـي فبرايـر   نشر موقع «روسـيا اليـوم»

إن األمن القـومي   :ا، قال فيه، تقريرً م٢٠١٩



 
 

المصري حذّر عبر رسائل سرية، الجامعات 

المصــرية مــن «برنــامج االتحــاد األوروبــي 

ــة والبــــرامج  ــات األكاديميــ ــادل البعثــ لتبــ

 تقبـللى نشـر ثقافـة  إالتربوية»، التي تهدف  

اليهـود واإلسـرائيليين ضـمن ومثليي الجنس  

 إطار الحرب على مصر.

في ضوء التهديدات األمنية التي تزايدت 

سـنوات األخيـرة أكثـر مـن على مصر في ال

أي وقت مضـى، تلجـأ الجهـات األمنيـة إلـى 

فرض احتياطـات شـديدة الجديـة، وممارسـة 

ــة  ــات الثقافي ــى االتجاه ــارمة، عل ــة ص رقاب

الغربية، التي تغـزو بلـدنا وتختـرق حـدودها 

ــً  ــً اختراقـ ــا ا ناعمـ ــا، ونظامهـ ــدد هويتهـ ا لتبـ

 االجتماعي اإلسالمي السائد فيها.

ا، ال يتفـق ا اجتماعيـ أوروبا تمتلك نظامًـ 

لكنهـا تخطـط مع قيمنا العربيـة واإلسـالمية،  

ن يــتم نقــل تلــك الثقافــة إلينــا عــن طريــق أل

ــاحثين  ــباب البـ ــى شـ ــة إلـ ــدورات المقدمـ الـ

والطالب المصريين، مـن منظمـات االتحـاد 

ــات  ــادل البعثـ ــتار "تبـ األوروبـــي خلـــف سـ

العلميــة"، التــي تهــدف إلــى توجيــه الشــباب 

مــل مــع مثليــي الجــنس العربــي إلــى التعا

 والملحدين واإلسرائيليين برحابة صدر.

هذه الـدورات تطالـب بضـم هـؤالء إلـى 

نسيج المجتمع، بـل وبوضـع قـوانين تضـمن 

لهم حقوقهم في الدستور، وهذا يخالف تعاليم 

 كل األديان السماوية ومبادئنا الشرقية.

ومن أجل ذلك تحتفي منظمات المجتمـع 

بقصـة حـب بـين   المدني بين الحـين واآلخـر

ــل  ــن أج ــاتين، م ــاء زواج فت ــاتين، أو ادع فت

 تهيئة المجتمع لتقبل فكرة وجود الشذوذ.

كما تدافع هـذه المنظمـات باسـتماتة عـن 

شبكات الشـذوذ التـي تقـوم األجهـزة األمنيـة 

 بضبطها بين الحين واآلخر.

تــم تدشــين العديــد مــن منظمــات حقــوق 

المجتمعات اإلسالمية، تحت شعار المرأة في 

حماية المرأة وحقوقهـا وحريتهـا،   :اق هوبرَّ 

لكن الستار الخفي خلف هـذه المنظمـات هـو 

 محاولة تخريب األسرة.

هــــذه المنظمــــات تــــدفع المــــرأة إلــــى 

ــا، وتـــدفعها إلـــى  ــن أبويهـ ــتقاللية عـ االسـ

االستقاللية عن زوجها، ففـي الحالـة األولـى 

األسـرة والمجتمـع، تصبح غير مقيدة بتقاليـد  

ع وتخـرب لْـ وفي الثانيـة تتجـه للطـالق والخُ 

ــا ــاالت  ؛بيته ــدد ح ــدينا ع ــالي أصــبح ل وبالت

 قارب عدد حاالت الزواج.ي ا طالق سنوي 

ــ ا م تــرتبط المنظمــات الحقوقيــة  اغالبــً

باإللحاد، بل وترى أن أغلب المنادين بحقوق 

 هم.ون اإللحاد وينشرونه بين ن اإلنسان يبط

بتنظيــف تقــوم األجهــزة األمنيــة قبــل أن 

شوارع وسط البلد من المقاهي الجانبية التـي 

ــا  ــدين، كن ــالحقوقيين والملح ــلء ب ــت تمت كان

نراهم بوضوح يجلسـون علـى هـذه المقـاهي 

ــة  ــاد والحريـ ــى اإللحـ ــباب إلـ ويـــدعون الشـ

باعتبارهمــا مرادفــان للتمــرد علــى المجتمــع 

 والخالق.

نظــرهم هــي حريــة الحريــة مــن وجهــة 

جنسية في المقام األول، وسياسية فـي المقـام 

ــية  ــة السياس ــي ممارس ــا ال تعن ــاني، لكنه الث

 عندهم بقدر ما تعنى الفوضى والتخريب.

مـن الحريـة   ااإللحاد فيعتبرونه جزءً   اأم

ــوانين  ــى ق ــردون عل ــم يتم ــا أنه ــة، كم العام

 يتمردون على خالقهم.وبلدانهم، 

غالًبا ما تصدر البيانـات التضـامنية مـن 

المنظمـــات الحقوقيـــة مـــع كافـــة المخـــربين 

ــأجو ــاهرات روالمـ ــون بتظـ ــذين يقومـ ين الـ

بغرض الفوضى، أو مـن يقومـون باالعتـداء 

 على المنشآت العامة.

تبــدأ البيانــات بــالخروج مــن المنظمــات 

المحلية، ثم يرسلون استغاثة إلـى المنظمـات 

ميل يكون التضامن، بالخارج، وعلى قدر الع

مـن المفوضـية األوروبيـة   افأحدهم ترى بياًن 

لحقوق اإلنسان يدعمـه، وآخـر تـرى األمـين 

العام لألمم المتحدة يعـرب عـن قلقـه لمجـرد 

 اقتياده لمقر أمني.

ــبحت قضــايا  ــرة أص ــود األخي فــي العق

هـي الحجـة التـي تتـدخل بهـا حقوق اإلنسان  

 ي شؤون الدول اإلسالمية.الدول الغربية ف

وعندما تريد دولة غربية أن تتـدخل فـي 

شأن دولـة فـي المنطقـة، ترسـل إلـى أبنائهـا 

ــذين  ــة، ال ــات الحقوقي ــي المنظم ورعاياهــا ف

يعيشون على تمويلها، لتطلب منهم أن يكثفوا 

من إطالق بيانات االستغاثة واالستهجان من 

ن األوضاع الحقوقية في البالد، تماًما كما كـا

ــتعمر  ــي دعــوة المس ــابقًا ف ــالء س ــل العم يفع

 الحتالل البلدان.

من ضمن مهام المنظمات الحقوقية، دفع 

بعض األشخاص لعمليات التحـول الجنسـي، 

ورعايتهم بالمال والعمل واإلقامة، مـن أجـل 

 نشر هذا السلوك في المجتمع.

ا حومشكلة هذا الت  ل أنـه ال يكـون معترفـً

ممـا يجعـل مـن   ؛ا في أكثـر حاالتـهبه رسمي 



 
 

الشخص الذي قام بالتحويـل مسـًخا لـيس لـه 

هوية، يسـير كـالمرأة وفـي أوراقـه الرسـمية 

ذكــر، أو العكــس، وبالتــالي ال يســتطيع أن 

 .كفرد فاعل في المجتمعيمارس دوره 

بالمتـــاجرة المنظمـــات كمــا تقـــوم هـــذه 

ــبض  ــد الق ــخاص بع ــؤالء األش ــة ه بمظلومي

اع غيـر أخالقيـة أو فـي عليهم إما فـي أوضـ

ــوارع،  ــي الشـ ــة فـ ــر قانونيـ مظـــاهرات غيـ

ويطـــالبون بســـجون خاصـــة بهـــم إلحـــراج 

 البالد، ومن ثم فتح الباب للتلكك الغربي.

تقــوم بــه  إن قلــب الحقــائق هــو أهــم مــا 

منظمات المجتمع المـدني، فتـراهم يعتبـرون 

ــوات األمــن لإلرهــابيين انتهاكــات  تصــفية ق

 لحقوق اإلنسان.

ويعتبرون نقـل السـكان مـن العشـوائيات 

لمنــاطق حضــارية "تهجيــًرا"، ويســتخدمون 

العديد من المرادفـات التـي تفـتح البـاب أمـام 

مهاجمة دولتهم بحجة حماية حقوق اإلنسان، 

ا  :ون بين كون هذا اإلنسـانوال يفرق  ،مجرمـً

ا عاديـ   ،اأو إرهابي  ا، المهـم عنـدهم أو مواطنـً

 .الحاكمأن يفتحوا الباب النتقاد نظامهم 

إعطاء دورات ب تقوم المنظمات الحقوقية  

مكثفة للشباب فـي إشـعال الفوضـى وإسـقاط 

النظام، ومن ذلك ما سـمعنا عنـه فـي مصـر 

م، حيث اعترف العديـد ٢٠١١يناير    ٢٥بعد  

من الشـباب بتلقـيهم مثـل هـذه الـدورات فـي 

 داخل وخارج مصر من أجل إسقاط النظام.

موه فـي وقام بعض هؤالء بتطبيق ما تعلَّ 

ات قــوات مهاجمــة المنشــآت الرســمية ومقــرَّ 

 األمن.

ــة نـــرى  ــات الحقوقيـ ــين المنظمـ ــن بـ مـ

دفاعهـا منظمات حقـوق العمـال التـي تـدعي 

عــن حقــوق العمــال، لكنهــا ال توجــه العمــال 

لواجباتهم، والمحصلة أصـبحنا نـرى الكثيـر 

من عمليات تعطيـل اإلنتـاج بحجـة المطالبـة 

بالحقوق العمالية، في حين أن هؤالء العمـال 

ال يؤدون واجبهم، بل وإن بعضهم ينتهز كل 

حتـى ال يـؤدي واجبـه، ويتمـارض   ؛الفرص

ــالة  ــذهب للصـ ا، ويـ ــً ــاه أحيانـ أو دورة الميـ

إلضاعة الساعات مـن وقـت العمـل، ثـم فـي 

 النهاية يطالب بزيادة راتبه.

ليست محايدة وال الحقوقية  المنظمات    إن

منصفة للشعوب وال للحكومات.. إنها مجرد 

ن أجهزة استخباراتية دوليـة.. أي  واجهات أل

عضــاءها (جواســيس) وليســوا حقــوقيين، أ

 .نسان)بتقصي (حقوق اإلوليسوا معنيين 

في الماضي وأيام (الحرب الباردة) بـين 

الواليــــات المتحــــدة االمريكيــــة واالتحــــاد 

الســـوفيتي كـــان كـــل طـــرف منهمـــا يجنـــد 

(جواســيس) لصــالح دولتــه ضــد الطــرف 

ا وبعـد زوال (الشـيوعية) اآلخر.. ولكن حالًي 

من أوروبا ومعظم دول العالم، صـار األمـر 

ن أي ذلك (أمريكا)،  ألي دولة، بما فا  محرجً 

ــة  ــى الطريق ــيس) عل ــد (الجواس ــود لتجني تع

القديمــة التــي كانــت تعيبهــا علــى (روســيا)، 

ــكيل  ــي تشـ ــدة هـ ــة الجديـ ــارت الموضـ فصـ

ــوق  ــن (حقـ ــا عـ ــدعي دفاعهـ ــات) تـ (منظمـ

ــر  ــدعي نشـــ ــات تـــ ــان) أو منظمـــ اإلنســـ

(الديمقراطيـــة) أو منظمـــات (عماليــــة) أو 

(نســــائية). وتســــتخدمها الــــدول الغربيــــة، 

حديــد (أمريكــا)، لكــي تشــكل (خاليــا وبالت 

نائمــة) فــي الــدول المؤجلــة فــي االســتهداف 

السياسي والتـدخل السـافر، و(خاليـا نشـطة) 

ضــد الــدول المســتهدفة للتــدخل فــي شــئونها 

 اخلية..الد

ــالع  ــوء الط ــن س ــة م ــة العربي أن المنطق

ا مـــن الـــدول المســـتهدفة حاليـــً  واإلســـالمية

ا في كل للمنظمات المشبوهة التي تعيث فسادً 

تقرير تكتبه ضـدنا.. وتفعـل ذلـك بنـاًء علـى 

توجيهــات اســتخباراتية أجنبيــة علــى طريقــة 

 .بقوة وعنف) بلدكم(اهجموا على 

وللعلم هذه المنظمات المشبوهة ال تكتفي 

، بــل تجنــد ضــد البلــدانبتزويــر الحقــائق 

(جواسيس) يعملـون كــ من كـل بلـدمواطنين  

و تحت غطاء أعضـاء حقـوقيين أو نشـطاء أ

 (ناشطات نسائيات)! فقط اسألوا أنفسكم:

من أين يأتي هؤالء بكل هـذه األمـوال   -

والــدوالرات لكــي يجوبــوا أصــقاع العــالم 

 .والمصاريف الباهظة؟!

من أي يأتي هؤالء بكـل هـذه األمـوال   -

من أجل الدفاع عن الشواذ والمخربين ودفـع 

ــة  ــابر اإلعالمي ــخير المن ــم وتس ــاالت له الكف

 .؟لتسويق قضيتهم

 :اسألوا أنفسكم :وختاًما

ألمم المتحـدة لر األمين العام  لماذا يعّبِ    -

عن قلقه لمجرد القبض على "ناشط حقوقي" 

 .في بلد من بلدان العالم الثالث؟

لماذا يطلـب رئـيس الواليـات المتحـدة   -

ــط"  ــن "ناش ــرج ع ــة أن تف ــة عربي ــن دول م

 .!!اإال إذا كان جاسوًسا مهم  ؟..بعينه

د كلمتنـا، وأن نتعـاون أسأل هللا أن يوحِّ 

 جميعًا في نهضة هذا الوطن الغالي.

وصلى هللا على سـيدنا وموالنـا رسـول 

 هللا وعلى آله وسلم.
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هُ قال هللا تعالى:   ٌر لــَّ ِ فَُهَو َخيــْ َّ ْم ُحُرَماِت  ذَِلَك َوَمن يُعَّظِ

فى الحديث الطويــل: (أال   ). وقال  ٣٠  (الحج:  ِعنَد َربِّهِ 

 .)١(وإن لكل ملك حمى، أال وإن حمى هللا محارمه)

جاهــدة صــى، ومالمعا الــتحفظ مــن الميــل إلــى الحرمــة:

ا مــن النــزوع إلــى المنهيــات حتــى يــدوم كــبح  ؛الــنفس خوفــً

جماحها، تعظيًما لألمر بالمسارعة إلى القيام به، ورهبة مــن 

 أن يقع فيما نهى. اآلمر 




قبول ما أمر به هللا تعالى بالسمع والطاعة، والمســارعة 

جملــة واحــدة، إجــالالً  عنــه إلــى العمــل، وتــرك مــا نهــى 

لعظمته، وهيبة من جالله، إخالًصا لوجهــه الكــريم، ال ليــدفع 

عنه العقوبة، فيكون ذلــك عمــالً للــنفس، وال لينــال المثوبــة، 

فيكون أجير سوء، وال لنيل المنزلة عند الناس فيكون متدينًا 

بالمراءاة، ومن كانت فيه شعبة مــن تلــك الشــعب فهــو عابــد 

ء والنفاق واإلخالص فــى كتــاب الريا  رحت لكلنفسه، وقد ش

. فراجعهــا )٢((أصول الوصول)، وفى كتاب (الفرقــة الناجيــة)

  .ليدوم لك المزيد



  

 




ــه  ــئ ب ــب، يمتل ــى القل ــه هللا ف ــه يجعل فق

ــالى،  ــاب هللا تع ا لكت ــً ــب تعظيم ــف القل تجوي

 ، وخشــوًعاوإجــالالً لكــالم رســول هللا 

حتى ال تنزع النفس إلـى   ؛ثارد من اآللما ور

ا للخبـر بعـد  تأويل، وال تبتهج بتمثيل، خنوعـً

العلم أنه خرج مـن هللا، وأن الـذى جاءنـا بـه 

، وأن للعــالم إلــه بــاق. هــو رســول هللا 

ــانى إذا ســمع الحــديث، أو  ــارف الروح والع

القــرآن، اقشــعر جلــده، والن قلبــه لــذكر هللا، 

أن يحـوم للعقـل    حتقـاًرا، واهيبة للمتكلم  

حوالى فناء حظائر العزة، وتبرئة مـن الحـظ 

والهوى أن يكـون لهمـا سـلطان علـى القلـب 

 بعد سلطان كالم هللا، وكالم رسول هللا 

َل أَْحَسَن اْلَحِديِث ِكتَاًبا قال هللا تعالى:  ُ َنزَّ َّ

ذِ  وُد الــَّ هُ ُجلــُ ِعرُّ ِمنــْ اِنَي تَْقشــَ ثــَ اِبًها مَّ تَشــَ يَن مُّ

ى   َشْونَ َيخْ  وبُُهْم إِلـَ وُدهُْم َوقُلـُ يُن ُجلـُ َربَُّهْم ثُمَّ تَلـِ

اُء  ْن َيشــَ ِه مــَ ِدي بــِ ِ يَهــْ َّ َدى  َك هــُ ِ ذَلــِ َّ ِر  ِذكـْ

ادٍ  ْن هـَ هُ مـِ ا لـَ ُ فَمـَ َّ ِلْل   (الزمـر:  َوَمن يُضـْ

َك ). وقال تعـالى:  ٢٣ ِذَي أَنـَزَل َعلَيـْ َو الـَّ هـُ

هُ آيَــ  اَب ِمنــْ اِب ْحَكمــَ اٌت مُّ اْلِكتــَ نَّ أُمُّ اْلِكتــَ اٌت هــُ

ٌغ  وبِِهْم َزيـْ ا الَِّذيَن فـي قُلـُ َوأَُخُر ُمتََشابَِهاٌت فَأَمَّ

اء  ِة َواْبِتغـَ اء اْلِفْتنـَ هُ اْبِتغـَ فََيتَِّبعُوَن َما تََشاَبهَ ِمنـْ

اِسُخوَن فِي  ُ َوالرَّ ّ تَأِْويِلِه َوَما يَْعلَُم تَأِْويلَهُ إِالَّ 

ْن ولُوَن  ِم َيقُ اْلِعلْ  آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ ّمِ

ِعنِد َرّبَِنا َوَما َيذَّكَُّر إِالَّ أُْولُواْ 

 ).٧ (آل عمران: األْلَبابِ 

ا  فالواصل ال يدعى علـى األخبـار إدراكـً

وال توهًما، ويقول كما قال هللا تعـالى مخبـًرا 

ْن عن الراسخين فى العلـم:   لٌّ مـِّ ِه كـُ ا بـِ آَمنـَّ

لواصل توحيد العجـائز، حيد ا. فتواِعنِد َرّبَِن

والعامة الذين يسلمون األخبار، ويعتقدون ما 

ومـن   -سـبحانه  -فى ظاهرها أدبًا مع المـتكلم

ا فـى  تعدى تلك الحدود كان مسـتدرًجا، هاويـً

ا  -مهاوى السـخط والمقـت  -أعاذنـا هللا جميعـً

وقد تجـاوز أدعيـاء العلـم والحـال حـدود مـا 

، كـــرههم -تعـــالى -أنـــزل هللا، ذلـــك ألن هللا

فصرفهم عن الحق إلى الباطل، وإذا كره هللا 

إنسانًا لم يوفقه لما يحـب مـن األعمـال، ولـم 

يعينـــه علـــى القيـــام بـــأوامره، وكفـــى بعـــًدا 

ــام  ــيمهم مقــ ــره أن يقــ ــاء أن هللا كــ لألدعيــ

المقربين، من الذين وصفهم فى كتابه العزيز 

ــه  ــطفاه بقول ــه ومص ــة حبيب ــل معي ــأنهم أه ب

اءرُ تعــالى:  َن َحمــَ ًدا َبيــْ جَّ ا ســُ َراهُْم ُركَّعــً ُهْم تــَ

َواًنا ِ َوِرضــْ َّ َن  الً مــِّ وَن فَضــْ (الفــتح:  َيْبتَغــُ

). ومـــن لـــم يوفقـــه هللا تعـــالى للصـــالة ٢٩

خضوًعا لألمر، واقتـداء بحبيبـه ومصـطفاه، 

فقد سجل هللا عليـه القطيعـة، أعـوذ بـا مـن 

 مخالفة أمره.




ألهـــل التمكـــين ثـــالث منـــازل: منزلـــة 

 البسط، ومنزلة السرور، ومنزلة الشهود.

  


مواجهة لقدس الجبروت األعلى تحفظهم 

فــى البســط مــن إظهــار مشــاهد الــروح بــال 

رمـز، ومــن الخــروج عــن اآلداب المحمديــة 

أرقـى هم فى إلى الشطح، فإن الشاطح تائه، ف

قامات البسط، مواجهون بسواطع عظمـوت م

ــوبهم  ــوبهم، وعنــدما تنكســر قل ــه قل تنكســر ل

   يتجلى لهم الجبار فيجبـرهم. كمـا قـال

فــى الحــديث القدســى: يقــول هللا تعــالى: (أنــا 

 .)٣(عند المنكسرة قلوبهم من أجلى)

ــا  ــم نفــس م ــده، ال تعل ــان هللا عن ومــن ك

 ى حـالأخفى له، وكم زلقـت أقـدام رجـال فـ

ط، عندما قهرتهم أحوالهم، فشطحوا، أو البس

تاهوا. ومنهم أبو الحسين، الشـهير بـالحالج، 

فإنه بسـط لـه البسـاط، ودعـى، فتـاه وشـطح 

على البساط. وإنمـا األدب والخشـية يكونـان 

فى مقام البسط، فإن العبد الـذى يضـيق قلبـه 

      
  
   

 . 



  

    

عـــن تجليـــات معـــانى أســـماء الجـــالل، إذا 

عن مكانته   غاب  مال،أشرقت عليه أنوار الج

العبدية، وتعدى سور الحيطة اآلدمية، فشطح 

ــه  ــه مرشــد كامــل تداركت ــإن كــان ل ا، ف ــً تائه

العناية، فأنجاه هللا على يده، وإن لـم يكـن لـه 

مرشــد، انمحــت فــى عينــه مكانتــه البشــرية، 

فاختل نظـام تركيبـه، وتعـدى سـور الحيطـة 

وحصن األمن، وما تقول فى تائـه فـى باديـة 

الى به الشيطان أن يلتهم قلبـه،  يب ة، الالضالل

ــد  ــى ي ــا أحــب؟ فمــن كــان عل ــه م فيضــع في

يُّ المرشد، فهو كما قـال هللا تعـالى:   ُ َولـِ ّ

ى  اِت إِلــَ ــَ َن الظُّلُم ِرُجُهم مــِّ واْ يُخــْ ِذيَن آَمنــُ الــَّ

ُورِ  ــال ٢٥٧(البقــرة:  النــُّ : ). وكمــا ق

(يد المـؤمن فـى يمـين هللا كلمـا وقـع أقامـه) 

ْيِهْم لى:  تعا  قال  وكما إِنَّ ِعَباِدي لَْيَس لََك َعلـَ

 (الحجـر: ُسْلَطاٌن إِالَّ َمِن اتََّبعََك ِمَن اْلغَاِوينَ 

). وسأزيدك بياًنا عنـد ذكـر البسـط، ومـا ٤٢

 يلزمك أن تكون عليه من آدابه.




نن تحققــه بــالعجز عــن القيــام بشــكر المــ

ــن هللا  آلالءوا ــه مـ ــة عليـ ــل المتواليـ والفضـ

ــة  ــل منزلـ ــإن أهـ ــالى، فـ تعـ

ــة  ــم حقيق ــت له الســرور تجل

ــيهم ــة عل ــة اإللهي ــى  ؛المن حت

كوشفوا بمـنن هللا التـى ال تحصـى، ونعمائـه 

التى ال تستقصى، فامتألت قلوبهم شوقًا إلـى 

هللا، وحبا فيه، والحت لهـم أنـوار عنايـة هللا 

ــه ســبحانه لهــم رور  الســ، فمــألبهــم، ومحبت

أفئدتهم وقلوبهم، بما كوشفوا به مـن نعمائـه، 

علـيهم، فـدعاهم  وانبلجت لهم أنوار مننه 

الســرور للعجــز عــن القيــام بشــكر النعمــاء، 

والقصور عن تأدية حق المنة، واشتد الحـب 

: (أحبـوا قـال  -سبحانه  -الخالص للحق

ن النعم، وأحبـونى لحـب هللا لما يغذوكم به م

. وتبين جليا أن )٤(بيتى لحبى) هللا، وأحبوا آل

أعظم منة  علينا، هى نعمتـه علينـا بحبيبـه 

، فكان هذا الكشف حصـون ومصطفاه  

ألن حـب رسـول هللا   ؛أمن فى مقام السـرور

 ــا ــه علين ــل ب ــا تفض ــض م ــم بع ، وعل

يحفظ هللا  وقاية لنا من هللا   برسوله  

مـن أن يشـوبه أمـن المكـر، أو   بها سـرورنا

يعتوره غيبة عن المكانة العبديـة، فتـزل قـدم 

ثبوتها. أعوذ بوجهه العظيم من أن تكون بعد  

نعمه سـبحانه معينـة علـى مخالفـة وصـاياه، 

ــى الخــروج مــن ســور  ومننــه  ــة إل داعي

 األمن، وحصن الحفظ، إنه مجيب الدعاء.

ا ألــمَّ بهــا مــن  وكــم أفســد الشــيطان قلوبــً

حتـى   ؛ر بنوال الـنعم، والزهـو بـالمننالغرو

أوهم المتمكنين أنهم بلغوا المبلغ الذى يسـقط 

عنهم الواجبات، وصارت لهـم المنزلـة التـى 

 -يكون لهم فيهـا مـا يشـاءون، ومـن دسائسـه

ما ورد فـى كتـاب هللا تعـالى   -أعاذنا هللا منه

اهُ من قوله تعالى:    َواْتُل َعلَْيِهْم َنَبأَ الَِّذَي آتَْينـَ

َن  اَن مـِ ْيَطاُن فَكـَ آيَاِتَنا فَانَسلََخ ِمْنَها فَأَْتَبعَهُ الشـَّ

َد  ـِكنَّهُ أَْخلـَ ا َولـَ اهُ ِبهـَ اْلغَاِويَن* َولَْو ِشْئنَا لََرفَْعنـَ

-١٧٥(األعراف:    إِلَى األَْرِض َواتََّبَع َهَواهُ 

 ) إلخ.١٧٦

اه  ومـا فعـل بموســى السـامرى الـذى ربــَّ

ة األسرار فحتى بلغ من مكاش  ؛جبريل  

مبلغًا صار له تأثير نفسانى يستعمل إلظهـار 

الحــق، فاســتعمله إلظهــار الباطــل، وقصــته 

مشهورة فى القرآن، ونظيره الذى وهبت لـه 

تلــك المواهــب فاســتعملها فــى إظهــار الحــق 

آصف بن برخيا، الذى أخبر هللا تعـالى عنـه 

اِب أَ بقوله:   َن اْلِكتـَ ٌم مـِّ ا قَاَل الَِّذي ِعنَدهُ ِعلـْ نـَ

كَ  َك َطْرفـُ  (النمـل:  آِتيَك ِبِه قَْبَل أَن َيْرتَدَّ إِلَيـْ

 ). وقصته مشهورة.٤٠

فى تلبيس   -  أى الشيطان  -  ومن دسائسه

الحق بالباطل، والباطل بالحق، مـا أفسـد بـه 

ــذ المســيح ــوب تالمي ــه  - قل ــا وعلي ــى نبين عل

ــه أتــاهم فــى صــورة  - الصــالة والســالم فإن

       



     

 . 



  

 

 ؛س يبكى معهـملإنسان بعد رفع المسيح، وج

حتــى أبكــاهم، وقــال: إنكــم تجهلــون قــدر 

المسيح، ولو علمتم قدره لسعدتم. فقالوا: مـن 

أنـت؟ فقـال: أنـا تلميـذه العـارف بـه. فقـالوا: 

عرفنا به. فقال: إنى سائلكم فأجيبونى. قالوا: 

ا مـن الطـين  سل. قـال: مـن الـذى خلـق خلقـً

فأحياه؟ قالوا: الرب. قـال: فمـن الـذى يحيـى 

. قالوا: الرب. قال: فمن الـذى يشـفى ؟الميت

ــرب. فقــال:  ــالوا: ال ــرص؟. ق ــه واألب األكم

ألنـه فعـل  ؛تبصروا فـإن المسـيح هـو الـرب

ذلك كله، وكان القوم مجننين بحـب المسـيح، 

ــولهم،  ا أذهــل عق ــً ــه احتراق ومحتــرقين بفراق

ــه  ــبعوا بآرائـ ــرهم، وتشـ ــه أكثـ ــغى إليـ فأصـ

الفاســـدة، وعقيدتـــه المضـــلة، وهـــم تالميـــذ 

يح، وأهــل خاصــته، وأنكــر عليــه قليــل مســال

منهم. فالتفت إليهم وقال: أنتم أعـداء المسـيح 

وخصومه، أفتقولون كما قال اليهود: إنه ابن 

زنى؟ وتنزه الرب اليسوع المسيح، فبكوا من 

وقع تلك األلفاظ. فقال. إذًا من أبوه؟. فقـالوا: 

ــم بــه منــا. فقــال: هــو ابــن الــرب.  أنــت أعل

ا عنه، وانقسموا، وتفرقوا قوفأصغوا إليه، وتل

 -علــى أنفســهم، وأنكــر رجــل مــنهم، فحاولــه

حتــى جعلــه يقــول: ثالــث ثالثــة،  ؛-لعنــة هللا

وأمــرهم أن يتفرقــوا فــى الــبالد، فأفســدوا 

عليـه  -العباد، وأضلوهم، وهم تالمـذة إبلـيس

مـع أن المسـيح لـم   -لعنة هللا

ا مــع هللا  -يــرض لنفســه ــً أدب

 أن يكـون هـو المعلـم  -تعالى

ــ ــم الص ــا المعل ــل: أيه ــاداه رج ــدما ن الح، عن

ــم  ــا لســت المعل ــال: أن الصــالح، فغضــب وق

 الصالح، المعلم الصالح هو هللا.

ــل  ــة أهــ ــن بعــــض أئمــ ــد ورد عــ وقــ

َد هللا عشــرين سـنة، فــى )٥(الطريـق ، أنــه َعبـَ

ــد  ــه أش ــًدا نفس ــا، مجاه ــوة ال يخــرج منه خل

حتى صفا جوهر نفسه، وبينما هو   ؛المجاهدة

لسقف رفع، فامتألت خلوته با  فى خلوته وإذا

ا يقـول: يـا عبـدى فـالن،  نوًرا، فسـمع مناديـً

. فقـال: إنـى أبحـت لـك ىفأصغى بكليته ولبـَّ 

المعاصى، فأجابه مسرًعا: اخسأ يـا ملعـون، 

ــت أكثــر  ــى أهلك ــك. فقــال: إن ــة هللا علي لعن

المجاهدين بهذا، فكيـف نجـوت منـى؟ فقـال: 

لـذى م انجانى هللا بـالعلم، قـال: بـّيِن لـى العلـ

ال  -تعـالى -نجاك هللا به. قال: يقينـى بـأن هللا

ويبيحـه   يحرم شيئًا على لسان رسـوله  

ا،   -لعنة هللا عليـه  -ألوليائه، ففر إبليس حزينـً

وكيف ال؟ وقـد قـال هللا تعـالى مخبـًرا عنـه: 

 َتَِقيم َراَطَك اْلُمســـــْ ْم صـــــِ َدنَّ لَهـــــُ  ألَْقعـــــُ

 ).١٦(األعراف: 

 دم ين آوهل تمكين أرقـى مـن تمكـ

بيـده،  فى الجنـة، بعـد أن صـوره الحـق 

وأسجد له مالئكته، وأسكنه فردوسه؟ فتسـلط 

عليه اللعين فأوقعه فى معصية هللا، وأخرجه 

فـى الحـديث   من دار كرامـة هللا، قـال  

 .)٦(الطويل: (والمخلصون على خطر عظيم)

أسأل هللا أن يحفظنى وإخوانى المسـلمين 

، والسـرور طالبسـم  جميعًا وأوالدى فـى مقـا

من الشطح، ومن لمة الشـيطان الـرجيم، إنـه 

 .هو الحفيظ الواقى الرؤوف الرحيم

 
ك ) ١(  ــ ــالل وتـــــ ـــــ ــ ال ــاب أخـــــ ـــــ ــل  ـــــ ح م ــ صـــــ

هات  ــ ــاب ٤١٧٨ح ٥٠/ ٥ال ، وســ ابــ ماجــة 
هات  ـــ ـــ ال ف ع قـــ ، وفـــى ٣٩٨٤ح ١٣١٨/ ٢ال

ل األحاديـــــ  ـــــ ـــــاو م ـــــالل بــــــ  لل ـــــاب ال
ام ب    . ٦٣٤ح ٢٤٥/ ٢وال

لــــ ) ٢(  ــات اإلمــــ ت لفــ ائ  م ــ ــى العــ ــ  ام أبــ مــ
ـــــــــاب  في(دار ال ــ ـــــــ ــ  ١١٤) ال لـــــــ ــارع م شـــــــ

ع ة ز  -ال ة  -ال  . القاه

او ) ٣(  ـــ ة لل ــ ـ ــ ال قاصـ ، ١٨٨ح ١٦٩/ ١ال
ى  ــاوق ع للقــــ ــ صــــ ــ ال لــــ ، وفــــــى ٨٣ح ٤٩/ ١الل

فا   ف ال نيك ل  . ٦١٤ح ٢٠٣/ ١  للع
جه)  ٤(  م   أخ انــي  ، ٣٧٨٩ح  ٦٦٤/ ٥  ال  وال

ــاك ، ١٠٦٦٤ح ٢٨١/ ١٠ ــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ١٦٢/ ٣ وال
هقــــ ، ٤٧١٦ح ــع فــــي يوال ــــان شــ  ٣٦٦/ ١ اإل
ـــــار  ، ٤٠٨ح ـــــارخ فـــــي وال ـــــ ال  ، ١٨٣/ ١ ال

ــ ــ وأبـــــــ ـــــــ ــي ن ــة فـــــــ ـــــــ ل ــ ، ٢١١/ ٣ ال ـــــــ  وال
ه  ، ١٥٩/ ٤ افعي  وذ و  في  ال  . ٢٩٩/ ٣  ال
الن٥(   .   ي) ال ع القادر ال
هقـــــــ ٦(  ـــــــان لل ــع اإل ، ٦٨٦٨ح ٣٤٥/ ٥ ي) شــــ

ف ال نفا للعوفى   . ٢٧٩٦ح ٣١٢/ ٢  يل


    


. 





ــ د لمــا كــان اإلنســان جــوهرة عق
المخلوقـــات وعجيبـــة العجائـــب، 

ــل حقــ ــه ك ــع هللا في ــد جم  ئقاوق
ــو ــا الوج ــي األرض د مم ــه ف خلق

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

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

 ر. بيكال
ابتاله هللا تعـالى بـأن سـخر   لكلذ

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

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

ــيه ــره ، يعصـ ــم يكفـ َكره فلـ ــَ  ، وشـ
ده فلم يجحده؛ تفضـل عليـه  ووحَّ

ر، قـال تعـالى: ﴿َوِإذَا لكبيـلك ابالم
ا وُملَ  َت نَِعيمـــً مَّ َرأَيـــْ َت ثـــَ ا َرأَيـــْ كـــً

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

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

ــرفة ع ــمشــ ــدلــ ــزة س الى قــ عــ
ــراه فــي  ــك ت ــروت؛ وإذا ب والجب
أسفل سافلين، أضـل مـن األنعـام 
وشـــرا مـــن الشـــياطين، وفـــوق 

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

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

ــ ــه مـ ــخره هللا لـ ــاالك نسـ ت، ائنـ
ســـــبيل نجاتـــــه وســـــعادته، و

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

ماضــي أبــو العــزائم عــن حقيقــة 
اإلنســـان، والحكمـــة مـــن إيجـــاد 

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

، وما ادعاه أهـل بالمصطفى  
اإلنســان ورد  خلــق ة فــيجهالــلا
إلمام أبي العـزائم علـيهم؛ حتـى ا

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

إلنســان الكامــل الــذي خلــق هللاُ با
 .  ألجله كلَّ الموجودات

 

ه:  يقول اإلمام أبو العزائم قُّدِس ِسرُّ

 نـيــــن طـة مـفـن نطـا مـا أنـأن

 نورك العالي لدى التعيينمن       

 ةـــآُي العجائِب فوق عقلي حكم

 ارة التكوينـــــْدتَِني لعمـأوجَ        

 أظهرَت أوصاَف المعاني للنَُّهى

 ر عقُل كّلِ أمينـــى تحي ـــحت       

 اــَجمعت أضداَد الوجوِد بأسره

 ي هيكٍل باد تراه عيونيـــــف       

 واـــهــراب والــــماء ونار بل ت

 جمعت بقدرة ذي الجالل متين

 ةـويـوس غــــطبعي خبيث والنف

وح نف نـــــا للديـــة ربنـــخـوالرُّ  

 أعصي فتغفر لي، أسيء تنيب بي

نـحسان حصن أميإلى اإل  فضالً   

 ي َظلَْمُت وأنَت تعفو سيدىـــــنفس

نـــــــــــبالفضل تنجيني من التلوي  

 ى الهوى فتعيدنيـــك إلـــر منوأف

الفضل منك إلى الصفا التمكينيب  

 رَت قدرتَك التيــــــأْوَجْدتَنِي أظه

ينيـــدى تعيــــلي لــقد حيََّرْت عق  

 دياهٌل يا سيــــــأنا من؟ ظلوٌم ج

وَر معينـــــــهـْر طأنَت الغفوُر أدِ   

 ارً ـظاه  االً ــــــــأنساك توليني جم

ود معينـــوتفيض خير الفضل ج  

 ا  رفع مخطئً ــــــــفي لحظة وأقل ت

ظوة الكبرى بنور مبينــــــللح               

 اوي هالكً ـــــــــفي طرفة وأقل أه

جينوال العناية بُْؤُت في ســــل                    

 

 ضلك سيديأْعَجْزتَنِي عن شكر                   

قد صرُت من نعماك كالمجنون                    

 مًدا لذاتك بل وشكًرا سيديـــــــح                  

يوني باطَن المكنونــــــأْشِهْد ع  

ال ـــــــــحت                    ى أكون لك العُبَْيد مجمَّ

ك العالي إليك سكونيــــــبجمال  

 عطال محبةً َهْب لي ايَّ ـــــــأْلِق عل                  

ا للدينؤّيِدً ـــون مــــــى أكــــحت    

ف هللاُ ت   ى اإلنساَن فَخَلقَه ـعالوقد شرَّ

ه باليـدين ميـزة  بيديـه فـي أحسـن تقـويم، وَخْلقـُ

كـوت الملك بيد واحدة والمل  ميزه هللا بها، إذ خلق

واحدة وخلـق اإلنسـان باليـدين؛ قـال تعـالى:   دـبي 

لِّ  ــُ وُت كـ ِدِه َملكـــُ ذى ِبيـــَ بَحاَن الـــَّ ــُ ْىٍء﴾  ﴿َفسـ شـــَ

ــس: ُك﴾ ٨٣"ي ــْ ِدِه اْلُمل ــَ ِذي ِبي ــَّ ارَك ال ــَ ــال: ﴿تَب "، وق

"، وقال تعالى إلبليس عند امتناعه عـن ١"الملك:

ــُت  ا َخلَق ــَ ــُجَد ِلم َك أَن تَس ــَ ا َمَنع ــَ الســجود آلدم: ﴿م

﴾ "ص:  .".٧٥ِبَيَديَّ

وقد كشف اإلمام من أسرار القـرآن فـي معنـى 

ك والملكــوت مخلوقــان  اليــد فقــال: لمــا كــان الُملــْ

ات ويــد خلــق بهــا باليــدين، يــد خلــق بهــا الشــهو

العقول، وقد جمع اليدين فخلق بهمـا آدم وأبنـاءه، 

نسـان قـوة الشـهوة وقـوة العقـل، وخلـق فجمع لإل

عقل، وخلق العالم األدنى الذي العالم األعلى بيد ال

 هو دون اإلنسان بيد الشهوة، وكل العـالم األعلـى

 .عقل، وكل العالم األدنى شهوة 
 



 

  

واإلنسان جمع هللا فيه الشهوة والعقل، فإذا قهرتـه الشـهوة انحـط 

إلى أسفل سافلين فكان أضل من األنعام، وإذا أمده هللا ومنحه المزيـد 

من فضله رفعه إلى األعلى فوق عالين وعليين؛ لما أودع فيه من قوة 

 الشهوة فجاهدها فوق جهاد الحديد والنار. 

هـم يسـارعون ل محبته بمـا يجعلمسبوطتان، يمد أهفيداه سبحانه  

به إلى محابه ومراضيه، ويمد أهل البعد عنه بما يجعلهم يخلدون إلى 

ــة  ــيهم هللا العافي ــى معاصــيه، فيعط ــنعم هللا عل ــتعينون ب األرض ويس

فيقتلون بها ويسـرقون، ويعطـيهم اللسـان فيسـبون بـه ويعصـون بـه، 

 عالى. ويعطيهم المال فينفقونه في مغاضبه ت 

ع أحبـاب هللا يسـتعينون بهـا علـى مراضـيه م نفسـها مـوتلك الـنع

ومحابه، قال صلى هللا عليه وآله وسلم في دعائه: (اللُهمَّ َما أعطيتَنـي 

ا أُحـبُّ  ، َوَما زويـَت عنـي ِممـَّ ا أحبُّ اْجعَْلهُ ُمِعيًنا ِلي َعلَى ما تُحبُّ ِممَّ

).اْجعَْلهُ فراًغا ِلقَْلِبي فِيَما   تُِحبُّ

ا منه، وزاده ما هللا لإلنسان ما في السموات واألرض جميعً ر  سخ

ا فنفخ فيه مـن ُروحـه بـدليل ا وملكوتً هو فوق السموات واألرض ملكً 

ي﴾ "الحجـر: وحـِ ن رُّ يتُهُ َوَنفَخـُت فِيـِه مـِ وَّ إذَا سـَ "، ٢٩قوله تعـالى: ﴿فـَ

رته بمعاني صـفاته سـبحانه ومعنى النفخة أنه خلقه سبحانه على صو

يس له شفتان وحلقوم ينفخ ألن هللا تنزه وتعالى ل ؛ًرا مريًدابصي سميعًا 

 منهما.

وقد جاء في تفسير: "أسرار القـرآن" لإلمـام أبـي العـزائم أن هللا 

وح، وتسـمى الحيـاة  يبدأ خلق اإلنسان بحيـاتين قبـل أن يـنفخ فيـه الـرُّ

لحيـاة الناميـة، وقـد : اولى: الحيـاة الكامنـة، وتسـمى الحيـاة الثانيـةاأل

ينٍ بقولـه:    بيَّنهما هللا   ن طـِ َاللٍَة مـِّ ن سـُ اَن مـِ نسـَ ا اْإلِ ْد َخلَْقنـَ  َولَقـَ
ي ؛ هذه الحياة األولى، وقولـه: )١٢  المؤمنون:( ةً فـِ اهُ نُْطفـَ مَّ َجعَْلنـَ ثـُ

ِكيٍن ثُمَّ َخلَْقَن غَةَ ضْ ا النُّْطفَةَ َعَلقَةً فََخلَْقَنا اْلعَلَقَةَ مُ قََراٍر مَّ ا اْلُمضـْ غَةً فََخلَْقنـَ

؛ وهذه هي الحياة )١٤- ١٣  المؤمنون:(  ِعَظاَم لَْحًماِعَظاًما فََكَسْوَنا الْ 

 الثانية. 

والمتأمل في كالم الجليل يعلم منه بالدليل أن هللا بدأ خلق اإلنسان 

هَُو بكيفية وجوده في الطين كما قال جل شأنه: من الطين وهو يعلم 

ُم ِب  أَُكمكُــ أَْعلــَ َن اْألَْرِض  ْم إِْذ أَنشــَ ا ؛ تمهيــًدا واســتعدادً )٣٢ الــنجم:( مــِّ

لقبول الحياة الثانية التي هي حيـاة النمـاء مـن النطفـة إلـى أن يكسـوه 

وح فيه. لحمً   ا، ثم تأتى بعد هاتين الحياتين: الحياة المتحركة بنفخ الرُّ

بطـن وعلم هللا باإلنسان حين أنشأه من األرض وكذلك وهـو فـي  

و ألن هللا نفـى عـن علمـه غيـر الموجـود وهـ  ؛أمه دليل على وجـوده

َماَواِت   :الولد والشريك فقال   ي السـَّ َ ِبَما الَ يَْعلَُم فـِ َّ قُْل أَتَُنّبِئُوَن 

د لولد له وال شـريك  ؛ ألنه ال وجو)١٨  يونس:(  َوالَ فِي األَْرِض 

ا لَُكْم َال تَْرُجوَن سبحانه تعالى، ومن تأمل قول هللا تبارك وتعالى:   مَّ

ِ َوقَاًرا َوقَْد َخلَقَُكْم أَْطَواًرا َّ ِ  ):يعلـم منـه اإلشـارة   )١٤  –  ١٣  نـوح

وح فـى الجنـين. "أسـرار  إلى هاتين الحياتين السابقتين علـى نفـخ الـرُّ

 ".١١٦ص ٥القرآن جـ

ــً  ــان محتاج ــر هللا اإلنس ــا فط ــات كم ــبحانه بالمكون ــه س ا، وأحاط

والكنوز، وجعل مفاتيحها العمل والفكر، ال لحاجة هللا لذلك العمل، بل 

ــزالت األســماء  ــاني تن ــتخالفه ويشــاهد مع ــر اس ــان س ــر لإلنس ليظه

بالعجز عـن إدراك كمـاالت الـذات،   ققتححتى ي   ؛والصفات، ويترقى

والعمل كدح وذكر وفكر، ففطرة اإلنسان على االضطرار والحاجـة؛ 

 ا ومعنى.وسرها: فتح كنوز الخيرات والبركات له حس 

ه:  يقول اإلمام أبو العزائم قُّدِس ِسرُّ

 يــعلى أحسن التقويم ُصْغَت حقيقت

ر الحكمةـــبس ثالً ــــَدْعتَني مــــوأب  

 اـــملتَني باآلي أظِهْر َخِفيَّهـــــــوج

د سر البدء في سور رتبتيــــألشه  

 ك فيـــلَت بدًءا ُصْغتَنِي بيديــتفض

ان من عواطف رحمةــــــــمقام حن  

 دئي أوالً ــــْر لُروحي ِسرَّ بــــفأْظهِ 

ةَ نشأتيـــــــين حكمـــألشهَد بالعين  

 ديــدء سيـــبنعمتك األولى لدى الب

يةــــــــعل بنعمى حب ذاتٍ ضَّل تف  

ْلنِي ظ  اهدً ــا ومشهورً ـــتفضل وجّمِ

رةـــــــــبه أتهنى في رياض الحظي  

ًال ـــطرا أِعْدنِي مـــــسألتُك مض  جمَّ

ةــــــــبسابقِة الُحْسنَى وخيِر المعون  

 انً ــــا بل وباطوأْشِهْد عيوني ظاهرً 

تيـــــجماَل ظهور االصطفا لحقيق  

 نـــِعْدنِي بحبك وارفعالحمُد أسْ لك 

ودةـــــبفضِلك قدَر العبِد رتب العب  

 فى الذيـــلتي القرآُن والمصطوسي

عةـــأتى بالهدى والنوِر نور الشري  

 تفضَّل وأظِهْرنِي وأْظِهْر بَِي الُهَدى 

ن ُعبَْيَدَك ِمن عناء وش دةـــــوَحّصِ  

ناـيــسلمـــوَم المــــأِذلَّ خص  ن أِعزَّ

ْن لو عةـــــي بآيِ الشريـــــا ربـنَمّكِ  

 ه الحبيِب محمٍد ــــى طـــــوَصّلِ عل

حظى بفضٍل ووسعةــا نــــصالة به  



  

   

يمر بنا مثل من األمثلة الصالحة لتقويم الروايات، ورواتها بصدد 

صاحب العقد الفريـد عـن الحلـم والحلمـاء، ومـنهم   األخبار التي نقلها

 األحنف ومعاوية …

فابن عبد ربه ينقـل لنـا أن األحنـف سـئل: مـن أحلـم … أنـت أم 

قدر فـيحلم وأنـا ما رأيت أجهل منكم، إن معاوية ي   معاوية؟ فقال: تا

فإذا سمع السامع المتعجل   أدانيه؟  أحلم وال أقدر، فكيف أقاس عليه أو

بشـهادة الرجـل   هذا فحري أن يتقرر لديه رجحان معاويـة فـي الحلـم

به المثل في حلمه، وأي شهادة عسى أن تكـون أصـدق   بُ رَ ضْ الذي يُ 

 هذه الشهادة؟! من

يتقرر علـى   تىح  وما هي إال معاودة لحظة في السؤال والجواب

السؤال كان ال يحتمل جواًبا غير ذلك الجواب، لـو   خالف ما تقدم أن

لألحنف، ويترقـب سـائله أن يقـول   أنه سؤال ما كان ينبغي أن يتوجه

يـرى مـن   له: بل أنا أحلم من معاوية! … وقد كـان األحنـف خاصـة

عرف الحلم أن يستصـغره، وأن يقـول عـن نفسـه كمـا نقـل صـاحب 

 ا ولكنني أتحالم.سطر واحد: لست حليمً ب  لكذ العقد قبل

ا ولـم يقـل بـه تواضـعًا أو ولو أن األحنف قال برأيـه ذاك اعتقـادً 

يخفـى عنـد النظـرة اليسـيرة فـي أسـباب   تحالما؛ لكـان علـى خطـأ ال

كانت مطلوبـة مـن  تفضيله معاوية على نفسه … فما هي القدرة التي

 كلمـة ال يعجـز عنهـا األحنف في مقامه؟ لقد كان يكفيه أن يقدر علـى

أحد، وكان يكفيه أن يمسك تلك الكلمة فيكون أقوى الناس علـى نفسـه 

بن صفوان، وأما الملوك فـالمطلوب مـنهم أعمـال ال   كما وصفه خالد

أحـد، إال أن يكـون المقصـود  يقدرون عليها في كل وقت وال مع كـل

قصـارى   بالقدرة طياشة جامحة تخبط مـا تشـاء بغيـر مبـاالة، ولـيس

 يم أنه غير الطياش وغير الخابط الذي ال ينظر إلى عقباه.لحال

ويوزن الراوي في روايته هذه، فال نجهل موقع الهوى فيما يشاع 

ويسر انتقال اإلشاعة من قائل إلى قائـل ومـن ناقـل   عن حلم معاوية،

لبني أمية من خفاء ودولتهم األولى  إلى ناقل، فما في هوى األندلسيين

القرطبـي مـولى   وابن عبد ربـه نفسـه حفيـد لسـالم  أموية في أساسها.

 بن عبد الملـك بـناهشام بن عبد الرحمن الداخل بن معاوية بن هشام 



 

   

مروان، وأقل ما يقال في نقل ابن عبد ربه لكلمة األحنف أنها تزكية 

 .رحب بها ووافقت هواه لرأس الدولة األموية

منـذ   هلـونعود إلى تاريخ معاوية فيما قالـه وفيمـا سـكت عـن قو

حن تَ مـْ ا لطبيعة الغضـب التـي تُ نشأته األولى، فال نجد فيه أثًرا واحدً 

الرجـل الحـزين فـي صـدمة   بها فضيلة الحلم كما امتحنت في نفـس

 الثكل، وهو المقتحم المغوار في الجاهلية واإلسالم.

ونخال أن التاريخ لم يحفظ لنا غير حادث واحد يفتح لنا مغـاليق 

فإنهـا فـي الحـق لغـز ال يكفـي لحلـه لرجـل،  طوية ا  هذه الخليقة في

أو بطول األناة، وإنما يحله   مجرد القول بالحلم أو الغضب المكبوت

ا معنى مفهومً  علم النفس الحديث على النحو الوحيد الذي يعطينا منه

 على وجه من الوجوه …

ذلك الحادث هو مقتل حجر بن عدي وأصـحابه لغيـر ضـرورة 

ه من خطب غير أنه واحد مـن جلة، فما كان لآ  عاجلة، وال مصلحة

يحول بينهم وبين ألسنتهم؛ ألنهم  أولئك الذين قال فيهم معاوية: إنه ال

إسـكاته فقـد  ال يحولون بين بني أميـة وملكهـم، فـإن كـان ال بـد مـن

 يسكته أن يحملوه إلى مكان ال يلقى فيه من يستمع إليه.

ا خطـب يـوم جمعـة إن زيـادً "قال ابن األثير بعد أقاويـل شـتى:  

فقال له حجر بن عـدي: الصـالة! …   فأطال الخطبة وأخر الصالة،

خطبتـه …   فمضى في خطبته … فقـال: الصـالة! … فمضـى فـي

فلما خشي حجر بن عدي فوت الصـالة ضـرب بيـده إلـى كـف مـن 

إلى الصالة، وقام الناس معه، فلما رأى زياد ذلك نزل   حصى، وقام

وكثـر عليـه، فكتـب إليـه معاويـة  يـةفصلى بالناس، وكتب إلى معاو

ليشده بالحديد ويرسل إليه، فلما أراد أخذه قـام قومـه ليمنعـوه، فقـال 

ل إلـى معاويـة، مِ في الحديد وحُ   دَّ ا وطاعة، فشُ حجر: ال، ولكن سمعً 

دخل عليه قال: السالم عليك يـا أميـر المـؤمنين، فقـال معاويـة:   فلما

… أخرجـوه   )٢(وال أستقيلك  )١(أقيلك  أأمير المؤمنين أنا؟ … وهللا ال

حتـى أصـلي  فاضربوا عنقه، فقال حجر للـذين يلـون أمـره: دعـوني

ركعتين، فقالوا: صل، فصلى ركعتين خفف فيهما، ثم قـال: لـوال أن 

بي غير الذي أردت ألطلتهما، وقـال لمـن حضـر مـن قومـه:   تظنوا

اويـة ا، فـإني الق معتغسلوا عنـي دمًـ   ا والوهللا ال تطلقوا عني حديدً 

 ."ا على الجادة، وضربت عنقهغدً 

، واهتـز لهـا لحجر بـن عـدي ودهش الناس لهذه المقتلة الجزاف

مبغضة لدولة بني أميـة مـن تلـك   العالم اإلسالمي هزة عنيفة أورثته

وبقيت نوازعها،   َيت أسبابهاسِ حتى نُ   ؛المبغضات التي كمنت وطالت

تـه، فجـاء فـي اوظل شبح الشهيد الوقور يساور معاوية إلـى يـوم وف

إن معاويـة لمـا حضـرته الوفـاة، جعـل يقـول: "ابـن سـيرين:    رواية

 ."يومي منك يا حجر طويل
 



   

 

 

ينام الغيم على كف السماء، يستقر قلـيًال 

ــريح  ــارع الـ ــافية، يصـ ــا الصـ ــي راحتهـ فـ

ويصدها، فتمزقـه أشـالًء. يصـير كـل شـيء 

ا فـي الغابـة، نريد أن نراه: فـيًال أبـيض تائهًـ 

ــي  ــا ف ــة ترمــي وداعته نعجــة جائعــة، حمام

قبضة الهواء، قطعًا من رخام رائـق، أجولـة 

ا وقطــن ملقــاة علــى رؤوس الحقــ ل، أكفانــً

عثرها الفناء، تعانقهـا أنظارنـا السـابحة فـي ب 

الفراغ، وأقدامنا التي تلـثم التـراب، وتـدوس 

على زخات خفيفة، وتثير العجـاج، يعلـو ثـم 

ــه،  ــه، يفزع ــحاب، يجرح ــالط الس ــو، يخ يعل

فينتفض غاضًبا، ويـدعو بعضـه إلـى 

 بعض. 

أسمع صـوته يتنـادى ويسـتغيث، 

 مفينضــم الفيــل إلــى النعجــة. ينضــ

ــى ــان إل ــوق  االثن ــتهم ف ــف ثالث ــة. يق الحمام

الرخام الممتـد. يسـندون ظهـورهم المكـدودة 

على القطن. يفرشون األكفان تحتهم. تغضب 

الريح فترمـي مـا فـي يـدها. تنـزع أرديتهـا، 

وتقف عارية استعداًدا للمعركة. لكـن الغبـار 

الــذي أثارتــه أقــدام حافيــة يقــف فــي وجههــا 

ــراوان ــاه حم ــاري الصــدر. عين ــافره  .ع أظ

نة. فمه مفتـوح عـن سـكاكين قواطعـه، مسنو

 وأنياب حادة تعلن الحرب.

تــدق طبــول الســماء رعــًدا يهزنــي أنــا  

الساري فوق الجسور العالية المعزولة. أرفع 

 عينيَّ إلى الفضاء البعيد فأسمع من يقول لي: 

 ـ اثبت.

أطيع. أفرج عن بياني األول الذي يؤيد  

ــريح. أطــب  ــه ال ــي وج ــالســحب ف ــل م ن ك

ن المكدودين المتقاطرين فـي الحقـول الفالحي 

أن يرفعوا فؤوسهم كي تصد العاصـفة. أرى 

فؤوًسا ومناجل تشق صدر الهواء الغاضـب. 

أنا الذي أجرى ونعلـى قـد شـرد منـي أكـون 

قادًرا على أن أصرخ في وجه سيول الفضاء 

الجامحة، تلك التي تغرق الوجـوه غطرسـة، 

 وأقول لها:

 . ـ قفي

كررها مرات. أنطقها عني. أتطي   اللكنها  

من أعمـاق روحـي. أجـدها تتمهـل، فيصـير 

ــز  ــيء أن يه ــتطيع ش ــائم، وال يس ــريح نس ال

قدميَّ اللتين تمضـيان فـوق الجسـور الذاهبـة 

إلى حلمي. النصر يقترب يـا مـن آمنـت بـه.  



 

 لم تقل إن شيئًا محاًال أبًدا. 

هكذا أقول لنفسي، فأرى السماء تزمجر، 

حـين التـي تشـق فؤوس الفال  ين وتلمع في عي 

الهــواء كمــا شــقت األرض الصــلدة، وأســمع 

 صوتًا غريبًا يقول لي:

ـ ليس أمام الذي توزع بين أشواق امرأة 

 عولت عليه وأخرى انتظرته سوى أن يقاوم.

أقاوم فال أكتفى بالنداء، إنما أقـف فـوق  

الجســر العــالي غيــر عــابئ بمــن سيســتجيب 

يجــري تحــت  يالســتغاثتي، وال التــراب الــذ

دمي بعد طول سكون، وال انتظام الفالحـين ق

في صف واحد وقد نكسوا فؤوسهم، وأدخلوا 

 المناجل في أغمادها. 

أنا أعول دائًما علـى كلمـة تنـادي رجـًال 

فيصير رجـاًال، فتكتمـل الصـفوف، ويعـرف 

الــذين دخلــوا إلــى الخنــان واألكفــان ووقفــوا 

على حافة القبور أن الـزمن يمـنحهم فرصـة 

وعلـــيهم أن يتخيـــروا بـــين  رى للحيـــاة،خـــأ

 غمامات حبلى بالمطر وبين العاصفة. 

ليس هناك من وقت طويل للتفكير، اآلن 

 السؤال، اآلن القرار:

 ـ مع المطر أنتم أم مع العاصفة؟ 

سـؤال أطلقـه أنـا الطليـق فـوق الجســور 

حافيًا. ال أسمع صـوتًا فـي البدايـة. يضـنيني 

ــى االنتظــار ،األســى ــدب  ،يقتلن ــل مــن  ع طوي

 لجري المتواصل أسمع همًسا: ا

 ـ نحن مع المطر. 

أمــد كفــيَّ لتســقط زخاتــه فوقهــا. أســمع 

 صوتًا خافتًا يقول: 

 ـ أنا هنا وقد عرفت دوري. 

أدرك عنـــدها أن قطـــرة ســـقطت فـــوق 

صخرة، قد أقسمت بأغلظ األيمان أن بوسعها 

أن تشقها نصفين، ثالثة، أربعة، على قدر ما 

 أن يعدوا.  يستطيع الناس

 يسألني أولئك الذين أكلهم اليأس:

ا للمطر، وصرخنا في وجه ـ خرجنا طلًب 

 العاصفة، وما نالنا غير القحط. 

 كلماتهم على مهل، وأقول:  غأمض

ـ لوال الذين أنتم هم ما كان يمكـن للحيـاة 

ا، أو  أن تمضي. ربما تصير غابة، أو جحيمـً

ا، أو شــيئًا مــن ذلــك الــذي كــا ن ضــياًعا تامــً

موجوًدا وقت أن كانـت الضـغينة تمـأل نفـس 

 أخ قتل أخاه في بدء الخليقة. 

 أقول لهم: 

ـ نحن النهـار الـذي يلـون الليـل بـالنور. 

حيل األبدي تمهـل. نحن الحياة التي تقول للر

 نحن الرحيل إلى السكينة والنعيم.

يا أيها الذين أضناكم االنتظار، وتقلمـت  

ــاع صــراخك ــابكم، وض ــافركم وأني ــي أظ م ف

ــاء، ال تيأســوا. اجلســوا صــامتين  الهــواء هب

م، واقـرأوا تحت نور شـمعة، تـؤنس وحشـتك

تاريخ الذين ذهبوا. مثلكم كـانوا يعتقـدون أن 

ــى الظــالم ــدم  كــل شــيء آل إل والخــوف وال

 والتيه.

ــاب   ــادلون العتــ ــويًال يتبــ ــوا طــ جلســ

 ويتساءلون:

ـ من الـذي ضـيع لحظـة النسـيم الطليـق 

 لجلة.والورد والضحكات المج

بعد طـول جـدل ينتهـون إلـى مـا كـانوا  

يصرخون به، يثرثـرون حولـه، دون فائـدة. 

وقتها سيشعر الفالحـون أن الغـيم لـيس لهـم. 

جر فيتسـاقط وأن ريحهم ال تهز أغصان الشـ

منهــا ثمــر جنــي، إنمــا هــي تلــك التــي تســلخ 

الفرع من أخيه، وتسقط األسوار القائمة على 

الـذي نناديـه  يـا أيهـاحواف الحـدائق. حينئـذ 

وينتظرنا، سيولد الغيم اللطيف المثقل بالماء، 

ــول ألنصــار  ــا وضــرعنا، ويق ليســقى زرعن

 ار والخسران: البور والقحل واليباب والبو

  ـ تراجعوا.



 

   











حتى نبـين قضـية المعتزلـة لـنفهم الفـرق بيـنهم وبـين األشـاعرة 

نوجز األمر في أن اإلعتزال فرضته السلطة فـي ذلـك الوقـت علـى 

من خلفـاء بنـي العبـاس علـى مـدى سـنوات   المسلمين بواسطة ثالثة

كـر ال يسـتمر وال يسـتقر لفا  طويلة؛ فصار لهم دولـة ورجـال ولكـن

من حاكم أو دولة وإن طال زمانه، فال بد أن تعود األمة إلـى   افرضً 

رشدها، وال بد لحجة العقل أن تغلب حجة السيف. لما توقف الحكـام 

بالحياد وتركوا إرغام الناس على اعتناق مـذهب، تنشـط أهـل الحـق 

أن  طــلمب فــي بيــان العقيــدة الصــحيحة، وشــاء هللا تعــالى للمــذهب ال

ينتقض من داخله، وهذه سنة هللا في األرض 

  )  :لـذا تركـت األمـة   ؛)١٨األنبيـاء

مذهب االعتزال ودخلت في مـذهب أهـل السـنة علـى يـد األشـعري 

. وكان ارً اواضطر  ا، بعد أن أجبرت على تركه كرهً اواختيارً   اطوعً 

كــر بــن الصــيرفي يقــول: "كانــت المعتزلــة قــد رفعــوا اإلمــام أبــو ب 

ــي أقمــاع  ؛رؤوســهم ــالى األشــعري فحجــزهم ف ــى أظهــر هللا تع حت

السماسم". وقد عاد اإلمام األشعري إلى منهج السلف وأهل الحـديث 

ونقض مذهب االعتزال من الداخل، وهو الخبير بدقائق ذلك المذهب 

هلها رونقها المعـروف، اد للعلوم اإلسالمية وألعالعارف بدخائله، وأ

فانضوى المفسرون والفقهاء والمحدثون ومعظم علماء اإلسالم تحت 

 لوائه، فصار إمام أهل السنة.

ومن أبرز معالم طريقته، ومواطن قوتها وجاذبيتها التـي جـذبت 

إليهــا كبــار أهــل العلــم 

علــى اخــتالف العصــور 

ــبالد ــا  والـ ــا فنوجزهـ يمـ

  يلي:

ــطية  -١ الوســــــــــ

غــار اإلمــام  العتــدال:وا

ــل  ــى أهـ ــعري علـ األشـ

ــالم وعلــى النــزاع  اإلس

الــــذي حصــــل بيــــنهم، 

والسبب في ذلـك النـزاع 

هو التطـرف أو التنطـع، 

سواء أكان في األسـلوب 

ــي األدوات،  أم فــــــــــــ

ــة غلّبــوا جانــب  فالمعتزل

العقل على النقل (الكتاب 

مما دعاهم إلى   ؛والسنة)

ــن نصــ ــر م ص ورد كثي

ــة  ــة الثابتـ ــنة النبويـ السـ

ــل،  ــا للعق بحجــة مخالفته

وإلى كثير من التأويالت 

المجحفـــــة والمتكلفـــــة 

لنصوص القرآن الكريم، 

والحشوية أهملـوا العقـل 

بالكليــة، وتوســعوا فـــي 



 

   

مــن األخبــار الموضــوعة والمكذوبــة، كمــا  احتــى قبلــوا كثيــرً  ؛النقــل

في القول  طجمدوا عند ظواهر النصوص؛ مما أنحرف بهم إلى التور

ــاري عــز وجــل كاألعضــاء بالتجســيم، ونســب  ــى الب ــق إل ــا ال يلي ة م

 والجوارح والجهة وغير ذلك.

فجاء األشعري يدعو الناس إلى وسطية اإلسالم، فيقول للفريقين: 

تمهلوا؛ إن العقل من عند هللا وهو قانون هللا الـذي أقـام عليـه الكـون، 

تعارض العقل والنقل؛ ألن ي والنقل رسالة هللا إلى خلقه، وال يمكن أن  

مصدرهما واحد من عند اإلله الحكيم الذي ال يصدر عنه إال الحكمـة 

البالغة، وإن حصل خالف بين العقل والنقل فال بد أن يكون ثمة خلل 

ولكنه غير صـريح،  اما، فإما أن يكون النقل غير صحيح، أو صحيحً 

نـا الخلـل فـي فهمف، وبالتـالي امً وإما أن يكون ما ظنناه عقالً ليس مسل

قل أو النقل، وهكـذا ال بـد مـن التوفيـق بـين العقـل والنقـل، وليس للع

بحمل كل واحـد علـى مـراد هللا تعـالى حسـب الطاقـة البشـرية وبعـد 

 استفراغ الوسع وبذل أقصى الجهد لذلك.

لما كان العقـل والنقـل تحرير الخالف وفك جهات التعارض:    -٢

نهما إنما هو طارئ بسـبب أفهـام ي متوافقين في أصلهما، والتعارض ب 

ري ومدرسته من بعـده إلـى اإلصـالح بـين البشر، سعى اإلمام األشع

المسلمين المختلفين، بتحرير محل النزاع، وذلك ببيان مواطن االتفاق 

 واالختالف، وبذلك ذهـب معظـم الخـالف بـين المسـلمين. ولنضـرب

على ذلك أشـهر مثـال اختلـف فيـه المسـلمون سـنوات عديـدة وكيـف 

مسـلمين إلـى الاستطاع األشعري ومدرسته فك النزاع فيه، والعـودة ب 

الوفاق بعد طول نزاع، ذلك المثال هو قضية خلق القرآن، أقديم وهو 

، أم هو مخلوق حادث أنزله على خلقه؟ صفة من صفات الباري  

 ، : إنه مخلوق، بدليل أنه حروف وأصواتعتزلةقبل األشعري قال الم

وصـفة مـن  اوالحرف معلوم أن لـه بدايـة ونهايـة فكيـف يكـون قـديمً 

والحركة والسـكون   ،؟! واألصوات ناتجة عن الحركةصفات هللا  

. وهللا تعال وصـفه بأنـه امن صفات األجسام؛ فيستحيل أن يكون قديمً 

ن ِذْكٍر مِّ ﴿محدث بقوله:   َدٍث إِالَّ  ن  َما َيأِْتيِهم ّمِ حـْ بِِّهم مُّ ْم رَّ تََمعُوهُ َوهـُ اسـْ

، وقال خصومهم: بل هو كالم هللا لقوله تعـالى: )٢  َيْلعَبُوَن﴾ (األنبياء:

﴿ ِ َّ الَم  َمَع كــَ ى َيســْ أَِجْرهُ َحتــَّ ــَ تََجاَرَك ف ِرِكيَن اســْ َن الُمشــْ ٌد مــِّ ﴾ َوإِْن أَحــَ

م األشـعري إلمـاوكالمـه صـفته وصـفته قديمـة. فجـاء ا  )،٦(التوبة:  

وقال لكل من الفريقين: تمهلوا وتـدبروا! فـإن أردتـم الرسـم والـتالوة 

ــروف واألصــوات  والح

فهــي مخلوقــة بــال شــك، 

وهي الدال على كالم هللا 

وليســت عــين كــالم هللا. 

أمــا إن أردتــم المعــاني 

القديمة وكالم هللا النفسي 

ــالم هللا،  ــدلول ك ــي م فه

وهي بال شك قديمة غير 

 مخلوقة.

حـــــــرر  هكـــــــذاو

األشــعري الخــالف بــين 

ــى  ــريقين وارتضـــ الفـــ

جمهور األمة هذا الحـل 

الذي فيه تحقيق المسألة؛ 

فانتهت بذلك محنة خلـق 

ــة  ــرآن، وبالطريقـــ القـــ

نفســها أجــاب األشــعري 

وأصـــحابه عـــن جميـــع 

المســــــائل الخالفيــــــة، 

تلقائيـ   افانتهى االعتـزال 

بعد أن تحـرر الخـالف. 

واألمثلـــة التـــي حصـــل 

سـاحة ال  فيها خالف فـي

كثيرة  الفكرية اإلسالمية 

كمســألة الرؤيــة   اجــد 

   يوم القيامة، وسـائر

، وكـذلك صفات هللا  

ــا  ــدر، وغيره ــألة الق مس

العقيـدة والتفسـير  وكتب 

طافحة باألمثلة وقد ساق 

الحافظ ابن عساكر أمثلة 

ــين  ــه تبي ــي كتاب كثيــرة ف

 كذب المفتري.



  

   

 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   المفكر الصوفي             المستشار             
 
 

 الفضائل الخاصة:بقية: 

ــاء النبــى : ٢قيــة: ب ومواقــف  أبن

 من حياتهم الطاهرة

السيدة فاطمة الزهـراء بنـت النبـى   -  ٤

 والبضعة النبوية  الريحانة: 

 ولدها ونشأتها:م

 لــدت الزهــراء قبــل بعثــة النبــى و

وعمره حينئذ خمس وثالثون سنة، وذلك فى 

يوم التحكيم عند إعادة بناء الكعبة، يوم أخمد 

بحكمته وفطنته نار الحرب بـين   النبى  

ــع  ــن يض ــول م ــة ح ــريش المتنازع ــل ق قبائ

الحجر األسود المقدس فى مكانـه؛ فقـد بسـط 

ءه، ووضع فيه ذلـك الحجـر وطلـب مـن ردا

زعماء القبائـل أن يمسـك كـل مـنهم بطـرف 

 الرداء ثم وضعه بيده الشريفة فى مكانه.

 :لقابهاأ

ــت ل ــا  قب ــل كله ــدة تمث ــماء عدي بأس

صفاتها الجليلـة الحميـدة فعرفـت بالصـديقة، 

والمباركــة، والطــاهرة الزكيــة، والراضــية، 

ء ارحدثـة، وأم أبيهـا والزهــوالمرضـية، والم

 ... الخ.

ألن هللا تعـالى   ؛فاطمـة  قد سـميت  و

ــد فطمهــا وحفظهــا  ق

ــا  مـــن النـــار، ولقبهـ

 :النبـــــــــــــى 

  الزهراء.

كانتهـــا وحـــب م

 لها: النبى 

ــة ك ــت حبيبــ انــ

ــ   يالنبــــــــــــ

وريحانتــه وحافظـــة 

فقد جلسـت  أسراره؛ 

فأســر  ابجــواره يومــً 

إليها بنبأ جعلها تبكى 

عن ذلـك  وتبتسم، فسألتها السيدة عائشة 

ألفشـى سـر رسـول هللا   يتها: ما كان لب افأج

  يالنب   انتقل، فلما     :سألتها فقالـت

أول مــرة: "إن جبريــل  يفــ يإن أبــى قــال لــ

كـل سـنة   يالقـرآن الكـريم فـ  يكان يعارضن 

إيـاه مـرتين هـذا   يمرة واحدة، وإنه عارضن 

العام، وما أراه إال قد حضر أجلى". فبكيـت، 

، يا بـلحوقً  يثم أردف بقوله: "وإنك أول أهل

 نعم السلف أنا لك" فتبسمت [متفق عليه].

 ينها السـيدة فاطمـة الزهـراء بنـت النبـإ

 ــ ــا أم المــؤمنين الســيدة  يالت ــت فيه قال

مــن خلــق هللا  ا"مــا رأيــت أحــدً  عائشــة 

ا برسـول هللا مـن فاطمـة" ا ومشـًي أشبه حـديثً 

 ].ي[الترمذ

أنها سيدة نسـاء أهـل     يوأخبر النب 

 يم]. وأخبر عنها النبـكوالحا  يالجنة [الترمذ

   .أنها واحـدة مـن خيـر نسـاء العـالمين

فقال: "خير نساء العـالمين أربـع: مـريم ابنـة 

عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنـت 

ــد  ــت محم ــة بن ــد، وفاطم ــن خويل " [اب



  

 



  

 
  
  


   


  





ــا:  ــول عنه ــان يق ــابة]. وك ــى اإلص ــر ف حج

ــا،  ــا أذاه ــؤذينى م ــى، ي ــعة من ــة بض "فاطم

ــا" [متفــق ــا رابه ــه]. فكانــت  ويريبنــى م علي

ريحانته وأحـب بناتـه إليـه؛ ألنهـا أصـغرهن 

وحافظة نسـله. وكـان إذا دخـل عليهـا النبـى 

   ،قامت له وقبلت يده وأجلسـته مكانهـا

ــها  ــدها وأجلسـ ــذ بيـ ــه، أخـ ــت عليـ وإذا دخلـ

بجواره، ورحب بها أيما ترحيـب. وكـان إذا 

قدم من غزو أو سفر يبدأ بالمسـجد فيصـلى، 

ــزور  ــم ي ــة اث ــه فاطم ــأتى ابنت ــم ي ــراء ث لزه

 أزواجه (رضوان هللا عنهن).

 :ساندتها ودفاعها عن أبيها م

ا هدت السيدة فاطمة منذ طفولتها أحـداثً ش

يصـلى   كثيرة، فقـد كـان النبـى    اجسامً 

بالكعبة وبعض سفهاء قريش جالسـون،   ايومً 

فانبعث شقى من أشقياء القـوم فـأتى بأحشـاء 

وهـو  جـزور فألقاهـا علـى رسـول هللا 

حتـى جـاءت فاطمـة   ؛اد، فلم يزل ساجدً جسا

 –فأزالــت عنــه األذى. كمــا كانــت أم جميــل 

تلقــى األقــذار أمــام بيتــه  –امــرأة أبــى لهــب 

فيزيلهــا فــى هــدوء ومعــه فاطمــة تحــاول أن 

تعيد إلـى المكـان نظافتـه وطهارتـه. وكانـت 

 تدفع عنه أذى السفهاء والجهالء.

 هادها:ج

ــت أ ــد قاس ــل، لق ــيدة ج ــة الس  فاطم

الشـديد الـذى فرضـه الكفـار حصار  ب العذا

على المسـلمين وبنـى هاشـم فـى شـعب أبـى 

) طالب، وعانت من فراق أمها (خديجة 

التـــى تركتهـــا تعـــانى ألـــم الوحـــدة وحنـــين 

 الذكريات بعد وفاتها.

هاجرت الزهراء إلى المدينة وهى فـى و

الثامنــة عشــرة مــن عمرهــا وكانــت معهــا أم 

ــى مــن  ــى الســنة األول ــك ف كلثــوم، وكــان ذل

 هجرة. ال

 واجها:ز

ــ ى الســنة الثانيــة تقــدم كبــار الصــحابة ف

وعلى رأسـهم أبـو بكـر الصـديق وعمـر بـن 

يطلبـون الـزواج   للنبـى    الخطاب  

هـم لمن السيدة فاطمة، لكـن الرسـول اعتـذر 

فى رفق، ثم طلبها على بن أبى طالب (كـرم 

 .هللا وجهه) فوافق النبى 

للسـيدة فاطمـة قـدره   امهـرً   يٌّ قد قّدم علو

لـدرع   اا، وكانت ثمًن بعمائة وسبعون درهمً أر

يوم بدر، واشـتراها  أهداها له الرسول 

بهذا الـثمن، وكـان   منه عثمان بن عفان  

 يفجهازها خميلة، ووسادة من أدم حشوها ل

 ورحاءين، وسقاء، وجرتين.

ا طبقًـ  فى يوم زواجها قـدم النبـى و

بالتمر ألصحابه وضيوفه الكرام، وفـى   امليئً 

قـد وفـق إلـى اسـتئجار   يٌّ ناء كـان علـليلة الب 

منزل خاص يسـتقبل فيـه عروسـه الزهـراء 

ــهما  ــو فراش ــان حش ــا ك ــا، وم ــد تجهيزه بع

ووســائدهما إال الليــف وبعــد صــالة العشــاء 

لى بيت الزوجيـة الجديـد إ    توجه النبى

 وا منه ثم دعا النبى  ئ ودعا بماء فتوض

اللهــم بــارك فيهمــا وبــارك (لهمــا بقولــه: 

 )وائ ك لهما فى نسـلهما، فتوضـعليهما، وبار

 [ابن سعد].

 والدها:أ

ء باإليمـان رزق هللا يعد عام سـعيد ملـب 

 يابنهــا الحســن، فاستبشــر النبــ فاطمــة 

   ًنهـا ه اب ، ثـم رزقـت مـن بعـدافيه خيـر

الحسين، ثم ولد لهما محسن الذى توفى وهو 

صغير، ثم مّن هللا على بيت النبوة بمولودتين 

والســيدة أم  ،نــبالســيدة زي  :جميلتــين همــا

والسـيدة فاطمـة     ّيٍ كلثوم، بنتا اإلمام علـ

)  ًا)، وكانــــت الســــيدة فاطمــــة جميعــــ

ــين  ــن والحس ــا الحس ــى، وابناه ــا عل وزوجه

  النبـى    أعز النـاس وأقـربهم إلـى 

ْل فقد ورد أنه لما نزل قـول هللا تعـالى:   فَقـُ

اءُكْم تَعَالَْواْ َنْدعُ أَْبَناءَنا َوأَْبَناءُكْم َوِنَساءَنا َوِن  سـَ

 ِ ّ ةَ  ل لَّْعنــَ ْل َفَنْجعــَ مَّ َنْبتَهــِ ُكْم ثــُ َنا وأَنفُســَ َوأَنفُســَ

]. دعـا ٦١[آل عمـران: آيـة    َعلَى اْلَكاِذِبينَ 

والحســـن  ا وفاطمـــةعليـــ  رســـول هللا 

[مسـلم].   )ياللهم هؤالء أهل(والحسين وقال:  

، يوخاصــت  ياللهــم هــؤالء أهــل بيتــ(وقــال: 

ــرجس وطهــرهم  )اتطهيــرً  أذهــب عــنهم ال

 ]. ي[الترمذ



 

ــى  ــات األول ــزوغ الكتاب ــذ ب  للشــيخمن

ــم  ــي مصــر المحروســة ث ــده ف محمــد عب

وتتعـــالى صـــيحات ودعـــوات  ،بيـــروت

ومــن ثــم إعــالء   ،تجديد الخطــاب الــديني

ــت  ــذي يمقـ ــتنير الـ ــديني المسـ ــر الـ الفكـ

ا التطــرف ويأبــاه بــل ويرفضــه رفضــً 

 التجديـــد فـــيومنـــذ طروحـــات  ،امطلقـــً 

وبات  ،قرن العشرينول من الالنصف األ

يث عــن التحــديات التــي تواجــه هــذا الحد

الخطــاب الــذي تعالــت الصــيحات بشــأنه 

ا في مطالع القرن الواحد والعشرين مجددً 

ا عقب اشتعال االنتفاضات العربيــة تحديدً 

ا بثورات الربيع العربي المعروفة إعالمي 

ومواكبتــه  ،بضــرورة تجديــده وإصــالحه

ومــا   .جدات المعاصــرةللتطورات والمست

ــذه االنتفا ــت ه ــذهب لبث ضــات الشــعبية ت

وئيدة صوب شاطئ االســتقرار السياســي 

ــدول العربيــة ــى اتجــه  ؛فــي بعــض ال حت

ــد  ــه النق ــى توجي ــد إل ــن جدي ــرون م الكثي

ــً  ــويض أيض ــل والتق ــاب ب ــوم والعت ا والل

بينمــا ارتــدى   ،للخطاب الديني المعاصــر

آخــرون ثــوب العــالم الكيميــائي فتنــاولوا 

رصــد والتحليـــل والتأويـــل نصـــوص بال

ومــا تتضــمنه   ،يني المعاصــرالخطاب الد

 ،من ظواهر تســترعي النظــر والمعالجــة

وآراء فقهيـــة جدليـــة أصـــابت المجتمـــع 

 .لسنوات طويلة بالغموض لتفسيرها

هذا العصر   التجديد فيرغم أن حالة  

ا عن حالة العلــم والعلمــاء ال تختلف نهائي 

يني تجديد الــدبل إن ال ،في الوطن العربي

ا هونًــ ومر  والتطوير الفكري بات محــتمالً 

أمــا المحســوبون   ،برهانات يمكن تحقيقها

على العلوم األساسية والمنتشــرون بكافــة 

ــأمرهم  ــة ب ــدول العربي ــوم بال ــات العل كلي

يستحق الرثاء والتخفيف من وطأة فشلهم 

وهم صوب مواجهة جائحــة كورونــا وال 

ا صــيدً يزالون يصدقون أنفسهم بأن لهم ر

ــة  ،اا وجــاد ا رصــينً علميــ  ــي حقيق وهــم ف

لــة مــن المــوظفين األكــاديميين األمــر جم

يقومون بإجراء أبحاث ودراسات معمليــة 

ــة أو  ــة الجامعي ــدف الترقي ــا به ــة إم مغلق

وفــي   ،ألسباب تتعلــق بقتــل وقــت الفــراغ

ــم  ــك يدغــدغون مشــاعر طالبه ــبيل ذل س

البائسين بحكايا وقصــص وروايــات عــن 

 .ي الوهميمنجزهم العلم

ولكم تطرقت إلى هذا الشأن وأفرغت 

تضمنه كتــابي الصــادر فــي   والً ا مطحديثً 

عــن االتحــاد األوروبــي بعنــوان  م٢٠٢٠

ــوم"  ــه الجائحــة ومســتقبل العل " انتهيــت ب

بفصــل عــن رصــد واقــع البحــث العلمــي 

والمختبرات العربية البليدة التي لم تفــرز 

ا يمكننا عن طريق منجزاته البحثيــة عالمً 

  .١٩تصدي لجائحة كوفيد ال

 اقصدً ا وا وكرهً واتفق الجميع ـ طوعً 



 

  

ــة  - ــاركة الفاعل ــاء جــواد المش ــي امتط ف

لتجديد الخطاب الديني وليس تطــويره أو 

بما يتناســب مــع المتغيــرات التــي   ،تعديله

وغفــل   ،تطرأ على مجتمعاتنــا اإلســالمية

بالقــدر الــذي   ،الكثير والكثير عن تجويده

إلسالم المعاصــر كمــا يسمح لنا أن نقدم ا

ــابق  ــي س ــان ف ــدهك ــدعي  ،عه ــا ي ال كم

تشــرقون وأعــداء اإلســالم علــى أنــه المس

 .خطاب يحض على القتل ويدعو للدموية

ــافي  وال ــذ االحتكــاك الثق ــه من شــك أن

األول بالحضارات والثقافات الوافدة غير 

وجــدنا موجــات مــن الغضــب   ،اإلسالمية

ــوم ضـــد اإلســـالم والمســـلمين  ،المحمـ

تزعمتها جماعات من وتيارات  وحركات  

رهانات من ا بالمستشرقين المتسلحين سلفً 

 ،شــأنها محاربــة اإلســالم والقضــاء عليــه

وحينما فشلت هذه التيــارات والجماعــات 

وما زامنتها مــن دراســات لغويــة ودينيــة 

ــر  ــرقين غيـ ــار المستشـ ــب كبـ ــن جانـ مـ

ــات  ،المســـلمين وجـــدت بعـــض الحكومـ

األجنبيــة ذريعــة أخــرى جديــدة لتقــويض 

قــد حــذرت مــن مغبــة اإلسالم وســماحته  

فـــي عـــداوتهم  المستشـــرقين المغـــالين

مستندين فــي غلــوهم هــذا وفــي   ،لإلسالم

على ما ينشر من   ،حملتهم المسعورة تلك

كتابات تلقى على صدر الخطــاب الــديني 

رة ولكن هذه الم .االذي هو براء منه تمامً 

تبدو الحملة أكثر شراسة ممن ينتمي إلــى 

مــن المغــالين  ،الــدين اإلســالمي نفســه

لئــك ووأ اوأيــديولوجي  اوالمتطــرفين فكريــ 

ــرً  ــكلون خط ــديني  ايش ــاب ال ــى الخط عل

مــن خــالل بعــض اآلراء الغريبــة  ،نفســه

ــوة  ــد اله ــأنها تزي ــن ش ــي م ــية الت والقاس

بين المواطن المسلم البسيط الــذي   ااتساعً 

ن يمـــارس عباداتـــه وفـــق نســـق يريـــد أ

ــار  ــك األفكـ ــين تلـ ــطي وبـ ــري وسـ فطـ

 .الشرسة

والذي نريد التأكيد عليه هو أن جملــة 

ــر الحـــديث عـــن  ــاب دينـــي معاصـ خطـ

وال نســتبعد   ،محفوفة بالخطر والمخــاطر

ــً  ــن أصــحاب الخطــاب  امنطقيــ  اهجوم م

يعــانون مــن آفــة  نالمتشدد الذين ال يزالو

ء وهــؤال  .االستعالء فــي الــنص والحــوار

ــم  ــم يشــكلون أه ــالون ه المتشــددون المغ

وأبرز بل وأخطــر عقبــة تواجــه جراحــة 

ورغم أنهم ضد التجديــد   .الخطاب الديني

الفقهي وتثوير الفكر الــديني بمــا يتناســب 

مقاصد   عوظروف العصر وبما يتوافق م

ــالمية ــريعة اإلسـ ــوا  ،الشـ ــم برعـ إال أنهـ

في التجديد لكن مــن زوايــا   يءبعض الش

  .رة ودهشةأخرى أكثر إثا

فبمجرد أن استطعنا اســتيعاب الفكــرة 

ا ودهشــة وهــي نكــاح الجهــاد األكثر عجبً 

إلســالمية التــي أطلقهــا تنظــيم الدولــة ا

(داعش) منــذ ســنوات وانتشــرت بجنــون 

في معسكرات التنظيم التكفيري الجهــادي 

ــالم  ــل األق ــد والتشــريح ك ــا بالنق وتناولته

حتــى خــرج علينــا   ؛فيةوالمقاالت الصــحا

أمراء النساء والشهوة والمفتونين بإشــباع 

الغريزة الرئيسة للبقاء على الحيــاة وهــي 

فكرة ب  ،الجنس والرغبة الجسدية المفرطة

 .وظاهرة جديدة أال وهي جهاد الحب

ومفــاد الفكــرة كمــا جــاء فــي التقريــر 

ــه صــحيفة  ــذي أعدت ــوافي ال ــز وال المتمي

Middle East  ير التقرير ويش ،اللندنية

إلى أن هنالك ظــاهرة مســتحدثة ابتكرهــا 

أمراء وفتاوى النســاء حيــث يقنــع الشــاب 

المسلم المنتمي بالضرورة إلــى التيــارات 

إلسالمية فتاة غير مسلمة بالحــب الدينية ا

ــتخدمً  ــا مس ــيص وحكاي ــث وأقاص ا أحادي

ــوى ــرام واله ــا  ،الغ ــزواج به ــم ال ــن ث وم

 .وإجبارها على اعتناق اإلسالم



  

   

ــاهرة  ــاهرة ظـــــ ظـــــ

ــادة  ــادة العــــــ العــــــ

ــرية ــريةالســــ   الســــ
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هذه الظاهرة متفشية ومنتشرة في أوساط 

فــي  قين والشــباب؛ والعامــل الــرئيسهالمــرا

انتشارها وتفشيها هو مـا يلحظـه أولئـك مـن 

ظاهر الفتنـة واإلغـراء مـن أزيـاء النسـاء، م

ــر فــي  ــرجهن المثي ــة، وتب ــيتهن الخليع ومش

 الشوارع، وفي المنتزهات، وفي كل مكان.

مــا  امــهــذا فــي محــيط المجتمــع العــام، أ

يرونــه فــي التمثيليــات واألفــالم فهــو أدهــى 

ــ ؛وأمــر ــرون؟ ي ــّيج رفمــاذا ي ــا يه ــل م ون ك

ــاف والشــرف، ويقتــل  الغريــزة ويســقط العف

 النخوة والغيرة والحمية.

أما ما يقرؤونه في الكتب والمجالت من 

فهـو رات الجنسـية  االقصص الغرامية، واإلث 

لعقلية امن أشد المؤثرات على صحة الشباب 

 قية.والخل

فهذه المثيـرات وحـدها تكفـي فـي تـدرج 

والفحشـاء،   االشاب والشابة فـي طريـق الزنـ

 واالنزالق في متاهات الفساد والرذيلة.

والمراهق الشـاب إذا لـم يكـن عنـده مـن 

ــا  ــه م ــية من ــه، والخش ــا يردع ــة هللا م مراقب

فإنـه   ؛يعصمه، والحسبان للعواقب ما يزجره

 لهما: سيقع بين أمرين ال ثالث

ــ - ــي  أن اإم ــي ش ــية ف ــه الجنس بع غريزت

 الحرام.

وإمــا أن يخفــف مــن حــدتها بالعــادة  -

 السرية.

وعلـــى أخـــف األمـــرين الضـــرر بـــالغ 

على الجسم والنسل والعقل والصحة   ومتحقق

 النفسية.

ولكــي تكــون الكتابــة عــن هــذه الظــاهرة 

تكلم عنهــا كــذلك فــي أمــور لــاشــاملة يحســن 

 ثالثة:

 تي تنجم عنها.الاألضرار  -١

 حكم الشرع فيها. -٢

 كيف نعالجها؟ -٣

أما األضرار التي تنجم عنها فنحصـرها 

 في األمور التالية:



أن الذي يدمن على هذه العـادة   اثبت طبي 

 :ةيقع في األمراض التالي 

إنهاك القوى، نحول في الجسم، ارتعاش 

باألطراف، خفقـان بالقلـب، ضـعف بالبصـر 

هـاز الهضـمي، إصـابة لجلذاكرة، إخالل باوا

فـي   لِّ الرئتين بااللتهابات التي تؤدي إلى السُّ 

تـؤثر علـى الــدورة  اأغلـب األحيـان، وأخيــرً 



  

   

ل هللا قــــــ  ــ ــ : (ال رســــ ــــ ــي أوت أال إنــــ
ـــ القـــ  لـــه معـــه، أال إنـــي أوت ـــاب وم آن ال

له معه     ).وم
ه رواه  -                 -أح في م

   




 الدموية وتسبب فقر الدم.



ة،  مــن أهــم هــذه األضــرار مــرض العنــّ

 ومعناها عدم قدرة الشاب علـى الـزواج، وال

ر المرأة شك أن هذا المرض يتسبب عنه نفو

ن والحـال هـذه أن تـدوم لرجل، وال يمكا  من

 الرابطة الزوجية لتعذر االتصال.

ومن األضرار اشـمئزاز كـل جـنس مـن 

اآلخر العتياد الرجل في إشباع الشـهوة عـن 

طريــق هــذه العــادة األثيمــة؛ ومعنــى هــذا أن 

مرأة لـم تجـد حصـانتها بزواجهـا مـن هـذا ال

مــر فــي وربمــا يــؤدي األ ،الرجــل المــريض

الّن لفراق، أو اتخـاذ المـا  النهاية إلى رأة الخـُ

 إلشباع غريزتها. اسر 



قرر العلماء النفسانيون أن المـدمن علـى 

هذه العـادة يصـاب بـأمراض نفسـية وعقليـة 

 خطيرة، وهي مرتبة كما يلي:

الــــذهول والنســــيان، ضــــعف اإلرادة، 

ــة  ــى العزلــ ــل إلــ ــذاكرة، الميــ ــعف الــ ضــ

، باالسـتحياء والخجـل  افواالنكماش، االتص

االستشـــعار بـــالخوف والكســـل، والظهـــور 

بمظهــر الكآبــة والحــزن، والتفكيــر بارتكــاب 

إلـى غيـر ذلـك مـن هـذه   ،الجرائم واالنتحار

األضرار التي تشل التفكيـر، وتميـع اإلرادة، 

وقـد أشـبعها المختصـون وتحطم الشخصية،  

 .ادراسة وبحثً 

شــرع فــي مزاولتهــا فإنــه أمــا حكــم ال

 التالية: دلةالحرمة وارتكاب اإلثم، وذلك لأل

يقول هللا تعالى في سورة المؤمنـون:   أ)(

 اِفُظوَن ُروِجِهْم حــَ ْم ِلفــُ ِذيَن هــُ ٰى  إِالَّ * َوالــَّ َعلــَ

ُر  ــْ إِنَُّهْم َغي ــَ انُُهْم ف ــَ ْت أَْيم ــَ ا َملَك ْم أَْو مــَ أَْزَواِجهــِ

ىٰ   *َملُوِميَن   ُم  فََمِن اْبتَغـَ َك هـُ ئـِ َك فَأُولَٰ لـِ َوَراَء ذَٰ

 )٧ – ٥: المؤمنون( اْلعَاُدونَ 

ٰى فيدخل في عموم هذه اآلية:  فََمِن اْبتَغـَ

ئَِك هُُم اْلعَاُدونَ  ِلَك فَأُولَٰ  .َوَراَء ذَٰ

ــن غيــر طريــق  ــل تفريــغ للشــهوة م ك

، واللــواط، االــزواج وملــك اليمــين؛ كالزنــ

 واالستمناء باليد.

وهو من أصحاب   –وقد ثبت عن عطاء  

ــاس  ــن عب ــً  اب ــمعت قوم ــال: (س ــه ق ا أن

 –يحشرون وأيديهم حبـالى، فـأظنهم هـؤالء  

أي الذين يسـتمنون بيـدهم)؛ وقـال سـعيد بـن 

: (عذب هللا -وهو من طبقة التابعين    –جبير  

أمة كانوا يعبثون بمـذاكيرهم)، وورد كـذلك: 

دد مـنهم: (سـبعة ال ينظـر هللا إلـيهم ...... عـ

، فهذه النصوص بجملتهـا تـدل )١()الناكح يده

 على أن مزاولة هذه العادة حرام.

ــم  ب)( ــي مبحــث حك ــا ف ســبق أن ذكرن

شرع في التدخين أن ما يؤدي إلى الضـرر ال

فاجتنابـه واجـب وفعلـه   ،ويوقع فـي المهالـك

حرام؛ لعمـوم الحـديث الـذي مـر ذكـره: "ال 

ــارك  ــه تب ضــرر وال ضــرار"، ولعمــوم قول

ــالى:  ــُ تُلْ  َوالَ وتع ةِ ق ــَ ى التَّْهلُك ــَ ِديُكْم إِل ــْ  وا بِأَي

 .)١٩٥(البقرة: 

وبمــا أن مزاولــة العــادة الســرية يترتــب 

ة وجنســـية ونفســـية ي معليهـــا أضـــرار جســـ

فإنها محرمة لحديث: "ال ضرر وال   ،وعقلية

ــة:  ــرار"، وآلي ى  َوالَ ض ِديُكْم إِلــَ ــْ وا ِبأَي ــُ تُْلق

 .التَّْهلَُكةِ 
 

ــة مــــن كتــــاب (ردود علــــى أ) ١( طيــــل) هــــذه النصــــوص منقولــ
 .٤٠للعالمة املرحوم: الشيخ حممد احلامد ص  



  

 

  



  

 
 
 
 
 
 
 
 

في جولة جديدة من حرب استهداف السفن، الُمندلعة بين إيران وإسرائيل، أعلنت طهران استهداف  
رد  بالهجوم  أبيب  تل  بضلوع  غربية  تقارير  أفادت  حين  في  لغم الصق،  عبر  لها  تابعة  على سفينة  ا 

 هجمات إيرانية سابقة.
بالتوارد في الساعات األولى من يوم وبدأت التقارير عن استهداف سفينة إيرانية في البحر األحمر  

 أبريل الماضي. ٧ األربعاء
الثوري الحرس  المقربة من  ألغام   :وقالت وكالة "تسنيم" اإليرانية  انفجار  بسبب  الحادث "وقع  إن 

 الصقة بهيكل السفينة".
"تتول السفينة  أن  الوكالة  القليلة وأضافت  السنوات  خالل  اإليرانية  التجارية  السفن  حماية  في  العاملة  اإليرانية  الكوماندوز  قوات  إسناد  مهمة  ى 

 الماضية".
نية وبعد ساعات من انتشار تلك األنباء، أعلنت طهران تعرض السفينة لالنفجار في البحر األحمر، وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرا

 "وقع االنفجار بالقرب من ساحل جيبوتي، ولم يسفر عن خسائر بشرية". سعيد خطيب زاده:
جراءات الالزمة  وأكد أن "الحادث لم يؤد إلى وقوع أي إصابات، والتحقيقات الفنية جارية لمعرفة ظروف الحادث ومصدره، وستتخذ بالدنا كل اإل

 من خالل الجهات الدولية في هذا الصدد". 
ا المنظمة الدولية للمالحة البحرية التابعة لألمم المتحدة، أن "السفينة المدنية ساويز كانت تستقر في منطقة  أبلغت رسمي وأفاد بأن إيران سبق أن  

وأفاد خطيب زاده بأن السفينة كانت تعمل "كمحطة لوجستية إليران   البحر األحمر وخليج عدن إلرساء األمن البحري على طول الخطوط المالحية".
 حمر". في البحر األ 

األمريكية تايمز"  لـ"نيويورك  أمريكي  مسؤول  قال  الهجوم،  أعقاب  اإليرانية   :في  السفينة  هاجمت  أنها  المتحدة  الواليات  أخطرت  إسرائيل  إن 
 "ساويز".

المتمركزة السفينة اإليرانية  قواتها قصفت  بأن  المتحدة  الواليات  إسرائيل أخطرت  أن  اسمه،  فّضل عدم ذكر  الذي  المسؤول  البحر   وأوضح  في 
المحلي)".  ٧:٣٠األحمر، حوالي الساعة ( التوقيت  إيرانية سابقة ضد   صباحا  الهجوم رد على هجمات  بأن  أفادوا  المسؤول: "اإلسرائيليون  وأضاف 

 سفن إسرائيلية، وأن ساويز تضررت ما دون مستوى المياه".
لسفينة ساويز معروفة ألجهزة المخابرات الغربية كسفينة يستخدمها الحرس  " إلى أن ا١٢وفي السياق ذاته، أشارت القناة اإلخبارية اإلسرائيلية "

العاملة   اإليرانية  القوات  قبل  من  البحري  واالتصال  والقيادة  للمراقبة  كقاعدة  وتعمل  اإللكترونية،  والمراقبة  للتجسس  اإليراني  البحر الثوري  في 
 األحمر".

 ستخبارية أن السفينة كانت منتشرة بشكل أساسي لدعم الحوثيين".وأضافت القناة اإلسرائيلية: "كشف تحليل لمصادر ا
هذه  كانت  إذا  ما  أعرف  "ال  إذاعية  تصريحات  في  اإلسرائيلي،  "الموساد"  جهاز  في  السابق  والمسؤول  الحالي  النائب  باراك،  بن  رام  وقال 

ا كيفية التسبب ا ما يريد أن يجعلهم يدركون أننا نعرف أيضً أحدً وتابع "لكن في حال صّحت، يبدو أن    المعلومات استهداف (ساويز) صحيحة أم ال". 
 بأضرار للسفن أينما كان، ويجب عليهم أن يكونوا حذرين". 

نطقة، هذه ليست المّرة األولى التي تتعرض فيها السفن اإليرانية لمناوشات من هذا النوع، إذ يأتي الحادث بعد ضربتين لسفن إسرائيلية في الم
 الخليج العربي.والبحر المتوسط  فيشرات الضربات السابقة التي نفذتها إسرائيل وإيران على السفن البحرية لبعضهما البعض  وتقارير عن ع

إسرائيل  أن  الماضي،  مارس  في  األمريكية،  ستريت جورنال"  هجمات، كشفت صحيفة "وول  بأي  بقيامهما  الدولتين  كلتا  تعترف  ال  حين  وفي 
 ا دعًما للرئيس السوري بشار األسد. سفينة إيرانية متجهة إلى سوريا، وتحمل في الغالب نفًطا إيراني  ١٢استهدفت ما ال يقل عن 

، بينما استُهدفت السفن التي تستخدمها إيران ست مرات في عام  م٢٠١٩وتعرضت السفن التي تحمل النفط اإليراني لثالث هجمات بحرية عام  
 . (مصراوي) لين أمريكيين وإقليميين، وفقًا لما نقلته الصحيفة عن مسؤوم٢٠٢٠



 

ا من المرتزقة السوريين افتتحـوا كشف المرصد السوري لحقوق اإلنسان أن عددً 

مشاريع خاصة بعد عودتهم من القتال في ليبيا، باألموال التي تقاضوها من حكومـة 

 الحياة في سوريا.الوفاق، وذلك للتغلب على صعوبات  

وذكر فـي بيـان، عـن افتتـاح أحـد المقـاتلين الـذين جنـدتهم تركيـا وجعلـت مـنهم 

آلـف دوالر   ١٠ا فـي مدينـة عفـرين بمسـاهمة تقـدر بنحـو  مرتزقة في ليبيا، مسـبحً 

 أشهر. ٦أميركي تقاضاها من القتال في ليبيا خالل  

ان مقـاتلين فـي كما أضاف أنه رصد العديـد مـن الحـاالت المماثلـة األخـرى لشـب

صفوف فصائل موالية لتركيا، قاموا بافتتاح مشاريع خاصـة بهـم بعـد عـودتهم مـن 

ليبيا وتقاضيهم رواتبهم، وخّص بالذكر أحد الشبّان الذي افتـتح محـالً لبيـع وصـيانة 

آلـف دوالر، وآخـر   ١٠الهواتف النقالة في ريـف حلـب الشـمالي بمبلـغ يصـل إلـى  

دوالر أميركـي مقابـل قتالـه فـي ليبيـا   ٧٥٠٠بلغ  اشترى سيارة بعد حصوله على م

 ا.أشهر تقريبً  ٥لمدة  

وأعــادت تركيــا خــالل األشــهر الماضــية عــدة دفعــات مــن المرتزقــة الســوريين 

المتواجدين على األراضي الليبية إلـى سـوريا بعـد مشـاركتهم فـي حـرب طـرابلس 

س مــار ٢١ضــمن صــفوف قــوات حكومــة الوفــاق، لكــن هــذه العمليــة توقفــت منــذ 

ــة  ــات الداخلي ــم المطالب ــان، رغ ــوق اإلنس الماضــي حســب المرصــد الســوري لحق

 والخارجية بضرورة ترحيل المرتزقة األجانب من ليبيا.

ويخشى المرصـد أن تكـون "عـودة قلـة قليلـة مـنهم هـي منـاورة تركيـة وعـودة 

ا ال يزالون فـي ليبيـا"، مرتزقً   ٦٦٣٠إعالمية فقط ال غير، حيث إن هناك أكثر من  

 ا لمصادره من داخل المرتزقة.وفقً 

كما أشار في بيان سابق إلى وجود "نوايا تركية إلبقاء مجموعـات مـن الفصـائل 

ا إلى أن الكثير من السورية الموالية لها في ليبيا لحماية القواعد التركية هناك"، الفتً 

المرتزقـة ال يرغبــون بــالعودة إلــى ســوريا بــل يريــدون الــذهاب إلــى أوروبــا عبــر 

 ).العربية(  ليا".إيطا

السابق   الهندي  الدبلوماسي  إن    : M.K Bhadrakumarقال 

من   بتركيا  تستعين  المتحدة  سياسي  أ الواليات  انتقال  عملية  إتمام  جل 

بعد مرور عشر سنوات على "سيناريو مماثل حصل"   أفغانستان  في 

 في سوريا، على حّد تعبيره.  

ا أن  ورأى الكاتب أن هناك تشابًها كبيًرا في السيناريوهين، مضيفً 

سقاط نظام الرئيس بشار األسد عبر القوة،  إالمشروع في سوريا كان  

خراج الحكومة الحالية برئاسة أشرف  إستان هي  بينما األجندة في أفغان 

 غاني من السلطة واستبدالها بحكومة انتقالية تتضمن حركة طالبان.  

"مجموعات   من  االستفادة  على  يقوم  السيناريوهين  "كال  وتابع 

 جهادية" تتنكر بزي حركات التحرر".  

الد الكاتبوحول  أشار  سوريا،  في  التركي  شغل  الذ   -  ور  ي 

لى أن أنقرة لم تقم فقط بتقديم الدعم  إ  -  سفير الهند لدى تركيا منصب  

اللوجستي "للمقاتلين الجهاديين" من كافة أنحاء العالم كي ينضموا إلى  

بل   والقاعدة،  من  إداعش  بدعم وتسليح هؤالء  قامت  جل خوض  أنها 

الحرب ضد نظام الرئيس األسد، وأردف "هناك أدلة قاطعة تثبت قيام  

 كوادر داعش والقاعدة".   تركيا بتدريب

سياق   في  بتركيا  تستعين  المتحدة  الواليات  أن  الى  الكاتب  ولفت 

نفسه   الوقت  أفغانستان، مشيًرا في  الحكم في  إعطاء دور لطالبان في 

قد  أإلى   المتحدة  األمم  عالقاتها  أكدت  أن  على  ستحافظ  طالبان  ن 

 القديمة مع القاعدة.  

ا نسخة عن الواليات المتحدة  نهأووصف الكاتب في الختام تركيا ب

   من اإلرهابيين كأدوات جيوسياسية   على صعيد قدرتها على االستفادة

 . )آسيا تايمز(

رئــيس حــذّر رئــيس لبنــان ميشــال عــون مــن "إفــالس" البلــد، ونقــل البطريــرك المــاروني بشــارة الراعــي عــن 

 مما زاد الحاجة إلى "ضبط المال والفساد". ؛الجمهورية الذي التقاه، أن البلد "مفلس"

ضـاعفت  يأتي هذا التحذير المباشر واألول من نوعه علـى لسـان الـرئيس اللبنـاني، فـي ظـل أزمـات اقتصـادية

، لتنشـيط الماضـي أبريـل ٦فـي بـاريس  الذي ُعِقدَ "  ١راهن اللبنانيون على مؤتمر "سيدر  األعباء على لبنان، فيما  

الواقع االقتصادي من خالل قروض ميسرة بفوائد منخفضة سترفد فيها الدول الصديقة االقتصاد اللبناني، لتوظيفها 

لبنـى التحتيـة والطاقـة في مشاريع استثمارية بالشراكة مع القطـاع الخـاص، بينهـا مشـاريع تنمويـة فـي قطاعـات ا

إجراء إصالحات بنيويـة فـي االقتصـاد اللبنـاني والنظـام   اشترطتالمشاركة في المؤتمر  الدول  ، لكن  واالتصاالت

، م٢٠١٨نون الموازنة العامة للعام اإلداري ومحاربة الفساد. ومّهدت الحكومة اللبنانية لذلك، عبر إنجاز مشروع قا

 ا إلحالته إلى مجلس النواب إلقراره.تمهيدً 

ا، السعودية عادت إلـى مـا كانـت عليـه إيجابيـة وطبيعيـة جـد   -ات اللبنانية  من ناحية أخرى، أكد عون أن العالق

في قصر بعبدا، إلى أنـه "مـا  الشهر قبل الماضي  ا أعضاء مجلس األعمال اللبناني السعودي، الذين زاروه،  مطمئًن 

ر العالقات بين البلدين"من أمر يمكن   ).سكاي نيوز عربية(. أن يكّدِ



 

شوارع القاهرة في موكب ملكي مهيب من المتحف المصـري بميـدان التحريـر إلـى المتحـف القـومي للحضـارة   ملكيةمومياء    ٢٢جابت  

 المصرية في الفسطاط.

 كان هذا الحدث هو االفتتاح الرسمي للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

لترتيب حسب العمـر علـى عربـات فرعونيـة ذهبيـة اللـون، تتنقل با -ملكات  ٤ملكاً و  ١٨-فعلى خلفية األلعاب النارية، كانت المومياوات  

 ومجهزة بنظام تعليق ركوب هوائي المتصاص االهتزازات، وتحمل أسماء ركابها باللغة العربية واإلنجليزية والهيروغليفية.

يالد، بينمـا كـان قبل المـ ١٦٠٠، الذي حكم صعيد مصر في حوالي عام Seqenenre Tao IIقاد الموكب الملك سقنن رع تاو الثاني 

 قبل الميالد، في نهاية الموكب. ١٢رمسيس التاسع، الذي حكم في القرن الـ

ا مـع المعـايير الدوليـة وقد تم وضع الرفات الملكية في حافظات عرض معقمـة علـى أحـدث طـراز لضـمان الحفـاظ عليهـا وذلـك تماشـًي 

 الصارمة لنقل القطع األثرية.

 بقيادة المايسترو المصري الشهير نادر عباسي. ملكيةا وفرقة موسيقية حصاًن  ١٥٠دراجة نارية و ٦٠وقد رافق المومياوات 

حتـى المتحـف القـومي الجديـد للحضـارة  ؛وطافت المومياوات حول المسلة في ميدان التحرير، ثم سـار الموكـب علـى طـول نهـر النيـل

 الدائم الجديد في الفسطاط. ااوات في مقرهالمصرية، حيث استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المومي 

 قناة تلفزيونية عالمية. ٤٠٠شخصية شهيرة مصرية، كما بثته أكثر من  ١٢دقيقة،  ٤٠واستقطب العرض الذي استمر 

ات القطع األثرية الثمينة أسبوعين في مختبر المتحف القومي للحضارة المصرية، حيث تم إعدادها للتركيب داخـل قاعـة الموميـاو  قضت

 ا مع يوم التراث العالمي.أبريل، تزامًن  ١٨الملكية، المصممة على طراز وادي الملوك، وفتح قاعة المومياوات الملكية للزوار في 

على أسعار تذاكر الدخول إلى قاعة المعارض   ٪٥٠قدم المتحف القومي للحضارة المصرية خصًما بنسبة  وفي خطوة للترويج الفتتاحه،  

لممثلي وسـائل اإلعـالم المحليـة والدوليـة الفرصـة لتصـوير   أتيحأبريل. باإلضافة إلى ذلك    ١٧إلى    ٤زوار في الفترة من  المركزية لجميع ال

 أبريل. ٥و ٤القطع األثرية داخل قاعة العرض المركزية مجاًنا يومي 

ول مـن نوعـه فـي الحضـارة المصـرية ا من أكبر وأهم المتاحف األثريـة فـي العـالم، واألويعد المتحف القومي للحضارة المصرية واحدً 

 .الجبلبأكملها، حيث يتميز بإطاللته على عين الصيرة في قلب مدينة الفسطاط التاريخية بالقرب من قلعة 

 

 
اتفاقية بماليين الدوالرات للتعاون المعلوماتي والتكنولوجي ولتطوير  وقعت شركة المياه اإلسرائيلية "مكوروت" ونظيرتها البحرينية على  

المياه في البلدين. تم توقيع االتفاق بين الجانبين في البحرين بشكل رسمي وتم تسجيله في  ٢٤ووفق موقع "إسرائيل    وتحسين موارد  " فقد 

 البورصة اإلسرائيلية. 

الحكومية  للشركة  نوعه  البحرين، وفي هذا اإلطار ستقوم    ويعد هذا االتفاق األول من  والكهرباء في مملكة  المياه  اإلسرائيلية مع سلطة 

ا إدارة مصادر  "مكوروت" بإعطاء خدمات استشارة تخطيط ومرافقة بسلسلة مجاالت، بما في ذلك تحلية مياه البحر والمياه المالحة، وأيضً 

 المياه واإلمدادات إلى سكان البحرين.  

يوفال شتاينتسوتعليقً  الطاقة اإلسرائيلي  قال وزير  االتفاق  ودولة    : ا على  بين شركة مكوروت  نوعه  التاريخي واألول من  "االتفاق  إنه 

لول  عربية"، وأضاف أن"الدول األربع الموقعة على اتفاقيات السالم في إطار "اتفاقيات أبراهام" يعانون مثلنا من أزمة مياه، ولذلك فإن الح

ا للتعاون بين الجانبين وتقوية  واسعً  كة "مكوروت" وشركات تكنولوجية إسرائيلية إضافية في مجال المياه يمكن أن تكون مجاالً المتطورة لشر

 . )روسيا اليوم (  . ا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى إسرائيلين خالد يوسف الجالهمة، رئيسً ي العالقات بيننا". وكانت البحرين أعلنت تع



 
 


 :بن أبى طالب  علىّ اإلمام  أمير المؤمنين قال

 كثرة النصح تهجم بك على كثرة الظنة. -

 لكل ساقطة القطة. -

 ستساق إلى ما أنت الق. -

 عاداك من الحاك. -

 جدك ال كدك. -

تذكر قبل الورد الصدر، والحذر ال يغنى مـن القـدر،   -

 الظفر. والصبر من أسباب

 باء.اآلالنساء باق يلحق األبناء بعد عار  -


، علـى ناقـة قال: خطبنا رسـول هللا  عن أنس  

 الجدعاء، فقال:تسمى له 

(أيها الناس، كأن الموت فيها على غيرنـا كتـب، وكـأن 

الحق فيها على غيرنا وجب، وكأن الذين نشيع من األموات 

ــا راجعــ ــل إلين ــوِّ ســفر عمــا قلي ئهم أجــداثهم، ونأكــل ون، نب

ا كل نَّ دهم، قد نسينا كل واعظة، وأمِ تراثهم، كأنا مخلدون بع

جانحة، طوبى لمن شغله عيبه عن عيب غيره، وأنفـق مـن 

أهـل الذلـة والمسـكنة، مال كسبه من غير معصـية، ورحـم  

وخالط أهل الفقه والحكمة، طـوبى لمـن عمـل بعلـم، وأنفـق 

سعته السنة، ولـم يعـدها إلـى من فضل، وأمسك من قلة، وو

 بدعة).


عى رجل النبوة فى أيام المأمون وزعـم أنـه إبـراهيم ادَّ 

المأمون: إن معجزة الخليل إبراهيم اإللقـاء   فقال له  ،الخليل

قـال: أريـد واحـدة   ،فنحن نلقيك فيها لنرى حالـك  ،فى النار

ــال: فبُ  ،أخــف مــن هــذه هــان موســى أنــه ألقــى عصــاه رْ ق

قـال  ،قال: هـذه أصـعب علـىَّ مـن األولـى  ،عباًنافصارت ث 

 ،هان عيسى أنه كـان يحيـى المـوتى بـإذن هللارْ المأمون: فبُ 

أنا أضـرب رقبـة القاضـى يحيـى   ،قد وصلت  ،قال: مكانك

فقـال يحيـى: أنـا أول   ،بن أكثم وأحييه لكم فى هذه الساعةا

ون وأعطــاه جــائزة فضــحك المــأم ،مــن آمــن بــك وصــدَّق

 واستتابه.


أبــو العــزائم  يد محمــد ماضــالمجــدد الســي قــال اإلمــام 

 ن هللا عليه:رضوا

ةٌ: َرْحَما - وهُ ثَالَثــَ ي اْلُوجــُ ُب فــِ َب َوتَُرغــِّ يُن اْلقَلــْ ــِ ةٌ: تُل ِنيــَّ

ْيَطاِنيَّةٌ:  ا، َوشـَ هـَ ْنَيا َوَهّمِ ِغُل ِبالـدُّ اِنيَّةٌ: تُشـْ ، َوإِْنسـَ ِغُل اْلَحّقِ تُشـْ

 .ِبالتَّْفِرقَِة َواْلَحَسِد َواْلعََداَوةِ 

اذَا   - ٍل، فَمـَ َل َجاهـِ َك لَيـْ إِذَا َكاَن نََهاُرَك نََهاَر َسِفيٍه، َولَْيلـُ

 .َنُع بِاْلِعْلِم الَِّذي َكتَْبَت َوَحَمْلَت َوتَعَلَّْمَت ؟!تَصْ 

رٌ   - ْبٌن َحاضـِ ٌم اْلَحَياُء ِبالَ إِيَماٍن ِعْبٌء ثَِقيـٌل، َوجـُ ، َوَوهـْ

 .َباِطلٌ 



 



 يا بنى:

: مـن تحقـق فنـاء مـا سـوى العارف  -١ 

 األحد، ولم يشغله مال وال ولد. 

ــى العــارف -٢ : مــن انصــرف بفكــره إل

قدس الجبروت، مستديًما شروق نـور الحـق 

 في سره. 

: من جعل هللا له نوًرا ينظـر العارف  -٣

 به. 

: يريد الحق سبحانه ال لشيء العارف  -٤

ه لـه  يُْؤِثُر شيئًا على عرفانه، ويعبدغيره، ال

سبحانه فقط، وألنه مسـتحق للعبـادة، وألنهـا 

 نسبه الشريف إليه، ال لرغبة أو رهبة. 

: يشــتغل بربــه عــن مفــاخرة العــارف -٥

ا، وعـن منازعـة األشكال في مجالس العطايـ

 األضداد في منازل الباليا. 

: ال يعجـب فـإن حصـل منـه العارف  -٦

 ه الطلب. العجب، سقط من 

: من تـوالى عليـه العلـم بـا العارف  -٧

وصــفاته، والنظــر إلــى مصــنوعاته، وغلــب 

 عليه ذلك، بحيث صار حاالً له. 

إن بين ألهل رتبة سرا لم   بيان العارف:

 أن ينكروه، أو يهملوه. يكونوا أهالً له؛ إما 

: العارف من عـرف الحـق رتب العارف

ــة ك ــز عــن الحقيق ا، وعج ــً ــفًا وعلم شــفًا كش

وعلًما، وهي الرتبة التي بعدها يعـد العـارف 

 كامالً  تعالى، متحققًا بمقام العبودية. عبًدا 

 :والعارف: إما باألثر أو بإلهام

رتبــة البــاحثين فــي  العــارف بــاألثر: -١

 المريدين. مقام إحسان

رتبــة مــن صــفت  العــارف باإللهــام: -٢

ضمائرهم، بحسب االستعداد اإللهـي المنـبلج 

سنا صبح األحديـة، السـالبة كـل إيجـاب عن  

لب ببطونهـا، فـال بمظهرها، الموجبة كـل سـ

ــاء  ــا، وال خف ــد بطونه ــيء إال عن ــور لش ظه

  ــام المجــدد حجــة ــا اإلم ســماحة موالن
لسـيد ااإلسالم والمسلمين فى هذا الزمـان  

 قـــدس هللا -بـــو العـــزائم محمـــد ماضـــى أ
ُكمْ  رَّ وجعلكـــم وليـــا  ، بكـــمونفعنـــا هللا ،ســـِ

ــافع  ــم الن ــن  –مرشــًدا لطــالب العل ــود م ن
سماحتكم التكـرم ببيـان عالمـات العـارف، 

ــذاكر ــارف وال ــين الع ــرق ب هــد والزا ،والف
ــد ــل ،والعابـ ــل،  والغافـ ــالك والواصـ والسـ

ــ ــي والع ــاء ف ــب والفن ــاني، والح ارف الرب
 .رف الربانيلعاا

 فأجاب سماحته قائالً:  



 

عــن  ئلشــيء إال عنــد ظهورهــا، وهــذا ناشــ

 إحسان المرادين.

ــدل  -٣ ــارف ب ــالة:الع ــدال الرس ــن أب  م

ا،  ــً ــالم زاده هللا علم ــدنا ع ــه عن ــارف برب الع

ــمائه، وصـــ ــرف هللا ســـبحانه بأسـ فاته، فعـ

وأفعالــه، ثــم صــدق فــي معاملــة هللا تعــالى، 

ا، ثـم تجـرد مـن وأفرده سبحانه عزًما وقصدً 

حتى صار   ؛فساد األخالق، ونجاسة األطماع

، صابًرا مع هللا، صابًرا فـي هللا،  صابًرا با

لـه بلبـاس التقـوى،   ؛ًيا عن هللاراض حتـى جمَّ

وأقامه بدالً من أبدال الرسالة، ومـن لـم يفقـد 

ف ال يعرف، أعنـى: يشـهد فيـه معـاني العار

 الرسالة. 

العارف سقر، ال تبقي   العارف َسقٌَر:  -٤

 وال تذر، نزاعة للبشر. 

لكـــل شـــيء عقوبـــة  عقوبـــة العـــارف:

ــر هللا،  ــن ذك ــه ع ــارف انقطاع وعقوبــة الع

 ذاب على العارفين أهون من العصيان. والع

ليس للعارف مطلـب إال   مطلب العارف:

؟! وقـــد اه، وكيـــف الأوَّ  هللا، فهـــو إليـــه آلـــه

استغرق جهره ونجواه، فهو معـه، أو عنـده، 

 أو لديه، وفراره منه وإليه. 

للعارف لحظة مـع هللا، ال   حال العارف:

ــول  ــدرها، وال تـــدرك العقـ ــم األرواح قـ تعلـ

 نعتها. 

ال تـدخل علـى العـارف   صحبة العارف:

َنفٌَس مـع   بعلمك بـل ادخـل عليـه بجهلـك، ولـَ

ألنـه   ؛ة سـبعين سـنةادالعارف خيـر مـن عبـ

  يرقى بك إلى كماالت التوحيد العالي.

ــة: ــارف والمواجه ــن إذا  الع ــارف م الع

ــه  ــبض، وإذا واجه ــه انق ــه بجمال ــه رب واجه

 بجالله انبسط.



 : من كان قلبه قبلة للسانه. العارف -١

تشـعر حيـاء العبوديـة : مـن اسالذاكر  -٢

 وهيبة الربوبية عند ذكره.



ألنـه يـرى  ؛: إذا مدح انبسـطالعارف  -١

 الفضل من هللا. 

ألنـه يـرى   ؛: إذا مدح انقـبضالزاهد  -٢

 الفضل من نفسه.



، عـــروس : هللا العبـــاد والزهـــاد -١

 العباد والزهاد. 

 .: عرائس هللالعارفون -٢



م التي هي هن بمعاني : يتلذذوالعارفون  -١

 العبدية.  المعاني

: يتلـذذون بمعـاني األلوهيـة الغافلون  -٢

من العزة، والكبرياء، والعظمة، فتنسيهم تلك 

إِنَّ المعاني العبودية، وهذا سر قوله تعالى: 

تَْغَنى آهُ اسـْ : (العلـق  اِإلنَساَن لََيْطغَى * أَن رَّ

٧، ٦.( 



أو حاله، إلى عمله، إذا نظر   :السالك  -١

 أو علمه، وقف. 

: إذا نظـــر إلـــى عملـــه، أو الواصـــل -٢

 حاله، أو علمه، نقص. 

: إذا نظر العارف إلى عمله، العارف  -٣

ألنــه ينبغــي أن  ؛أو حالــه، أو علمــه، حجــب

ْحَمِتِه قُْل ِبفَْضِل هللاِ َوِبرَ يكون من أهل مقام  

واْ  ــُ ذَِلَك فَْليَْفَرح ــِ ــونس:  َفب ــه )، و٥٨(ي فرح

ن إال بالمتفضـــل، المــــنعم ينبغـــي أال يكـــو

 . بالفضل والرحمة منه 

هــو الــذي عــرف هللا بعــد أن تعــرف هللا 

إليه، ووحده بعـد أن توحـد هللا لـه، أي: أراه 

صفه أنه واحد، وآمن به بعد أن لطف له، وو

أن بعد أن تجـلى هللا لسره، وأخلص لـه بعـد  

جذبه إليه، وصلح له بعد أن اصطنعه لنفسه. 

وتدل اآليات كلها علـى أن هللا تعـالى عرفنـا 

اِهُد  فِ ٱنفســه بنفســـه، فقـــام (شـــَ رَّ َن  ْلُمعـــَ مـــِ

فِ ٱبَْعَد تَْعِريِف  ْلَمْعِرفَةِ ٱِب  ْلَمْعِرفَةِ ٱ  بَِها). ْلُمعَرَّ


ة معرفة صفاته وأفعالـه، وإن معرفـ  هي

ــرف أن (هللا  ــى أن تعـ ــة إلـ ة مؤديـ ــَّ هللا الحقـ

أكبر)، وهذه المعرفة تصل بك إلى أن يكون 

رجاؤك في هللا وحـده، وخوفـك منـه وحـده، 

وعملك له وحده، وهذا يصل بك إلـى أعظـم 

مرتبة من مراتب التوحيـد، وتصـل بـك هـذه 

بأن   ا،أعظم منه  المرتبة العظيمة، إلى ما هو

 تعـالى، وأن كـل ينكشف لك أال فاعل إال هللا

. ، و  شيء في الوجود من هللا، وبا


بالشَُّبِه الخفية، ورعونـات الـنفس،   العاِلم

وببواعث الحظ والهوى، وبنفثات الشياطين، 

 والعالم بأسرار الحكمة.


بدًءا مواجهة روحانية في الوطن   المحبة

عليها األرواح وائتلفت، فـال األول، اجتمعت  

تطمئن إلى جمـال غيـر جمـال الحـق، حيـث 

رأت جمال اللون الحاضر فلم ترض به، ثـم 

عرض عليها جمال الملكوت فلم تلتفت إليـه، 

ثم عرض عليهـا جمـال الجنـان الثمانيـة فلـم 

ــال، و ــم جمــال أســماء الجم ــالتلتفــت، ث  جم

ــال،  ــال أســماء الكم ــم جم أســماء الجــالل، ث

كــون إلــى العــين، وهــو جمــال ففــرت مــن ال

مجلى الذات األحدية، وهم القليلون أمام تلـك 

ــا  ــارف منه ــا تع ــده، م ــود عن ــرة، جن الحض

ائتلف، وما تناكر منها اختلف، فـإذا خرجـت 

تلك األرواح في هـذا الكـون، عـرض عليهـا 

فـي عـالم  كل ما رأته من تلك الجماالت أزالً 

الحسن والجمال، فظنت أنه هو الجمال الذي 

قته أزالً، فجذبت فلم تجد أنسها ومطلبها، عش

حتـــى تقـــع العـــين علـــى صـــورة العـــارف 

الرباني، فاطمئنـت وفارقـت الكـون، فأحبتـه 

حتــى نفســها،  ؛حبــا فارقــت فيــه كــل حبيــب

فواجهتهــا حضــرة الــذات فــي مقــام الخالفــة 

ــ ــة، قب ــة والصــورة الكوني أن يظهــر  لالكلي

ا  ا وأذنــً الحــس والعقــل والــروح، فتكــون عينــً

لك الصورة المقدوريـة تـرى بهـا، وتسـمع ت ل

بهــا، حيــث إنهــا فنيــت بتلــك الصــورة عنهــا 

فصارت مرآةً لها؛ ألنها فـي الحقيقـة أسـرار 

 .الذات
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 ).تَِحلُوَها تُبَلِّغُُكْم اْآلِخَرةَ نِْعَم اْلَمِطيَّةُ الدُّْنيَا فَارْ (: أَنَّهُ قَالَ  ُرِوَي َعْن النَّبِّيِ  َابني مستقبل األمة:

، َوَداُر نََجاةٍ ْن َصَدقََهاالدُّْنيَا َداُر ِصْدٍق ِلمَ (: فَقَالَ   َعِلّيِ ْبِن أَبِي َطاِلٍب  اإلمام  َوذَمَّ َرُجٌل الدُّْنيَا ِعْنَد  

َد ِمْنَها، َوَداُر ِغنً ِلَمْن فَِهَم َعْنَها َردَُّد (:  قَالَ   اْلَخِليَل  َوَحَكى ُمقَاتٌِل أَنَّ    ).ى ِلَمْن تََزوَّ يَا َرّبِ َحتَّى َمتَى أَتــَ

 ). ِمْن َطلَِب الدُّْنيَااِش عَ أَْمِسْك َعْن َهذَا فَلَْيَس َطلَُب اْلمَ  :فِي َطلَِب الدُّْنيَا ؟ فَِقيَل لَهُ 

اقُ  عزيزي مستقبل األمة: ك الــدَّ قَاَل َمْحُموٌد اْلَورَّ ا ذَمــا َوإِْن َداَرْت بــِ ْع الــدُّْنيَا َوأَيَّاَمهــَ ْن  ،ائَِرهْ : َال تُْتبــِ مــِ

تُْر   افَإِذًا قَْد لَِزَم بِمَ   ،َشَرِف الدُّْنيَا َوِمْن فَْضِلَها أَنَّ بَِها تُْستَْدَرُك اْآلِخَرهْ  َب ســَ َبيَّنَّاهُ النََّظُر فِي أُُموِر الدُّْنيَا فََوجــَ

ا اأَْحَواِلهــَ ا َواْختَِالِلهــَ ِة اْنتَِظاِمهــَ ْن ِجهــَ ُف عــَ نَْعلََم أَســْ ، َواْلَكشــْ اِدَها، لــِ َالِحَها َوفَســَ ا بَاَب صــَ ــَ َوادَّ ُعْمَرانِه ، َومــَ

َرةِ َوَخَرابَِها ْبهُ اْلَحيــْ ا شــِ ْن أَْهِلهــَ َرةِ ، ِلتَْنتَِفَي عــَ بَاُب اْلِخيــَ ْم أَســْ َي لَهــُ ا، َوتَْنَجلــِ ْن أَْبَوابِهــَ وَر مــِ ُدوا اْألُمــُ ، ، فَيَْقصــِ

 .اهَ َويَْعتَِمُدوا َصَالَح قََواِعِدَها َوأَْسبَابِ 

القاهرة – ١٦ط.  ي[كتاب أدب الدنيا والدين، ألبى الحسن الماورد      
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ثالث سنين يصل الليل بالنهار، والنهار بالليل دون وهـن أو فتـور،  ايدعو إلى هللا سر   راح النبى  

َرِبينَ   :فلما نزل قول هللا   يَرتََك األَقـْ بنـى عبـد   ، جمـع النبـى  )٢١٤ء:  ارعالشـ(  َوأَنِذْر َعشـِ

، وشربوا حتـى نه لم يمسّ أك ، فأكلوا حتى شبعوا وبقى الطعام كما هواوشراًب   االمطلب، وأعد لهم طعامً 

 .كما هو كأنه لم يمسّ  برووا، وبقى الشرا

 إليكم خاصة، وإلى الناس عامة، ثم تال عليهم اآلية. ت: يا بنى عبد المطلب إنى بعث فقال النبى 

 ثم قال: فأيكم يبايعنى على أن يكون أخى وصاحبى؟

 اى عاليًـ ى دوَّ فتـلطير، ولكـن صـوت  افلم يقم إليه أحد، وحلق الصمت على الجميع كأن على رءوسهم  

، الـذى قفـز يختـرق الجالسـين (كرم هللا وجهـه)بن أبى طالب  يُّ إنه اإلمام عل  ليهتك هذا السكون: أنا...

 .حتى وقف لجوار النبى 
 سطت أساريره قائالً: اجلس.ب وان  تهلل وجه النبى  ثم ردد ثانية: أنا.. أكون أخاك وصاحبك.

بـن أبـى  يُّ حديثه مرة ثانية، فلم يقم إال اإلمام علـ هه) فأعاد النبى  وجرم هللا(ك  يٌّ فجلس اإلمام عل

: فيقـول لـه  ويقـول: أنـا.. أكـون أخـاك وصـاحبك.  طالب (كرم هللا وجهه) ويقف لجـواره  
 اجلس.. فجلس.

 وصاحبك.. أكون أخاك .يقول: أنا يٌّ حديثه مرة ثالثة فلم يقم إال اإلمام عل ثم أعاد 

  ].٢/٧١٢ا بما صنع [فضائل الصحابة (كرم هللا وجهه) رضً  ّيٍ ثم ضرب على صدر اإلمام عل، احً منشر لنبىفتبسم ا
 

 

 وم والبصل من اليدين.ث الملح يزيل رائحة ال* 

حرصى على تغيير ليفة غسـل ا* ال تتسببى فى تسمم أفراد عائلتك ف

ا خيوطهـبـين  راكمتتـ مـا األن البكتيريا سريعً   ؛خرآن آلاألوانى من  

 عند استعمالها لفترة طويلة.

 * ضعى البصل فى قـدر فيـه مـاء لمـدة نصـف سـاعة قبـل تنظيفـه                    

 حتى ال تدمع عيناك.   

 سقاطه فى الماء المغلى.إلسلق البيض المشروخ يمكنك تغليفه بورق األلومنيوم ثم * 

وتمريرهـا علـى المكـان   لجث قطعـة مـن الـ* إلزالة اللبان من المالبس عليك بإحضـار  

ثم  ،فيكتسب اللبان صالبة مما يسهل تفتيته دون أن يؤثر على النسيج  ،الملتصق به اللبان

 قومى باستخدام فرشاة المالبس للتخلص من البقايا.

وهـو مـا زال علـى النـار فيمكنـك تقشـير بصـلة أو بطـاطس   ا* إذا كان الطعـام مالحـً 

متصـان الملـح ي فهمـا  ،القـدر، وعنـد التقـديم تـزالوغرسها فـى  كبيرة توتقطيعها مكعبا

 الزائد.

، إال أن الحـل امزعجـً   امصـفر   ا* لتنظيف المكواة فهى مع مرور الوقـت تكتسـب لونًـ 

 بسيط بمسح المعدن بنصف ليمونة.

 

ين نـاعمتين يـدللحصول علـى نتـائج أفضـل ل

دين إلزالـة الجلـد الميـت يـإليك وصفة لتقشير ال

 كنة.لمناطق الدااوتفتيح  

عقتين مـن لقومى بمزج ملعقة من الفازلين وم

بفـرك اليـدين، م قـومى  ثـ  ،السكر فى راحة اليـد

وإذا لــم يتــوافر لــديك الفــازلين يمكنــك اســتبداله 

مـن دعـك ظهـر اليـدين  يوتأكد  ،بكريم مرطب

فى الفـرك لمـدة دقيقـة  ي، استمراوالمعصم جيدً 

رين عسـوف تشـ  االيـدين جيـدً   يغسلاواحدة، ثم  

 .اة فورً بالنعوم

ــ ــى ق ــة مــرة واحــدة ف ــك العملي ومى بعمــل تل

األسبوع، بعد االنتهاء من تقشير اليـدين يفضـل 

وضع كريم اليدين المرطـب الـذى سـيمص فـى 

 البشرة بصورة أفضل.







 

 



عـد أن سـاق العلمـاء مـا سـاقوا مـن البينـات ب

والشـواهد علـى محاولـة ابــن تيميـة قطـع كـل مــا 

تمارسه األمة مـن ممارسـات يقتضـيها ارتباطهـا 

حتـى لـو   ؛ الروحي والوجداني مع رسولها  

ــة  ــا الفطــرة الصــافية، والشــريعة النقي ــت عليه دل

: بعد أن تبـين لكـم الخالصة،  تقدم الميالني، وقال

من خالل الدليل الثالث موقـف   -سيدي القاضي    -

ابن تيمية المتشدد من كـل مـا اتفـق عليـه العقـالء 

ــلوكات  ــة مـــن سـ ــد الرفيعـ ــحاب المواجيـ وأصـ

وممارسات دلت عليها النصوص المقدسة، ودلت 

عليها قبل ذلك العقول السليمة والفطـر الطـاهرة.. 

عمل ابـن تيميـة سنبين لك في هذا الدليل كيف اسـت

كل ما أوتي من حيلـة ليقطـع األمـة عـن آل بيـت 

حتـى ال تبقـى صـلة بينهمـا إال تلـك   ؛ نبيها  

المودة الفارغة المملوءة بالمشـاعر الجوفـاء التـي 

 هي أقرب إلى البغض منها إلى المودة.

 قال القاضي: هال وضحت أكثر..  

أننا لو   -سيدي القاضي    -قال الميالني: اعلم  

لقرآن الكريم، وتدبرنا حديثه عـن األنبيـاء تدبرنا ا

ــيهم الصــالة والســالم، لوجــدنا أن هللا ســبحانه  عل

وتعالى يعطي أهمية خاصة لذرية األنبيـاء علـيهم 

الصـالة والســالم، ويبــين أن لهــم مكانــة كبيــرة ال 

من الجانب العاطفي فقط، وإنما من جانب العملي 

ا رً ا، ودوا، باعتبــار أن لهــم اصــطفاء خاصــ أيضــً 

 ا في الرسالة وحفظها والوفاء بمقتضياتها.مهم 

وقد ذكر هللا سبحانه وتعالى سـنته فـي ذلـك، 

َراِهيَم  ــْ ا َوآَل إِب ــً َطفَى آَدَم َونُوح َ اصــْ َّ ــال: ﴿إِنَّ  فق

الَِميَن  ى اْلعــَ َراَن َعلــَ ْن  *َوآَل ِعمــْ َها مــِ ةً َبْعضــُ يــَّ ذُّرِ

ُ َسِميٌع َعِليٌم﴾ [آل ع َّ  ]٣٤، ٣٣مران: بَْعٍض َو

تعالى عند تسميته لألنبياء علـيهم   ومثلها قوله

الصالة والسـالم المـذكورين فـي القـرآن الكـريم: 

ُع  ِه نَْرفــَ ى قَْومــِ َراِهيَم َعلــَ ــْ ا إِب ا آتَْينَاهــَ تُنــَ َك ُحجَّ ﴿َوتِلــْ

َوَوَهْبنَا لَهُ   *َدَرَجاٍت َمْن نََشاُء إِنَّ َربََّك َحِكيٌم َعِليٌم  

ُل ْعقُ إِْسَحاَق َويَ  ْن قَبـْ َدْينَا مـِ ا هـَ وَب ُكال َهَدْينَا َونُوحـً

َف  وَب َويُوســُ لَْيَماَن َوأَيــُّ ِه َداُووَد َوســُ يَّتــِ ْن ذُّرِ َومــِ

ِنيَن  ــِ ِزي اْلُمْحس ــْ ذَِلَك نَج ــَ اُروَن َوك ــَ ى َوه ــَ  *َوُموس

َن  ــِ لٌّ مـ ــُ اَس كـ ــَ ى َوإِْليـ ــَ ى َوِعيسـ ــَ ا َويَْحيـ ــَّ َوَزَكِريـ

اِلِحيَن  مَ  *الصــَّ ا اِعيلَ َوإِســْ ونَُس َولُوطــً َع َويــُ  َواْليَســَ

ْلنَا َعلَى اْلعَالَِميَن   يَّاتِِهْم   *َوُكال فَضَّ َوِمْن آبَائِِهْم َوذُّرِ

َدْينَ ــَ اهُْم َوهـ َوانِِهْم َواْجتَبَْينـــَ َراٍط َوإِخـــْ ــِ ى صـ اهُْم إِلـــَ

 .]٨٧ - ٨٣ُمْستَِقيٍم﴾ [األنعام:  

 النسبيةفهذه اآليات الكريمة توضح الصالت  

ا، وتبــين أن االجتبــاء اإللهــي نبيــاء جميعًــ األن بــي

 شملهم بهذا الشكل، وال راد الجتباء هللا.

ولم يكتـف القـرآن الكـريم بهـذا التعمـيم، بـل 

حتـى يترسـخ فـي  ؛ ذكر تفاصيل كثيرة تـدل عليـه

األذهان أن اصطفاء األنبياء فضل إلهي باعتبـاره 





 حتـى   ؛ ا لمسيرتها للنهج الرسالي وتوحيدً استمرارً 

 به الطرق والمناهج.  ف تنحرال

ومن تلك التفاصـيل مـا ذكـره هللا تعـالى مـن 

فـي آيـات متعـددة،   اصطفائه آلل إبـراهيم  

ــراهيم  ــالى عــن إب ــه تع هُ كقول ــَ ا ل ــَ : ﴿َوَوَهْبن

اَب  ةَ َواْلِكتـَ يَّتِِه النُّبُوَّ إِْسَحاَق َوَيْعقُوَب َوَجعَْلنَا فِي ذُّرِ

ــدُّ  ي ال ــِ َرهُ ف ــْ اهُ أَج ــَ َن ْنيَا وَ َوآتَْين ــِ َرةِ لَم ي اْآلخــِ ــِ هُ ف ــَّ إِن

اِلِحيَن﴾ [العنكبوت:    .]٢٧الصَّ

 بل إن القرآن الكريم يذكر أن إبـراهيم 
ا فـي نفسه دعا هللا أن يكون الخـط الرسـالي ممتـدً 

اٍت  ــَ هُ بَِكِلم ــُّ َراِهيَم َرب ــْ ى إِب ــَ ــال: ﴿َوإِِذ اْبتَل ــه، فق ذريت

َك ِلل ي َجاِعلـُ اَل ِإنـِّ ُهنَّ قـَ اِس إِ فَأَتَمَّ ا قَـ نـَّ ْن َمامـً اَل َومـِ

اَل الَ  ــَ ي ق ــِ يَّت اِلِمينَ  ذُّرِ ِدي الظــَّ ــْ اُل َعه ــَ ــرة: يَن ﴾ [البق

١٢٤[. 

وقد صرح  القرآن الكريم بانقسام ذريته إلـى 

َحاَق  ْرنَاهُ بِإِسـْ محسن وظالم في قوله تعالى: ﴿َوبَشـَّ

اِلِحيَن   ى إِسْـ   *َنبِيا ِمَن الصَّ َحاَق َوبَاَرْكنَا َعلَْيِه َوَعلـَ

يٌن﴾ وَ  ــِ ِه ُمبـ ــِ اِلٌم ِلَنْفسـ ــَ ٌن َوظـ ــِ ا ُمْحسـ ــَ يَّتِِهمـ ْن ذُّرِ ــِ مـ

 .]١١٣،  ١١٢[الصافات:  

بل إن هللا تعالى صـرح بـأن األمـر بـاق فـي 

ْم  ِه لَعَلَّهـُ ي َعِقبـِ ةً فـِ عقبه، فقال: ﴿َوَجعَلََها َكِلَمةً بَاقِيـَ

 .]٢٨يَْرِجعُوَن﴾ [الزخرف:  

ــراهيم  ــل إن هللا تعــالى ذكــر أن إب  - ب
سـأله   -أل ربه أن يجعل ذريته أئمة للنـاس  كما س

ا أن يوفق الناس لمودتهم واالقتداء بهم، فقـال أيضً 

َكْنُت - على لسان إبراهيم   - ي أَسـْ : ﴿َربَّنَا إِنـِّ

رَّ  َك اْلُمحـَ يَّتِي بَِواٍد َغْيِر ِذي َزْرعٍ ِعْنَد بَْيتـِ ِم ِمْن ذُّرِ

ِوي ةَ فَاْجعَْل أَفْ َربَّنَا ِليُِقيُموا الصَّالَ  ئَِدةً ِمَن النَّاِس تَهـْ

َراِت لَعَلَّ  ــَ َن الثَّم ــِ ْم م ــُ ْيِهْم َواْرُزْقه ــَ ُكُروَن﴾ إِل ــْ ْم يَش ــُ ه

 .]٣٧[إبراهيم:  

ومن تلك التفاصـيل مـا ذكـره هللا تعـالى مـن 

، كمــا اصــطفائه آلل موســى وآل هــارون 

يشــير إلــى ذلــك قولــه تعــالى فــي قصــة طــالوت: 

ابُوُت ﴿َوقَاَل لَُهْم   أْتِيَُكُم التـَّ ِه أَْن يـَ ةَ ُمْلكـِ يُُّهْم إِنَّ آيـَ نَبـِ

ى  َرَك آُل ُموسـَ ا تـَ ةٌ ِممـَّ ْم َوبَِقيـَّ ْن َربِّكـُ ِفيِه َسِكينَةٌ مـِ

ْم  ةً َلكـُ َك آليـَ َوآُل َهاُروَن تَْحِملُهُ اْلَمَالئَِكةُ إِنَّ فِي ذَلـِ

 ]٢٤٨إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِيَن﴾ [البقرة:  

ا أن هللا تعالى اختـار هـارون أخـً بل إننا نجد  

ا بنـاء علـى ليكون معينا له ووزيـرً   موسى  

اَب  ــَ ى اْلِكت ا ُموســَ ــَ ْد آتَْين ــَ ــب موســى، فقال:﴿َولَق طل

 .]٣٥َوَجعَْلنَا َمعَهُ أََخاهُ َهاُروَن َوِزيًرا﴾ [الفرقان:  

ومن تلك التفاصـيل مـا ذكـره هللا تعـالى مـن 

ــوب  ــطفائه آلل يعق ــانوااص ــم وإن ك  ، وه

ا من آل إبراهيم، لكن القرآن خصـهم بالـذكر جزءً 

عند الحديث عن يوسف بن يعقوب عليهما السالم 

ْن  في قوله تعالى: ﴿َوَكذَِلَك يَْجتَبِيَك َربَُّك َويُعَلُِّمَك مـِ

ى آِل  ــَ َك َوَعل ــْ هُ َعلَي ــَ تِمُّ نِْعَمت ــُ ــِث َوي ــِل األََحاِدي تَأِْوي

ى أَبَوَ  ا َعلـَ هـَ ا أَتَمَّ َراِهيَم يْـ يَْعقُوَب َكمـَ ُل إِبـْ ْن قَبـْ َك مـِ

 ] ٦َوإِْسَحاَق إِنَّ َربََّك َعِليٌم َحِكيٌم﴾ [يوسف:  

ــا  ــن زكري ــديث ع ــد الح ــرهم عن  وذك
حينما دعا هللا عز وجل وطلب الذريـة الصـالحة، 

ْن  *فقال: ﴿فََهْب ِلي ِمْن لَُدْنَك َوِليا  يَِرثُنِي َويَِرُث مـِ

 .]٦، ٥ِضيا﴾ [مريم:  رَ آِل يَْعقُوَب َواْجعَْلهُ َرّبِ  

ومن تلك التفاصيل مـا ذكـره هللا تعـالى مـن  

، والــذين ورد ذكــرهم اصــطفائه آلل داود 

ْكًرا َوقَِليـٌل  وا آَل َداُووَد شـُ في قولـه تعـالى: ﴿اْعَملـُ

]، وقد بـين القـرآن ١٣ِمْن ِعبَاِدَي الشَُّكوُر﴾ [سبأ:  

ــال: ﴿َوَوِرَث  ــليمان ورث داود، فقـ ــريم أن سـ الكـ

 ] ١٦ْيَماُن َداُووَد﴾ [النمل:  لَ سُ 

وهكذا نجد حديث هللا عن اصطفائه آلل بيـت 

أنبيائه، وإعطائهم مكانة خاصة، وهي سنته فيهم، 

أولى بـذلك مـنهم، إن لـم يكـن   ورسول هللا  

ُت نظيرً  ا ُكنـْ ا لهم فيه، وقد قال تعالى عنه: ﴿قُْل مـَ

لُ  ا يُْفعـَ ُسِل َوَما أَْدِري مـَ ْم   الَ ي وَ  بِـ بِْدًعا ِمَن الرُّ ِبكـُ

َّبُِع إِالَّ  ا إِالَّ َما   إِْن أَت ا أَنـَ يٌن﴾  يُوَحى إِلَيَّ َومـَ ِذيٌر ُمبـِ نـَ

 .]٩[األحقاف:  

قال القاضي: اآليات واضـحة فيمـا ذكـرت.. 

لكن ما عالقة هذا بمـا نحـن فيـه.. فـنحن نتحـدث 

عن ابـن تيميـة واتهـامكم لـه بنصـب العـداوة آلل 

 .بيت النبي  
ا ذكرته لك يصب فيمـا نحـن : مقال الميالني

فيه.. فقد راح ابن تيمية بسـبب نصـبه العـداء آلل 

أن  -قصد أو لـم يقصـد  –يعتبر    بيت النبي  

كل ما ذكره القرآن الكريم من ذلك غير صـحيح، 

فقد ذكر أن تقديم آل الرسول على غيرهم أثر من 

آثار الجاهلية في تقـديم أهـل بيـت الرؤسـاء، وقـد 

 –ي (منهـاج السـنة) بقولـه ه فنص على ذلك بقول

: (وإنمـا قـال مـن -بطريقته الخاصة في التحايـل  

فيـــه أثـــر جاهليـــة عربيـــة أو فارســـية: إن بيـــت 

الرسول أحـق بالواليـة. لكـون العـرب كانـت فـي 

جاهليتها تقدم أهل بيت الرؤسـاء، وكـذلك الفـرس 

يقدمون أهل بيت الملك، فنقل عمن نقل عنه كـالم 

ل عــن أبــي ســفيان، نقــ يشــير بــه إلــى هــذا، كمــا

وصاحب هذا الرأي لم يكن له غرض فـي علـي، 

بل كان العباس عنده بحكم رأيه أولـى مـن علـي، 

ا، فلعلمه بأن اإلسـالم يقـدم وإن قدر أنه رجح علي 

اإليمان والتقوى على النسب، فأراد أن يجمع بـين 

   .)١(حكم الجاهلية واإلسالم)

وهذا نص واضح فـي اعتقـاد ابـن تيميـة فـي 

قديم آل بيـت النبـوة علـى غيـرهم أثـر مـن كون ت

   .آثار الجاهلية.


 



  

 
  

 

 
 
 

 
يخطط   -ومن قبل ذلك بعقود  -منذ قيام الكيان الصهيوني 

بالشكل الذي وصفته  حتى يرون مصر  ؛الصهاينة بكل الطرق
)، ويروجون أن  ١٩سفر إشعياء (اإلصحاح:  في التوراة 

ينتقم هللا بها من شعب   مصير مصر سيكون باليا وأهواالً 
والترع وهالك المحصول    مصر، وعلى رأسها جفاف النيل

والحيوانات في المراعي. 
حدوث ما فيه  يخططون لالسفر الذي  نص من  ا جزءً سنعرض 

نعلق عليه: ثم  ،بمصر
بُّ َراِكٌب َعلَى َسَحابٍَة  صْ ِمْن ِجَهِة مِ  َوْحيٌ  -١ َر: هَُو ذَا الرَّ

ِهِه،  َسِريعٍَة َوقَاِدٌم إِلَى ِمْصَر، فَتَْرتَِجُف أَْوثَاُن ِمْصَر ِمْن َوجْ 
.َويَذُوُب قَْلُب ِمْصَر َداِخلََها

َخاهُ  َوأَُهيُِّج ِمْصِريِّيَن َعَلى ِمْصِريِّيَن، فَيَُحاِربُوَن كُلُّ َواِحٍد أَ  -٢
.اِحٍد َصاِحبَهُ: َمِدينَةٌ َمِدينَةً، َوَمْملََكةٌ َمْملََكةً وَ َوُكلُّ 

َرتََها، فَيَْسأَلُوَن  َوتُْهَراُق ُروُح ِمْصَر َداِخلََها، َوأُْفنِي َمُشو -٣
افِينَ  .األَْوثَاَن َواْلعَاِزفِيَن َوأَْصَحاَب التََّوابعِ َواْلعَرَّ

َمْولًى قَاٍس، فَيَتََسلَُّط َعلَْيِهْم   يِّيَن فِي يَدِ َوأُْغِلُق َعلَى اْلِمْصرِ  -٤
.َمِلٌك َعِزيٌز، يَقُوُل السَّيُِّد َربُّ اْلُجنُودِ 

.ِمَن اْلبَْحِر، َويَِجفُّ النَّْهُر َويَْيبَسُ  َوتُنَشَُّف اْلِميَاهُ  -٥
ُف  َوتُْنتُِن األَْنَهاُر، َوتَْضعُُف َوتَِجفُّ َسَواقِي ِمْصَر، َوَيْتلَ  -٦

.ألََسلُ ااْلقََصُب وَ 
يَاُض َعلَى النِّيِل َعلَى َحافَِة النِّيِل، َوُكلُّ َمْزَرَعٍة َعلَى   -٧ َوالِرّ

.ُد َوالَ تَُكونُ النِّيِل تَْيبَُس َوتَتَبَدَّ 
يَّاُدوَن يَئِنُّوَن، َوُكلُّ الَِّذيَن يُْلقُوَن ِشصا فِي النِّيِل   -٨ َوالصَّ

َكةً َعلَى َوْجِه اْلِميَاِه يَْحَزنُوَن. بَ يَْبُسُطوَن شَ  يَنُوُحوَن. َوالَِّذينَ 
يُكوَن  َويَْخَزى الَِّذيَن يَْعَملُوَن اْلَكتَّاَن اْلُمَمشََّط، َوالَِّذيَن يَحِ  -٩

.األَْنِسَجةَ اْلبَْيَضاءَ 
َوتَُكوُن ُعُمُدَها َمْسُحوقَةً، َوُكلُّ اْلعَاِمِليَن ِباألُْجَرِة ُمْكتَئِبِي    -١٠

.نَّْفِس ال
 ُرَؤَساَء ُصوَعَن أَْغبِيَاُء! ُحَكَماُء ُمِشيِري فِْرَعْوَن  نَّ إِ  -١١

َن: «أَنَا اْبُن ُحَكَماَء،  َمُشوَرتُُهْم بَِهيِميَّةٌ! َكْيَف تَقُولُوَن ِلِفْرَعوْ 
اْبُن ُملُوٍك قَُدَماَء»؟ 

  بُّ ا قََضى بِِه رَ َفأَْيَن هُْم ُحَكَماُؤَك؟ فَْليُْخبُِروَك. ِليَْعِرفُوا َماذَ  -١٢
.اْلُجنُوِد َعَلى ِمْصرَ 

ُرَؤَساُء ُصوَعَن َصاُروا أَْغبِيَاَء. ُرَؤَساُء نُوَف اْنَخَدُعوا.   -١٣
.ُجوهُ أَْسبَاِطَهاَوأََضلَّ ِمْصَر وُ 

، فَأََضلُّوا ِمْصَر فِي ُكِلّ   -١٤ بُّ فِي َوَسِطَها ُروَح َغيٍّ َمَزَج الرَّ
.ْيئِهِ قَ سَّْكَراِن فِي َعَمِلَها، َكتََرنُّحِ ال

.فَالَ يَُكوُن ِلِمْصَر َعَمٌل يَْعَملُهُ َرأٌْس أَْو ذَنٌَب، نَْخلَةٌ أَْو أََسلَةٌ  -١٥
ِم تَُكوُن ِمْصُر َكالنَِّساِء، فَتَْرتَِعُد َوتَْرُجُف ِمْن  فِي ذِلَك اْليَوْ  -١٦

َها َعلَْيَها ِة يَِد َرِبّ اْلُجنُوِد الَّتِي يَُهزُّ .َهزَّ
ُض يَُهوذَا ُرْعبًا ِلِمْصَر. ُكلُّ َمْن تَذَكََّرَها يَْرتَِعُب  رْ َوتَُكوُن أَ   -١٧

.ي بِِه َعلَْيَهاِمْن أََماِم قََضاِء َرِبّ اْلُجنُوِد الَِّذي يَْقِض 

 









  

 
  

 
 

ــد  -جــاء فــي تفســير الكتــاب المقــدس العه
للقمص تادرس يعقـوب، ضـمن سلسـلة   -القديم

 ا"مـن تفســير وتـأمالت اآلبــاء األولـين: أن هــذ
ما هو إال نبوءة عن دخول المسيحية   اإلصحاح

مصــر، وتحطيمهــا ألوثانهــا، وإقامــة مــذابحها 
ها) فـــي قلـــب مصـــر، وأن هنـــاك (أي كنائســـ

ــة المقدســة  ــول العائل ــن وص ــه ع ــارات في إش
تها ألجل تقديس ألرض مصر، وتطهير رجاسا

شعبها، وأما ما في السفر من باليا ولعنات فهو 
 وا عنه.حتى ال يبعد ؛يني تحذير من هللا للمصر

وأما جملة "في ذلـك اليـوم" التـي تكـررت 
 :]٢٥-١٨حوالي خمس مرات في اآليات [

َر   -١٨ فِي ذِلَك اْليَْوِم َيُكوُن فِي أَْرِض ِمصـْ
اَن  ِة َكْنعــَ تََكلَُّم ِبلُغــَ ُدٍن تــَ ُس مــُ َرِبّ َخمــْ ُف لــِ َوتَْحلــِ

 اْلُجنُوِد، يُقَاُل ِإلْحَداَها "َمِديَنةُ الشَّْمِس".
ي   -١٩ ِبّ فـِ ْذبٌَح ِللـرَّ فِي ذِلَك اْلَيْوِم َيُكوُن مـَ

ِبّ ِعْنَد تُْخِمَها.َوَسِط أَْرِض ِمْصَر، َوَعُموٌد لِ   لرَّ
وِد   -٢٠ َرِبّ اْلُجنـُ َهاَدةً لـِ ةً َوشـَ فَيَُكوُن َعالَمـَ

ِبّ فِي أَْرِض مِ  ى الـرَّ ُرُخوَن إِلـَ ْم َيصـْ ْصَر. ألَنَّهـُ
ِبَسَبِب اْلُمَضايِِقيَن، فَيُْرِسُل لَُهْم ُمَخِلًّصا َوُمَحاِمًيا 

 َويُْنِقذُهُْم.
رَ  -٢١ ي ِمصــْ بُّ فــِ َرُف الــرَّ ِرُف فَيُعــْ ، َوَيعــْ

ــرَّ  ِريُّوَن ال ِدُّموَن اْلِمصــْ ــَ ْوِم، َويُق ــَ َك اْلي ــِ ي ذل ــِ بَّ ف
وَن ذَِبيَحةً َوتَْقِدمَ  ْذًرا َويُوفـُ ّبِ نـَ ذُُروَن ِللـرَّ ةً، َوَينـْ

 ِبِه.
بُّ ِمْصَر َضاِرًبا فََشاِفًيا،   -٢٢ َوَيْضِرُب الرَّ

ِبّ فََيْستَِجيُب لَُهْم َوَيْشفِ   يِهْم.َفَيْرِجعُوَن إِلَى الرَّ
َر   -٢٣ ْن ِمصـْ كَّةٌ مـِ فِي ذِلَك اْليَْوِم تَُكوُن سـِ

ورِ  ــُ يُء األَش وَر، فََيجــِ ــُ ى أَش ــَ َر إِل ى ِمصــْ ــَ يُّوَن إِل
َع  َواْلِمْصِريُّوَن إِلَى أَُشوَر، َوَيْعبُُد اْلِمْصِريُّوَن مـَ

 األَُشوِرِيّيَن.
ا  -٢٤ َراِئيُل ثُلُثــً وُن إِســْ ْوِم َيكــُ ــَ َك اْلي ــِ ي ذل فــِ
  َوألَُشوَر، َبَرَكةً فِي األَْرِض،ِلِمْصرَ 

 ِبَها يُبَاِرُك َربُّ اْلُجنُوِد قَاِئالً: «ُمَباَركٌ   -٢٥
ي  وُر، َوِميَراثــِ َديَّ أَشــُّ ُل يــَ ُر، َوَعمــَ ْعِبي ِمصــْ شــَ

 إِْسَراِئيُل».
هـي إالَّ مـلء الزمـان الـذي فيـه جـاء فما   

 السيد المسيح ليحقق هذه البركات.
شـور وإسـرائيل وأما عن اجتماع مصر وآ

ا فــي  ــً التمتــع بالبركــة اإللهيــة والميــراث مع
األبــدي، فهــو توصــيف للوضــع وقــت المســيح 
حيث كانت أرض إسرائيل في ذلك الحـين فـي 
صــراع بــين التحــالف مــع مصــر أو آشــور 

ميتين المتضادتين في ذلـك الحـين. القوتين العال
لكــن مجــيء الســيد المســيح عــالج المشــكلة إذ 

ســة واحــدة تتمتــع كني  ء فــيصــار الكــل أعضــا
َدَعى المصـريون شـعب هللا،  بالعمل اإللهـي، فـَ

 .راثهوآشور عمل يديه، وإسرائيل مي 
أما الدكتور ماهر صموئيل فيقول: إن هـذا 

صحاح يحوي قضاء علـى مصـر، ويحـوي اإل
ــً  ــدقيق ا أيضـ ــاء بتـ ــا القضـ ــة، وإذا قرأنـ بركـ

سنكتشف أنه من المستحيل أن نطبقـه علـى مـا 
ا نفس الكالم علـى ضً اآلن، وأي ي أيامنا  يحدث ف
 البركة.

فوضــى  "شــاكر فــي مقالــه وينقــل إيهــاب 
فـي موسـوعة ه جاء  إن   :"١٩التفسير لـ إشعياء  

مصر القديمـة للعالمـة سـليم حسـن، كتـب فـي 
" فـي سـنة :  ارةالثالـث عشـر هـذه العبـالمجلد  

وهــو نفــس الوقــت الــذي كتــب فيــه  ق.م ٧٥٠
 ١٨إشــعياء نبوتــه، كانــت مصــر مقســمة إلــى 

مملكـــة، وكـــل مملكـــة لهـــا ملكهـــا المســـتقل، 
 ٦٦٣حتـى سـنة   واستمرت مصر بهذا التقسـيم

، "ق.م عنــدما قــام بســماتيك األول بقتــل يوشــيا
ويسمي الكاتب سـليم حسـن هـذه الفتـرة "فتـرة 

 ها فـي المجلـد الثــانيويسـمي  ،خـراب الكبيـر"ال
 .عشر" فترة االضطراب العظيم"

ــدث عن إذً  ــي يتح ــرة الت ــي الفت ــذه ه ــا ا ه ه
ــا مصــر كانــت  ــى إشــعياء التــي فيه مقســمة إل

ممالك وقامـت بعـض الممالـك علـى األخـرى، 
وفيهـــا كفـــت مصـــر علـــى أن تكـــون الدولـــة 
الفرعونية العظمى، ولـم تقـم لهـا قائمـة كدولـة 

الفترة حكمهـا ذلك الوقت، بعد هذه  عظمى بعد  
الثــاني الليبــي، وبعــدها حكمهــا الملــك شيشــنق 

ر تُحكـم مـن ترهاقا السـوداني، وصـارت مصـ
ليبيا ومن السودان أو الحبشة. بعـد هـذا حـدثت 

هضة بسيطة من ملكين مصريين، حـاوال فيها ن 
أن يجمعا شتاتها، لكـن جاءهـا قمبيـز الفارسـي 

 ق.م. ٥٢٥وغزاها في 
ــاإذً  ــراب ا، هــ ــاء، الخــ ــر، ذا القضــ لكبيــ

ظـيم، كمـا أسـماه سـليم حسـن، االضطراب الع

ى ق.م عنـدما قامـت مملكـة علـ  ٧٥٠كان مـن  
لذلك ال يصح عندما تقوم مشاجرة بـين   ؛مملكة

 .١٩اثنين، أو بين عائلتين نقول: إشعياء 
 نأتي إلى البركة

بشــيئين  ١٩ارتبطــت البركــة فــي إشــعياء 
 على األقل:
 مــدن تــتكلم ٥ة، هنــاك قبــل البركــ :األول

ــان، أي تنت  ــة كنع ــه، بلغ ــؤمن ب ــرب، وت ــي لل م
وسيكون هناك مذبح للـرب فـي أرض مصـر، 

للرب في تخمها. هـذا سـيحدث قبـل أن وعمود  
، حدوث البركة مرتبط اينطق الرب بالبركة. إذً 

 بهذه المدن الخمس.
بركــة هــذه المــدن مرتبطــة  :األمــر الثــاني

ك شــعب بشــعبين آخــرين، فــال يمكــن أن يبــار
 ائيل.بارك شعب أشور وإسرمصر بدون أن يُ 

َر " فِي ذَِلَك اْليَْوِم يَُكوُن إِْسَراِئيُل ثُْلثـاً لِ  ِمصـْ
ا ــَ ا يُب ــَ ي األَْرِض بِه ــِ ةً ف ــَ وَر َبَرك ــُّ ِرُك َربُّ َوألَش

َديَّ  ُل يـَ اْلُجنُوِد قَاِئالً: ُمَباَرٌك َشْعِبي ِمْصُر َوَعمـَ
َراِئيلُ   ٢٤:    ١٩». (إشـعياء  أَشُّوُر َوِميَراِثي إِسـْ

 ،٢٥  .( 
ا، سيكون شعب واحد من ثالثـة أجـزاء، إذً 

ْومِ  َك اْليـَ ْن   بينهم طريق." فِي ذلـِ كَّةٌ مـِ وُن سـِ تَكـُ
وِريُّونَ  ــُّ يُء األَش ــِ وَر، فََيج ــُّ ى أَش ــَ َر إِل ى ِمصــْ ــَ  إِل

ى  ــَ ِريُّوَن إِلـ ــْ َر َواْلِمصـ ــْ ُد آَ  ِمصـ ــُ وَر، َوَيْعبـ ــُّ شـ
َع األَشُّورِ  ِريُّوَن مـــَ :  ١٩ِيّيَن"(إشـــعياء اْلِمصـــْ

٢٣(. 
سكة من مصر إلسـرائيل، ثـم   وهناك اآلن

يـــأتي األشـــوريين إلـــى مصـــر والمصـــريون 
ــ ــى أشــوري ــأتي األشــوري  ،ذهبون إل ن مــع ووي

 المصريين ويسجدون للرب في مصر.
 عندئذ، يأتي وقت " مبارك شعبي مصر".

 أين هذا اآلن؟!
تــم فــي  ١٩ا، فهـذا القضــاء فــي إشـعياء إذً 

 لمستقبل.ذه البركة ستتم في االقديم، وه

، يأما سبب تالعب اليهود بالتفسير التورات 
ــن ــوا م ــدون أن ينتقم ــونهم يري ــى ك  فيرجــع إل
مصر والمصريين، لما حملـه آبـاؤهم األولـون 
ــا أذاقهــم  مــن ضــغينة للشــعب المصــري، ولم
المصــريون مــن هــزائم فــي حــروب الصــراع 

ــي اإل ــرب العربـ ــها حـ ــى رأسـ ــرائيلي وعلـ سـ
ك ذكر اإلمـام لذل؛  م١٩٧٣سادس من أكتوبر  ال

مـا سـيحاك لمصـر   بن أبي طالـب    علىُّ 
ود بقولـه: (وتـرى مـا آخر الزمان من اليهـ  فى

مـن يهـود يبغـون   رِّ ترى الكنانة حرب فى السـِّ 
لجندها الهالك، ينثرون بأرضها الهالك غبـاًرا 

ــي  ــذاريات ل ــى  ؛ونهــاًرا الً نثــًرا ويــذرون بال حت
 .)١(نيلها)
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ربـــط  ام علـــّيٍ حـــديث اإلمـــالحـــظ فـــي ن 

ــن خــالل  ــود لخــراب مصــر م محــاوالت اليه
 .؟اليهود في قضية النيل نيلها، فماذا فعل

األطماع اإلسـرائيلية فـي ميـاه النيـل تعود  
 اإلى ما قبل تأسيس الكيان اإلسرائيلي، وتحديـدً 

م عنــدما قــّدم زعــيم الحركــة ١٩٠٣إلــى العــام 
يسـعى  اتيـودور هرتـزل، مشـروعً  الصـهيونية

 ةمن خالله إلى بناء مستوطنات في شبه جزيـر
تنضم في وقٍت الحق إلى المسـتوطنات   ،سيناء

ــة، ح ســعت المنظمــة  يــثفــي فلســطين المحتل
الصــهيونية التــي يمثلهــا هرتــزل إلــى تــوطين 

 اليهود في العريش.
ــك  ــي تل ــاه ف ــدرة المي ــكلة ن ــة مش ولمواجه

النسـدون، وزيـر   المنطقة، اقترح هرتزل على
خارجية بريطانيا، مد أنبوب علـى عمـق كبيـر 

ميـاه النيـل إلـى شـبه ويس لضـخ  سقناة التحت  
ــذا  ــا رفضــت ه ــن بريطاني ــيناء. لك ــرة س جزي

لطلب، بسبب تأثيره السـلبي علـى مشـروعات ا
الزراعة المصرية بـالوادي، خاصـة محصـول 

 القطن الحيوي للصناعة اإلنجليزية.
ح هذه الرغبة في ثم أعادت "إسرائيل" طر

ات وســبعينيات القــرن الماضــي، اســتناداً ســتيني 
ت ودراسات تناولـت المشـاريع التـي إلى مقاال

ــا ــن خاللهـ ــن مـ ــ يمكـ ــل إلـ ــاه النيـ ــل ميـ ى نقـ
المســـتوطنات اإلســـرائيلية. كـــان أبـــرز تلـــك 
الدراسات ما عـرف بــ"مشروع اليشـع كـالي" 
حيث قام المهندس اإلسرائيلي اليشع كالي، فـي 

بطرح مشروعٍ تضمن نقـل جـزٍء   م١٩٧٤عام  
 دلتزويــ اســنوي  ٪١مــن ميــاه النيــل يقــّدر بـــ

طنات اإلسرائيلية في النقب وقطاع غزة المستو
ة أنابيب تمر تحت قناة سطوالضفة الغربية، بوا

السويس بجانب منطقة اإلسـماعيلية المصـرية، 
 كلم.  ٢٠٠يصل طولها إلى 

م قـام الخبيـر اإلسـرائيلي ١٩٧٧وفي عام  
 ٦وروف، بطرح مشـروعٍ تضـمن شـق  ارلوز

مياه لة السويس تعمل على دفع اقنوات تحت قنا
 رئيسـية، ليـتم بعـد ذلـك العذبة إلى نقطة سحبٍ 

فـاعٍ يبلـغ عشـرات األمتـار ضخ المياه إلـى ارت 
لتدفع بقوة الثقل نحو ساحل سيناء وعبـر أقنيـة 

 فرعية إلى صحراء النقب. 
لــم تكــن مشــاريع نقــل ميــاه النيــل إلــى 

تلة ستوطنات اإلسرائيلية داخل فلسطين المحالم
ــرً  ــين والخ احك ــى المهندس ــعل ــان ب ــي كي راء ف

، بـــل إن الـــرئيس المصـــري أنـــور االحـــتالل
م خـالل ١٩٧٧بر من عـام  السادات، وفي نوفم

ــة طــرح مشــروع  ــدس المحتل ــى الق ــه إل زيارت
"ترعة السالم"، والذي يهدف لنقـل ميـاه النيـل 

ر زمــزم إلــى القــدس المحتلــة، لتصــبح "آبــا
ــدة"، إذ  ف إالجديـ ــري غلـــّ ن الـــرئيس المصـ

"باسـم مصـر   :قوللمشروعه التطبيعي هـذا بـا
وأزهرهــا العظــيم وباســم دفاعهــا عــن الســالم 

نيل هي آبار زمزم لكل المـؤمنين التصبح مياه  
ــاوزً  ــة"، متج ــماوية الثالث ــان الس بــذلك  اباألدي

م ١٩٥٩م وعـام  ١٩٢٩االتفاقيات الموقعة عام  
ــين مصــر ودول حــو ي تــض وادي النيــل والب

ُيمنع بموجبها بيع مياه النيل لطرٍف من خـارج 
 ل الحوض. ود

ــة لف ــابقة مهمـ ــة السـ ــات المقدمـ ــم خلفيـ هـ
التموضع اإلسرائيلي في أزمـة "سـد النهضـة" 

ثيوبيـا والسـودان، وذلــك إالـدائرة بـين مصـر و
سطو على من الرغبة اإلسرائيلية في ال  اانطالقً 

نســبة مــن ميــاه النيــل، هــذا مــن ناحيــة األمــن 
 المائي.

وسياسي، فإن "إسـرائيل" لبعد الجي اأّما في  
صادر تطمح إلى توسيع نفوذها والهيمنة على م

الطاقة التي يعد نهر النيل أبرزها، مـا سـيعزز 
موقفها السياسـي فـي الشـرق األوسـط والقـارة 

 األفريقية.

ين الميـــاه للمســــتوطنات لة تـــأمإن مســـأ
ــبة ــية بالنسـ ــة أساسـ ــت حاجـ ــرائيلية كانـ  اإلسـ
ــدة  ــات عدي ــرت دراس ــد أظه ـــ"إسرائيل". وق ل

ــرة، أ ــود األخي ــالل العق ــرائي خ ــر ن "إس ل" تم
بأزمــة يعتبرهــا الخبــراء اإلســرائيليون خطــرة 

بمـا يخـص الثـروة المائيـة، تهـدد اقتصـاد   اجد 
 كيان االحتالل بصورة لم يسبق لها مثيل.

وذكــر اإلعــالم اإلســرائيلي فــي الســنوات 
فلسطين المحتلة  تاألخيرة أن الكثير من بحيرا

وأحواضها النهرية والمياه الجوفية وصلت إلى 
ويات التـي لـم يسـبق لهـا مثيـل منـذ المست   أدنى
عام، حيث اقتربت بحيـرة طبريـا بشـكل   ١٠٠

خطير من "الخط األسود"، وهو المستوى الذي 
سـحب مـن مضـخات الميـاه يقع تحت أنابيب ال

 .ةالتي ترسل مياه البحيرة إلى البلدات المجاور
ــر أن  ــرائيلية يظهـ ــات اإلسـ ــي الدراسـ وفـ

ت يحتّم تحسين مستوى العيش وبناء المستوطنا
مليون متـر   ٦٠٠تأمين زيادة في المياه بمقدار  

 مكعب كل عام.
فإذا تعثَّر الحصول علـى ذلـك فيكـون مـن 

اب المشـاريع الضروري تأمين ثلثـه علـى حسـ
مــا يــؤدي إلــى أزمــة اقتصــادية  ؛الزراعيــة

ظــر عـن األضــرار التــي لن ا واجتماعيـة بغــض
 تحصل بفعل برنامج "التوزيع السكاني".

امــــل، تــــدفع الســــلطات كــــل تلــــك العو
اإلسرائيلية إلى التواجد بشكل مباشر في مسألة 
"سد النهضة" المرتبطة بنهر النيل، وذلـك مـن 

واألمنـي الـذي   أجل فـرض وجودهـا السياسـي
ســـيخولها فـــي مرحلـــٍة الحقـــة إعـــادة إحيـــاء 

ــاريع اله ــى االمش ــر إل ــاه النه ــال مي ــة إليص دف
 االمســـتوطنات فـــي فلســـطين المحتلـــة، نظـــرً 

فيمــا يخــص "أمنهــا  امــا تعانيــه حاليــ  لخطــورة
المائي"، في ظّل رغبتها المتزايدة فـي التوسـع 

 واستقدام المزيد من المستوطنين.
قـل ميـاه النيـل اق، أن ن هذا السي ويذكر في  

 إلى فلسطين المحتلـة، كـان مـن أهـم المشـاريع
المطروحة في المباحثـات المتعـددة األطـراف، 

م، حيث تمسك ١٩٩٢يينا عام  التي عقدت في ف
المفاوضــون اإلســرائيليون بعــدم التنــازل عــن 
ذلك، تحت ذريعة حاجة "إسرائيل" إلـى الميـاه 

 النيل.في المستقبل ومن ضمنها مياه 
د المفاوضـــين اإلســـرائيلين وهـــو دان حــأ

ــا صــراحة ــكي، قاله ــ "إذا :ساالزفس ــان أح د ك
 يقصد السالم، فينبغي أال يجادل بشأن المياه". 

يبرز البعـد الجيوسياسـي لــ"إسرائيل" فـي 
مسألة "سد النهضة" من خـالل أصـل الفكـرة، 

أن  التــي تعــود إلــى حقبــة الســتينيات، باعتبــار
ــد ــان نتي  الس ــا اإلدارة ك ــت به ــة قام ــة دراس ج

رائيل"، وذلــك ســاألمريكيــة لصــالح حليفتهــا "إ
بعد توجه مصر برئاسـة جمـال عبـد الناصـر، 

 بناء "السد العالي". إلى
فــي تلــك الفتــرة، قــام مكتــب االستصــالح 
الزراعي األمريكي بعـدة دراسـات بـين عـامي 

 اموقعـــً  ٢٦م، قبـــل أن يحـــدد ١٩٦٤-١٩٥٦
سدود علـى   ٤  :ا أهمهاثيوبي إي  السدود فإلنشاء  

ــارا ــي: "ك ــي، وه ــل األزرق الرئيس وبي، دالني
ــة)"  ــدود (النهضـ ــد الحـ ــديا، وسـ ــل، مانـ مابيـ

ضافة إلـى األراضـي الزراعيـة التـي سـيتم باإل
ــاءت  ــاء الســـدود. وجـ ــد إنشـ استصـــالحها بعـ
الدراسات األمريكية إثر االتفاقية الرسمية التي 

س أبابـا عـام وقعتها واشـنطن مـع سـلطات أديـ
ثيوبي لعرض عبد إم، رافق ذلك رفض  ١٩٥٧

الناصر بتشكيل هيئة فنيـة مشـتركة لـدول نهـر 
 النيل.

 اثيوبيـا ممـر إوتسعى "إسرائيل" إلى جعل  
يخولهـا  ااسـتراتيجي   الها باتجـاه أفريقيـا، ومنفـذً 

فتح قنوات سياسية وأمنية وعسكرية في القـرن 
تمر فـي صـراعها المسـ  ااألفريقي تكـون داعمًـ 

ثيوبيـا إع دول  مـفي المنطقة من خالل تعاونها  
وأرتيريا وجيبوتي، وقد تعزز ذلـك مـن خـالل 
التطورات في منطقة البحـر األحمـر وال سـيما 



  

 
  

 
 اليمن.

ــندعم  ــ إ"س ــا تكنولوجي ــن  اثيوبي ــتفيد م لتس
مـا قالـه رئـيس   امواردها المائية"، هـذا تحديـدً 

ــرائيل ــة اإلس ــام الحكوم ــاهو، أم ــامين نتني ية بني
ــالبرل ــام ان اإلم ــو ع ــي يولي ــوبي ف  ،م٢٠١٦ثي

 وذلك خالل زيارته إلى أديس ابابا.
ديـس أل اواضـحً  اكالم نتنياهو اعتبـر دعمًـ 

بابا في مسـألة نزاعهـا مـع مصـر بمـا يخـص أ
"سد النهضة"، ال سيما وأنه تزامن مـع افتتـاح 

ثيوبيـة المرحلـة األولـى مـن السـد السلطات اإل
ه اتـــلـــى ميـــاه النيـــل األزرق فـــي الشـــهر ذع

 لزيارته.
ثيوبيـا التصريحات اإلسـرائيلية الداعمـة إل

تتالت، حيث أعلنت نائبة المدير العـام للشـؤون 
األفريقيـــة فـــي وزارة الخارجيـــة اإلســـرائيلية 

م، عـن ٢٠١٩آينات شيلين، فـي ديسـمبر عـام  
استعداد تل أبيب "لتقاسم تجربتها الواسـعة فـي 

 اه" مع أديس أبابا.إدارة المي 
ن السفير اإلسرائيلي لدى الوسبق ذلك، إع

إثيوبيا رافائيـل مـوراف، أن "إسـرائيل" تعمـل 
 على إدخال نظام الري الحديث في إثيوبيا.

وإضافة إلى الدعم السياسي، كشـف موقـع 
م أن ٢٠١٩"ديبكا" اإلسرائيلي فـي يوليـو عـام 

"إســرائيل" أكملــت نشــر منظومــة الصــواريخ 
" حـول "سـد Spyder-MRيلية "اإلسرائ 
 ".النهضة

ــك  ــرائيلية لتل ــلطات اإلس ــي الس ــم نف ورغ
ثيـوبي السـابق لـدى المعلومات، فإن السـفير اإل

ــن  ــدث عـ ــف، تحـ ــيالوي يوسـ ــرائيل" هـ "إسـ
ــود إدارة  ــى عق اســتحواذ شــركة إســرائيلية عل

ثيوبيـا بمـا فيهـا محطـة إمحطات الكهرباء فـي  
 "سد النهضة".

 ٢٤٠يها يوســـف أكـــد أن "إســـرائيل" لـــد
ا بمجــاالت الــري بيــثيوإيعملــون فــي  امســتثمرً 

والكهرباء والمياه، فضالً عن تنفيذ مشـروعات 
ثيوبية بعد إتمام ري ضخمة من خالل المياه اإل

مليــون  ٢٠٠بنـاء الســد، بـالتوازي مــع تمويـل 
 دوالر لتطوير أنظمة الري.

هذا وتشـير العديـد مـن المعطيـات إلـى أن 
ثيوبيـا مـع مصـر، إا  آلية التفـاوض التـي تتبعهـ

تفاوضــي فــي الخارجيــة ق وضــع أسســها فريــ
ــة األســبق  ــر الخارجي ــنهم وزي اإلســرائيلية وم
شاؤول موفاز، وديفيد كمحي وهو وكيل سابق 

 في المخابرات اإلسرائيلية "الموساد".
كمــا قامــت الحكومــة اإلســرائيلية بافتتــاح 
"اكتتــــاب شــــعبي"، فــــي البنــــك المركــــزي 

عــات الموجهــة إلــى اإلســرائيلي لجمــع التبر

ــندات واألذون ــد ل الســ ــة مشــــروع "ســ خدمــ
ثيوبيـة النهضة"، وصوالً إلى قيـام الحكومـة اإل

ــين  ــراء والفنيــ ــن الخبــ ــد مــ ــتقدام العديــ باســ
اإلسرائيلين للعمل في مراحل التجريب والتنفيذ 

 طوال المرحلة الثانية.
فــي وقــٍت كشــف فيــه وكيــل وزارة الــري 

وجــود الســودانية األســبق حيــدر يوســف، عــن 
ــاه  ــي وزارة الميـ ــل فـ ثيوبيـــة اإلطـــابق كامـ
 مخصص لخبراء المياه اإلسرائيليين.

فشلت "إسرائيل" خـالل العقـود الماضـية، 
في فرض مشـاريعها لالسـتفادة مـن ميـاه نهـر 
النيل، إزاء الرفض المصـري المتكـرر لـذلك، 

الســادات، الــذي الــرئيس رغــم مــا كــان أعلنــه 
ك حـول إيصـال "ميـاه اصطدمت تصريحاته تل

لى فلسطين المحتلة، بمعارضة سياسـية إ  النيل"
وشعبية كبيرة دفعته إلـى التخلـي عـن الفكـرة، 
وهو ما استمر به الرئيس حسني مبـارك، ومـا 

حتى الوصول للـرئيس  ؛تاله من فترات انتقالية
 عبد الفتاح السيسي.

ــدأ الضــغوط  ــرائيل" ضــمن مب ــير "إس تس
ا عهـا سياسـي القصوى علـى مصـر مـن أجـل دف

ــاه ، اواقتصــادي  ــل "مي ــاريع نق ــى مش ــودة إل للع
النيل" باتجاه المستوطنات والمدن المحتلـة فـي 
فلسطين، من خالل تدخلها المباشر فـي مسـألة 
"سد النهضة" والتـأثير علـى تـداعياتها السـلبية 
ضد مصر وأمنهـا المـائي والسياسـي. وتسـعى 
تــل أبيــب مــن خــالل ذلــك، إلــى الــدفع باتجــاه 

وسطية بالدرجة أ  عتراف بها كـ"دولة" شرقاال
األولى، وكطرٍف معني بميـاه نهـر النيـل، مـن 

" بعـد ذلـك اثيوبية، ما ترى فيـه "حقًـ البوابة اإل
 لالستفادة من مياه النهر. 

وفيما ترى بعض األوسـاط اإلسـرائيلية أن 
"ســد النهضــة" يعيــق تــدفق ميــاه النيــل باتجــاه 

صـرية فـي فلسطين المحتلة عبر األراضـي الم
رضـخت مصـر للضـغوط،   مـاوقٍت الحق إذا  

فـــإن الحضـــور اإلســـرائيلي القـــوي والـــداعم 
ن إثيوبيا في هذا الملـف يشـي بغيـر ذلـك، إذ إل

تـــل أبيـــب باتـــت تـــتحكم بنســـبة كبيـــرة فـــي 
ــي  ــة ف ــة والكهربائي ــا إالمشــروعات المائي ثيوبي

ــي  ــتحكم ف ــيجعلها ت ــا س ــع)، م ــن دول المنب (م
لنيل، من المنبـع إلـى مرحلة الحقة بتدفق مياه ا

ب، مع ضمان حصول مصر على نسـبة مص ال
ــمن  ــن ضـ ــي مـ ــون هـ ــى أن تكـ ــة، علـ معينـ
ــرائيل"  ــترط "إسـ ــى أن تشـ ــب"، بمعنـ "المصـ
وصول المياه إليها مقابل السماح بوصوله إلـى 

ثيوبيـا إمصر، وذلـك مـن خـالل شـراكتها مـع  
 بـ"البنك اإلثيوبي لتصدير مياه النيل األزرق".

ن الحديث عنه في دراسة لعّل أبرز ما يمك
بمـا  اس األزمة التي تعاني منها مصـر حاليـ أس

يخــص "ســد النهضــة"، هــو تراجــع الــدور 
المصــري فــي أفريقيــا بعــد رحيــل الــرئيس 
المصري جمال عبد الناصـر مطلـع سـبعينيات 
القــرن الماضــي، لصــالح دوٍر إســرائيلي وجــد 
ــد  ــارة، كــان عب ــى الق ــدخول إل ــذ عديــدة لل مناف

ــالناصــر أغلقهــ ــه الهادف ــى ة إا ضــمن أولويات ل
ستراتيجية تخدم المصـالح إالحفاظ على سياسة  

ــومي  ــالح األمـــن القـ األفريقيـــة عامـــة، ومصـ
 المصري خاصة.

حــل مســألة "ســد النهضــة" ال يتعلــق فقــط 
السودانية، بـل -ثيوبيةاإل-بالمفاوضات المصرية

لهـــا خلفيـــات تـــرتبط بالرغبـــات اإلســـرائيلية 
ل لنيـمصادر الطاقة في حـوض ابالهيمنة على  

من جهة، وعلى التوسع باتجاه القارة األفريقيـة 
 من جهٍة أخرى.

لذا، فـإن "إسـرائيل" الحاضـر األبـرز فـي 
"سد النهضة" لن توافق على أّي حـّل يسـتثنيها 
ــاه النيــل" ويقــّوض توســعها فــي دول  مــن "مي

 حوض النهر، وعلى سواحل البحر األحمر.
ــل ــر الني ــوفر نه ــا ي ــاه  ٪٩٠ وبينم ــن مي م

التي تحتاج إليها مصـر، يظهـر   لريالشرب وا
بشكٍل واضح أن األطماع اإلسـرائيلية تصـطدم 
بمصالح األمن القومي المصري، وتـؤثر علـى 
تماسك دول حـوض النيـل، باعتبـار أن إثيوبيـا 
هي األخرى تقول إن الكهرباء المتوقع توليدها 
من سـد النهضـة، الـذي تبنيـه علـى النيـل، لهـا 

شــاريع تنميــة بم يـة حيويــة مـن أجــل الـدفعأهم
البلد. فهل يمكن أن تتوجه دول الحوض وعلى 
ــظ  ــتركة تحف ــات مش ــى اتفاق ــا إل ــهم أثيوبي رأس

عــن األطمـــاع  امصــالح جميــع الـــدول بعيــدً 
والرغبـــــات اإلســـــرائيلية؟ أم أن الـــــدخول 
اإلسـرائيلي المباشــر علــى قاعــدة "فــّرق تســد" 

د مـن سينجح في دفع دول الحـوض إلـى المزيـ
 التصادم والتفكك؟

لى لقاء قادم لنبين أسـباب تمسـك النظـام وإ
اإلثيــوبي الحــالي بالتعنــت وعــدم االنصــياع 

 مة.ز، وخيارات مصر لحل األللتفاوض
نســأل هللا تعــالى أن يكشــف لقلوبنــا حقيقــة 

الـذى بـه ننجـذب بكليتنـا إلـى  ،الجمال الربـانى
 الرضوان األكبر.
ــيدنا وصـــلى هللا ــارك علـــى سـ  وســـلم وبـ

 .أجمعينله ى آوموالنا محمد وعل
 

ــ ) ١( ـ مـــان، لل ــىٌّ فـــى آخـــ ال ــال علـ ، مـــاذا قـ ـــ فـــ األع ال
ر ص  .٣٢٩على عاش
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أو   –ستكون فتن أسلم الناس فيها  (خبر:  

  ).الجند الغربى -لخير الناس فيها 

ألن  ؛ا الجــيش المصــرىيــراد بهــم قطعًــ 

الغربى يراد به مصـر كمـا جـاء فـى القـرآن 

ــال هللا  ِب  :الكــريم ق ا ُكنــَت ِبَجانــِ َومــَ

َر َوَما ُكنـَت الغَْرِبّيِ إِْذ قََضْيَنا إِلَى ُموَسى األَمْ 

 .)٤٤ :القصص( ِمَن الشَّاِهِدينَ 

ــة: ــى:  وجــه الدالل ــب الغرب المــراد بجان

الجانب الغربى لجبل الطـور الـذى وقـع فيـه 

التـوراة  الميقات، وتلقى سـيدنا موسـى 

 . )١(من ربه 

قلــت: وهــذه البقعــة المباركــة مــن أرض 

هــم المصــريون  يمصــر، إذن الجنــد الغربــ

 .ايقيًن 

ك أن راوى الحـديث قـال: يضاف إلى ذل

فلذلك قدمت مصر، وفد ذكر ابن عبد الحكـم 

فــى تســمية مــن روى عنــه أهــل مصــر مــن 

هذا الراوى   أصحاب سيدنا رسول هللا  

. 
ــاص  : "ال خبــر ســعد بــن أبــى وق

حتـى   ؛يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق

تقوم الساعة": أهل الغـرب هـم أهـل مصـر: 

 .٤/٥١٤الديباج على مسلم للسيوطى 

ــيكم (: خبـــر عمـــر  إذا فـــتح هللا علـ

فـذلك الجنـد  اا كثيفًـ مصر فاتخـذوا فيهـا جنـدً 

  )خير أجناد األرض....

ــة: ــه الدالل ــدح لجنــد  وج ــاهر أن الم ظ

 مصر.

لمزيد من التوسـع: كتـاب الجنـد الغربـى 

الجــيش المصــرى د. عمــر محمــد ســيد عبــد 

العزيز، ط دار جوامـع الكلـم بمسـجد سـيدى 

ــرى  ــالح الجعفـ ــالى حر –صـ ــه هللا تعـ  –مـ

 مصر.  –القاهرة  –الدراسة 

ويطلــق  االضــطراب الشــديد، أ) لغــة:

ــار الســيئة أيضــً  ــى األخب ــى: الخــوض ف ا عل

عنـه اضـطراب بـين   أألنه ينشـ  ؛وذكر الفتن

 ،)٢(الناس

التمـاس الفتنـة،   ب) االصطالح الفقهـى:

 .)٣(وإشاعة الكذب والباطل لالغتمام به

ــذيل: ــو ت  أ) التخـ ــن ث هـ ــاس عـ ــيط النـ بـ

الحرب، وتزهيدهم فى الخروج إليه، بـأقوال 

وأفعــال، وعلــى هــذا فــإن فــى التخــذيل مــع 

الناس من النهوض للقتـال، واإلرجـاف أعـم 

 . )٤(من التخذيل

: وقــال هللا  ) مــن القــرآن الكــريم:١
 ُي ق ِذيَن فـِ افِقُوَن َوالـَّ ِه اْلُمنـَ ْم َينتـَ وبِِهم َلئِن لـَّ لـُ

َرٌض َواْلُمْرِجفُوَن فِي اْلَمِديَنةِ  ْم   مَّ َك بِهـِ لَنُْغِرَينـَّ

مَّ الَ  ا إِالَّ  ثــُ َك فِيهــَ ــَ يالً  يَُجاِوُرون ــِ وِنيَن  * قَل ــُ َمْلع

يالً أَْينََما ثُِقفُو األحـزاب: (  ا أُِخذُوا َوقُتِّلُوا تَْقتـِ

٦١، ٦٠.( 

لنغرينــك بهــم: لنســلطنك  وجــه الداللــة:

 .)٥(هم بالقتلستأصلن عليهم ف

ــذى  ــو ال ــافق، وه ــع من ــافقون: جم والمن

ــذين فــى  يظهــر اإلســالم ويخفــى الكفــر، وال

قلوبهم مرض: هم قوم ضعاف اإليمان، قليلو 

 الثبات على الحق. 

والمرجفون فى المدينة: هم الـذين كـانوا 

ينشرون أخبار السوء عن المـؤمنين ويلقـون 

األكاذيب الضارة بهم ويذيعونها بـين النـاس، 

، يءأصل اإلرجاف، التحريـك الشـديد للشـو

مـــأخوذ مـــن الرجفـــة التـــي هـــى الزلزلـــة، 

الكاذبة، لكونها فى ذاتها ووصف به األخبار  

متزلزلة غير ثابتة، أو إلحداثها االضـطراب 

 فى قلوب الناس.

وقد سار بعض المفسـرين علـى أن هـذه 

األوصاف الثالثـة، كـل وصـف منهـا طائفـة 

وصاف هذه األعلى أن معينة، وسار آخرون 



  

 

ــافقين، وأن  ــة المن ــى طائف ــدة ه ــة واح لطائف

 العطف لتغاير الصفات مع اتحاد الذات.

ــه  ــم ينت ــئن ل ــه: " ول ــي: قول ــال القرطب ق

المنــــافقون والــــذين فــــى قلــــوبهم وهــــن، 

والمرجفون فى المدينة "، أهل التفسير علـى 

والـواو   –أن األوصاف الثالثة لشيء واحـد  

 مقحمة.

ن، وقـوم م يرجفومنهم قووقيل: كان كل  

ــوم يشــككون  ــة، وق ينجــون اإلشــاعات للريب

 .)٦(المسلمين

ــذه  ــى أن ه ــاف عل ــاحب الكش ــال ص وق

األوصــاف لطوائــف متعــددة مــن الفاســقين، 

فقال: " والذين فى قلوبهم مرض " قوم كـان 

 فيهم ضعف إيمان، وقلة ثبات عليه.

والمرجفـــون فـــى المدينـــة: نـــاس كـــان 

 رسـول هللاسرايا    يرجفون بأخبار السوء عن

   فيقولون: هزموا وقتلوا وجرى علـيهم

 كتب وكتب، فيكسرون بذلك قلوب المؤمنين.

ــافقون عــن  ــه المن ــم ينت ــئن ل ــى: ل والمعن

ــقة عــن فجــورهم،  عــدائكم وكيــدكم، والفس

والمرجفــة عمــا يؤلفــون مــن أخبــار الســوء، 

ــم األفاعيـــل التـــى  لنأمرنـــك بـــأن نفعـــل بهـ

 .)٧(تسوءهم

، أى: ب القسـمهم: جـواوقوله: لنغرينك ب 

لنسلطنك عليهم فنستأصلهم بالقتـل والشـريد، 

 ". اورنك فيها إال قليالً جوقوله: " ثم ال ي 

معطـــوف علـــى جـــواب القســــم، أى: 

لنغرينك بهم ثم ال يتقون بعد ذلـك مجـاورين 

، يرتحلون بعـده بعيـًدا ا قليالً لك فيها إال زماًن 

 عنكم، لكى تبتعدوا عن شرورهم.

ثم ال يجاورنـك "  :فى قولهوجاء العطف  

" لإلشارة إلـى أن إجالءهـم عـن المدينـة فيها

نعمة عظيمة بالنسبة للمؤمنين، ونقمة كبيـرة 

 بالنسبة لهؤالء المنافقين وأشباههم.

" أى ملعــــونين أينمــــا ثقفــــوا" :وقولــــه

، ومـن -تعـالى    –مطرودين مـن رحمـة هللا  

 ؤمنون ".فضله " أينما وجدوا فظفر بهم الم

 :لـهومعنى " ثقفوا " بمعنى: وجـدوا وقو

" بيان لما يحيق بهم من   أخذوا وقتلوا تقتيالً "

عقوبات عند الظفـر بهـم، أي: هـم ملعونـون 

دون مــن رحمــة هللا بســبب ســوء وومطــر

أفعالهم، فـإذا مـا أدركـوا فظفـر بهـم، أخـذوا 

ا، وهذا حكم شديدً   أسارى أذالء، وقتّلوا تقتيالً 

لعــوا عــن نفــاقهم قحتــى ي  ؛فــيهم –تعــالى  –

 .)٨(وإشاعتهم مقاله السوء فى المؤمنين

بلــغ  :مــا روى ) مــن الســنة النبويــة:٢

ــول هللا  ــً  رسـ ــافقين أن ناسـ ــن المنـ ا مـ

يثبطون الناس عنه فـى غـزوة تبـوك، فبعـث 

فـى نفـر مـن   إليهم طلحـة بـن عبيـد هللا  

أصحابه، وأمرهم أن يحرقـوا علـيهم البيـت، 

 .)٩(ففعل طلحة ذلك

 فقهية ذات صالت وعالقات:  أحكام) ٣

ــيش  ــد الجـ ــوز لقائـ ــذلك  –أ) ال يجـ وكـ

استصــحاب أحــد مــن  –الشــرطة المدنيــة 

والربـاط والحراسـة   –المرجفين فى الجهـاد  

ُ   :قـال هللا    –وما أشـبه   ّ ِرهَ  ـِكن كـَ َولـَ

ِديَن   َع اْلقَاعـِ  *انِبعَاثَُهْم فَثَبََّطُهْم َوقِيَل اْقعُُدواْ مـَ

ْو َخرَ  ــَ واْ لـ ــُ االً  جـ ــَ ْم إِالَّ َخبـ ــُ ا َزاُدوكـ ــَّ يُكم مـ ــِ فـ

ةَ  التوبـة: (  وألَْوَضعُواْ ِخالَلَُكْم َيْبغُونَُكُم اْلِفْتنـَ

١٠()٤٧، ٤٦(. 

) يحــرم نشــر وبــث األخبــار الكاذبــة، ١

واإلشاعات الضارة بحـق الجـيش والشـرطة 

المدنية وكل من يقوم بمهام الجهاد المشروع 

 اسة وما أشبه.روالح والرباط

ــات ٢ ) ســنت الشــريعة اإلســالمية عقوب

 ايرية لولى األمر (الحـاكم) تنفيـذً زجرية تعز

 :ومن يفوضه

ــً  ــائية) أحكامـ ــة القضـ ا، و(الهيئـــة (الهيئـ

 العلمية اإلفتائية) استشارة، منها: 

 ا).وفاقً  الحكم بقتل المرجفين (جزاءً  -١

الحكــم بنفــيهم عــن الــبالد، ويشــابهه:  -٢

والمواطنـــة فـــى التطبيـــق  ســـيةالجن إســـقاط 

 المعاصر.

استحقاق المرجفين الطرد من رحمه   -٣

ــالى  –هللا  ــى  –تع ــالئين عل ــانوا متم ــا ك أينم

الجـــيش ومـــن ينـــاظره فـــى داخـــل الـــبالد 

 وخارجها.

وجوب حماية وصيانة الجـيش ومـن   -٤

يشابهه من أعمال ومهـام مـن معوقـات أهـل 

  .الفتن والسعايات

ــادة التشــريع اإل -٥ ــدابير  مىســالري بالت

 الوقائية االحترازية والزجرية لألمن القومى. 

 .ولى التوفيق -عز وجل  –وهللا 
 

ــ ) ١(  ــ ــ  ــــ ابــ ســــ ٢٤٩/ ٦تف ــــ ال ف ، ال
او    . ٥٤٠/ ١٠أ.د / م س 

ب مادة: رجف)  ٢(  ان الع  . ل
ــــى ) ٣(  ـــ الق ــــة  ٢٤٥/ ١٤تف ــــ آ ( فــــى تف

ة  ٦٠ ــ ، حاشـ ــ ـ اب )  دار ال ــ رة األحـ ــ ــ سـ مـ
هــــاج  ح ال ــــل علــــى شــــ ــــاء  دار إ ٩٥/ ٤ال ح

ـــ ا ـــى ل ـــي  –اث الع غ وت، ال ـــ ـــع  ٣٥١/ ٨ب
اض ة ال  . م

ــــــــــــــاص) ٤(  آن لل ــــــــــــــام القــــــــــــــ .  ٤٥٨/ ٣ أح
ة ــ ـــ ــة ال ـــ ه ــة ال عـــ ــ ال فـــ ــاب ال ة أرـــ ــ ، عـــ

الق.  ، ٨٢ص  . ب
ى  )  ٥(   . ٢٤٦/ ١٤تف الق
ي  )  ٦(   . ٢٤٦/ ١٤تف الق
اف  )  ٧(   . ٥٦١/ ٣تف ال
ـــــ) ٨(  آن ال ســـــ للقـــــ ـــــ ال ف ـــــ م أ.د /  ال

ــاو  ـ ــ  ها ١١٧/ ٢٠سـ ــ عـ ــا  ــة  . ، ومـ عـ م
عادة   . ال

ة ) ٩(  ــ ـــــ ــى ال ــام فـــــ ـــــ ــ ه ه ابـــــ ــ ـــــ  .  ٥١٧/ ٢ذ
ــام ص  ـــ ــ ال ــى، معـــ ـــ ل فى ال ــ ـــ  .  ٢١٠م

ة عة ال  . ال
ـــــــــة ) ١٠(  ـــــــــة ال عة الفقه ســــــــ ومـــــــــا  ٨٠/ ٣ال

ها  . ع



 
 

 







قد ُحجب آدم عن الشجرة بعد المعصـية ل

كما يقـول اإلمـام: [والشـجرة أشـار هللا إليهـا 

)، ثــم ٣٥البقــرة: ( ةَ رَ جَ الشــَّ  هِ ذِ هَــ  بقولــه:

ــه  ــية آدم بقول ــان معص ــد إتي ــا عن ــار إليه أش

َجَرةِ   ه:سبحان  ا الشـَّ ن ِتْلُكمـَ ا عـَ ْم أَْنَهُكمـَ  أَلـَ

يُِّن أن ٢٢األعـراف: ( ) فاإلشــارة األولـى تُعــَ

ّيِن  الشجرة كانـت مشـهودة آلدم، والثانيـة تُعـَ

ألنه حجب عـن شـهود  ؛أنها كانت بعيدة عنه

 .)١(تلك الحقائق الرتكابه المعصية]

ــان  ــائالً بلسـ ــام متسـ ــول اإلمـ ــا يقـ وهنـ

 : )٢(اإلنسان

 ْلَجَمالْ ٱ! أَنَا  لظُُّهوِر؟ٱ أَنَا قَْبَل َمنْ 

 َراِدِق َمْجِدِه قَْدِري ِمثَاْل  ـي سُ ـفِ 

 ِه  ـي َجنَّتِ ـفِ   الَكَ ـ ألَمْ ٱ دَ ـأَْسجَ 

ْسمَ ـلٱ نَ ـأَْسكَ   لََدْيِه فِي ِظالَْل          رَّ

 ْفِسي قَْد نََهانِي َعْن أَنَا ـنَ حَ ـَويْ 

 بَاْل       َعْنَها فِي وَ  ْلبُْعدَ ٱأَْكِلي  َصارَ 

 ي ـلَّتِ ٱْدَرتَِي ـاَر سِ ـأََكْلُت ثِمَ  قَدْ 

     ْلِوَصالْ ٱفِي َحاِل  لصُّوَرةَ ٱ َكانَتِ 

 لَِّذي ٱ لدَّانِي ٱَوُعْدُت ألْصِلَي  َويْ 

      ْعتِالَلْ ٱفِيِه فِي َشقَاٍء فِي  ِصْرتُ 

 هُ ـلَّ َجالَلُ ـيَّ جَ ـتَاَب َعلَ  تُْبتُ 

 ْلَمقَالْ ٱِز  فِي َرمْ   ْلِحْكَمةَ ٱ َهدُ ـأَشْ 



 
 


      

   
    
   
   

    
    
   













ومعه أمنا حواء  أهبط هللا أبانا آدم 

إلى األرض بعد أن تـولى تعلـيم آدم وإقامتـه 

ــتاذً  ــدً أس ــً ا ومرش ــكنه ا ومعلم ــة وأس ا للمالئك

ــي هــي  ــران الت ــة؛ فأُهبطــا لحكمــة العم الجن

إِنِّي َجاِعٌل فِي األَْرِض  :األساس من البداية

ةً َخِلي  ، وألن اإلنســان خلــق لــألرض ولــم فــَ

ــى  ــا إل ــيس معهم ــبط إبل ــماء. وأه ــق للس يخل

األرض وذلك إلظهار حكمة الحكـيم المبـدع 

عز وجل، ولتبدأ مرحلة الحياة البشرية الحية 

اآلدمية؛ وعن إهباط آدم يتحدث اإلمام قائالً: 

ــواء  ــي آدم وحـ ــا فـ ــبحانه يخاطبنـ [إن هللا سـ

ــم ــب أم ــا يخاط ــا كم ــا فيهم ــاء  ويأمرن األنبي

اْهبُِطواْ بَْعُضُكْم السابقين فينا فقوله  تعالى:  

يريـد سـبحانه أمرنـا فـي أبينـا   ِلبَْعض َعُدوٌّ 

آدم وأمنــا حــواء، فكأنــه يقــول: اهبطــا أنتمــا 

 َيا َبِني إِْسَراِئيلَ   :وذريتكما كما يقول  

مــن  لمـن كــانوا فــي زمـن رســول هللا 

وم أهــل خيبــر وقينقــاع ولمــن بعــدهم إلــى يــ

ْد  :القيامـة، فيقـول  َراِئيَل قـَ ي إِسـْ ا َبنـِ يـَ

ُكمْ  ُدّوِ ــَ ْن عـ ــِّ اُكم مـ ــَ ــالى:  أَنَجْينـ ــول تعـ ويقـ

َوأَنَزْلَنا َعلَْيُكُم اْلَمنَّ َوالسَّْلَوى   وكـان ذلـك

 .في زمان سيدنا موسى 

ولما كانت نجاة اآلباء بها وجـود األبنـاء 

ا.  في تلك الدار الدنيا، كانـت نجـاة لهـم أيضـً

ــه:  وهــذا مــا يــدل علــى ســياق القــرآن. فقول

 ْوا علــى هــذا الــنمط يــدل علــى أن  اْهِبطــُ

المـراد آدم وذريتـه، وال مــانع مـن أن يكــون 

األمر أيًضا إلبليس والحية التـي أدخلتـه فـي 

الجنة كما ورد في بعض األخبـار. وإن كـان 

هللا  تعالى لم يشأ أن يعين الحالـة التـي دخـل 

فيـة التـي وسـوس بهـا بها إبليس الجنـة والكي 

حتـى أزلهمـا عـن الجنـة   ؛آلدم وزوجته فيها

وهــذا علــم ال ينفــع، والعلــم بالكيفيــة والحــال 

كمـا أن والشأن ال ينفع والجهل بها ال يضر.  

ما ورد من األخبار في تعيـين الشـجرة التـي 

أكل منها آدم بعد أن أبهم هللا األمر علينا ولم 

ي صـحيح فـيبين لنا فيها بياًنا، بـل ولـم يـرد  

ــول هللا  ــن رس ــار ع ــا  األخب ــا يعينه م

حقيقة، فيكون البحـث عنهـا لتعيينهـا بطريـق 

العقــل والنقــل ممــا ال ينفــع علمــه وال يضــر 

 تعالى لو قدَّر أن في العلم بهـا ألن هللا  ؛جهله

 .)٣(رًضا له عن خلقه لبينها وعينها]

وأرى أنه من خـالل مـا عرضـه اإلمـام 

آلدم ممــثالً فــى  يللتكــريم اإللهــأبــو العــزائم 

تعليمه األسماء، وإسكانه الجنـة، ثـم ارتكابـه 

المعصية بعد ذلك، ثم إخراجه من الجنة، ثـم 

إهباطه إلى األرض، كـل هـذا يؤكـد الحقيقـة 

ــ ــده، وأن القائل ــق  وح ــال المطل ة: أن الكم

اإلنسان مهمـا أفـاض عليـه ربـه مـن الرتـب 

والمقامــات والمشــاهد والتجليــات فهــو عبــد، 

ل، والرب رب وإن عبد وإن عال وتكمَّ   د[العب 

، فكان تقدير المعصية على )٤(ل]ل وتنزَّ تفضَّ 

أبينا آدم ومـا ترتـب عليهـا مـن إهباطـه إلـى 

ــق  ا لواحــد، األرض ليكــون الكمــال المطل

َيا َبِني في ظل قوله سبحانه:    اولنعيش دائمً 

ْيَطاُن َكَما أَْخَرَج أََب  َن َوْيكُ آَدَم ال يَْفِتَننَُّكُم الشَّ ْم مـِ

ْوآتِِهَما  ا سـَ اْلَجنَِّة َيْنِزعُ َعْنُهَما ِلبَاَسُهَما ِليُِريَُهمـَ

َرْونَُهْم إِ  ا ِإنَّهُ يََراُكْم هَُو َوقَِبيلُهُ ِمْن َحْيُث ال تـَ نـَّ

ونَ  ِذيَن ال يُْؤِمنــُ اَء ِللــَّ َياِطيَن أَْوِليــَ ا الشــَّ  َجعَْلنــَ

 ).٢٧األعراف: (

 
ــاالت ) ١( ــر وجم ــيم القب ــزائم (نع ــو الع ــام أب اإلم

 .٣٥اآلخرة) مرجع سابق، ص

اإلمــام أبــو العــزائم (ديــوان ضــياء القلــوب) ) ٢(

 .٢٩٤مرجع سابق، قصيدة رقم  

اإلمــام أبــو العــزائم (أســرار القــرآن) مرجــع ) ٣(

 .١١٣، ص١سابق،ج

اإلمام أبو العزائم (من جوامـع الكلـم) مرجـع )  ٤(

 .٣٥١سابق، ص



 
 

 







كان من أهم كتــب العقيــدة التــى تــأثر 

أيما تأثر وأفاد منها أبو العزائم  بها اإلمام  

 .الغزاليأعظم فائدة كتب اإلمام 

ولم يكــن موقــف اإلمــام أبــى العــزائم 

ا موقــف المتــأثر دائمــً   الغزالــيمن اإلمام  

فقه فى جميع أرائــه يوال أقواله والذى ينق

وينــاقش أقوالــه،   ما يخالفــه  ابل كان كثيرً 

وهنا تتجلى شخصية اإلمــام   ،وينقد آراءه

أبـــى العـــزائم العلميـــة الناقـــدة وعقليتـــه 

 . الفاحصة

أن اإلمــام ففى مجال الموافقة له نجــد 

ــام  ــوال اإلم ــبعض أق ــييستشــهد ب  الغزال

،  فمثالً عند الحديث عن العقيــدة كمــا 

لى فــى ســورة اإلخــالص ذكرهــا هللا تعــا

 : يقول اإلمام

جـــواهر فـــى كتابـــه "  الغزالـــيقـــال 

: إنهــا عــدل ثلثــه " مــا حاصــلهالقــرآن

باعتبــار أنــواع العلــوم الثالثــة التــى هــى 

 وهى : ،أمهات القرآن

 مبدأ.علم ال -١

 علم المعاد . -٢

 علم ما بينهما . -٣

ــى  ــى ف ــب الت ــهم: المطال ــال بعض وق

ا الثالثة التى بهــ القرآن معظمها األصول  

 : يصح اإلسالم ويحصل اإليمان وهى

 .معرفة هللا تعالى -١

 .االعتراف بصدق رسوله  -٢

 .اعتقاد القيامة -٣

ــل األول  ــدل األص ــورة تع ــذه الس وه

ــذا الو ــن ه ــه م ــى ثلث ــذان  .)٢(جــه" فه وه

القوالن اللذان أوردهما اإلمام أبو العزائم 

 يالغزالهما فى الحقيقة قول واحد لإلمام  



 
 





   



    
    
    


   
   
  
  





مدير عام بوزارة األوقاف 

 : ن " " جواهر القرآ بسطه فى كتابه

ــاعلم أن ســورة اإلخــالص تعــدل  " ف

ا، وارجــع إلــى األقســام ثلث القــرآن قطعًــ 

الثالثة التى ذكرناها فى مهمــات القــرآن، 

ــى ــالىإذ هـ ــة هللا تعـ ــة  ،: معرفـ ومعرفـ

اآلخرة، ومعرفة الصراط المستقيم، فهذه 

ــاقى  ــة والب ــى المهم ــة ه ــارف الثالث المع

لــى إلخــالص تشــتمل عتوابــع، وســورة ا

ــة هللا  ــو معرفـ ــثالث، وهـ ــن الـ ــد مـ واحـ

وتوحيده وتقديسه عن مشارك فى الجنس 

و النـــوع، وهـــو المـــراد بنفـــى األصـــل 

كفؤ، ووصــفه بالصــمد يشــعر والفرع وال

ال مقصــد فــى الوجــود   بأنه الصمد الــذى

ــديث  ــا ح ــيس فيه ــم ل للحــوائج ســواه، نع

اآلخرة ومعرفة الصراط المستقيم، فلذلك 

لث األصــول مــن ث القرآن، أى ثتعدل ثل

. )٣()الحــج عرفــة: (القرآن كما قال  

 .  أى : هو األصل والباقى توابع " 

، الغزالــيوفى مجال المخالفة لإلمــام  

 الغزاليم  يتفق مع اإلما  نرى أن اإلمام ال

فى تكفير فالسفة المسلمين بســبب قضــية 

علــم هللا بالجزئيــات حيــث يقــول: " وأمــا 

قــد حكــم راء شــاذة، وه آفل  الغزالياإلمام  

ــه ا ــى كتاب ــر ف ــت، بتكفي لمعــروف بالتهاف

بعـــض فالســـفة المســـلمين بحجـــة أنهـــم 

إن هللا تعــالى ال يعلــم الجزئيــات   :يقولون

 إنــه  . ولكــنهم فــى الحقيقــة يقولــون:أصالً 

ــانس  ــر متجـ ــم غيـ ــا بعلـ ــبحانه يعلمهـ سـ

 .)٤(" لعلمنا

ــى  ــه فـ ــوف نناقشـ ــرأى سـ ــذا الـ وهـ

لحــديث موضعه، فى البــاب الثــانى عنــد ا

 .-إن شاء هللا تعالى –عن صفة العلم 



مــن أقوالــه فــى   افقد نقل اإلمــام جانبًــ 

العقيدة  فى بعــض مصــنفاته، نكتفــى هنــا 

دســتور مــام فــى كتابــه (بمثال : يقــول اإل

 :)وكداب السلوك الى ملك الملآ

ــالي رحمــه هللا: "  ــو المع ــال أب مــن "ق

 اطمأن إلى موجود انتهى إليه فكــره فهــو

ومن سكن إلى النفي المحض فهو   ،مشبه

ــرف  ،معطــل ــن قطــع بموجــود واعت وم

د. جــل رب بالعجز عن إدراكه فهو موحــِّ 

ــفات  ــام عــــن صــ األعــــراض واألجســ

جل ربي عن كل ما األعراض واألجسام  

 .)٦(" اكتنفته لحظات األفكار واألوهام
 

ــد  )١( ــن محمـ ــد بـ ــام محمـ ــو: اإلمـ ــيهـ ، الغزالـ

الم، مــن كتبــه: الطوســى، أبــو حامــد، حجــة اإلســ

هــ. يراجـع: ٥٫٥سـنة    "إحياء علوم الدين" تـوفى

، وسير أعالم النبالء: ١٣  -.٤/١شذرات الذهب:  

٣٤٦ -١٩/٣٢٢. 

شـعبان   ١٦٨: مجلة اإلسالم وطن عدد  ينظر)  ٢(

، وقد نشر هذا المقال التفسـيرى ٥٦ص  ه  ١٤٢١

 .ه١٣٥٩فى مجلة المدينة المنورة فى شوال سنة  

: فـى كتـاب داود فـى سـننه  أخرجه اإلمام أبو)  ٣(

حديث رقـم   ٢/٦١يدرك عرفة :    الماسك، باب لم

)١٩٩٦(. 

 .٢٢عقيدة النجاة ص  ) ٤(

ك بـن عبـد هللا بـن يوسـف هو اإلمام عبد المل)  ٥(

بن محمد الجوينى، أبو المعـالى، إمـام الحـرمين، 

ــم"،  ــاث الظلـ ــم والتيـ ــاث األمـ ــه: "غيـ ــن كتبـ مـ

وفيات   هـ). يراجع:٤٧٨و"اإلرشاد". توفى سنة (

 .٣٤٣ -٢/٣٤١األعيان:  

داب السلوك الى ملك الملـوك لإلمـام آ  دستور)  ٦(

 .٢٠أبى العزائم ص 



  

                                                               
  

 





 

 





لـو شـاء هللا : يقـولكثير مـن النـاس  

 ..!!لهدانى

ِرج هـذا اإلنسـان   وهكذا سـريعًا يُخـْ

ــى  ــئولية، ويلقـ ــرة المسـ ــن دائـ ــه مـ نفسـ

 المسئولية على هللا تعالى.ب 

ــ ــا فـ ــالً عمـ ــر  يوفضـ ــذا التفكيـ هـ

والسلوك مـن سـوء أدب مـع هللا تعـالى، 

إطـار خدعـة  يفإنه مغالطة مع النفس فـ

 شيطانية لصرف الناس عن طاعة هللا.

ــو ــى وس ــر عل ــذا التفكي ردُّ هللا ه ــَ ف ي

 أصحابه يـوم القيامـة، ولـن يقبـل عنـد هللا

ا   :تعالى، قـال هللا   ٌس يـَ وَل نَفـْ أَن تَقـُ

ِ َوإِن  َّ طُت فِي َجنِب  َحْسَرتَى َعلَى َما فَرَّ

 َ َّ ْو أَنَّ  وَل لـَ ُكنُت لَِمَن السَّاِخِريَن * أَْو تَقـُ

يَن َهَداِني لَُكنُت ِمَن ال وَل حـِ يَن * أَْو تَقـُ ُمتَّقـِ

أَ  ةً فـَ رَّ ي كـَ ْو أَنَّ لـِ ذَاَب لـَ َن تََرى العـَ ُكوَن مـِ

ذَّْبَت  اِتي فَكـَ َك آيـَ ْد َجاَءتـْ الُمْحِسِنيَن *َبلَى قـَ

ا  ــَ افِِرينَ بِه ــَ َن الك ــِ ــَت م تَْكبَْرَت َوُكن ــْ  َواس

 .)٥٩ – ٥٦ :الزمر(

ــالى، وإن  ــة مــن هللا تع ــا إن الهداي حق

الهـدى، لكـن القـرآن الكـريم هدى هللا هو  

 يميز بين هدايتين:

ــن - ــى: هدايـــة أجراهـــا هللا عـ  األولـ

ــة اإلر ــى هداي ــق األســباب، وه ــاد طري ش

ــرآن الكــريم ســبًبا  ــان، فجعــل هللا الق والبي

ذَا لهدايــة النــاس، قــال هللا تعــالى:  إِنَّ هــَ

َومُ  َي أَقـْ : اإلسـراء(  القُْرآَن يَْهِدي ِللَِّتي هـِ

٩(. 

ــل هللا ا ــة وجعـ ــباب هدايـ ــاء أسـ ألنبيـ

يرشــدون النــاس إلــى مــا يقربـــهم مــن هللا 

ــالى ب  ــال تع ــالى، ق ــد تع ــيدنا محم ــأن س ش

ى  :رســـول هللا  ِدي إِلـــَ َك لَتَهـــْ َوإِنـــَّ

ْستَِقيمٍ   .)٥٢ :الشورى( ِصَراٍط مُّ

كذلك العلماء، ورثـة األنبيـاء، جعلهـم 

َوَجعَْلَنا هللا أسباب هداية، قال هللا تعالى:  

ةً يَْهُدوَن ِبأَْمِرَنا  .)٢٤ :السجدة( ِمْنُهْم أَئِمَّ

ة للناس جميعًا، لقد يسَّر هللا أسباب الهداي 

الســـماوية، وبعـــث النبيـــين  فـــأنزل الكتـــب

اء وأرسل الرسل، وجعل العلماء ورثة األنبي 

ـــهم. فمــن اســتجاب  يــدلون النــاس ويرشدون

لهدايـة السـبب فـاتبع القـرآن واقتـدى بسـيدنا 

ل هللا   محمد   وجاهد نفسه وهواها تفضـَّ

ــن منــازل  ــه ومنحــه منـــزلة أخــرى م علي

الهدايــة، ال تتــأتى هــذه المنـــزلة بواســطة 

: يمخلــوق، بــل بتوفيــق هللا تعــالى وتلــك هــ

هداية التوفيق، قال هللا تعالى: الهداية الثانية:  

بَُلَنا ــُ ِدَينَُّهْم سـ ا َلنَهـــْ ُدوا فِينـــَ ِذيَن َجاهـــَ  َوالـــَّ

ــال: )، ٦٩ :العنكبــوت( ْم وق ــُ وهُ َلعَلَّك ــُ َواتَِّبع

َوإِن وقـال:  )،  ١٥٨:  األعـراف(  تَْهتَُدونَ 

 .)٥٤ :النور( تُِطيعُوهُ تَْهتَُدوا

ــد وأعــرض عــن  ــا إذا انصــرف العب أم

ة هللا، فتـرك أسـباب الهدايـة، ولـم يتبـع هداي 

فهـــو  القـــرآن ولـــم يقتـــد برســـول هللا 

. محروم من الهدايـة ومـن توفيـق هللا تعـالى

ِقينَ قال تعالى:   ْوَم الفَاسـِ ُ الَ يَْهِدي القـَ َّ  َو

ْوَم ، وقوله:  )٨٠  :التوبة( ُ الَ يَْهِدي القـَ َّ َو

، واآليـات فـى ذلـك )٥  :معةالج(  الظَّاِلِمينَ 

 كثيرة.

 َاِلُمون ــَ ا إِالَّ اْلع ــَ ا يَْعِقلُه ــَ ا   ..َوم ــَ َوم

ابِ  و اْألَْلبــَ ــُ ذَّكَُّر إِالَّ أُول ا  .. يــَ ــَ اْعتَِبُروا ي ــَ ف

 .أُوِلي اْألَْبَصارِ 



 




 

 

الســيد ســماحة  قامت مشيخة الطريقــة العزميــة تحــت رعايــة  

العزميــة   محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم شــيخ الطريقــة

لــدورها   ا، تأكيــدً ه١٤٤٢    عدة محاضرات خالل شـهر

 :بصير األمة بالواجب المطلوب منهاالكبير فى ت

ــى يــوم  م١٦/٤/٢٠٢١ ، الموافــقه١٤٤٢  ٤ الجمعــة ف

بقاعـة اإلمـام  مائـةالبعـد  الخمسـونو الثانيـة أهـل البيـتليلة   متأقي 

حيـث حضـرها عـدد مـن   ،المجدد السيـد محمد ماضى أبى العـزائم

 .أبناء الطريقة العزمية من مختلف المحافظات

وقــد افتتحهــا ســماحة الســيد عــالء أبــو العــزائم شــيخ الطريقــة 

 ثيـوبي وتـداعياتها علـىالنهضة األلة سد  عن مشكبالحديث  العزمية  

قيـادة السياسـية مع الودان)، مؤكًدا وقوفه  دول المصب (مصر والس

عب شًرا شـي قرار تتخذه لحفظ أمن مصر المائي، مب المصرية في أ

دد ثقـوا أن هللا لـن يضـيع مصـر، ولـن يعـين أحـًدا يهـمصر بقوله:  

اْدُخلُوا ِمْصَر تعالى:  داقًا لقولهمص ؛ها بلد األمن واألمانأمنها؛ ألن 

 ُ َّ  .)٩٩يوسف: (  آِمِنينَ إِن َشاَء 

الحسـيني حديثـه حـول  يالحليم العزمـ  الشريف عبد  واصلقد  و

في    ادق  دور اإلمام الص  ، بالحديث عنسيرة أهل البيت 

 ناء الجماعة الصالحة.ب 

لصـالحة) (الجماعـة ااد حيث افتتح كالمه ببيان الهدف مـن إيجـ

 هي: في ثالث نقاط

 المحافظة على المجتمع اإلسالمي. -١

 الحفاظ على الشريعة اإلسالمية. -٢

 ة بالحكم اإلسالمي.المطالب  -٣

جماعـة الصـالحة مـن ام الصـادق فـي بنـاء الل دور اإلمثم فصَّ 

 جوانب، هي: ةثالث 

 البناء الجهادي. -١

 لبناء الروحي واإليماني.ا -٢

 البناء االجتماعي. -٣

للدعاة، والعلماء،   الصادق  ثم كشف الخط التربوي لإلمام  

، ودور   والقادة، والمقاومين، وختم الحديث عن نهاية الملك األموي

 ام الصادق في هذه المرحلة.اإلم

وقامت الفرقة العزمية بإنشـاد القصـائد العزميـة بقيـادة األسـتاذ 

 .أحمد مخلوف



 

  
 

 

ا اللقــاء املاضــي
َّ

نــ
َّ
علنــي يف خــريهم : (فجأن قولــه  بي

ا) يفيد بــأن والديــه  
ً
مــن   قــد اصــطفاهما اهللا    بيت

باعتبارهما أكمــل أب   مجيع آباء وأمهات العاملني له  
وأكمل أم، فهما ســيدا آبــاء وأمهــات العــاملني.. ويف هــذا 

 :قال نواصل احلديث فنقولامل

وى ابــن عســاكر عــن ابــن عبــاس أن ر

(كنُت وآدم فـى الجنـة فـى   :قال  النبى  

صلبه، وُرِكَب بى فى السفينة فى صلب أبـى 

ف بى فى النار فى صلب إبراهيم، نوح، وقُذِ 

لم يلتق أبواى قط على سـفاح، ولـم يـزل هللا 

ينقلنـى مـن األصـالب الحسـنة إلـى األرحــام 

، ال يتشـعب شـعبتان   ىٌّ الطاهرة، صـف مهـدىٌّ

ــالنبوة  ــد أخــذ هللا ب ــا، ق ــى خيرهم إال كنــت ف

ميثاقى، وباإلسالم عهدى، ونشر فى التـوراة 

يَّن كــل نبــىٍّ  ــَ صــفتى،  واإلنجيــل ذكــرى، وب

تشــرق األرض بنـــورى والغمــام لـــوجهى، 

وعلمنى كتابه، ورقانى فى سمائه، وشق لـى 

ا من أسـمائه، فـذو العـرش محمـود وأنـا سمً ا

محمــــد، وعــــدنى أن يحبــــونى بــــالحوض 

والكــــوثر، وأن يجعلنــــى أول شــــافع وأول 

مشفع، ثـم أخرجنـى مـن خيـر قـرن ألمتـى، 

ادون يـأمرون بـالمعروف وينهـْون  وهم الحمَّ

 .)١(نكر)معن ال

ــر قــرن  ــه (ثــم أخرجنــى مــن خي وقول

ألمتــى.....) أى اصــطفى لــى أفضــل أجيــال 

أمتى وهم الصحابة وآله الذين أخرجه منهم، 

ا يجعله هللا تعالى فى خيـر الشـعبتين أو فدائمً 

ــه  عَب حســب قول ــر الشــُّ  :أفضــل وخي

(وال يتشعب شعبتان إال كنـت فـى خيرهمـا) 

  لــه االصــطفائيةا لهــذه الســنة وتطبيقًــ 
وجدنا أن لنوح ثالثة أبناء: سام وحام ويافث 

فى صلب سام الـذى هـو جـد   فجعله هللا  

ــراهيم  ــيدنا إب ــة س ــد أن ذري ــراهيم لنج  إب
 تشعبت إلى شعبتين: 

األولى: إسماعيل الذبيح، والثانية إسحق، 

فــى صــلب إســماعيل الــذبيح  فجعلــه هللا 

عليه الصالة والسالم، وتزوج إسماعيل عليه 

والســـالم مـــن وائلـــة ابنـــة عمـــرو  ةالصـــال

الجرهمى وأنجـب منهـا أبنـاءه األثنـى عشـر 

 الذين هم أجداد العرب اإلسماعيليين. 

ــذى  ــدار ال ــن إســماعيل قي ــوم أن اب ومعل

ولم يصلنا قرابـة  ،جاءت منه قريش بعد ذلك

حتـى   ؛ من ذريته أى من قيـدارالثالثين جيًال 

 إلى عدنان وابنه معد الـذْين كانـا معاصـرْين

د سيدنا المسيح عيسى بـن مـريم عليهمـا لمول

الصــالة والســالم، وعلــى مــدى خمســمائة 

حتــى  ؛ا تــوالى عشــرون جــيالً وســبعين عامــً 

 . مولد سيدنا محمد 

فـى   له    االصطفائيةا للسنة  وتطبيقً 



 
 








كل أمـر وأهمهـا اصـطفاء اآلبـاء واألمهـات 

مـن   اوذلـك بـدءً   والجدود والجدات له  

ا فاصـطفى هللا وعكـ   اعدنان الذى أنجب معد 

تعالى منهما له خيرهمـا وهـو معـّد، وأنجـب 

معدٌّ خمسـة رجـال فجعلـه فـى خيـرهم وهـو 

نــزار الــذى أنجــب أربعــة فكــان رســول هللا 

   فى خيـرهم وهـو مضـر الـذى أنجـب

ــان رســول هللا  ــيس فك ــاس وق ــى  إلي ف

صلب خيرهم وهو إلياس وهكـذا مـن إليـاس 

ــ ــى مدرك ــامر ةإل ــمه ع ــو ،واس ــذا يك  نوهك

 ؛وأفضـلهم اإلخوةفى خير  هللا  رسول  

ى الـذى  حتى صار فى صلب كالَّب ثـم قُصـَ

اف نـم لـدار وعبـدا ولـد لـه أربعـة هـم: عبـد

دَّه  لعزى وعبدا  وعبد ُرهم جـَ صى، فكان أَْخيـَ

 ــد ــمً  عبـ ــذى أنجـــب: هاشـ ــاف الـ  امنـ

 فكـان    شـمس ونـوفًال   والمطلب وعبـد
فى خيرهم وهو هاشم الذى أنجب شيبة الذى 

  لب فقط.مطال بدهو ع

المطلب أكثر من عشـرة أبنـاء  وولد لعبد

 ذكور هم: 

ــو ــارث وأب ــد الح ــاس وعب ــب والعب  طال

لهب) وجحـل وضـرار والمقـدم   العزى (أبو

 )٢(هللا  اق وقثم والمغيرة وعبـددوالزبير والغي 

فــــي  أخــــوه  )٣(وأصــــغرهم حمــــزة

فمـن كـان أفضـل أو أَْخيـر هـؤالء   ،الرضاع

عـدا حمـزة   ار مـعشـ  يثن األحد عشر أى اال

ا له بحسب نص حديث رسول هللا ليكون والدً 

  عن سنة هللا تعالى االصطفائية له؟ 

 هللا بـن عبـد  إنه بال شك أبوه ووالده عبد

  .المطلب

المطلب هو بال جدال   هللا بن عبد  إن عبد

وبال أدنـى ريـب خيـر هـؤالء األحـد عشـر، 

ألن األكرم عند هللا   ؛وخيرهم بمقياس التقوى

، وقد اصطفى هللا تعالى من هؤالء تقىهو األ

ا لنبيـه ورسـوله ا والـدً هللا أًب   األحد عشر عبد

ا وفى هؤالء فهو خيرهم جميعً  وحبيبه 

 ، وكفـى عبـداألحد عشر عمـه العبـاس  

ــه اقتـــرن  ــذبيح األول وأنـ ــه الـ ــاالً أنـ هللا كمـ

 . بإسماعيل وهو رسول 

المطلب بن هاشـم   بدهللا بن ع  أفليس عبد

هللا تعالى من كل آباء العالمين الذى اصطفاه  

سيد  ا لرسوله ونبيه وحبيبه ليكون والدً 

 آباء العالمين بحق؟!. 

الَّب هـو جـده ألبيـه   وجد النبى   كـَ

ا، فقد أنجب كالب قَُصيا الذى أنجب وأمه معً 

ا زهـرة الـذى عبد مناف، وأنجب كالب أيضً 

نجب وهب والد آمنة مناف الذى أ  أنجب عبد

مناف جـد أمنـه هـو عبـد  ، وليس عبد 

منـاف  فعبد مناف والد هاشم جد النبى 

 مناف بن زهرة. بن قصى ابن عم عبدا

ا ا يقال أيضً هللا آنفً   وما قيل فى والده عبد

ــى أيضــً  ــة، فه ــه أمن ــى والدت ــى  ا ف الت

مـن بـين بنـات حـواء أُمـا   اصطفاها هللا  

ــه  ــوله وحبيبـ ــال رلرسـ ــول هللا ، قـ سـ

 :)بــن عبــدهللا أنــا محمــد بــن عبــد  

بن قصى بن مناف    المطلب بن هاشم بن عبد

ب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن كالَّ 

بــن افهــر بــن مالــك بــن النضــر بــين كنانــة 

بـن اخزيمة بن مدركة بن إليـاس بـن مضـر  

وما افتـرق النـاس فـرقتين إال جعلنـى   ،نزار

ى فلـم هللا فى خيرهما، فأخرجت من بين   أََبوَّ

هليـة، وخرجـت لجايصبنى شيء من عهـر ا

 ؛من نكاح ولم أخرج من سـفاح مـن لـدن آدم

ا فأنا خيركم نسًب   ،حتى انتهيت إلى أبى وأمى

خيـركم فأنـا  (  :فقولـه     )٤(ا)وخيركم أًب 

المطلب  ا من عبدا) إشارة إلى جدوده بدءً نسًب 

ووهـب إلـى نـزار ومــن قبلـه إلـى إســماعيل 

.  ا) إشارة إلى عبدكم أًب (وخير  :وقوله 

ــك شــهادة منــه ، وت نــة هللا وآم  ل
 بخيرية والديه على جميع الوالدين واآلباء. 

ــد أنجــب عبــدحقــ  ــودً  ا لق ا هللا وآمنــة مول

 ا وأى عظــيم!!! أفيكــون قســم هللا عظيمــً 
ــو  ــرام وه ــد الح ــو  بالبل ــه وه ــيٌم في مق

ــد قســمً  ــد ومــا ول ا بــه المولــود فيــه، ثــم بوال

 .؟!وبوالديه 

 





  

الدارس للفكر القائد لحركـات " اإلسـالم 

السياسي " والتيارات " السلفية " في العصر 

ــديني "  ــا لآلخــر ال الحــديث، يجــد أن نظرته

، بل ظالمة ةضيقة، متشددة، متعصبة، كاره

!!!" 

مع أننا نتـيقن أن القـرآن الكـريم والسـنة 

ــر،  ــق، الب ــدعوان " للعــدل المطل المطهــرة ي

ــدفع بــالتي هــي أحســن،  القســط، الحــوار، ال

التعــاون، عــدم اإلكــراه فــي 

 الدين"!!!

ــذه  فمـــن أيـــن جـــاءت هـ

النظــرة المتأصــلة فــي عقــول 

ونفــــوس " أعضــــاء هــــذه 

الحركات " والتي تخـالف مـا 

 جاء بالقرآن والسنة؟!

بعــد الدراســة والبحــث وجــد أن الســبب 

" الشـــروط  ب يرجـــع لمـــا يعـــرف  الـــرئيس

ــذه العمريـــة " والتـــي تـــدرس أل عضـــاء هـ

الجماعات علـى أنهـا تمثـل " وثيقـة ثابتـة " 

ا تبين نظرة اإلسالم لغير المسلمين خصوصً 

 " أهل الكتاب ".

لتـزم اهى بنود المعاهدة التى اشترطها و

 بها مسيحيو الشام ونصها كالتالى: 

" أال يحدثوا في مدينتهم وال فيما حولهـا 

ــرً  ــة وديـ ــومعة الا وال كنيسـ ــة وال صـ  قاليـ

راهــب، وال يجــددوا مــا خــرب، وال يمنعــوا 

كنائسهم أن ينزلها أحـد مـن المسـلمين ثـالث 

ــً  ــؤووا جاسوس ــونهم، وال ي ــال يطعم ا، وال لي

ا للمسـلمين، وال يعلمـوا أوالدهـم يكتموا غشـ 

ا، وال يمنعـوا ذوي القرآن، وال يظهروا شركً 

 قراباتهم من اإلسالم إن أرادوه، وأن يـوقروا

المسلمين وأن يقومـوا لهـم مـن مجالسـهم إذا 

أرادوا الجلوس، وال يتشبهوا بالمسـلمين فـي 

ــاهم، وال  شــيء مــن لباســهم، وال يتكنــوا بكن

ا، وال يبيعـوا ا، وال يتقلـدوا سـيفً يركبوا سرجً 

الخمــور، وأن يجــزوا مقــادم رؤوســهم، وأن 

يلزموا زيهم حيثما كانوا وأن يشدوا الزنانير 

ا ا وال شـيئً يظهروا صليًب   على أوساطهم، وال

من كتبهم في شيء من طرق المسـلمين، وال 

ــاوروا المســلمين بموتــاهم وال يضــربوا  يج

ــ بالنـــاقوس إال ضـــرًب  وال يرفعـــوا  ،اا خفيـ

أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شـيء مـن 

حضرة المسلمين، وال يخرجوا شـعانين، وال 

يرفعـوا أصـواتهم مـع موتـاهم، وال يظهـروا 

معهــم، وال يشــتروا مــن الرقيــق مــا ن النيــرا

 جرت فيه سهام المسلمين.

ا مما شرطوه فال ذمة لهم فإن خالفوا شيئً 

وقد حـل للمسـلمين مـنهم مـا يحـل مـن أهـل 

  .)١(المعاندة والشقاق"

عــدم بنــاء كنــائس وال قاليــات وال  -١

 .أديرة الصوامع و

ا عدم ترميم ما تهدم منها " ولو ظلمًـ   -٢

لـروض المربـع بشـرح " كما جاء بكتاب " ا

 .زاد المستقنع "

يجـــب علـــيهم استضـــافة المســـلمين  -٣

ا بالكنائس ويلتزمون بإطعامهم الغرباء ضيوفً 

  .لمدة ثالث ليال

 عدم إيواء الجواسيس  -٤

  .عدم غش المسلمين -٥

 .آن!!!قرعدم تعليم أوالدهم ال -٦

 .عدم إظهار أي شرك -٧

مــن الــدخول فــي  عــدم منــع قــرابتهم -٨

 .اإلسالم إن أرادوا

  .عدم التشبه بالمسلمين في مالبسهم -٩

  .عدم التكنى بكني المسلمين -١٠

عـــدم ركـــوب الخيـــول ويســـمح  -١١

  .بالحمير بدون سرج

  .عدم تقلد السيوف -١٢

  .عدم بيع الخمور -١٣

  .لرأسقص مقدمات شعر ا -١٤

االلتـــزام بأزيـــاء مالبســـهم وعـــدم  -١٥

  .تغييرها للتشبه بالمسلمين

شـــد الزنـــانير جمـــع زنـــار وهـــو  -١٦

 ."الحزام " على أوساطهم



  

  .عدم إظهار الصليب -١٧

ــاكن  -١٨ ــي األم ــبهم ف ــار كت ــدم إظه ع

  .العامة

 .عدم مجاورة المسلمين بموتاهم -١٩

عدم ضرب النـاقوس بالكنـائس إال   -٢٠

  .ايفً ا خفضرًب 

  .رفع أصواتهم في كنائسهم عدم -٢١

ــد الشــعانين  -٢٢ ــي عي عــدم الخــروج ف

"أحــد الســعف"، وهــو ذكــرى دخــول الســيد 

المسيح لمدينة القـدس، حيـث اسـتقبله أهـالي 

ــان  ــل وأغصـ ــاملين ســـعف النخـ القـــدس حـ

 الزيتون.

ــييع عــدم  -٢٣ ــاء تش ــع أصــواتهم أثن رف

 .جنائزهم

  .عدم حمل النيران -٢٤

  .نولماختاره المسء رقيق عدم شرا -٢٥

ا من هذه األشياء السـابقة فإن خالفوا شيئً 

ألنهم أصبحوا أهـل معانـدة   ؛فيحل بهم القتال

  .وشقاق!!!

مخـالف للقـرآن   

الكريم والسنة الصحيحة وللوثائق التاريخيـة 

ــة  ــوي والخالف ــد النب ــي العه ــواء ف ــة س الثابت

 الراشدة.

مجروح بقواعد  

 علماء الجرح والتعديل وهذا ما أثبته: 

ــأن   ــروط ب ــذه الش ــى ه ــم عل ــث حك حي

  .)٢(ا""إسنادها ضعيف جد 

يقول: " إن العهد العمري وثيقة ظاهرة  

ويضيف أن " كتب الفقـه والـنظم   ،الوضع "

در األول الوضع في الصـ  لاإلسالمية ال تمث 

وال في العصور التي كتبت فيها وإنما كانـت 

  .)٣(تمثل أماني مؤلفيها"

دراسـة   -  في دراسته القيمة " عهد عمر

جديدة " والمقدمة لمؤتمر الجمعية المصـرية 

إبريـل  ٢٩ -  ٢٧للدراسات التاريخية بتاريخ  

ر في كتاب عـن دا  م، والصادرة  ٢٠٠٤سنة  

عــــين للدراســــات والبحــــوث اإلنســــانية 

 واالجتماعية. 

ــروط  ــذه الشـ ــبة هـ ــتحالة نسـ ــع باسـ قطـ

للفاروق عمر بن الخطاب المعروف بالعـدل 

تناقضـات   ٨والرحمة، بل أوضـح أن هنـاك  

في المـتن منهـا أن المغلـوبين شـرطوا علـى 

ــهم مــع أن الشــروط يضــعها الغالــب،  أنفس

ر وقاليـــة " ي ومنهـــا وجـــود كلمتـــى " زنـــان 

وهاتـان كلمتــان أعجميتــان ال نشــاهدهما فــي 

 النصوص المعاصرة لالتفاقية. 

انتقد ابن القيم في قوله: " إن شهرة هذه  

 الشروط تغنى عن إسنادها ". 

ــائالً  ــالم ق ــول الع ــب أن يق ــن العجي : " م

السلفى الكبير ابن القيم فـى موضـوع خطيـر 

ــاريخى التشــر إن " :يعىكهــذا الموضــوع الت

"، شــهرة هــذه الشــروط تغنــى عــن إســنادها

ومتى كانـت االستفاضـة دليـل صـحة؟ ومـن 

 –حتى المحققين منهم    –الذى يسوغ للعلماء  

علـى  أن يستغنوا عن إسناد الروايات تعـويالً 

ها فقط،  فكم من أحاديث مشهورة بـين شهرت 

جــودة فــي الكتــب وهــى ضــعيفة العامــة ومو

  .)٤("وموضوعة

ثير العديد مـن يقول: " إن هذه الشروط ت 

  .)٥("الشكوك واالسترابة

ــن الشـــروط  ــة عـ ــة وافيـ أجـــرى دراسـ

رية جاء فيها: " بعد دراسة هـذا اإلسـناد العم

في بعـض الـرواة يتبين ضعفه بسبب ضعف  

 .)٦("أو جهالة في آخرين

 MUIRوقــبلهم المستشــرق مــوير  -٨

 .A. Sالمستشرق اإلنجليزي أ.س.تريتون و

TRITTON  ــي ــة ف ــه " أهــل الذم ــي كتاب ف

ــنة  ــالم " الصــادر س ــه ١٩٣٠اإلس م  ترجم

م،   ١٩٤٩المؤرخ الكبير حـس حبشـي سـنة  

فقد أثبتا أن العهد العمري ظاهر الوضع وأنه 

 مكذوب.

ة " مـا ما يطلق عليه " الشـروط العمريـ

هى إال أكذوبة تاريخية و هي شـروط باطلـة 

 لآلتي: 

 .ضعف سندها -

 .مخالفة المتن لعدل اإلسالم -

ــائق  ــنة والوثـ ــاء بـــالقرآن والسـ كمـــا جـ

أو   التاريخية الصحيحة سواء بالعهـد النبـوي

ــل  ــر أله ــد عم ــا عه ــدة ومنه ــة الراش الخالف

 إيلياء.

يجب تنقية كتب التراث وتبيان بطـالن   -

، حيث إن وجـود هـذه الشـروط هذه الشروط

وتدريسها للطالب ينشر التطرف واإلرهـاب 

 .والفتن الطائفية
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فى مقدمة كتاب: "مقامـات الصـوفية" لإلمـام 

المجدد السيد محمد ماضى أبـو العـزائم قـدس هللا 

ــدين  ــالء ال ــد ع ــيد محم ــماحة الس ــين س ســره، يب

ماضى أبو العزائم شيخ الطريقة العزميـة رضـى 

هللا عنـه، أن الــدكتور حسـن الشــرقاوى ذكـر فــى 

كتابه: "معجم ألفاظ الصوفية"، الفرق بـين الحـال 

قـــام فقـــال: يفـــرق الصـــوفية بـــين األحـــوال والم

ــب،  ــوال مواهــ ــرون أن األحــ ــات، فيــ والمقامــ

 والمقامات مكاسب.

رُد علـى القلـب مـن  ومعنى ذلك أن كل مـا يـَ

غير اكتساب، هو من األحوال، كـالفرح والحـزن 

واأللم والسرور وغيرها، وتأتى من غيـر تكلـف، 

َ ا لقول هللا تعالى:  تصديقً  َّ وا أَنَّ  وُل َواْعلَمـُ  يَحـُ

هِ   ْرءِ بَْيَن المَ  ، أى يلقـى فـى )٢٤  :األنفـال(  َوقَْلبـِ

ر سـبحانه  قلب المرء ما يحجزه عن مراده، ويُغيـِّ

 وتعالى عليه نيته وحظوظ نفسه وهواها.

أمــا المقامــات فيصــل إليهــا الســالك بالصــبر 

والمجاهـــدة، بـــل بـــالجوع والزهـــد، والـــورع 

تــدبير والقناعــة، والرضــا والتوكــل، وإســقاط ال

ى هللا عنـه أن الحـال وغيرها، ويرى الجنيد رضـ

نازلة تنزل بالعبد فى الحين، فيحل بالقلب الرضـا 

والتفويض وغيـر ذلـك، فيصـفو الوقـت فـى حـال 

الصوفى ويزول، ويـرى بعـض األئمـة أن الحـال 

ما يحل باألسرار من صـفاء األذكـار، وال يـزول 

 .فإن زال فال يكون حاالً 

ــظ أن الصــو ــن المالح ــون فــى وم فية يختلف

، واألحوال فيما يراه بعضهم حاالً   د المقاماتتحدي

ا، ويرجـع ذلـك إلـى أن يراه الـبعض اآلخـر مقامـً 

األحوال التى تتقلب على قلب المريـد الصـادق ال 

يمكن حصرها، ومن ثَم تحديـدها، ولـو أراد أحـد 

ــم  ــع العل ــى جمي ــرف عل ــه أن يتع ــإن علي ــك ف ذل

 تطاع لإلنسان.والفكر، وهذا غير متيسر وال مس

ــذكر هللا ســبحانه ــى  وي أصــحاب المقامــات ف

اَل كتابه العزيـز بمعـان متفرقـة، منهـا قولـه:   قـَ

 ً قَاما  الَِّذيَن َكفَُروا ِللَِّذيَن آَمنُوا أَيُّ الفَِريقَْيِن َخْيٌر مَّ



  

   

ــريم( ــه: )٧٣ :م َك ، وقول ــُّ َك َرب ــَ ى أَن يَْبعَث ــَ َعس

ْحُموداً  ويقـول هللا عـن   ، )٧٩  :اإلسراء(  َمقَاماً مُّ

اِمينفسه:  اَف َمقـَ ْن خـَ افَ  ذَِلَك ِلمـَ  َوِعيـدِ  َوخـَ
ــراهيم( ــام )١٤ :إب ــن مق ــة م ــوف العبودي ، أى خ

لربوبية، ووعيد هللا للعبـاد الظـالمين، كمـا يـذكر ا

ا بمعنى اإلقامة السيئة فى قوله تعـالى: المقام أيضً 

 ِإنََّها َساَءْت ُمْستَقَرا  ً  .)٦٦ :الفرقان( َوُمقَاما

ــد بعـــض الصـــوفية فـــى تحديـــد  وقـــد اجتهـ

ــى يحصــل عليهــا  المقامــات، وهــى المكاســب الت

ه السالك أثناء رحلة مجاهداتـه وإخالصـه وطاعتـ

ــيم الت ــرى الحكـ ــالى، فيـ ــذى ر تعـ ، أن مـ

ــادقين،  ــام الصــ ــى: مقــ ــة وهــ ــات أربعــ المقامــ

والصـــديقين، والمقــــربين، والمنفـــردين، وأمــــا 

ــى هللالســهروردى رضــى  ــه يقســمها إل ــه فإن  عن

ا: التوحيــد، وفيهــا خمــس درجــات، أعالهــا مقامــً 

يصل السالك إلى نور األنوار، وهـى الغايـة التـى 

ل من األولياء فى العلم والعمـل، وكـل يبغيها ال كمَّ

من يصل إليها، ولقد حـدد اإلمـام الشـعرانى عـدد 

حتـى   ؛ المقامات التى يجب على السالك اجتيازهـا

درجـة   ٢٤٩٩٩٩المنفـردين بـــ    يصل إلـى مقـام

ا روحية، وعلى المريد الصادق أن يجتازها جميعً 

ــالص   ــة واإلخـ ــبر والطاعـ ــدة والصـ بالمجاهـ

المقامات ال يحصل عليهـا إال بالمنـة تعالى، وهذه  

اإللهية، والهبة الربانيـة، فلـيس مـن المحـتم مهمـا 

 اجتهد السالك أن يظفر بها، وقل من يصل إليها.

، أن المقــام هــو الســراج  ويــرى اإلمــام

ــام  ــل مق ــات، مث ــى األوق ــد ف ــه العب ــيم في ــذى يق ال

الصــابرين والمتــوكلين، وهــو منــزل الســالك فــى 

أى: فـــــى المعـــــامالت الظـــــاهر والبـــــاطن، 

ــد فــى  ــام العب ــى أق ــدات واإلرادات، فمت والمجاه

ن هللا   ؛ ء منه على التمام، فهو مقامـهشي حتـى يَمـُ

 عليه، وينتقل إلى مقام آخر.

ــيخ وعــرف ــرازق  الش ــد ال ــدين عب ــال ال كم

 -  من صوفية القرن الثامن عشر  -  القاشانى  

المقام فقال: المقـام هـو اسـتيفاء حقـوق المراسـم، 

يسـتوف حقـوق مـا فيـه مـن المنـازل، لـم   فإن لـم

يصح لـه الترقـى إلـى مـا فوقـه، كمـا أنـه مـن لـم 

حتى تكون له َملَكة، لم يصـح لـه   ؛ يتحقق بالقناعة

يتحقق بحقوق التوكل لم يصح له   التوكل، ومن لم

 فى جميعها. التسليم، وهلم جرا

ويعرف اإلمـام المجـدد السـيد محمـد ماضـى 

 مقام بقوله:أبو العزائم قدس هللا سره ال

هــو مقــام العبــد بــين يــدى هللا تعــالى فــى 

العبــادات، أى: اآلداب والطاعـــات التـــى نازلهـــا 

اَف  العبد، قال هللا تعالى:   ا َمْن خـَ هِ مَ َوأَمَّ اَم َربـِّ  قـَ

َوى ِن الهــَ ى الــنَّْفَس عـــَ َي  * َونَهــَ ةَ هـــِ إِنَّ الَجنــَّ فـــَ

، فمقام كل سالك )٤١  ـ  ٤٠  :النازعات(  الَمأَْوى

ــة  ــه مــن اآلداب والطاعــات، كالتوب موضــع إقامت

ــليم  ــل والتسـ ــد والتوكـ ــورع والزهـ ــة والـ واإلنابـ

والتفويض، وهذا التعريف قريب مما ذكره اإلمام 

 ا.السراج الطوسى سابقً 

ثم يمـيط اإلمـام أبـو العـزائم اللثـام عـن أهـل 

 المقامات بقوله: وأهل المقامات ثالثة:

الرجــاء والخــوف مــع رجــل يعمــل علــى  -١

ا، وهـذا يُعـد اتصافه بالحياء، وهـذا يسـمى: مريـدً 

ألنـه عامـل لخصـوص نفسـه،  ؛ فى وادى التفرقـة

 وهو رجاؤه وخوفه.

ورجــل مجــذوب مــن وادى التفرقــة إلــى  -٢

ــراد ــه: م ــال ل ــع، ويق ــل ال  ؛ وادى الجم ــه عام ألن

ء مــن خصــوص نفســه، بــل لمجــرد المحبــة لشــي

  دون غيره.وشهود الكمال، فهذا قلبه مع هللا

ورجل مسلوب بالمعارف عنـد المقامـات   -٣

دع مفتـون أو  واألحوال، وما سوى هؤالء فهـو مـُ

 مخدوع.

ويفرق اإلمام أبو العزائم بـين المقـام والحـال 

ــام  ــال: أن المق ــام والح ــين المق ــرق ب ــه: والف بقول

 -مكسوب والحـال موهـوب، واألحـوال ال تنتفـى  

فإن بقيت بتوالى أمثالهـا فهـى   -ت  بخالف المقاما

 حديث النفس.

قال األئمة: واألحوال تحصـل عـن مقامـات: 

فــالحزن والقــبض يحصــالن عــن مقــام الخــوف، 

والبســط يحصــل فــى مقــام الرجــاء، والطــرب 

 يحصل عن المحبة الحاصلة عن مشاهدة الجمال.

 بيان، وعيان، وإيقان. والمقامات ثالثة:

، وفــى مقــام هــذا بعــد الترقــى عــن األحــوال

ــفات  ــوف الصـ ــات موصـ ــوالى تجليـ ــان تتـ اإليقـ

حتى ينغمر فى سبحات الفـرق المشـوب   ؛ الكمالية

بالجمع، فيكون فى عـين التحقـق بالـذات المحـالة 

 باألسماء والصفات.

وعن عالقة المقامات بالَمشـاهد يقـول اإلمـام 

قدس هللا سـره: المقامـات نتـائج مشـاهد التوحيـد، 

ــام وللتوحيــد اثنــى عشــر مشــهدً  ا، لكــل مشــهد مق

خاص، ولكل مقام منه أحوال بحسب مراتب هـذا 

 المقام.

وينصح اإلمام أبو العزائم قدس هللا سره أهل 

حتى يرفعـك   ؛ المقامات بقوله: أعط لكل مقام حقه

ــالمنزل  ــى بـ ــالرقى وتحظـ ــوز بـ ــه، فتفـ هللا فوقـ

ء من المقامـات ، وإذا فتح هللا عليك بشييالصديق

ــه افت ــاك والنظــر إلي ــذكر ارً خــفإي ــل اشــتغل ب ا، ب

المنعم، فإن الحـق غيـور ال يحـب أن يـرى عبـده 

 ا لغيره.محب 

أن يعــرف  واإلنســان يكــون فــى شــوق دائــم

مقامه عند ربه ليطمئن قلبه، وقد وضع اإلمام أبو 

العزائم قاعدة جـاءت فـى الحكمـة، وهـى أن مـن 

أراد أن يعرف عند هللا مقامه، فلينظر فيما أقامـه، 

أن ربـه أقامـه مـع الطـائعين فـى   دفإن وجـد العبـ

تنفيذ أوامره سبحانه بهمـة وفـرح، المقبلـين علـى 

ــع  ــه مـ ــالص، أو أقامـ ــدق وإخـ ــالى بصـ هللا تعـ

ا والذاكرات، والمراقبين  فـى الذاكرين هللا كثيرً 

كل األوقـات، والمتخلقـين بـأخالق سـيد الكائنـات 

 ــذين ــعين، ال ــادقين الخاش ــنين الص ، المحس

المخلوقــات، فيكـون ذلــك  كـلليحسـنون المعاملــة 

مقامه عند ربه، أمـا إن نظـر فوجـد أنـه أقـيم فـى 

غير ذلك، فهذا هو مقامه الذى أقام نفسه فيه، فإن 

ــأمرهم إال  ــر، وال يـ ــاده الكفـ ــى لعبـ هللا ال يرضـ

بطاعته سبحانه، إن أقامك هللا فى الدنيا فـى معيـة 

عباده الصالحين، فهـذا مقامـك معهـم يـوم الـدين، 

قامك هللا، نسـأل هللا أن يقيمنـا فيمـا أ  ثفمقامك حي

 .يحب ويرضى












  

 
 قنديل عبد الهادى فضيلة الشيخ 

 

ــن   تفضــل هللا  ــة ع ــف للمالئك فكش

ــدً  ــه مزي ــب علم ــبحانه: غي ــال س ــم فق ا لعلمه

 ى ُهْم َعلـَ مَّ َعَرضـَ ا ثـُ َوَعلََّم آَدَم األَْسَماء ُكلَّهـَ

اْلَمالَئَِكِة فَقَاَل أَنِبئُوِني ِبأَْسَماء َهُؤالء إِن ُكنـتُْم 

 .)٣١ البقرة:( َصاِدقِينَ 

آدم:  جاء فـي تفسـير القرطبـي أن معنـى

ا وهــو  ِة األرض وأِديِمهـَ هـو مشـتق مــن أَدمـَ

وجهها فسمي بما ُخِلق منه قاله ابـن عبـاس، 

 واألََدَمة من األرض: ما يلي وجهها.

وفي كتابه: "الطهور المدار" يبين اإلمام 

ــز  ــان والكن ــى اإلنس ــزائم أن آدم يعن ــو الع أب

الجــامع ألنــواع الجــواهر مــن أعلــى عليــين 

 على كل حقـائق هللا  هادألسفل سافلين، وقد ز

ن العالم بقوله:   ُت فِيـِه مـِ ْيتُهُ َوَنفَخـْ وَّ فَإِذَا سـَ

وِحي فََقعُواْ لَهُ َساِجِدينَ   .)٢٩ الحجر:( رُّ

فاإلنســان مخلــوق باليــدين، ففيــه كــل 

الحقائق، وهي الحجـة التـي أقامهـا هللا علـى 

ــر  ــن قه ــر هللا م ــه وطــرده، فقه ــيس فلعن إبل

ل نتقــام، وكــالمــن قهــر باباإلحســان، وقهــر 

األســماء اإللهيــة تفــيض الخيــر واإلحســان، 

 وتفيض القهر والجالل.

ومن تفضـل هللا عليـه باإلحسـان والـنعم 

فــي الــدنيا ولــم يشــكر نعمــة هللا عليــه كانــت 

 عليه عذابا ونقمة يوم القيامة.

وهو درة العقد بل وهو مـن طـين   -فآدم  

ل هللا به    -الزب   عوالم عالين، وطـرد هللاُ كمَّ

 ريرة.أهَل الشقاء من النفوس الش هب 


م آدَم مـن  في تفسـير القرطبـي: قيـل: علـَّ

األسـماء أسـماء خلقـه مــا لـم يعلـم المالئكــة، 

وسمى كل شيء باسـمه، وأنحـى منفعـة كـل 

 شيء إلى جنسه.

ــري: علمــه أســماء الم ــال الطب الئكــة وق

 وذريته.

فهــي داخلــة  وقيــل: اللغــات كلهــا أســماء

 تحته.

ــين  ــيره: "أســرار القــرآن" يب ــي تفس وف

د أبو العزائم أن العلم في الحقيقة  اإلمام المجّدِ

العلــم  -هــو تصــور الــنفس رســوم المعلــوم، 

ــذي يكســب القلــوب خشــية مــن هللا  النــافع ال

ــالى ــى  ؛تع ــوم عل ــل صــورة المعل ــه يتمث ألن

ه فيكون كأنه يرى المعلـوم رؤيـة جوهر نفس

والجســم والحــس، تحفــظ  فستــأثير علــى الــن 

، وتحفظ الجسـم الجوارح من تعدى حدود هللا

من الوقوع فيما حرم هللا، وتحفظ العقـل مـن 

 . -التخبط فى بيداء الحظ والهوى 

ــن  ــماع م ــون بس ــد يك ــذا التصــور ق وه

ــن  ــم يك ــي ل ــائق الت ــة الحق ــم، أو بمعاين المعل

 ل، أو باإللهام من هللا تعالى.يعلمها من قب 

ــائق  خلــق هللا آدم  وأبنــاءه مــن حق

مختلفة لكل حقيقة منها مادة تغذوها، ولـوازم 

تنتفع بهـا فـي ضـرورياتها، وتتـنعم بهـا فـي 

كمالياتها، وخلق لبنـي آدم كـل مـا ال بـد لهـم 

 ي الضروري والكمالي. منه في حالت 



  

 كـلفال مانع من أن هللا تعالى وضع في  

ن اإلنساَن منها علًما ضر ا بكـل وري حقيقة كوَّ

ــك  ــل تل ــة، وك ــك الحقيق ــة لتل األشــياء الالزم

الحقائق مبَدعة لإلنسان يتمتع بها فـي الـدنيا، 

فــإذا حصــلها مــن الوجــوه الشــرعية وشــكر 

 عليها يتنعم بما هـو خيـر منهـا يـوم القيامـة،

افقوله تعالى:    مـن َوَعلََّم آَدَم األَْسَماء كُلَّهـَ

 ا الطريق. هذ

والمالئكة ال يحتاجون إلى علم ما أبدعـه 

ألن المالئكــة فطــرهم علــى  ؛هللا فــي الكــون

التسبيح والتقديس والعبادة وهي مادة غـذائهم 

ــادة  ــن الم ــاهم هللا ع ــالهم، وأغن ــة أعم وحقيق

ا يحتـاج ولوازمها، فلم يكن مـن مقومـاتهم مـ

ألنهم علموا  ؛إلى علم ما أبدعه هللا في الكون

ر الحقائق التـي خلقهـم هللا ريق اإللهام بقدبط

 منها. 

ولكنهم في حاجة إلى مزيد العلم لتنكشف 

لهم حكمة الحكيم وغرائـب قدرتـه وعجائـب 

 صنعته.

يقول الشيخ العقاد في تفسيره: والمالئكة 

 ألن فطـرتهم  ؛يجهلون الكثيـر مـن المعـارف

ــربون، وال  ــأكلون، وال يش ــم ال ي ــا، فه تأباه

نبون، وآدم مستعد لمعرفة كل يذ  ينامون، وال

 الحقائق.  


بياًنا لشمول األسماء   ُكلََّهاوأتى بلفظ:  

مــن ربــه لكــل مــا ال  التــي تعلمهــا آدم 

غنــى آلدم عنــه فــي ضــرورياته وكمالياتــه، 

لــك الحادثــة تفصــيل مــا وأراد هللا ســبحانه بت 

ا الَ أجملــه قولــه ســبحانه:  ُم مــَ ي أَْعلــَ  ِإنــِّ

 .)٣٠ البقرة:( ْعلَُمونتَ 

ومن هنا نعلم حق العلم أن العلم بـالتعلم، 

وأنه ال يحصل العلم إال بـالتعليم بـدليل قولـه 

اتُِكْم الَ تعالى:   هـَ ن بُُطوِن أُمَّ ُ أَْخَرَجُكم ّمِ َّ َو

، ولذلك خلق هللا )٧٨  النحل:(  وَن َشْيئًاتَْعلَمُ 

وهللا سبحانه هو الـذي   ا،المالئكة ال تعلم شيئً 

 ياء قبل وجودها. يَْعلَم بذاته األش

ــود  ــل إال بوج ــوادث ال يحص ــم الح وعل

ــيئًا إال إذا  ــون شـ ــالخلق ال يعلمـ ــياء، فـ األشـ

تعلموه أو شهدوه موجوًدا، وشـتان بـين علـم 

 المقهور الذليل. الخالق العليم؛ وعلم العبد

وقد أظهر هللا تعـالى حقـائق حتـى رآهـا 

ال بعــــد أن تحققـــوا منهــــا: فقـــ المالئكـــة،

أَنِبئُوِني   أي: أخبرونيُؤالء  ِبأَْسَماء هـَ

الحقائق المعروضة عليكم لتقيموا الحجة لكم 

ألن  ؛على أنكم أَْولى بالخالفـة مـن آدم وبنيـه

ــفكون  ــي األرض ويسـ ــدون فـ ــي آدم يفسـ بنـ

ووجه أولويتكم بالخالفـة عـنهم أنكـم   الدماء،

ــي  ــدي وتقدســون ل ــتُمْ ن كُ إِ تســبحون بحم  ن

في دعواكم، وإذا كنتم تجهلون ما   َصاِدقِين

ــون ــركم وال تعلم ــت نظ ــو تح ــى وال  ؛ه حت

بأسمائهم كيف تحكمون على ما غـاب عـنكم 

 من أسرار حكمتي وغيب تقديري.

ُهمْ ى: وفــي قولــه تعــال إشــارة  َعَرضــَ

عالية؛ حيث أتـى بالهـاء والمـيم المنبئـة بـأن 

أَنِبئُوِني المعروض من العقالء، وفي قوله:  

؛ باإلشارة إليها دليل على أن ِبأَْسَماء َهُؤالء

ــرت  ــماء ظه ــة أس ــى المالئك ــروض عل المع

معانيها جلية في آدم، وهـي معـاني الصـفات 

ات إال التي لم يتجمـل بهـا نـوع مـن المخلوقـ

 آدم.

أن تقـول: إنهـا الحقـائق التـي بينهـا   ولك

ــي  ــن المقتضــيات الت ــه م ــا في ــل آدم، بم هيك

ــذه  ــاء ه ــد فســر العلم ــا، وق يقتضــي وجوده

األسماء بأنها أسماء كل ما خلقه هللا آلدم من 

 كل األنواع. 

فكان سؤال المالئكة لحكمـة كشـف تلـك 

ا؛  ــً ــؤمن إيمان ــا الم ــزداد به ــي ي ــرار الت األس

ألنـه   ؛ا عن هللا تعـالىويزداد المنافق بها بعدً 

ــب المصــون بالمشــهود الملمــوس  ــزن الغي ي

 تحت جوارحه.

والمسلم ما بلغ درجة اإلسالم إال بعد أن 

لم  واستسلم، قـال هللا تعـالى مخبـًرا عـن س

َك   :إبراهيم   ِلَمْيِن لـَ ا ُمسـْ ا َواْجعَْلنـَ َربَّنـَ

ْسِلَمةً لَّكَ مِ وَ  ةً مُّ يَِّتَنا أُمَّ  )١٢٨  البقـرة:(  ن ذُّرِ

 بتشديد الالم في الكلمتين. 

واإليمان: تسليم القلب، واإلسـالم: تسـليم 

خـالف قـول الجوارح المجترحـة، وذلـك ال ي 

أهل الحديث الذين يقولون: اإليمان واإلسالم 

ألن حكمهم هذا إنما هو على المـؤمن   ؛واحد

تشب عقيدته شائبة شرك، أما  الكامل الذي لم

 .أهل النفاق أو الشك فإيمانهم ناقص

ن يعلم شـيئًا، ولكـن هللا لم يك  وآدم  

تعالى شاء أن يقهر المالئكة بإظهار عجزهم 

عن علم مـا علَّمـه سـبحانه آلدم، لتنـبلج لهـم 

وليعلمـوا حـق العلـم  ،يجاد آدمإحكمة هللا في  

أجمـع مـن المالئكـة أن وجود آدم خير للعالم 

 والجن والحيوانات والجمادات. 

فبآدم شهد المالئكة من جمال هللا وجالله 

كماله وبهائه وضيائه ونوره مـا لـم يكونـوا و

عـن أن يشـهدوه، يلـوح لـك   يعلمونه؛ فضـالً 

لَى عَ ثُمَّ َعَرَضُهْم  هذا السر في قوله تعالى:  

َهُؤالء إِن ُكنـتُْم اْلَمَالئَِكِة فَقَاَل أَنِبئُوِني ِبأَْسَماء  

 .)٣١ البقرة:( َصاِدقِينَ 



 

 : الشهيد رهني احملبسني العصري   مجال محدان 

 دراسة يف فكر عامل جليل 

 

مثلمـا هـو   -يرى جمال حمدان أن أول وأشـمل  

أعراض هذه األزمة هو االنفجار   -أبسط وأبرز  

 انـا تزيـد كثيـرً ءاالستهالكي، فهو يعني أن أعبا

عن مواردنا، وأننا نعيش خـارج حـدود دخلنـا، 

ونستهلك أكثر ممـا ننـتج،  ،ننفق أكثر مما نملك

لي فإننا نعيش اآلن بالكاد "مـن اليـد إلـى اوبالت

الفم" بل وربما على رأس مالنا كدخل، وهذا ما 

ــي  ــع مشــاكلنا االقتصــادية األخــرى مــن عجــز ف ــف جمي يكمــن خل

الميزانية وفي ميزان المدفوعات والميزان التجاري، ثم مـا يترتـب 

على ذلك من استدانة فتضخم فغالء فانخفـاض فـي مسـتوى الـدخل 

 إلى آخر الدائرة المفرغة المعهودة. والمعيشة،

م ١٩٧٥لكتاب (شخصية مصر) في سنة   اوسندع األرقام تتحد وفقً 

مليون جنيه، أي بزيـادة (أو  ٤٨٥٣مثالً بلغ الدخل القومي حوالي 

عن المـوارد المتاحـة بالمثـل فـي السـنة   ٪٢٧باألصح بعجز) نحو  

ــة  ــة م١٩٧٦التالي ــاء القومي ــه، بينمــا  ٧٣٠٣: األعب ــين جني مالي

مليـون  ٥٢٤٣الموارد الذاتية والمتمثلة في الناتج القومي ال تعدو 

مليون، ومـوزع بـين عجـز فـي الميـزان   ٢٠٦١جنيه، بعجز قدره  

وبـين التزامـات أجنبيـة قـدرها   ،مليون جنيه  ٨٧١التجاري حجمه  

وصل حجم العجـز فـي ميزانيـة   م١٩٨٢، وفي العام  امليونً   ١١٩٠

 مليون جنيه. ٤٥٠٠ى الدولة إل

جمالي، باالستهالك اإل  امؤشر آخر دال: إجمال الناتج المحلي مقارنً 

مثلما يقدم الجدول اآلتي الذي يتتبع تطور الناتج المحلي خالل العقد  

، ثم قيمة االستهالك اإلجمـالي وذلـك م١٩٧٥الماضي بأسعار سنة  

 بالمليون جنيه:

النصـف األول مـن ك فـي  نالحظ أن الناتج كان يزيد علـى االسـتهال

العقــد، ولكــن الوضــع انعكــس فــي نصــفه األخيــر، ففــي بدايــة 

ات كان الناتج نحو ضعف االستهالك، ثم أخذ األخير يتزايد يالسبعين

 احتى وصال إلى نقطة التعادل تقريبً   ؛بسرعة والتقارب بينهما يشتد

حتى ناهز االسـتهالك   ؛، ثم استمر االختالل في إطرادم١٩٧٦سنة  

لمثل ونصف المثل، وذلك بعجـز قـدره أكثـر مـن ثالثـة تج نحو االنا

باليين جنيه، وخالل العقد ككل، كان متوسـط معـدل النمـو السـنوي 

 ٪٨٬٦مقابـل  ٪٥٬٣المحلي أقل من نصـف متوسـط االسـتهالك أو 

 على الترتيب.

، فإن مجمل االستهالك ابصيغة أخرى، وفي تقدير آخر مختلف نوعً 

بليـون  ٨٬٢األمثال، فارتفع مـن و أربعة تضاعف في عقد واحد نح

 ٪٣٨٠بنسـبة    م١٩٨٠بليون سنة    ٦٬١٠إلى    م١٩٧٠جنيه سنة  

 ٢٠٠٠، من هذا الرقم كان نصـيب االسـتهالك الخـاص نحـو اتقريبً 

أي  م١٩٨٠مليون في سنة   ٨٠٠٠،  م١٩٧٠مليون جنيه في سنة 

مليـون،  ٨٠٠بينما كان نصـيب االسـتهالك العـام   ،٪٤٠٠٠بنسبة  

 بالتقريب. ٪٣١٠ترتيب، بنسبة مليون على ال ٢٦٠٠

 ١٩٧٦ ١٩٧٥ ١٩٧٤ ٧٠/١٩٧١ البنك
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وعــدا التهريــب المكثــف مــن المنــاطق 

ــدة  ــاب  -الحــرة الجدي خاصــة بورســعيد كب

ــانبي  ــد  -جـ ــذا المـ ــى هـ ــاعد علـ ــد سـ فلقـ

االستهالكي المريض انفتاح باب االسـتيراد 

على مصراعيه، فحمـى االسـتهالك نتيجـة، 

مثلما هي سبب، لفوضـى االسـتيراد، وهنـا 

االســتيراد بــدون رأس القائمــة يــأتي علــى 

تحويل عملـة، ذلـك النظـام الفريـد الـذي ال 

مثيل له في العالم في أي اقتصاد متقـدم أو 

متخلــف، رأســمالي أو اشــتراكي، والــذي 

ــً  ــرتبط أساســ ــريين  ايــ ــويالت المصــ بتحــ

المغتــربين العــاملين فــي الخــارج وخاصــة 

دول البترول العربية (بلغت قيمة االستيراد 

 م١٩٨١  -٨٠عملة في سـنة  بدون تحويل  

ــر مــن  ١٠٨٩نحــو  ــه، أي أكث ــون جني ملي

 مليار).

حتــى الســياحة أصــابتها هــي األخــرى 

حمى االستهالك وإن كان بطريقة معكوسة، 

أنــه فــي الوقــت الــذي  افمــن الســخرية حقــ 

مـن االنفجـار االسـتيرادي   انعاني فيه سلعي 

واالنهيار التصديري، تحولنـا فـي السـياحة 

وانهيـار   ى انفجار تصـديريعلى العكس إل

اســتيرادي، حيــث رأينــا الميــزان الســياحي 

: ضد صـالح مصـر. (لـنالحظ  اينقلب مؤخرً 

وكأن جمال حمدان يعيش بيننـا اليـوم عـام 

فذات المشـاكل وإن كانـت األرقـام   م٢٠١٣

 تضاعفت عشرات المرات !!) .

ؤكـــد العـــالم الجليـــل الـــدكتور جمـــال ي

له يقودنا إلى دور البترول حمدان أن هذا ك

العربي المزدوج في دفـع المـد االسـتهالكي 

ــرتين،  ــأثيره يضـــغط مـ ــدنا، ذلـــك أن تـ عنـ

ــه  ــو بدخولـ ــرة، فهـ ــر مباشـ ــرة وغيـ مباشـ

ــة  ــة حلق ــل مــن ناحي ــة الســهلة يمث الخرافي

 االوصل أو الموصل الجيد، الذي ينقل جزئي 

الســــتهالك الغربــــي األوروبــــي نمــــوذج ا

اذخ البالغ الترف إلى واألمريكي المتطور الب

ــي،  ــالم العرب ــة الشــرق األوســط والع منطق

حتى   ؛على مصر  ابحيث فرض عدواه فرضً 

ال تتخلف أو تتقهقر، وبهذا أصـبحت مصـر 

 امحكمً  امحاصرة بين هذين القوسين حصارً 

 .اومباشرً 

ــب  ــإن مكاسـ ــرى فـ ــة األخـ ــن الناحيـ مـ

ن المصريين بدول البترول العربـي المغتربي

ــف تحوي ــن نص ــر م ــوطن أكث ــى ال التهــا إل

يتحول إلى تمويـل لالسـتيراد بـدون تحويـل 

فى االستهالك الترفي   اعملة، وينصب نهائي 

 االصرف، بينما يتحول نصفها اآلخـر محليـ 

إلى ضغوط طلب واستهالك وتضخم، تضخم 

 منقول وأصيل، مستورد ومولد.

مـدان تحليلـه بقولـه: وهكذا يخـتم د. ح

 اكي إنه وفي المحصلة سقطت مصـر اسـتهال

بــين تحــديين: نمــوذج الغــرب األوروبــي 

 ااألمريكي البالغ التقدم والتطور ولكن أيضًـ 

، وتقليد البترول العربـي االبالغ القوة إنتاجي 

، االبالغ الثراء ولكن البـالغ الضـعف إنتاجيـ 

، ، وقد أخطأت فعالً اغير أن مصر تخطئ حق 

تحـت أي اسـم أو   -إذا هي سمحت لنفسـها  

رج إلـى سـباق اسـتهالكي أن تسـتد  -مبرر  

 سفيه.

فعلى طرف النقـيض األقصـى والمطلـق 

من مصر االقتصـادية، وعلـى خـالف مصـر 

االجتماعيــة إلــى حــد بعيــد، يــرى د. جمــال 

سـية) تتغيـر حمدان أنه لم تكد (مصـر السيا

ــدة  ــم تكــن بعي أو تعــرف التغيــر، فهــي إن ل

عن التغير فإنها بال نزاع، آخـر وأقـل تماماً  

ما يتغير في مصـر، إنهـا قمـة االسـتمرارية 

والثوابت، وقـاع االنقطـاع والمتغيـرات فـي 

 مصر.

ــالطبع، أســوأ  لكنهــا لألســف واألســى ب

استمرارية وشر الثوابت على وجـه اليقـين 

ا هــي بالتحديــد النقطــة واإلطــالق، ذلــك أنهــ

الســــوداء والشــــوهاء فــــي االســــتمرارية 

، مثلما هي الوحيدة التي لم المصرية جميعً ا

تعـــرف االنقطـــاع أو التغييـــر قبـــل العصـــر 

الحـديث وبعـده، إنهــا االسـتمرارية الســلبية 

بامتياز مثلما هي قمة سلبيات االسـتمرارية 

 بيقين.



 

 


سْ أَلِ   ؟! ييَامِ ِص   ي ُرُموزِ ٌف فِ ـــــــــَكشْ  مِ لرَّ

وُح تَشْ ـــــــــــــلا أَمِ  هُ َوقِ َهُد سِ رُّ ؟! ييَامِ رَّ  

فَااَجةُ ي لَهُ بَهْ مِ سْ رَ   لْ َه  يدِ عِ لْ ا ي َوفِ   ؟! لصَّ

؟! يُمَدامِ  ورِ َطهُ  نْ ــــَرُب مِ وُح تَشْ لرُّ ا أَمِ   

 ي َح لِ الَ ي أَ ـــــــمِ سْ رَ لِ   ذَا فُكَّتْ وٌز إِ ــــــُرمُ 

مِ الَ ٍر َوسَ َقادِ  نْ ــــــَدٰى مِ ــــــهُ لْ ا اَل ــــَجمَ   

 ي عَلِ لْ ا  هِ ــــعَالَمِ ي بِ مِ ي َصوْ فِ  يَ ــــــــامِ َمقَ 

يامِ قَ َق مَ وْ ـــــفَ  َطارِ فْ إلِ اي ــــــَي فِ رِ َوقَدْ   

 يعَلِ لْ ا  َوةِ ي ُحظْ ــــــفِ  َطارِ فْ إلِ ا ي فِ  يَ أََرانِ 

  مِ الَ سْ إلِ اي ــــــــــــــفِ  ينِ كِ مْ لتَّ ا ُت بِ تََحقَّقْ 

ابً ـــــــــــــــــتَ  تَ يْ تََجلَّ  لْ ا تَنَ وَّ  ا مً عِ َت ُمنْ زَّ

لْ  ــ َت يَامَ تَفَضَّ َرامِ كْ إلِ اَي بِ الَ وْ ـــــــــــــــ  

 ي دِ َسيِّ  يَ َحادِ تِّ اُل  بَةٌ نَيْ لْ ي طِ ـــــــــــَولِ 

ي َرامِ حْ ي إِ فِ  بِ قُرْ لْ ا  ِس قُدْ ي بِ ـــــلِّ َوحَ   

 ي دِ  َسيِّ كَ ذَاتِ  بِ ي قُرْ ي فِ ـــــــَوُحبَُّك لِ 

ي مِ الَ يَع كَ ٍب يَاَسمِ رْ ـــــــــــــقََرابَةَ قُ   
 

ــدم يت ــة قـ ــة العزميـ ــيخ الطريقـ ــماحة شـ سـ
اإلســالمية بحلــول بخــالص التهــانى لألمــة 

عيــد الفطــر المبــارك.. ســائالً هللا تعــالى أن 
يعيده على األمة اإلسـالمية بـالخير والـيُْمن 
والبركات، بـأن تتوحـد كلمتهـا، وتقـوم مـن 
رقدتها، وتضـطلع بمسـئوليتها، كخيـر أمـة 

  والعمـر  أخرجت للناس.. فالمطلوب عظـيم،
 قصير، والخطر كبير.      

 




حــب الصــادق صــاحب * األخ الفاضــل والم

لق الفاضل واألدب العالي األستاذ أسامة الخ

ــالم ــع لت عبدالس ــيادته شعيش ــة س ا رقي ــً رئيس

. بكفــر .جهاز المركزي للمحاســباتاع اللقط 

 الشيخ.

ا لمديريــة على ترقيته وكيالً عام الد البربري  األخ الفاضل خ  * 

 التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ.

حمــد أبــو العــز * العالم الجليل والمربي الكبير فضيلة الشــيخ م

ــة ــب الطريق ــبور نائ ــة بحفيــدهالع عبدالص ــام  زمي ــر عص عم

 ظة أسيوط.بديروط محافمصطفى محمود..  






مــود النجــار والــد الســيد الحاج ألهــم مح  * 

لشيخ السيد النجار اللواء رأفت النجار، وا

ستاذ خ، واألوكيل مديرية أوقاف كفر الشي

محمد النجار مدير مرفق مياه الرحمانيــة، 

 لنجار مرحوم الشيخ عبداللطيف اق اليوشق

المهنــدس جمــال لمرحــوم  وا  مدير وعظ كفر الشيخ ســابقًا،

ــدير النجــار لمرحــوم ســوق ســابقًا، وادإدارة بمضــارب  م

ون القانونيــة بمستشــفى الشــؤاألستاذ عبــدهللا النجــار مــدير  

حــاج يوســف مــن ضــي والاوالحــاج محمــد م  ،دسوق سابقًا

 كفر الشيخ. -دسوق  -شابه –. بعزبة النجار األعيان.

ــاج مح* األخ الفاضــل  ــد الح ــد منصــور وال ــد األخ م أحم

 وعالء.. باإلسكندرية.

والمحب الصادق الحاج عبدالمطلب شــلبي * األخ الفاضل  

 خ.كفر الشي -عطية.. بقلين

ــا* ا ــل لح ــد وجمي ــد نصــر ومحم ــدس وال ــنين المهن ج حس

ميل المهندس.. بقرية الحصة مركز وشقيق األخ الفاضل ج

 دمنهور.

ـــ  د ســـيد * المرحومـــة كريمـــة األخ الفاضـــل الحـــاج محم

 .. بالسويس.وسالحلُّ 






