* اﻻفتتاحية) :رسالة لرجال اﻷمة :احذروا الطابورالخامس الذي ينخر جسدنا ]..([٢
بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد عﻼء الدين ماضى أبى العزائم

العارف

* مقامات الصوفية ) ..(٩لﻺمام المجدد السيد محمد ماضى أبى العزائم

٨

* اﻹنسان خليفة ﷲ في اﻷرض )..(٢
بقلم نائب عام الطريقة العزمية السيد أحمد عﻼء الدين ماضى أبي العزائم

ﺳﻨﺔ ١٤٠٧ﻫ ١٩٨٧ -م

٤

١٢

* معاوية في الميزان ) ..(٢٣المفكر اﻹسﻼمي الكبير المرحوم عباس محمود العقاد

١٤

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

١٦

* اﻷشعري واﻷشعرية ) ..(١٠د .محمد اﻹدريسي الحسني

١٨

* نصرة النبي المختار في أهل بيته اﻷطهار ) ..(٢٩المستشار رجب عبدالسميع وأ عادل سعد

٢٠

* رحلة التجديد من جهاد النكاح إلى جهاد الحب ] .. [٣/١أ.د .بليغ حمدى إسماعيل

٢٢

* ظاهرة العادة السرية ) .. (١د .جمال أمين

٢٤

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

٢٦

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

٢٩

* حكم الدين ]عﻼمات اﻹمام العارف با تعالى[  ..اﻹمام محمد ماضى أبو العزائم

٣٠

* مستقبل اﻷمة  ..اﻷستاذة شيماء عبدالحليم

٣٢

* شيخ اﻹسﻼم في قفص اﻻتهام ) .. (٢٠أ .د .نور الدين أبو لحية

٣٤

* أصحاب السبت وأصحاب الفيل ..يتآمرون على مياه النيل ).(١





شيخ الطريقة العزمية

نائب عام الطريقة العزمية


الشريف عبد الحليم العزمى الحسينى

٣٦

* جريمة اﻹرجاف وتداعياتها وعقوباتها ] ..[٢/٢أ.د .أحمد محمود كريمة

٤٠

* كشف النور عن الذين ﻻ خوف عليهم وﻻ هم يحزنون ) .. (٣فضيلة الشيخ علي الجميل

٤٢

* مصادر اﻹمام أبي العزائم في كتب العقيدة ) . (١د .سامي عوض العسالة

٤٤

* لماذا أنا مؤمن؟ ) .. (٢محمد الشندويلى

٤٦

* من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خﻼل شهر رمضان ١٤٤٢هـ

٤٧

* الصﻼة والسﻼم على والدي خير اﻷنام ) .. (٦٣أ .د .فاروق الدسوقى

٤٨

* أباطيل اﻹسﻼم السياسي )اﻷسس الفكرية لﻺرهاب( ] .. [٢٤د .محمد حسينى الحلفاوى

٥٠

* شرح جوامع الكلم لﻺمام أبى العزائم ) الحكمة الواحدة والعشرون بعد المائة(..
أ.سميح قنديل
* في سر آدم وسجود المﻼئكة ) ..(١الشيخ قنديل عبد الهادى

٥٢
٥٤

* جمال حمدان الشهيد رهين المحبسين العصري  ..دراسة في فكر عالم جليل )..(٨



د .رفعت سيد أحمد
* المجتمع العزمى

٥٨

ﻏ ــاﻳﺘ ــﻨا




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

دﻋوﺗﻨا



اﻹﻋﻼ ت

ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬا ﻣﻊ اﻹدارة

٥٦

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

شعار
اﻟﻠــﻪ ﻣﻌـبﻮد
واﻟﺮﺳﻮل ﻣﻘﺼﻮد
واﻟﻘـﺮآن ﺣﺠﺘﻨﺎ

واﳉﻬـﺎد ﺧﻠﻘـﻨﺎ
واﳋـﻼﻓـﺔ ﻏﺎﻳﺘﻨﺎ
وأﺑﻮ اﻟﻌﺰاﺋﻢ إﻣﺎﻣﻨﺎ

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

إلى رجال اﻷمة اﻹسﻼمية في مشارق اﻷرض ومغاربها
إلى الغيورين عﻠى أوطانهم
إلى كل من يريد نهضة بﻼده
هناك مصطﻠح متداول في أدبيات العﻠـوم السياسـية واﻻجتماعيـة نشـأ
أثناء الحرب اﻷهﻠية اﻹسبانية التي نشبت عـام ١٩٣٦م ،وهـو :الطـابور
الخامس.
فــي المقــال الماضــي كتبنــا عــن أصــل المصــطﻠح الﻠغــوي والسياســي،
وعرجنا إلـى مرادفـات المصـطﻠح فـي العـالم اﻹسـﻼمي ،ومهـام الطـابور
الخامس عﻠى اﻷصعدة المختﻠفة.
في هذا العدد سنبدأ التحدث بالتفصيل عن جماعات الطـابور الخـامس
في البﻠدان اﻹسﻼمية ،وسنبدأ بمنظمات المجتمع المدني.

ليس هناك بﻠـد فـي العـالم يمكـن غـزوه واختراقـه واحتﻼلـه وتـدميره
بدون خونة من أهﻠه وهؤﻻء الخونة هم الجواسيس ،وفـي عصـر الكـذب
صار الجاسوس مناضﻼً وطنيا ،وبدﻻً من محاكمته يكافأ بتقﻠيـد المناصـب
العﻠيا في الدولة التـي يسـاعد عﻠـى اختراقهـا أو تـدميرها ،وقـد تصـل أن
سا لﻠجمهورية.
يصبح
سا لﻠوزراء أو حتى رئي ً
وزيرا أو رئي ً
ً
مــا يفعﻠــه الطــابور الخــامس مــن خــﻼل التصــريحات والفضــائيات
والصحف وكل ما تفعﻠه بعض من منظمات حقـوق اﻹنسـان مـن تجسـس
وعمالـة ظـاهرة لكــل أعمـى ،حيـث تقــدم معﻠومـات أو تحﻠـيﻼت لﻠوﻻيــات
المتحدة والغرب بشكل عـام ،أو بعبـارة أدق تقـدمها لﻠصـهيونية العالميـة
نظير حفنـة دوﻻرات ،ومـا ذلـك إﻻ خيانـة عظمـى لﻠـوطن لكـن فـي ثـوب
جديد.
كان الجاسوس في الماضي له صفة قبيحة واحـدة ،وهـي :أنـه خـائن
يعمل لنقـل أخبـار وطنـه إلـى العـدو ،وكانـت جريمـة الجاسوسـية تسـمى
بالخيانـة العظمـى وعقوبتهــا المـوت ،أمـا اليــوم فيسـمى ناشـ ً
طا حقوقيـا،
يتجسس عﻠى بﻠـده بصـورة رسـمية مدفوعـة اﻵجـر ويحظـى بالحمايـة..
ولﻠتوضيح نقول:



واﻹســﻼمية ،والمهــم فــي هــذه المشــاريع أن
اﻷن أصبح الجواسيس لهم أسماء جميلـة

تلبــي مصــالح أمريكــا فــي المنطقــة بصــفة

آخرى :محلـل سياسـي ..كاتـب وباحـث فـي

عامــة ،وفــي البلــد التــي ينتمــي إليهــا طالــب

شؤون ..مستشار ثقافي ..خبير إستراتيجي..

المشروع بصفة خاصة.
أمريكا لـديها تـﻼل مـن الـدوﻻرات ،فقـد

ناشط سياسي ..ناشط حقوقي ..مـدير مركـز

صرفت نحـو  ١٢٥مليـون دوﻻرعلـى أكثـر

للدراسات اﻹستراتيجية.
كثيـــرا مـــن جمعيـــات ومؤسســـات
إن
ً

من  ٣٧منظمة ومؤسسة تعمل في مصر منذ

المجتمع المدني في العالم اﻹسـﻼمي ،والتـي

 ٢٥ينــــاير ٢٠١١م ،بخــــﻼف  ٢٣مليــــون

لم يحصل بعضها على تـراخيص تعمـل فـي

دوﻻر مــن المعهــد الجمهــوري الــذي يعمــل

إعــداد الدراســات اﻹجتماعيــة واﻹقتصــادية

بمصر رغم أنف المصريين.

والسياسية واﻷمنية عن قاعدة المجتمع؛ حتى

لقــد تــدفقت مﻼيــين الــدوﻻرات لتمويــل

قمته وترسل هذه الدراسات والمعلومات إلى

جمعيــات أهليــة وحقوقيــة وتنميــة منظمــات

جهات التمويل بالخارج.

المجتمع المدني ومؤسسات إعﻼميـة لتحقيـق

هـذا عمــل إســتخباراتي بحــت وباحثوهــا

كتّاب ومحللين وصحافيين ومحامين ونشطاء

مـــآرب خاصـــة وخدمـــة أجنـــدات غربيـــة

يجوبون البلدان من أقصاها إلى أقصاها دون

وحركــات سياســية ،وذلــك لمعرفــة تفاصــيل

وتوجهــات سياســية عالميــة وأهــداف ثقافيــة

الخضوع ﻷية أجهزة رقابية؛ ممـا يقـدم أمـن

هذه اﻻجتماعات ،وحقيقة تسلم هذه اﻷموال،

واقتصــادية تــدعم فكــرة العولمــة أو الشــرق

الدول اﻹسﻼمية علـى طبـق مـن ذهـب أمـام

وتقديم أي شخص مهمـا كـان يثبـت تورطـه

اﻷوســـط الكبيـــر أو التجمعـــات اﻷقليميـــة

اﻷمريكان والصهاينة.

وإضراره بأمن بلده القومي لمحاكمة عاجلـة

المشبوهة ،وبطبيعـة الحـال ازداد تـدفق تلـك

وعلنية.

المﻼيــين بعــد  ٢٥ينــاير ٢٠١١م لفئــة مــن

إن القلق يساور الجميع من حجم التعاون
القــــائم بــــين منظمــــات المجتمــــع المــــدني

لقد كشفت الوثائق أن اﻷمريكان يقدمون

المنتفعين ودعاة التحرر والعلمنة مـن بعـض

والوﻻيات المتحدة اﻷمريكيـة لمـا يمثلـه هـذا

مِ َن ًح ـا بــاﻵف الــدوﻻرات قــد تصــل لمليــون

الناشــطين الحقــوقيين والسياســيين وبعــض

التعــاون مــن خطــورة علــى مصــلحة الــبﻼد

دوﻻر لطـــالبي التمويـــل لمشـــاريعهم ،عبـــر

اﻹعﻼميــين "صــحافيين ّ
وكتــاب ومحللــين"

دوﻻرا واح ًدا
وأمنها القومي ،فأمريكا ﻻ تقدم
ً

ســفاراتهم وقنصــلياتهم فــي المنطقــة العربيــة

ممـــن يوهمــــون أنفســــهم طــــوال الوقــــت

إﻻ إذا كانت تعلـم أنـه سـيعود بالفائـدة عليهـا

بمشروعية تلك اﻷموال المشبوهة التي تهـدم

وعلى مصالحها اﻹسـتراتيجية ومعهـا خدمـة

مؤسسات الوطن وتدمر مقدراته.

الكيان اﻹسرائيلي وأطماعه بالمنطقة.
اعلموا يا رجال اﻷمة
فــي اﻵونــة اﻷخيــرة تــم تســريب أســماء

أن المــــوالين للغــــرب مــــن منظمــــات

العديــد مــن جواســيس المجتمــع المــدني فــي

المجتمع المدني يعملـون علـى عـدة محـاور،

العــالم العربــي عبــر موقــع "ويكيلـــيكس"،

سنستعرض بعضها:

وطالب الكثير مـن الـوطنيين بضـرورة فـتح
وموســعة مــع جميــع مــن
تحقيقــات عاجلــة
ّ

نشر موقع »روسـيا اليـوم« فـي فبرايـر

وردت أسماؤهم ضمن وثائق ويكيليكس مـن

تقريرا ،قال فيه :إن اﻷمن القـومي
٢٠١٩م،
ً



المصري حذّر عبر رسائل سرية ،الجامعات

بضبطها بين الحين واﻵخر.

المصــرية مــن »برنــامج اﻻتحــاد اﻷوروبــي
لتبــــادل البعثــــات اﻷكاديميــــة والبــــرامج
التربوية« ،التي تهدف إلى نشـر ثقافـة تقبـل
مثليي الجنس واليهـود واﻹسـرائيليين ضـمن
إطار الحرب على مصر.
في ضوء التهديدات اﻷمنية التي تزايدت
على مصر في السـنوات اﻷخيـرة أكثـر مـن
أي وقت مضـى ،تلجـأ الجهـات اﻷمنيـة إلـى
فرض احتياطـات شـديدة الجديـة ،وممارسـة
رقابــة صــارمة ،علــى اﻻتجاهــات الثقافيــة
الغربية ،التي تغـزو بلـدنا وتختـرق حـدودها
ً
ناعمـــا لتبـــدد هويتهـــا ،ونظامهـــا
اختراقـــا
ً
اﻻجتماعي اﻹسﻼمي السائد فيها.

غالبًا ما تصدر البيانـات التضـامنية مـن
تــم تدشــين العديــد مــن منظمــات حقــوق
المرأة في المجتمعات اﻹسﻼمية ،تحت شعار
براق هو :حماية المرأة وحقوقهـا وحريتهـا،
ﱠ
لكن الستار الخفي خلف هـذه المنظمـات هـو

والمـــأجورين الـــذين يقومـــون بتظـــاهرات
بغرض الفوضى ،أو مـن يقومـون باﻻعتـداء
على المنشآت العامة.
تبــدأ البيانــات بــالخروج مــن المنظمــات

محاولة تخريب اﻷسرة.
هــــذه المنظمــــات تــــدفع المــــرأة إلــــى
اﻻســـتقﻼلية عـــن أبويهـــا ،وتـــدفعها إلـــى
اﻻستقﻼلية عن زوجها ،ففـي الحالـة اﻷولـى
تصبح غير مقيدة بتقاليـد اﻷسـرة والمجتمـع،
وفي الثانيـة تتجـه للطـﻼق وال ُخ ْلـع وتخـرب
بيتهــا؛ وبالتــالي أصــبح لــدينا عــدد حــاﻻت

المحلية ،ثم يرسلون استغاثة إلـى المنظمـات
بالخارج ،وعلى قدر العميل يكون التضامن،
فأحدهم ترى بيا ًنا مـن المفوضـية اﻷوروبيـة
لحقوق اﻹنسان يدعمـه ،وآخـر تـرى اﻷمـين
العام لﻸمم المتحدة يعـرب عـن قلقـه لمجـرد
اقتياده لمقر أمني.

طﻼق سنويا يقارب عدد حاﻻت الزواج.

نظامـا اجتماعيـا ،ﻻ يتفـق
أوروبا تمتلك
ً

فــي العقــود اﻷخيــرة أصــبحت قضــايا

مع قيمنا العربيـة واﻹسـﻼمية ،لكنهـا تخطـط
ﻷن يــتم نقــل تلــك الثقافــة إلينــا عــن طريــق

غالبــا مــا تــرتبط المنظمــات الحقوقيــة
ً

الـــدورات المقدمـــة إلـــى شـــباب البـــاحثين

باﻹلحاد ،بل وترى أن أغلب المنادين بحقوق

والطﻼب المصريين ،مـن منظمـات اﻻتحـاد

اﻹنسان يبطنون اﻹلحاد وينشرونه بينهم.

اﻷوروبـــي خلـــف ســـتار "تبـــادل البعثـــات

قبــل أن تقــوم اﻷجهــزة اﻷمنيــة بتنظيــف

العلميــة" ،التــي تهــدف إلــى توجيــه الشــباب

شوارع وسط البلد من المقاهي الجانبية التـي

العربــي إلــى التعامــل مــع مثليــي الجــنس

كانــت تمتــلء بــالحقوقيين والملحــدين ،كنــا

والملحدين واﻹسرائيليين برحابة صدر.

نراهم بوضوح يجلسـون علـى هـذه المقـاهي

هذه الـدورات تطالـب بضـم هـؤﻻء إلـى

ويـــدعون الشـــباب إلـــى اﻹلحـــاد والحريـــة

نسيج المجتمع ،بـل وبوضـع قـوانين تضـمن

باعتبارهمــا مرادفــان للتمــرد علــى المجتمــع

لهم حقوقهم في الدستور ،وهذا يخالف تعاليم

والخالق.

كل اﻷديان السماوية ومبادئنا الشرقية.

المنظمـــات الحقوقيـــة مـــع كافـــة المخـــربين

حقوق اﻹنسان هـي الحجـة التـي تتـدخل بهـا
الدول الغربية في شؤون الدول اﻹسﻼمية.
وعندما تريد دولة غربية أن تتـدخل فـي
شأن دولـة فـي المنطقـة ،ترسـل إلـى أبنائهـا
ورعاياهــا فــي المنظمــات الحقوقيــة ،الــذين
يعيشون على تمويلها ،لتطلب منهم أن يكثفوا
من إطﻼق بيانات اﻻستغاثة واﻻستهجان من
اﻷوضاع الحقوقية في البﻼد ،تما ًما كما كـان
يفعــل العمــﻼء ســابقًا فــي دعــوة المســتعمر
ﻻحتﻼل البلدان.

الحريــة مــن وجهــة نظــرهم هــي حريــة

ومن أجل ذلك تحتفي منظمات المجتمـع

جنسية في المقام اﻷول ،وسياسية فـي المقـام

من ضمن مهام المنظمات الحقوقية ،دفع

المدني بين الحـين واﻵخـر بقصـة حـب بـين

الثــاني ،لكنهــا ﻻ تعنــي ممارســة السياســية

بعض اﻷشخاص لعمليات التحـول الجنسـي،

فتــاتين ،أو ادعــاء زواج فتــاتين ،مــن أجــل

عندهم بقدر ما تعنى الفوضى والتخريب.

ورعايتهم بالمال والعمل واﻹقامة ،مـن أجـل

تهيئة المجتمع لتقبل فكرة وجود الشذوذ.
كما تدافع هـذه المنظمـات باسـتماتة عـن
شبكات الشـذوذ التـي تقـوم اﻷجهـزة اﻷمنيـة

أما اﻹلحاد فيعتبرونه جز ًءا مـن الحريـة
العامــة ،كمــا أنهــم يتمــردون علــى قــوانين
بلدانهم ،ويتمردون على خالقهم.



نشر هذا السلوك في المجتمع.
ً
معترفـا
مشكلة هذا التحول أنـه ﻻ يكـون
به رسميا في أكثـر حاﻻتـه؛ ممـا يجعـل مـن

الشخص الذي قام بالتحويـل مسـ ًخا لـيس لـه

نائمــة( فــي الــدول المؤجلــة فــي اﻻســتهداف

هوية ،يسـير كـالمرأة وفـي أوراقـه الرسـمية

نـــرى مـــن بـــين المنظمـــات الحقوقيـــة

السياسي والتـدخل السـافر ،و)خﻼيـا نشـطة(

ذكــر ،أو العكــس ،وبالتــالي ﻻ يســتطيع أن

منظمات حقـوق العمـال التـي تـدعي دفاعهـا

ضــد الــدول المســتهدفة للتــدخل فــي شــئونها

يمارس دوره كفرد فاعل في المجتمع.

عــن حقــوق العمــال ،لكنهــا ﻻ توجــه العمــال

الداخلية..

كمــا تقـــوم هـــذه المنظمـــات بالمتـــاجرة

لواجباتهم ،والمحصلة أصـبحنا نـرى الكثيـر

مــن ســوء الطــالع أن المنطقــة العربيــة

بمظلوميــة هــؤﻻء اﻷشــخاص بعــد القــبض

من عمليات تعطيـل اﻹنتـاج بحجـة المطالبـة

حاليـ ـا
واﻹســـﻼمية مـــن الـــدول المســـتهدفة ً

عليهم إما فـي أوضـاع غيـر أخﻼقيـة أو فـي

بالحقوق العمالية ،في حين أن هؤﻻء العمـال

للمنظمات المشبوهة التي تعيث فسا ًدا في كل

مظـــاهرات غيـــر قانونيـــة فـــي الشـــوارع،

ﻻ يؤدون واجبهم ،بل وإن بعضهم ينتهز كل

تقرير تكتبه ضـدنا ..وتفعـل ذلـك بنـا ًء علـى

ويطـــالبون بســـجون خاصـــة بهـــم ﻹحـــراج

الفرص؛ حتـى ﻻ يـؤدي واجبـه ،ويتمـارض

توجيهــات اســتخباراتية أجنبيــة علــى طريقــة

البﻼد ،ومن ثم فتح الباب للتلكك الغربي.

ً
أحيانـــا ،ويـــذهب للصـــﻼة أو دورة الميـــاه

)اهجموا على بلدكم بقوة وعنف(.

ﻹضاعة الساعات مـن وقـت العمـل ،ثـم فـي
إن قلــب الحقــائق هــو أهــم مــا تقــوم بــه

النهاية يطالب بزيادة راتبه.

لحقوق اﻹنسان.

بتزويــر الحقــائق ضــد البلــدان ،بــل تجنــد
مواطنين من كـل بلـد كــ)جواسيس( يعملـون

منظمات المجتمع المـدني ،فتـراهم يعتبـرون
تصــفية قــوات اﻷمــن لﻺرهــابيين انتهاكــات

وللعلم هذه المنظمات المشبوهة ﻻ تكتفي

إن المنظمات الحقوقية ليست محايدة وﻻ
منصفة للشعوب وﻻ للحكومات ..إنها مجرد

تحت غطاء أعضـاء حقـوقيين أو نشـطاء أو
)ناشطات نسائيات(! فقط اسألوا أنفسكم:

ويعتبرون نقـل السـكان مـن العشـوائيات

واجهات ﻷجهزة استخباراتية دوليـة ..أي أن

 -من أين يأتي هؤﻻء بكل هـذه اﻷمـوال

ـرا" ،ويســتخدمون
لمنــاطق حضــارية "تهجيـ ً

أعضــاءها )جواســيس( وليســوا حقــوقيين،

والــدوﻻرات لكــي يجوبــوا أصــقاع العــالم

العديد من المرادفـات التـي تفـتح البـاب أمـام

وليسوا معنيين بتقصي )حقوق اﻹنسان(.

والمصاريف الباهظة؟!.

مهاجمة دولتهم بحجة حماية حقوق اﻹنسان،
مجرمـا،
وﻻ يفرقون بين كون هذا اﻹنسـان:
ً
ً
مواطنـا عاديـا ،المهـم عنـدهم
أو إرهابيا ،أو
أن يفتحوا الباب ﻻنتقاد نظامهم الحاكم.

في الماضي وأيام )الحرب الباردة( بـين

 -من أي يأتي هؤﻻء بكـل هـذه اﻷمـوال

الوﻻيــــات المتحــــدة اﻻمريكيــــة واﻻتحــــاد

من أجل الدفاع عن الشواذ والمخربين ودفـع

الســـوفيتي كـــان كـــل طـــرف منهمـــا يجنـــد

الكفــاﻻت لهــم وتســخير المنــابر اﻹعﻼميــة

)جواســيس( لصــالح دولتــه ضــد الطــرف

لتسويق قضيتهم؟.

اﻵخر ..ولكن حال ًيا وبعـد زوال )الشـيوعية(

وختا ًما :اسألوا أنفسكم:

من أوروبا ومعظم دول العالم ،صـار اﻷمـر

 -لماذا يع ِّبر اﻷمين العام لﻸمم المتحـدة

تقوم المنظمات الحقوقية بإعطاء دورات

محر ًجا ﻷي دولة ،بما في ذلك )أمريكا( ،أن

عن قلقه لمجرد القبض على "ناشط حقوقي"

مكثفة للشباب فـي إشـعال الفوضـى وإسـقاط

تعــود لتجنيــد )الجواســيس( علــى الطريقــة

في بلد من بلدان العالم الثالث؟.

النظام ،ومن ذلك ما سـمعنا عنـه فـي مصـر

القديمــة التــي كانــت تعيبهــا علــى )روســيا(،

 -لماذا يطلـب رئـيس الوﻻيـات المتحـدة

بعد  ٢٥يناير ٢٠١١م ،حيث اعترف العديـد

فصـــارت الموضـــة الجديـــدة هـــي تشـــكيل

مــن دولــة عربيــة أن تفــرج عــن "ناشــط"

من الشـباب بتلقـيهم مثـل هـذه الـدورات فـي

)منظمـــات( تـــدعي دفاعهـــا عـــن )حقـــوق

سا مهما!!.
بعينه؟ ..إﻻ إذا كان جاسو ً

داخل وخارج مصر من أجل إسقاط النظام.

اﻹنســـــان( أو منظمـــــات تـــــدعي نشـــــر

وقام بعض هؤﻻء بتطبيق ما تعلﱠموه فـي

)الديمقراطيـــة( أو منظمـــات )عماليــــة( أو

ـرات قــوات
مهاجمــة المنشــآت الرســمية ومقـ ﱠ

)نســــائية( .وتســــتخدمها الــــدول الغربيــــة،

اﻷمن.

وبالتحديــد )أمريكــا( ،لكــي تشــكل )خﻼيــا



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

اﻹمام ا دد

اﻟﺴﻴد ﳏﻤد ماﺿﻰ أﺑﻮ اﻟﻌﺰاﺋﻢ



قبول ما أمر به ﷲ تعالى بالسمع والطاعة ،والمســارعة
قال ﷲ تعالى :ذَ ِلكَ َو َمن يُعَ ِ ّ
ت ﱠ ِ َف ُه َو َخ ْيـ ٌر لﱠـهُ
ظ ْم ُح ُر َما ِ

إلــى العمــل ،وتــرك مــا نهــى عنــه  جملــة واحــدة ،إجــﻼﻻً

عِن َد َر ِبّ ِه) الحج .(٣٠ :وقال  فى الحديث الطويــل) :أﻻ

صا لوجهــه الكــريم ،ﻻ ليــدفع
لعظمته ،وهيبة من جﻼله ،إخﻼ ً

وإن لكل ملك حمى ،أﻻ وإن حمى ﷲ محارمه().(١
الحرمــة :الــتحفظ مــن الميــل إلــى المعاصــى ،ومجاهــدة
ً
خوف ـا مــن النــزوع إلــى المنهيــات؛ حتــى يــدوم كــبح
الــنفس
جماحها ،تعظي ًما لﻸمر بالمسارعة إلى القيام به ،ورهبة مــن
اﻵمر  أن يقع فيما نهى.

عنه العقوبة ،فيكون ذلــك عمـﻼً للــنفس ،وﻻ لينــال المثوبــة،
فيكون أجير سوء ،وﻻ لنيل المنزلة عند الناس فيكون متدينًا
بالمراءاة ،ومن كانت فيه شعبة مــن تلــك الشــعب فهــو عابــد
لنفسه ،وقد شرحت لك الرياء والنفاق واﻹخﻼص فــى كتــاب
)أصول الوصول( ،وفى كتاب )الفرقــة الناجيــة() .(٢فراجعهــا
ليدوم لك المزيد.





فقــه يجعلــه ﷲ فــى القلــب ،يمتلــئ بــه
تعظيمــا لكتــاب ﷲ تعــالى،
تجويــف القلــب
ً
وإجــﻼﻻً لكــﻼم رســول ﷲ  ،وخشــوعًا
لما ورد من اﻵثار؛ حتى ﻻ تنزع النفس إلـى
خنوعـا للخبـر بعـد
تأويل ،وﻻ تبتهج بتمثيل،
ً
العلم أنه خرج مـن ﷲ ،وأن الـذى جاءنـا بـه
هــو رســول ﷲ  ،وأن للعــالم إلــه بــاق.
والعــارف الروحــانى إذا ســمع الحــديث ،أو
القــرآن ،اقشــعر جلــده ،وﻻن قلبــه لــذكر ﷲ،
حتقـارا للعقـل أن يحـوم
هيبة للمتكلم  ،وا
ً
حوالى فناء حظائر العزة ،وتبرئة مـن الحـظ
والهوى أن يكـون لهمـا سـلطان علـى القلـب

بعد سلطان كﻼم ﷲ ،وكﻼم رسول ﷲ 
قال ﷲ تعالى :

ث ِكت َابًا
سنَ ْال َحدِي ِ
ﱠ ُ ن ﱠَز َل أَحْ َ

ِي تَ ْق َ
شــع ﱡِر مِ ْنــهُ ُج ُلــو ُد ﱠالــ ِذينَ
ﱡمت ََشــا ِب ًها ﱠم َثــان َ
َي ْخش َْونَ َر ﱠب ُه ْم ث ُ ﱠم ت َِلـينُ ُج ُلـو ُدهُ ْم َوقُ ُلـوبُ ُه ْم ِإ َلـى
شـا ُء
ذ ِْكـ ِر ﱠ ِ ذَ ِلـكَ ُهـدَى ﱠ ِ َي ْهـدِي ِبـ ِه َمـ ْن َي َ
ُضـ ِللْ ﱠ ُ فَ َمـا َلـهُ ِمـ ْن َهـا ٍد) الزمـر:
َو َمن ي ْ
علَ ْيـكَ
ِي أَنـزَ َل َ
 .(٢٣وقال تعـالىُ  :هـ َو ﱠالـذ َ
ب
اب مِ ْنـهُ َآي ـاتٌ ﱡمحْ ك ََم ـاتٌ ُه ـ ﱠن أ ُ ﱡم ْالكِتَـا ِ
ْالكِتَـ َ
َوأُخ َُر ُمتَشَا ِب َهاتٌ فَأ َ ﱠما الﱠذِينَ فـي قُ ُلـو ِب ِه ْم زَ ْيـ ٌغ
فَ َيتﱠ ِبعُونَ َما تَشَا َبهَ مِ ْنـهُ ا ْبت َِغـاء ْال ِف ْت َنـ ِة َوا ْبت َِغـاء
الرا ِس ُخونَ فِي
تَأ ْ ِوي ِل ِه َو َما َي ْعلَ ُم تَأ ْ ِويلَهُ إِﻻﱠ ّ ُ َو ﱠ

ْالع ِْل ِم َيقُولُونَ آ َم ﱠنا ِب ِه ُك ﱞل ِ ّم ْن
عِن ِد َر ِّبنَا َو َما َيذﱠ ﱠك ُر ِإﻻﱠ أ ُ ْولُواْ
ْ
ب) آل عمران.(٧ :
اﻷل َبا ِ

      



      
.

ً
إدراكـا
فالواصل ﻻ يدعى علـى اﻷخبـار
مخبـرا
وﻻ توه ًما ،ويقول كما قال ﷲ تعـالى
ً
عن الراسخين فى العلـم :آ َم ﱠنـا ِبـ ِه ُكـ ﱞل ِ ّمـ ْن
عِن ِد َر ِّب َنا .فتوحيد الواصل توحيد العجـائز،
والعامة الذين يسلمون اﻷخبار ،ويعتقدون ما
فى ظاهرها أدبًا مع المـتكلم -سـبحانه -ومـن
هاويـا فـى
تعدى تلك الحدود كان مسـتدر ًجا،
ً
جميعـا-
مهاوى السـخط والمقـت -أعاذنـا ﷲ
ً
وقد تجـاوز أدعيـاء العلـم والحـال حـدود مـا
أنـــزل ﷲ ،ذلـــك ﻷن ﷲ -تعـــالى -كـــرههم،
فصرفهم عن الحق إلى الباطل ،وإذا كره ﷲ
إنسا ًنا لم يوفقه لما يحـب مـن اﻷعمـال ،ولـم
يعينـــه علـــى القيـــام بـــأوامره ،وكفـــى بعــدًا
لﻸدعيــــاء أن ﷲ كــــره أن يقــــيمهم مقــــام
المقربين ،من الذين وصفهم فى كتابه العزيز
بــأنهم أهــل معيــة حبيبــه ومصــطفاه بقولــه



ﻷهـــل التمكـــين ثـــﻼث منـــازل :منزلـــة
البسط ،ومنزلة السرور ،ومنزلة الشهود.

    

مواجهة لقدس الجبروت اﻷعلى تحفظهم
فــى البســط مــن إظهــار مشــاهد الــروح بــﻼ
رمـز ،ومــن الخــروج عــن اﻵداب المحمديــة
إلى الشطح ،فإن الشاطح تائه ،فهم فى أرقـى
مقامات البسط ،مواجهون بسواطع عظمـوت
تنكســر لــه قلــوبهم ،وعنــدما تنكســر قلــوبهم

يتجلى لهم الجبار فيجبـرهم .كمـا قـال 
فــى الحــديث القدســى :يقــول ﷲ تعــالى) :أنــا
)(٣

عند المنكسرة قلوبهم من أجلى( .
ومــن كــان ﷲ عنــده ،ﻻ تعلــم نفــس مــا

س ـ ﱠجدًا
تعــالىُ  :ر َح َم ـاء َب ْيـ َن ُه ْم تَـ َراهُ ْم ُر ﱠك ًع ـا ُ

أخفى له ،وكم زلقـت أقـدام رجـال فـى حـال

ض ـ َوا ًنا) الفــتح:
ض ـﻼً ِ ّم ـنَ ﱠ ِ َو ِر ْ
َي ْبت َغُ ـونَ فَ ْ

البسط ،عندما قهرتهم أحوالهم ،فشطحوا ،أو

 .(٢٩ومـــن لـــم يوفقـــه ﷲ تعـــالى للصـــﻼة
خضوعًا لﻸمر ،واقتـداء بحبيبـه ومصـطفاه،
فقد سجل ﷲ عليـه القطيعـة ،أعـوذ بـا مـن

تاهوا .ومنهم أبو الحسين ،الشـهير بـالحﻼج،
فإنه بسـط لـه البسـاط ،ودعـى ،فتـاه وشـطح
على البساط .وإنمـا اﻷدب والخشـية يكونـان
فى مقام البسط ،فإن العبد الـذى يضـيق قلبـه

مخالفة أمره.



       

 
      
.

تعـــالى ،فـــإن أهـــل منزلـــة

قلوبـا أل ـ ﱠم بهــا مــن
وكــم أفســد الشــيطان ً

الســرور تجلــت لهــم حقيقــة

الغرور بنوال الـنعم ،والزهـو بـالمنن؛ حتـى

المنــة اﻹلهيــة علــيهم؛ حتــى

أوهم المتمكنين أنهم بلغوا المبلغ الذى يسـقط

عـــن تجليـــات معـــانى أســـماء الجـــﻼل ،إذا

كوشفوا بمـنن ﷲ التـى ﻻ تحصـى ،ونعمائـه

عنهم الواجبات ،وصارت لهـم المنزلـة التـى

أشرقت عليه أنوار الجمال ،غاب عن مكانته

التى ﻻ تستقصى ،فامتﻸت قلوبهم شوقًا إلـى

يكون لهم فيهـا مـا يشـاءون ،ومـن دسائسـه-

العبدية ،وتعدى سور الحيطة اﻵدمية ،فشطح

ﷲ ،وحبا فيه ،وﻻحت لهـم أنـوار عنايـة ﷲ

أعاذنا ﷲ منه -ما ورد فـى كتـاب ﷲ تعـالى

تائه ـا ،فــإن كــان لــه مرشــد كامــل تداركتــه
ً

بهــم ،ومحبتــه ســبحانه لهــم ،فمــﻸ الس ـرور

ِي آتَي َْنـاهُ
من قوله تعالىَ  :وا ْت ُل َ
علَ ْي ِه ْم َن َبأ َ الﱠذ َ

العناية ،فأنجاه ﷲ على يده ،وإن لـم يكـن لـه

أفئدتهم وقلوبهم ،بما كوشفوا به مـن نعمائـه،

الشـ ْي َ
آ َيا ِتنَا فَان َس َل َخ مِ ْن َها فَأ َ ْت َب َعهُ ﱠ
طانُ فَ َكـانَ ِمـنَ

مرشــد ،انمحــت فــى عينــه مكانتــه البشــرية،

وانبلجت لهم أنوار مننه  علـيهم ،فـدعاهم

ْالغَا ِوينَ * َولَ ْو ِش ْئنَا لَ َرفَ ْع َنـاهُ ِب َهـا َو َلــ ِك ﱠنهُ أ َ ْخ َلـ َد

فاختل نظـام تركيبـه ،وتعـدى سـور الحيطـة

الســرور للعجــز عــن القيــام بشــكر النعمــاء،

ض َوات ﱠ َب َع ه ََواهُ) اﻷعراف-١٧٥ :
ِإلَى اﻷ َ ْر ِ

وحصن اﻷمن ،وما تقول فى تائـه فـى باديـة

والقصور عن تأدية حق المنة ،واشتد الحـب

 (١٧٦إلخ.

الضﻼلة ،ﻻ يبالى به الشيطان أن يلتهم قلبـه،

الخالص للحق -سبحانه -قـال ) :أحبـوا

ربـاه
ومـا فعـل بموســى السـامرى الـذى ﱠ

فيضــع فيــه مــا أحــب؟ فمــن كــان علــى يــد

ﷲ لما يغذوكم به من النعم ،وأحبـونى لحـب

جبريل ؛ حتى بلغ من مكاشفة اﻷسرار

ي
ّ ُ َو ِلـ ﱡ

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

مبلغًا صار له تأثير نفسانى يستعمل ﻹظهـار

ﱠالــذِينَ آ َم ُنــواْ ي ُْخــ ِر ُج ُهم ِ ّمــنَ ﱡ
ت إِ َلــى
الظلُ َمــا ِ

أعظم منة

علينا ،هى نعمتـه علينـا بحبيبـه

الحــق ،فاســتعمله ﻹظهــار الباطــل ،وقصــته

ﱡ
الن ـ ُو ِر) البقــرة .(٢٥٧ :وكمــا قــال :

ومصطفاه  ،فكان هذا الكشف حصـون

مشهورة فى القرآن ،ونظيره الذى وهبت لـه

)يد المـؤمن فـى يمـين ﷲ كلمـا وقـع أقامـه(

أمن فى مقام السـرور؛ ﻷن حـب رسـول ﷲ

تلــك المواهــب فاســتعملها فــى إظهــار الحــق

ع َلـ ْي ِه ْم
ْس لَكَ َ
وكما قال تعالىِ  :إ ﱠن ِع َبادِي لَي َ

 ،وعلــم بعــض مــا تفضــل بــه علينــا

آصف بن برخيا ،الذى أخبر ﷲ تعـالى عنـه

س ْل َ
طانٌ إِﻻﱠ َم ِن اتﱠ َبعَكَ مِ نَ ْالغَا ِوينَ ) الحجـر:
ُ

برسوله  وقاية لنا من ﷲ  يحفظ ﷲ

ب أَ َنـا
بقوله :قَا َل الﱠذِي عِن َدهُ ع ِْلـ ٌم ِ ّمـنَ ْال ِكتـَ ا ِ

 .(٤٢وسأزيدك بيا ًنا عنـد ذكـر البسـط ،ومـا

بها سـرورنا مـن أن يشـوبه أمـن المكـر ،أو

آتِيكَ ِب ِه قَ ْب َل أَن َي ْرتَ ﱠد ِإلَ ْيـكَ

يلزمك أن تكون عليه من آدابه.

يعتوره غيبة عن المكانة العبديـة ،فتـزل قـدم

 .(٤٠وقصته مشهورة.




بعد ثبوتها .أعوذ بوجهه العظيم من أن تكون

ومن دسائسه  -أى الشيطان  -فى تلبيس

نعمه سـبحانه معينـة علـى مخالفـة وصـاياه،

الحق بالباطل ،والباطل بالحق ،مـا أفسـد بـه

ومننــه  داعيــة إلــى الخــروج مــن ســور

قلــوب تﻼميــذ المســيح  -علــى نبينــا وعليــه

اﻷمن ،وحصن الحفظ ،إنه مجيب الدعاء.

الصــﻼة والســﻼم  -فإنــه أتــاهم فــى صــورة

المرشد ،فهو كما قـال ﷲ تعـالى :

تحققــه بــالعجز عــن القيــام بشــكر الم ـنن
واﻵﻻء والفضـــل المتواليـــة عليـــه مـــن ﷲ



َط ْر ُفـكَ 

)النمـل:

     
      

.

إنسان بعد رفع المسيح ،وجلس يبكى معهـم؛

لعنة ﷲ -مـع أن المسـيح لـم

حتــى أبكــاهم ،وقــال :إنكــم تجهلــون قــدر

أدب ـا مــع ﷲ
يــرض لنفســهً -

المسيح ،ولو علمتم قدره لسعدتم .فقالوا :مـن

تعالى -أن يكـون هـو المعلـم

أنـت؟ فقـال :أنـا تلميـذه العـارف بـه .فقـالوا:

الصــالح ،عنــدما نــاداه رجــل :أيهــا المعلــم

وأسجد له مﻼئكته ،وأسكنه فردوسه؟ فتسـلط

عرفنا به .فقال :إنى سائلكم فأجيبونى .قالوا:

الصــالح ،فغضــب وقــال :أنــا لســت المعلــم

عليه اللعين فأوقعه فى معصية ﷲ ،وأخرجه

سل .قـال :مـن الـذى خلـق ً
خلقـا مـن الطـين

الصالح ،المعلم الصالح هو ﷲ.

من دار كرامـة ﷲ ،قـال 

فـى الحـديث

فأحياه؟ قالوا :الرب .قـال :فمـن الـذى يحيـى

وقــــد ورد عــــن بعــــض أئمــــة أهــــل

الطويل) :والمخلصون على خطر عظيم().(٦

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

ع َبـ َد ﷲ عشــرين سـنة ،فــى
الطريـق) ،(٥أنــه َ

أسأل ﷲ أن يحفظنى وإخوانى المسـلمين

اﻷكمــه واﻷبــرص؟ .قــالوا :الــرب .فقــال:

خلــوة ﻻ يخــرج منهــا ،مجاهــدًا نفســه أشــد

جميعًا وأوﻻدى فـى مقـام البسـط ،والسـرور

تبصروا فـإن المسـيح هـو الـرب؛ ﻷنـه فعـل

المجاهدة؛ حتى صفا جوهر نفسه ،وبينما هو

من الشطح ،ومن لمة الشـيطان الـرجيم ،إنـه

ذلك كله ،وكان القوم مجننين بحـب المسـيح،

فى خلوته وإذا بالسقف رفع ،فامتﻸت خلوته

هو الحفيظ الواقى الرؤوف الرحيم.

ً
احتراق ـا أذهــل عقــولهم،
ومحتــرقين بفراقــه

مناديـا يقـول :يـا عبـدى فـﻼن،
نورا ،فسـمع
ً
ً

فأصـــغى إليـــه أكثـــرهم ،وتشـــبعوا بآرائـــه

ولبـى .فقـال :إنـى أبحـت لـك
فأصغى بكليته ﱠ

الفاســـدة ،وعقيدتـــه المضـــلة ،وهـــم تﻼميـــذ

المعاصى ،فأجابه مسرعًا :اخسأ يـا ملعـون،

المسـيح ،وأهــل خاصــته ،وأنكــر عليــه قليــل

لعنــة ﷲ عليــك .فقــال :إنــى أهلكــت أكثــر

منهم .فالتفت إليهم وقال :أنتم أعـداء المسـيح

المجاهدين بهذا ،فكيـف نجـوت منـى؟ فقـال:

وخصومه ،أفتقولون كما قال اليهود :إنه ابن

نجانى ﷲ بـالعلم ،قـال :بـ ِّين لـى العلـم الـذى

زنى؟ وتنزه الرب اليسوع المسيح ،فبكوا من

نجاك ﷲ به .قال :يقينـى بـأن ﷲ -تعـالى -ﻻ

الل ل ـ ـ ـ ال ص ـ ـ ـ ع للقـ ـ ــاوق ﻰ  ٤٩/١ح ،٨٣وﻓـ ـ ــﻰ

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

يحرم شيئًا على لسان رسـوله  ويبيحـه

ك ف ال فا للع ل ني  ٢٠٣/١ح.٦١٤

أنــت أعلــم بــه منــا .فقــال :هــو ابــن الــرب.

ً
حزينـا،
ﻷوليائه ،ففر إبليس -لعنة ﷲ عليـه-

فأصغوا إليه ،وتلقوا عنه ،وانقسموا ،وتفرقوا

مخبـرا عنـه:
وكيف ﻻ؟ وقـد قـال ﷲ تعـالى
ً

علــى أنفســهم ،وأنكــر رجــل مــنهم ،فحاولــه-

صـــ ـ َرا َ
طكَ
ﻷ َ ْق ُعـــ ـد ﱠَن لَ ُهـــ ـ ْم ِ

ْال ُم ْســـ ـتَق َِيم

لعنــة ﷲ-؛ حتــى جعلــه يقــول :ثالــث ثﻼثــة،

)اﻷعراف.(١٦ :

) (١صـ ـ ـ ـ ح م ـ ـ ــل ـ ـ ــاب أخـ ـ ـ ـ ال ـ ـ ــﻼل وتـ ـ ـ ـ ك
اب ـ ماجــة ــاب

ال ـ هات  ٥٠/٥ح ،٤١٧٨وس ـ

ال قــ ف ع ــ ال ــ هات  ١٣١٨/٢ح ،٣٩٨٤وﻓ ــﻰ
م ـ ـ ـ ل اﻷحاديـ ـ ـ

لل

ـ ــاو

ـ ــاب ال ـ ــﻼل بـ ـ ـ

وال ام ب

 ٢٤٥/٢ح.٦٣٤

) ( ت ل ــ

م لفـ ــات اﻹم ـ ـام أبـ ــﻰ الع ـ ـ ائ  م ـ ـ

٢

)دار ال ـ ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـ ـ ـ ﻓي(  ١١٤ش ـ ـ ـ ــارع م لـ ـ ـ ـ ـ
ال ع  -ال

ةز

) (٣ال قاصـ ـ ال

) ( أخ جه ال م
٤

 القاه ة.ـ ـ ة لل ـ ـ او  ١٦٩/١ح،١٨٨

 ٦٦٤/٥ح ،٣٧٨٩وال

 ٢٨١/١٠ح ،١٠٦٦٤وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك ١٦٢/٣
ح ،٤٧١٦وال هق ـ ـي ﻓـ ــي شـ ــع

اﻹ ـ ــان ٣٦٦/١

ح ،٤٠٨وال ـ ــار ﻓ ـ ــي ال ـ ــارخ ال ـ ـ ،١٨٣/١
وأبـ ـ ـ ـ ـ ن ـ ـ ـ ـ ـ ﻓ ـ ـ ـ ــي ال ل ـ ـ ـ ــة  ،٢١١/٣وال
 ،١٥٩/٤وذ ه ال اﻓعي ﻓي ال و

وأمــرهم أن يتفرقــوا فــى الــبﻼد ،فأفســدوا

وهل تمكين أرقـى مـن تمكـين آدم 

العباد ،وأضلوهم ،وهم تﻼمـذة إبلـيس -عليـه

فى الجنـة ،بعـد أن صـوره الحـق  بيـده،



انــي

) (٥ال

.٢٩٩/٣

ع القادر ال ﻼني .

) (٦شـ ـ ــع
وﻓﻰ

ـ ـ ـ ــ

اﻹ ـ ـ ــان لل هق ـ ـ ـي  ٣٤٥/٥ح،٦٨٦٨

ف ال فا للع ل ني  ٣١٢/٢ح.٢٧٩٦

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

أ ْع َج ْزتَنِي عن شكر ضلك سيدي

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

قد صرتُ من نعماك كالمجنون
وشكرا سيدي
حـــــــمدًا لذاتك بل
ً

أ ْش ِه ْد عــــــيوني باطنَ المكنون

من نورك العالي لدى التعيين

حتـــــــــى أكون لك العُ َبيْد مج ﱠمﻼ

ب فوق عقلي حكمـــﺔ
ي العجائ ِ
آ ُ

بجمالــــــك العالي إليك سكوني

أو َجـ ْدتَنِي لعمـــــارة التكوين

ي محبﺔً هَبْ لي العطا
أ ْل ِ
ق علـــــــ ﱠ

أوصاف المعاني للنﱡ َهى
أظهرتَ
َ

حتــــى أكــــــون مـــؤ ِّي ًدا للدين

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

فـــــي هيك ٍل باد تراه عيوني
ماء ونار بل تــــراب والــهـــوا

جمعت بقدرة ذي الجﻼل متين

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

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

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

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

فجمع لﻺنسـان قـوة الشـهوة وقـوة العقـل ،وخلـق

للحــــــظوة الكبرى بنور مبين

العالم اﻷعلى بيد العقل ،وخلق العالم اﻷدنى الذي

في طرفﺔ وأقل أهـــــــــوي هال ًكا

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

هو دون اﻹنسان بيد الشهوة ،وكل العـالم اﻷعلـى

لــــوﻻ العنايﺔ بُؤْ تُ في سجين



عقل ،وكل العالم اﻷدنى شهوة.

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

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

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

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

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

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



العقد قبل ذلك بسطر واحد :لست حلي ًما ولكنني أتحالم.
يمر بنا مثل من اﻷمثلة الصالحة لتقويم الروايات ،ورواتها بصدد
اﻷخبار التي نقلها صاحب العقد الفريـد عـن الحلـم والحلمـاء ،ومـنهم
اﻷحنف ومعاوية …

ولو أن اﻷحنف قال برأيـه ذاك اعتقـا ًدا ولـم يقـل بـه تواﺿـ ًعا أو
تحالما؛ لكـان علـى خطـأ ﻻ يخفـى عنـد النظـرة اليسـيرة فـي أسـباب
تفﺿيله معاوية على نفسه … فما هي القدرة التي كانت مطلوبـة مـن

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

اﻷحنف في مقامه؟ لقد كان يكفيه أن يقدر علـى كلمـة ﻻ يعجـز عنهـا

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

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

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

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

هذا فحري أن يتقرر لديه رجحان معاويـة فـي الحلـم بشـهادة الرجـل

يقدرون عليها في كل وقت وﻻ مع كـل أحـد ،إﻻ أن يكـون المقصـود

ﺿ َربُ به المثل في حلمه ،وأي شهادة عسى أن تكـون أصـدق
الذي يُ ْ

بالقدرة طياشة جامحة تخبط مـا تشـاء بغيـر مبـاﻻة ،ولـيس قصـارى

من هذه الشهادة؟!

الحليم أنه غير الطياش وغير الخابط الذي ﻻ ينظر إلى عقباه.

وما هي إﻻ معاودة لحظة في السؤال والجواب حتى يتقرر علـى

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

خﻼف ما تقدم أن السؤال كان ﻻ يحتمل جوابًا غير ذلك الجواب ،لـو

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

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

إلى ناقل ،فما في هوى اﻷندلسيين لبني أمية من خفاء ودولتهم اﻷولى

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

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

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

هشام بن عبد الرحمن الداخل بن معاوية بن هشام ابن عبد الملـك بـن



مروان ،وأقل ما يقال في نقل ابن عبد ربه لكلمة اﻷحنف أنها تزكية
لرأس الدولة اﻷموية رحب بها ووافقت هواه.
ونعود إلى تاريخ معاوية فيما قالـه وفيمـا سـكت عـن قولـه منـذ
أثرا واح ًدا لطبيعة الغﺿـب التـي ت ُ ْمـتَحن
نشأته اﻷولى ،فﻼ نجد فيه ً
بها فﺿيلة الحلم كما امتحنت في نفـس الرجـل الحـزين فـي صـدمة
الثكل ،وهو المقتحم المغوار في الجاهلية واﻹسﻼم.
ونخال أن التاريخ لم يحفظ لنا غير حادث واحد يفتح لنا مغـاليق
هذه الخليقة في طوية الرجـل ،فإنهـا فـي الحـق لغـز ﻻ يكفـي لحلـه
مجرد القول بالحلم أو الغﺿب المكبوت أو بطول اﻷناة ،وإنما يحله
علم النفس الحديث على النحو الوحيد الذي يعطينا منه معنى مفهو ًما
على وجه من الوجوه …

فلما دخل عليه قال :السﻼم عليك يـا أميـر المـؤمنين ،فقـال معاويـة:
)(١

أأمير المؤمنين أنا؟ … وﷲ ﻻ أقيلك

وﻻ أستقيلك) … (٢أخرجـوه

ذلك الحادث هو مقتل حجر بن عدي وأصـحابه لغيـر ﺿـرورة

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

عاجلة ،وﻻ مصلحة آجلة ،فما كان له من خطب غير أنه واحد مـن

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

أولئك الذين قال فيهم معاوية :إنه ﻻ يحول بينهم وبين ألسنتهم؛ ﻷنهم

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

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

دمـا ،فـإني ﻻق معاويـة
وﷲ ﻻ تطلقوا عني حدي ًدا وﻻ تغسلوا عنـي ً

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

غ ًدا على الجادة ،وﺿربت عنقه".

قال ابن اﻷثير بعد أقاويـل شـتى" :إن زيـا ًدا خطـب يـوم جمعـة

ودهش الناس لهذه المقتلة الجزاف لحجر بـن عـدي ،واهتـز لهـا

فأطال الخطبة وأخر الصﻼة ،فقال له حجر بن عـدي :الصـﻼة! …

العالم اﻹسﻼمي هزة عنيفة أورثته مبغﺿة لدولة بني أميـة مـن تلـك

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

المبغﺿات التي كمنت وطالت؛ حتى نُ ِس َيت أسبابها وبقيت نوازعها،

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

وظل شبح الشهيد الوقور يساور معاوية إلـى يـوم وفاتـه ،فجـاء فـي

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

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

فصلى بالناس ،وكتب إلى معاويـة وكثـر عليـه ،فكتـب إليـه معاويـة

يومي منك يا حجر طويل".

ليشده بالحديد ويرسل إليه ،فلما أراد أخذه قـام قومـه ليمنعـوه ،فقـال
حجر :ﻻ ،ولكن سمعًا وطاعة ،ف ُ
ش ﱠد في الحديد و ُحمِ ل إلـى معاويـة،



فينتفض غاضبًا ،ويـدعو بعضـه إلـى

ـ اثبت.

بعض.

أطيع .أفرج عن بياني اﻷول الذي يؤيد

أسمع صـوته يتنـادى ويسـتغيث،

الســحب فــي وجــه الــريح .أطــب مــن كــل

فينضــم الفيــل إلــى النعجــة .ينضــم

الفﻼحين المكدودين المتقاطرين فـي الحقـول

اﻻثنــان إلــى الحمامــة .يقــف ثﻼثــتهم فــوق

أن يرفعوا فؤوسهم كي تصد العاصـفة .أرى

ً
قلـيﻼ
ينام الغيم على كف السماء ،يستقر

الرخام الممتـد .يسـندون ظهـورهم المكـدودة

سا ومناجل تشق صدر الهواء الغاضـب.
فؤو ً

فـــي راحتهـــا الصـــافية ،يصـــارع الـــريح

على القطن .يفرشون اﻷكفان تحتهم .تغضب

أنا الذي أجرى ونعلـى قـد شـرد منـي أكـون

ويصدها ،فتمزقـه أشـﻼ ًء .يصـير كـل شـيء

الريح فترمـي مـا فـي يـدها .تنـزع أرديتهـا،

قادرا على أن أصرخ في وجه سيول الفضاء
ً

نريد أن نراهً :
تائهـا فـي الغابـة،
فـيﻼ أبـيض ً

وتقف عارية استعدادًا للمعركة .لكـن الغبـار

الجامحة ،تلك التي تغرق الوجـوه غطرسـة،

نعجــة جائعــة ،حمامــة ترمــي وداعتهــا فــي

الــذي أثارتــه أقــدام حافيــة يقــف فــي وجههــا

وأقول لها:

قبضة الهواء ،قط ًعا من رخام رائـق ،أجولـة

عــاري الصــدر .عينــاه حمــراوان .أظــافره

ـ قفي.

ً
أكفانــا
قطــن ملقــاة علــى رؤوس الحقــول،

مسنونة .فمه مفتـوح عـن سـكاكين قواطعـه،

لكنها ﻻ تطيعني .أكررها مرات .أنطقها

بعثرها الفناء ،تعانقهـا أنظارنـا السـابحة فـي

وأنياب حادة تعلن الحرب.

من أعمـاق روحـي .أجـدها تتمهـل ،فيصـير

الفراغ ،وأقدامنا التي تلـثم التـراب ،وتـدوس

تــدق طبــول الســماء رع ـدًا يهزنــي أنــا

الــريح نســائم ،وﻻ يســتطيع شــيء أن يهــز

على زخات خفيفة ،وتثير العجـاج ،يعلـو ثـم

الساري فوق الجسور العالية المعزولة .أرفع

ي اللتين تمضـيان فـوق الجسـور الذاهبـة
قدم ﱠ

يعلــو ،يخــالط الســحاب ،يجرحــه ،يفزعــه،

ي إلى الفضاء البعيد فأسمع من يقول لي:
عين ﱠ

إلى حلمي .النصر يقترب يـا مـن آمنـت بـه.



ً
محاﻻ أبدًا.
لم تقل إن شيئًا
هكذا أقول لنفسي ،فأرى السماء تزمجر،
وتلمع في عيني فؤوس الفﻼحـين التـي تشـق
الهــواء كمــا شــقت اﻷرض الصــلدة ،وأســمع
صوتًا غريبًا يقول لي:

سا:
الجري المتواصل أسمع هم ً
ـ نحن مع المطر.

أقول لهم:
ـ نحن النهـار الـذي يلـون الليـل بـالنور.

ي لتســقط زخاتــه فوقهــا .أســمع
أمــد كف ـ ﱠ
صوتًا خافتًا يقول:

نحن الحياة التي تقول للرحيل اﻷبدي تمهـل.
نحن الرحيل إلى السكينة والنعيم.

ـ أنا هنا وقد عرفت دوري.

يا أيها الذين أضناكم اﻻنتظار ،وتقلمـت

ـ ليس أمام الذي توزع بين أشواق امرأة

أدرك عنـــدها أن قطـــرة ســـقطت فـــوق

أظــافركم وأنيــابكم ،وضــاع صــراخكم فــي

عولت عليه وأخرى انتظرته سوى أن يقاوم.

صخرة ،قد أقسمت بأغلظ اﻷيمان أن بوسعها

الهــواء هبــاء ،ﻻ تيأســوا .اجلســوا صــامتين

أقاوم فﻼ أكتفى بالنداء ،إنما أقـف فـوق

أن تشقها نصفين ،ثﻼثة ،أربعة ،على قدر ما

تحت نور شـمعة ،تـؤنس وحشـتكم ،واقـرأوا

يستطيع الناس أن يعدوا.

تاريخ الذين ذهبوا .مثلكم كـانوا يعتقـدون أن

الجســر العــالي غيــر عــابئ بمــن سيســتجيب
ﻻســتغاثتي ،وﻻ التــراب الــذي يجــري تحــت

يسألني أولئك الذين أكلهم اليأس:

كــل شــيء آل إلــى الظــﻼم والخــوف والــدم

قدمي بعد طول سكون ،وﻻ انتظام الفﻼحـين

ـ خرجنا طل ًبا للمطر ،وصرخنا في وجه

والتيه.

في صف واحد وقد نكسوا فؤوسهم ،وأدخلوا
المناجل في أغمادها.

العاصفة ،وما نالنا غير القحط.
أمضﻎ كلماتهم على مهل ،وأقول:

ً
طــــويﻼ يتبــــادلون العتــــاب
جلســــوا
ويتساءلون:
ـ من الـذي ضـيع لحظـة النسـيم الطليـق

ً
رجـﻼ
أنا أعول دائ ًما علـى كلمـة تنـادي

ـ لوﻻ الذين أنتم هم ما كان يمكـن للحيـاة

ً
رجـاﻻ ،فتكتمـل الصـفوف ،ويعـرف
فيصير

جحيمـا ،أو
أن تمضي .ربما تصير غابة ،أو
ً

الــذين دخلــوا إلــى الخنــان واﻷكفــان ووقفــوا

تام ـا ،أو شــيئًا مــن ذلــك الــذي كــان
ضــياعًا ً

بعد طـول جـدل ينتهـون إلـى مـا كـانوا

على حافة القبور أن الـزمن يمـنحهم فرصـة

موجودًا وقت أن كانـت الضـغينة تمـﻸ نفـس

يصرخون به ،يثرثـرون حولـه ،دون فائـدة.

أخــرى للحيـــاة ،وعلـــيهم أن يتخيـــروا بـــين

أخ قتل أخاه في بدء الخليقة.

وقتها سيشعر الفﻼحـون أن الغـيم لـيس لهـم.

والورد والضحكات المجلجلة.

وأن ريحهم ﻻ تهز أغصان الشـجر فيتسـاقط

غمامات حبلى بالمطر وبين العاصفة.

منهــا ثمــر جنــي ،إنمــا هــي تلــك التــي تســلخ

ليس هناك من وقت طويل للتفكير ،اﻵن

الفرع من أخيه ،وتسقط اﻷسوار القائمة على

السؤال ،اﻵن القرار:

حواف الحـدائق .حينئـذ يـا أيهـا الـذي نناديـه

ـ مع المطر أنتم أم مع العاصفة؟

وينتظرنا ،سيولد الغيم اللطيف المثقل بالماء،

سـؤال أطلقـه أنـا الطليـق فـوق الجســور

ليســقى زرعنــا وضــرعنا ،ويقــول ﻷنصــار

حافيًا .ﻻ أسمع صـوتًا فـي البدايـة .يضـنيني

البور والقحل واليباب والبوار والخسران:

اﻷســى ،يقتلنــى اﻻنتظــار ،بعــد طويــل مــن

ـ تراجعوا.





إليهــا كبــار أهــل العلــم



علــى اخــتﻼف العصــور
والـــبﻼد نوجزهـــا فيمـــا

حتى نبـين قضـية المعتزلـة لـنفهم الفـرق بيـنهم وبـين اﻷشـاعرة

يلي:

نوجز اﻷمر في أن اﻹعتزال فرضته السلطة فـي ذلـك الوقـت علـى

 -١الوســــــــــــطية

المسلمين بواسطة ثﻼثة من خلفـاء بنـي العبـاس علـى مـدى سـنوات

واﻻعتــدال :غــار اﻹمــام

طويلة؛ فصار لهم دولـة ورجـال ولكـن الفكـر ﻻ يسـتمر وﻻ يسـتقر

اﻷشـــعري علـــى أهـــل

ضا من حاكم أو دولة وإن طال زمانه ،فﻼ بد أن تعود اﻷمة إلـى
فر ً

اﻹســﻼم وعلــى النــزاع

رشدها ،وﻻ بد لحجة العقل أن تغلب حجة السيف .لما توقف الحكـام
بالحياد وتركوا إرغام الناس على اعتناق مـذهب ،تنشـط أهـل الحـق
فــي بيــان العقيــدة الصــحيحة ،وشــاء ﷲ تعــالى للمــذهب المبطــل أن

ينتقض من داخله ،وهذه سنة ﷲ في اﻷرض 
) اﻷنبيـاء(١٨ :؛ لـذا تركـت اﻷمـة
مذهب اﻻعتزال ودخلت في مـذهب أهـل السـنة علـى يـد اﻷشـعري







واختيارا ،بعد أن أجبرت على تركه كر ًها واضطرا ًرا .وكان
عا
طو ً
ً

الــــذي حصــــل بيــــنهم،
والسبب في ذلـك النـزاع
هو التطـرف أو التنطـع،
سواء أكان في اﻷسـلوب
أم فــــــــــــــي اﻷدوات،
فالمعتزلــة غلّبــوا جانــب
العقل على النقل )الكتاب

اﻹمــام أبــو بكــر بــن الصــيرفي يقــول" :كانــت المعتزلــة قــد رفعــوا

والسنة(؛ مما دعاهم إلى

رؤوســهم؛ حتــى أظهــر ﷲ تعــالى اﻷشــعري فحجــزهم فــي أقمــاع

رد كثيــر مــن نصــوص

السماسم" .وقد عاد اﻹمام اﻷشعري إلى منهج السلف وأهل الحـديث

الســـنة النبويـــة الثابتـــة

ونقض مذهب اﻻعتزال من الداخل ،وهو الخبير بدقائق ذلك المذهب

بحجــة مخالفتهــا للعقــل،

العارف بدخائله ،وأعاد للعلوم اﻹسﻼمية وﻷهلها رونقها المعـروف،

وإلى كثير من التأويﻼت

فانضوى المفسرون والفقهاء والمحدثون ومعظم علماء اﻹسﻼم تحت

المجحفـــــة والمتكلفـــــة

لوائه ،فصار إمام أهل السنة.

لنصوص القرآن الكريم،
والحشوية أهملـوا العقـل

ومن أبرز معالم طريقته ،ومواطن قوتها وجاذبيتها التـي جـذبت

بالكليــة ،وتوســعوا فـــي



ـرا مــن اﻷخبــار الموضــوعة والمكذوبــة ،كمــا
النقــل؛ حتــى قبلــوا كثيـ ً

والحــروف واﻷصــوات

جمدوا عند ظواهر النصوص؛ مما أنحرف بهم إلى التورط في القول

فهــي مخلوقــة بــﻼ شــك،

بالتجســيم ،ونســبة مــا ﻻ يليــق إلــى البــاري عــز وجــل كاﻷعضــاء

وهي الدال على كﻼم ﷲ

والجوارح والجهة وغير ذلك.

وليســت عــين كــﻼم ﷲ.

فجاء اﻷشعري يدعو الناس إلى وسطية اﻹسﻼم ،فيقول للفريقين:

أمــا إن أردتــم المعــاني

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

القديمة وكﻼم ﷲ النفسي

والنقل رسالة ﷲ إلى خلقه ،وﻻ يمكن أن يتعارض العقل والنقل؛ ﻷن

فهــي مــدلول كــﻼم ﷲ،

مصدرهما واحد من عند اﻹله الحكيم الذي ﻻ يصدر عنه إﻻ الحكمـة

وهي بﻼ شك قديمة غير

البالغة ،وإن حصل خﻼف بين العقل والنقل فﻼ بد أن يكون ثمة خلل

مخلوقة.

ما ،فإما أن يكون النقل غير صحيح ،أو صحي ًحا ولكنه غير صـريح،

وهكـــــــذا حـــــــرر

وإما أن يكون ما ظنناه عقﻼً ليس مسل ًما ،وبالتـالي فالخلـل فـي فهمنـا

اﻷشــعري الخــﻼف بــين
الفـــــريقين وارتضـــــى

وليس للعقل أو النقل ،وهكـذا ﻻ بـد مـن التوفيـق بـين العقـل والنقـل،

جمهور اﻷمة هذا الحـل

بحمل كل واحـد علـى مـراد ﷲ تعـالى حسـب الطاقـة البشـرية وبعـد

الذي فيه تحقيق المسألة؛

استفراغ الوسع وبذل أقصى الجهد لذلك.

فانتهت بذلك محنة خلـق

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

القـــــرآن ،وبالطريقـــــة

متوافقين في أصلهما ،والتعارض بينهما إنما هو طارئ بسـبب أفهـام

نفســها أجــاب اﻷشــعري

البشر ،سعى اﻹمام اﻷشعري ومدرسته من بعـده إلـى اﻹصـﻼح بـين

وأصـــحابه عـــن جميـــع

المسلمين المختلفين ،بتحرير محل النزاع ،وذلك ببيان مواطن اﻻتفاق

المســــــائل الخﻼفيــــــة،

واﻻختﻼف ،وبذلك ذهـب معظـم الخـﻼف بـين المسـلمين .ولنضـرب

فانتهى اﻻعتـزال تلقائيـا

على ذلك أشـهر مثـال اختلـف فيـه المسـلمون سـنوات عديـدة وكيـف

بعد أن تحـرر الخـﻼف.

استطاع اﻷشعري ومدرسته فك النزاع فيه ،والعـودة بالمسـلمين إلـى

واﻷمثلـــة التـــي حصـــل

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

فيها خﻼف فـي السـاحة

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

الفكرية اﻹسﻼمية كثيرة

قبل اﻷشعري قال المعتزلة :إنه مخلوق ،بدليل أنه حروف وأصوات،

جــدا كمســألة الرؤيــة

والحرف معلوم أن لـه بدايـة ونهايـة فكيـف يكـون قـدي ًما وصـفة مـن

 يوم القيامة ،وسـائر

صفات ﷲ ؟! واﻷصوات ناتجة عن الحركة ،والحركة والسـكون

صفات ﷲ  ،وكـذلك

من صفات اﻷجسام؛ فيستحيل أن يكون قدي ًما .وﷲ تعال وصـفه بأنـه

مســألة القــدر ،وغيرهــا

اسـتَ َمعُوهُ َو ُهـ ْم
محدث بقولهَ ﴿ :ما َيأْتِي ِهم ِ ّمن ِذ ْك ٍر ِ ّمن ﱠر ِّب ِهم ﱡم ْحـ َد ٍ
ث ِإﻻﱠ ْ
َي ْلعَبُونَ ﴾ )اﻷنبياء ،(٢ :وقال خصومهم :بل هو كﻼم ﷲ لقوله تعـالى:

وكتب العقيـدة والتفسـير
طافحة باﻷمثلة وقد ساق
الحافظ ابن عساكر أمثلة

ﻼم ﱠ ِ﴾
﴿ َو ِإ ْن أ َ َح ـ ٌد ِ ّم ـنَ ال ُم ْش ـ ِركِينَ ْ
اس ـتَ َج َ
اركَ َف ـأ َ ِج ْرهُ َحتﱠ ـى َي ْس ـ َم َع َك ـ َ

كثيــرة فــي كتابــه تبيــين

)التوبة ،(٦ :وكﻼمـه صـفته وصـفته قديمـة .فجـاء اﻹمـام اﻷشـعري

كذب المفتري.

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






بقية :الفضائل الخاصة:
بقيــة :٢ :أبنــاء النبــى  ومواقــف
من حياتهم الطاهرة
 - ٤السيدة فاطمة الزهـراء بنـت النبـى
 الريحانة والبضعة النبوية :
مولدها ونشأتها:

ولــدت الزهــراء قبــل بعثــة النبــى 
وعمره حينئذ خمس وثﻼثون سنة ،وذلك فى
يوم التحكيم عند إعادة بناء الكعبة ،يوم أخمد

النبى 

بحكمته وفطنته نار الحرب بـين

قبائــل قــريش المتنازعــة حــول مــن يضــع
الحجر اﻷسود المقدس فى مكانـه؛ فقـد بسـط
رداءه ،ووضع فيه ذلـك الحجـر وطلـب مـن
زعماء القبائـل أن يمسـك كـل مـنهم بطـرف

الرداء ثم وضعه بيده الشريفة فى مكانه.

وتبتسم ،فسألتها السيدة عائشة  عن ذلـك

ألقابها:

فأجابتها :ما كان لي ﻷفشـى سـر رسـول ﷲ

لقبــت  بأســماء عديــدة تمثــل كلهــا

 ،فلما انتقل النبي 

سألتها فقالـت:

صفاتها الجليلـة الحميـدة فعرفـت بالصـديقة،

إن أبــى قــال لـي فـي أول مــرة" :إن جبريــل

والمباركــة ،والطــاهرة الزكيــة ،والراضــية،

كان يعارضني القـرآن الكـريم فـي كـل سـنة

والمرضـية ،والمحدثـة ،وأم أبيهـا والزهـراء

مرة واحدة ،وإنه عارضني إيـاه مـرتين هـذا

 ...الخ.

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

وقد سـميت  فاطمـة؛ ﻷن ﷲ تعـالى
قــد فطمهــا وحفظهــا

نعم السلف أنا لك" فتبسمت ]متفق عليه[.

مـــن النـــار ،ولقبهـــا

إنها السـيدة فاطمـة الزهـراء بنـت النبـي

النبـــــــــــــى :

 الت ـي قالــت فيهــا أم المــؤمنين الســيدة

الزهراء.

عائشــة " مــا رأيــت أح ـ ًدا مــن خلــق ﷲ

مكانتهـــا وحـــب
النبى  لها:
كانــــت حبيبــــة

المفكر الصوفي
المستشار


ثم أردف بقوله" :وإنك أول أهلي لحوقًا بـي،

أشبه حـديثًا ومشـ ًيا برسـول ﷲ مـن فاطمـة"
]الترمذي[.

وأخبر النبي 

أنها سيدة نسـاء أهـل

النبــــــــــــــي 

الجنة ]الترمذي والحاكم[ .وأخبر عنها النبـي

وريحانتــه وحافظـــة



أسراره؛ فقد جلسـت

فقال" :خير نساء العـالمين أربـع :مـريم ابنـة

يوم ـا فأســر
بجــواره ً

عمران ،وآسية امرأة فرعون ،وخديجة بنـت

إليها بنبأ جعلها تبكى

خويلــد ،وفاطمــة بنــت محمــد ] "ابــن



أنها واحـدة مـن خيـر نسـاء العـالمين.

حجــر فــى اﻹصــابة[ .وكــان يقــول عنهــا:
"فاطمــة بضــعة منــى ،يــؤذينى مــا أذاهــا،
ويريبنــى مــا رابهــا" ]متفــق عليــه[ .فكانــت
ريحانته وأحـب بناتـه إليـه؛ ﻷنهـا أصـغرهن
وحافظة نسـله .وكـان إذا دخـل عليهـا النبـى



قامت له وقبلت يده وأجلسـته مكانهـا،

وإذا دخلـــت عليـــه ،أخـــذ بيـــدها وأجلســـها
بجواره ،ورحب بها أيما ترحيـب .وكـان إذا
قدم من غزو أو سفر يبدأ بالمسـجد فيصـلى،




منزل خاص يسـتقبل فيـه عروسـه الزهـراء

  
  
  
  

   

  




ثــم يــزور ابنتــه فاطمــة الزهــراء ثــم يــأتى
وهاجرت الزهراء إلى المدينة وهى فـى

أزواجه )رضوان ﷲ عنهن(.
مساندتها ودفاعها عن أبيها :
شهدت السيدة فاطمة منذ طفولتها أحـداثًا

جسا ًما كثيرة ،فقـد كـان النبـى 

يصـلى

يو ًما بالكعبة وبعض سفهاء قريش جالسـون،
فانبعث شقى من أشقياء القـوم فـأتى بأحشـاء
جـزور فألقاهـا علـى رسـول ﷲ  وهـو
ساجد ،فلم يزل ساج ًدا؛ حتـى جـاءت فاطمـة
فأزالــت عنــه اﻷذى .كمــا كانــت أم جميــل –

الثامنــة عشــرة مــن عمرهــا وكانــت معهــا أم

توجه النبى  إلى بيت الزوجيـة الجديـد

ودعا بماء فتوضئوا منه ثم دعا النبى 
لهمــا بقولــه) :اللهــم بــارك فيهمــا وبــارك
عليهما ،وبارك لهما فى نسـلهما ،فتوضـئوا(
]ابن سعد[.
أوﻻدها:
بعد عام سـعيد ملـيء باﻹيمـان رزق ﷲ
فاطمــة  ابنهــا الحســن ،فاستبشــر النب ـي

كلثــوم ،وكــان ذلــك فــى الســنة اﻷولــى مــن
الهجرة.

الحسين ،ثم ولد لهما محسن الذى توفى وهو

زواﺟها:

صغير ،ثم ّ
من ﷲ على بيت النبوة بمولودتين

ف ـى الســنة الثانيــة تقــدم كبــار الصــحابة

جميلتــين همــا :الســيدة زينــب ،والســيدة أم

وعلى رأسـهم أبـو بكـر الصـديق وعمـر بـن

ي ٍ  والسـيدة فاطمـة
كلثوم ،بنتا اﻹمام علـ ّ

للنبـى  يطلبـون الـزواج

جميعـــا( ،وكانــــت الســــيدة فاطمــــة
)
ً

الخطاب 

من السيدة فاطمة ،لكـن الرسـول اعتـذر لهـم

امــرأة أبــى لهــب – تلقــى اﻷقــذار أمــام بيتــه
فيزيلهــا فــى هــدوء ومعــه فاطمــة تحــاول أن

ﷲ وجهه( فوافق النبى .

تدفع عنه أذى السفهاء والجهﻼء.

ووســائدهما إﻻ الليــف وبعــد صــﻼة العشــاء

خيـرا ،ثـم رزقـت مـن بعـده ابنهـا
 فيه
ً

فى رفق ،ثم طلبها على بن أبى طالب )كـرم

تعيد إلـى المكـان نظافتـه وطهارتـه .وكانـت

بعــد تجهيزهــا ،ومــا كــان حشــو فراشــهما

مهـرا للسـيدة فاطمـة قـدره
ي
ً
وقد قدّم عل ﱞ
أربعمائة وسبعون دره ًما ،وكانت ثم ًنا لـدرع

ﺟهادها:

أهداها له الرسول  يوم بدر ،واشـتراها

أجــل ،لقــد قاســت الســيدة فاطمــة 

منه عثمان بن عفان 

بهذا الـثمن ،وكـان

عذاب الحصار الشـديد الـذى فرضـه الكفـار

جهازها خميلة ،ووسادة من أدم حشوها ليف

على المسـلمين وبنـى هاشـم فـى شـعب أبـى

ورحاءين ،وسقاء ،وجرتين.

وزوجهــا علــى ،وابناهــا الحســن والحســين

 أعز النـاس وأقـربهم إلـى النبـى 
فقد ورد أنه لما نزل قـول ﷲ تعـالى :فَ ُقـلْ
سـاء ُك ْم
ساءنَا َو ِن َ
تَ َعالَ ْواْ َن ْدعُ أ َ ْبنَاءنَا َوأ َ ْبنَاء ُك ْم َو ِن َ
سـنَا وأَنفُ َسـ ُك ْم ث ُـ ﱠم َن ْبت َِهـلْ َفنَجْ َعـل لﱠ ْع َنـةَ ّ ِ
َوأَنفُ َ

َعلَى ْالكَا ِذ ِبينَ 

]آل عمـران :آيـة  .[٦١دعـا

رســـول ﷲ  عليـ ـا وفاطمـــة والحســـن
والحسين وقال) :اللهم هؤﻻء أهلي( ]مسـلم[.

طالب ،وعانت من فراق أمها )خديجة (

وفى يوم زواجها قـدم النبـى ً 
طبقـا

وقــال) :اللهــم هــؤﻻء أهــل بيتـي وخاصــتي،

التـــى تركتهـــا تعـــانى ألـــم الوحـــدة وحنـــين

مليئًا بالتمر ﻷصحابه وضيوفه الكرام ،وفـى

تطهيــرا(
أذهــب عــنهم الــرجس وطهــرهم
ً

الذكريات بعد وفاتها.

ي قـد وفـق إلـى اسـتئجار
ليلة البناء كـان علـ ﱞ

]الترمذي[.



لسنوات طويلة بالغموض لتفسيرها.
رغم أن حالة التجديد في هذا العصر
منــذ بــزوغ الكتابــات اﻷولــى للشــيخ

ﻻ تختلف نهائيا عن حالة العلــم والعلمــاء

محمــد عبــده فــي مصــر المحروســة ثــم

في الوطن العربي ،بل إن التجديد الــديني

بيـــروت ،وتتعـــالى صـــيحات ودعـــوات

والتطوير الفكري بات محــتمﻼً ومرهونًـا

تجديد الخطــاب الــديني ،ومــن ثــم إعــﻼء

برهانات يمكن تحقيقها ،أمــا المحســوبون

الفكـــر الـــديني المســـتنير الـــذي يمقـــت

على العلوم اﻷساسية والمنتشــرون بكافــة

رفضــا
التطــرف ويأبــاه بــل ويرفضــه
ً

كليــات العلــوم بالــدول العربيــة بــأمرهم

ً
مطلقــا ،ومنـــذ طروحـــات التجديـــد فـــي

يستحق الرثاء والتخفيف من وطأة فشلهم

النصف اﻷول من القرن العشرين ،وبات

وهم صوب مواجهة جائحــة كورونــا وﻻ

الحديث عــن التحــديات التــي تواجــه هــذا

يزالون يصدقون أنفسهم بأن لهم رصــي ًدا

الخطــاب الــذي تعالــت الصــيحات بشــأنه

علمي ـا رصــينًا وجــادا ،وهــم فــي حقيقــة

مجد ًدا في مطالع القرن الواحد والعشرين

اﻷمــر جملــة مــن المــوظفين اﻷكــاديميين

تحدي ًدا عقب اشتعال اﻻنتفاضات العربيــة

يقومون بإجراء أبحاث ودراسات معمليــة

المعروفة إعﻼميا بثورات الربيع العربي

مغلقــة إمــا بهــدف الترقيــة الجامعيــة أو

بضــرورة تجديــده وإصــﻼحه ،ومواكبتــه

ﻷسباب تتعلــق بقتــل وقــت الفــراغ ،وفــي

للتطورات والمستجدات المعاصــرة .ومــا

ســبيل ذلــك يدغــدغون مشــاعر طﻼبهــم

لبثــت هــذه اﻻنتفاضــات الشــعبية تــذهب

البائسين بحكايا وقصــص وروايــات عــن

وئيدة صوب شاطئ اﻻســتقرار السياســي

منجزهم العلمي الوهمي.

فــي بعــض الــدول العربيــة؛ حتــى اتجــه

ولكم تطرقت إلى هذا الشأن وأفرغت

الكثيــرون مــن جديــد إلــى توجيــه النقــد

حديثًا مطوﻻً تضمنه كتــابي الصــادر فــي

أيضــا
واللــوم والعتــاب بــل والتقــويض
ً

٢٠٢٠م عــن اﻻتحــاد اﻷوروبــي بعنــوان

للخطاب الديني المعاصــر ،بينمــا ارتــدى

"الجائحــة ومســتقبل العلــوم" انتهيــت بــه

آخــرون ثــوب العــالم الكيميــائي فتنــاولوا

بفصــل عــن رصــد واقــع البحــث العلمــي

بالرصــد والتحليـــل والتأويـــل نصـــوص

والمختبرات العربية البليدة التي لم تفــرز

الخطاب الديني المعاصــر ،ومــا تتضــمنه

عال ًما يمكننا عن طريق منجزاته البحثيــة

من ظواهر تســترعي النظــر والمعالجــة،

التصدي لجائحة كوفيد .١٩

وآراء فقهيـــة جدليـــة أصـــابت المجتمـــع



عا وكر ًها وقص ًدا
واتفق الجميع ـ طو ً

 -فــي امتطــاء جــواد المشــاركة الفاعلــة

الخطاب الديني .ورغم أنهم ضد التجديــد

لتجديد الخطاب الديني وليس تطــويره أو

الفقهي وتثوير الفكر الــديني بمــا يتناســب

تعديله ،بما يتناســب مــع المتغيــرات التــي

وظروف العصر وبما يتوافق مع مقاصد

تطرأ على مجتمعاتنــا اﻹســﻼمية ،وغفــل

الشـــريعة اﻹســـﻼمية ،إﻻ أنهـــم برعـــوا

الكثير والكثير عن تجويده ،بالقــدر الــذي

بعض الشيء في التجديد لكن مــن زوايــا

يسمح لنا أن نقدم اﻹسﻼم المعاصــر كمــا

أخرى أكثر إثارة ودهشة.

كــان فــي ســابق عهــده ،ﻻ كمــا يــدعي
المستشــرقون وأعــداء اﻹســﻼم علــى أنــه

فبمجرد أن استطعنا اســتيعاب الفكــرة

خطاب يحض على القتل ويدعو للدموية.

اﻷكثر عجبًا ودهشــة وهــي نكــاح الجهــاد

وﻻ شــك أنــه منــذ اﻻحتكــاك الثقــافي

التــي أطلقهــا تنظــيم الدولــة اﻹســﻼمية

اﻷول بالحضارات والثقافات الوافدة غير
اﻹسﻼمية ،وجــدنا موجــات مــن الغضــب
المحمـــوم ضـــد اﻹســـﻼم والمســـلمين،
وحركات وتيارات تزعمتها جماعات من
المستشرقين المتسلحين سلفًا برهانات من
شــأنها محاربــة اﻹســﻼم والقضــاء عليــه،
وحينما فشلت هذه التيــارات والجماعــات
وما زامنتها مــن دراســات لغويــة ودينيــة
مـــن جانـــب كبـــار المستشـــرقين غيـــر
المســـلمين ،وجـــدت بعـــض الحكومـــات
اﻷجنبيــة ذريعــة أخــرى جديــدة لتقــويض
اﻹسﻼم وســماحته قــد حــذرت مــن مغبــة
المستشـــرقين المغـــالين فـــي عـــداوتهم
لﻺسﻼم ،مستندين فــي غلــوهم هــذا وفــي
حملتهم المسعورة تلك ،على ما ينشر من
كتابات تلقى على صدر الخطــاب الــديني
الذي هو براء منه تما ًما .ولكن هذه المرة

الــدين اﻹســﻼمي نفســه ،مــن المغــالين

)داعش( منــذ ســنوات وانتشــرت بجنــون

والمتطــرفين فكري ـا وأيــديولوجيا وأولئــك

في معسكرات التنظيم التكفيري الجهــادي

خطــرا علــى الخطــاب الــديني
يشــكلون
ً

وتناولتهــا بالنقــد والتشــريح كــل اﻷقــﻼم

نفســه ،مــن خــﻼل بعــض اﻵراء الغريبــة

والمقاﻻت الصــحافية؛ حتــى خــرج علينــا

والقاســية التــي مــن شــأنها تزيــد الهــوة

أمراء النساء والشهوة والمفتونين بإشــباع

عا بين المواطن المسلم البسيط الــذي
اتسا ً

الغريزة الرئيسة للبقاء على الحيــاة وهــي

يريـــد أن يمـــارس عباداتـــه وفـــق نســـق

الجنس والرغبة الجسدية المفرطة ،بفكرة

فطـــري وســـطي وبـــين تلـــك اﻷفكـــار

وظاهرة جديدة أﻻ وهي جهاد الحب.
ومفــاد الفكــرة كمــا جــاء فــي التقريــر

الشرسة.
والذي نريد التأكيد عليه هو أن جملــة

المتميــز والــوافي الــذي أعدتــه صــحيفة

الحـــديث عـــن خطـــاب دينـــي معاصـــر

 Middle Eastاللندنية ،ويشير التقرير

محفوفة بالخطر والمخــاطر ،وﻻ نســتبعد

إلى أن هنالك ظــاهرة مســتحدثة ابتكرهــا

هجومــا منطقيــا مــن أصــحاب الخطــاب
ً

أمراء وفتاوى النســاء حيــث يقنــع الشــاب

المتشدد الذين ﻻ يزالون يعــانون مــن آفــة

المسلم المنتمي بالضرورة إلــى التيــارات

اﻻستعﻼء فــي الــنص والحــوار .وهــؤﻻء

الدينية اﻹسﻼمية فتاة غير مسلمة بالحــب

المتشــددون المغــالون هــم يشــكلون أهــم

مســتخد ًما أحاديــث وأقاصــيص وحكايــا

وأبرز بل وأخطــر عقبــة تواجــه جراحــة

الغــرام والهــوى ،ومــن ثــم الــزواج بهــا

تبدو الحملة أكثر شراسة ممن ينتمي إلــى

وإجبارها على اعتناق اﻹسﻼم.




هذه الظاهرة متفشية ومنتشرة في أوساط
المــراهقين والشــباب؛ والعامــل الــرئيس فــي
انتشارها وتفشيها هو مـا يلحظـه أولئـك مـن
مظاهر الفتنـة واﻹغـراء مـن أزيـاء النسـاء،
ومشــيتهن الخليعــة ،وتبــرجهن المثيــر فــي
الشوارع ،وفي المنتزهات ،وفي كل مكان.
هــذا فــي محــيط المجتمــع العــام ،أمـا مــا

 -إمــا أن يشــبع غريزتــه الجنســية فــي

ظـــــــاهرة
العــــــــادة
الســــــرية

الحرام.
 وإمــا أن يخفــف مــن حــدتها بالعــادةالسرية.
وعلـــى أخـــف اﻷمـــرين الضـــرر بـــالغ
ومتحقق على الجسم والنسل والعقل والصحة
النفسية.
ولكــي تكــون الكتابــة عــن هــذه الظــاهرة

يرونــه فــي التمثيليــات واﻷفــﻼم فهــو أدهــى

شــاملة يحســن الـتكلم عنهــا كــذلك فــي أمــور

وأمــر؛ فمــاذا يــرون؟ ي ـرون كــل مــا يه ـيّج

ثﻼثة:

الغريــزة ويســقط العفــاف والشــرف ،ويقتــل
النخوة والغيرة والحمية.

)( ١

أما ما يقرؤونه في الكتب والمجﻼت من

 -١اﻷضرار التي تنجم عنها.
 -٢حكم الشرع فيها.
 -٣كيف نعالجها؟

القصص الغرامية ،واﻹثارات الجنسـية فهـو

أما اﻷضرار التي تنجم عنها فنحصـرها

من أشد المؤثرات على صحة الشباب العقلية

في اﻷمور التالية:

والخلقية.



فهذه المثيـرات وحـدها تكفـي فـي تـدرج

ثبت طبيا أن الذي يدمن على هذه العـادة

الشاب والشابة فـي طريـق الزنـا والفحشـاء،

يقع في اﻷمراض التالية:

واﻻنزﻻق في متاهات الفساد والرذيلة.

إنهاك القوى ،نحول في الجسم ،ارتعاش

والمراهق الشـاب إذا لـم يكـن عنـده مـن

باﻷطراف ،خفقـان بالقلـب ،ضـعف بالبصـر

مراقبــة ﷲ مــا يردعــه ،والخشــية منــه مــا

والذاكرة ،إخﻼل بالجهـاز الهضـمي ،إصـابة

يعصمه ،والحسبان للعواقب ما يزجره؛ فإنـه

س ِّل فـي
الرئتين باﻻلتهابات التي تؤدي إلى ال ﱡ

سيقع بين أمرين ﻻ ثالث لهما:

ـرا تـؤثر علـى الــدورة
أغلـب اﻷحيـان ،وأخيـ ً



الدموية وتسبب فقر الدم.

     





مــن أهــم هــذه اﻷضــرار مــرض ّ
العن ـة،
ومعناها عدم قدرة الشاب علـى الـزواج ،وﻻ

 
الحرمة وارتكاب اﻹثم ،وذلك لﻸدلة التالية:

)سـبعة ﻻ ينظـر ﷲ إلـيهم  ......عـدد مـنهم:

شك أن هذا المرض يتسبب عنه نفور المرأة

)أ( يقول ﷲ تعالى في سورة المؤمنـون:

من الرجل ،وﻻ يمكن والحـال هـذه أن تـدوم

وج ِه ْم َحـا ِف ُ
ظونَ * ِإﻻﱠ َع َلـ ٰى
َ و ﱠالـذِينَ ُهـ ْم لِفُـ ُر ِ

الرابطة الزوجية لتعذر اﻻتصال.

اج ِه ـ ْم أ َ ْو َم ـا َم َل َك ـتْ أَي َْم ـانُ ُه ْم َف ـإِ ﱠن ُه ْم غ َْي ـ ُر
أ َ ْز َو ِ

)ب( ســبق أن ذكرنــا فــي مبحــث حكــم

َملُومِ ينَ * فَ َم ِن ا ْبت ََغـ ٰى َو َرا َء ٰذَ ِلـكَ فَأُو ٰلَ ِئـكَ ُهـ ُم

الشرع في التدخين أن ما يؤدي إلى الضـرر

ْالعَادُونَ ) المؤمنون(٧ – ٥ :

ويوقع فـي المهالـك ،فاجتنابـه واجـب وفعلـه

ومن اﻷضرار اشـمئزاز كـل جـنس مـن
اﻵخر ﻻعتياد الرجل في إشباع الشـهوة عـن
طريــق هــذه العــادة اﻷثيمــة؛ ومعنــى هــذا أن
المرأة لـم تجـد حصـانتها بزواجهـا مـن هـذا
الرجــل المــريض ،وربمــا يــؤدي اﻷمــر فــي
النهاية إلى الفراق ،أو اتخـاذ المـرأة ُ
الخـﻼّن
سرا ﻹشباع غريزتها.


قرر العلماء النفسانيون أن المـدمن علـى
هذه العـادة يصـاب بـأمراض نفسـية وعقليـة
خطيرة ،وهي مرتبة كما يلي:
الــــذهول والنســــيان ،ضــــعف اﻹرادة،
ضــــعف الــــذاكرة ،الميــــل إلــــى العزلــــة

فيدخل في عموم هذه اﻵية :فَ َم ِن ا ْبت ََغـ ٰى
َو َرا َء ٰذَلِكَ فَأُو ٰلَئِكَ هُ ُم ْالعَادُونَ .
كــل تفريــغ للشــهوة مــن غيــر طريــق
الــزواج وملــك اليمــين؛ كالزنــا ،واللــواط،
واﻻستمناء باليد.

الناكح يده() ،(١فهذه النصوص بجملتهـا تـدل
على أن مزاولة هذه العادة حرام.

حرام؛ لعمـوم الحـديث الـذي مـر ذكـره" :ﻻ
ضــرر وﻻ ضــرار" ،ولعمــوم قولــه تبــارك
وتعــالىَ  :وﻻَ ت ُ ْل ُقــوا ِبأ َ ْيــدِي ُك ْم ِإ َلــى التﱠ ْهلُ َكــ ِة
)البقرة.(١٩٥ :
وبمــا أن مزاولــة العــادة الســرية يترتــب

وقد ثبت عن عطاء – وهو من أصحاب

عليهـــا أضـــرار جسـ ـمية وجنســـية ونفســـية

قومــا
ابــن عبــاس  أنــه قــال) :ســمعت ً

وعقلية ،فإنها محرمة لحديث" :ﻻ ضرر وﻻ

يحشرون وأيديهم حبـالى ،فـأظنهم هـؤﻻء –

ضــرار" ،وﻵيــةَ  :وﻻَ ت ُ ْل ُقــوا ِبأ َ ْيــدِي ُك ْم إِ َلــى

أي الذين يسـتمنون بيـدهم(؛ وقـال سـعيد بـن

التﱠ ْهلُ َك ِة.

جبير – وهو من طبقة التابعين ) :-عذب ﷲ

) (١هـ ــذه النصـ ــوص منقولـ ــة مـ ــن كتـ ــاب )ردود علـ ــى أ ﻃﻴـ ــﻞ(

أمة كانوا يعبثون بمـذاكيرهم( ،وورد كـذلك:

للﻌﻼمة اﳌﺮﺣوم :الﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ اﳊامﺪ ص .٤٠

واﻻنكماش ،اﻻتصاف باﻻسـتحياء والخجـل،
اﻻستشـــعار بـــالخوف والكســـل ،والظهـــور
بمظهــر الكآبــة والحــزن ،والتفكيــر بارتكــاب
الجرائم واﻻنتحار ،إلـى غيـر ذلـك مـن هـذه
اﻷضرار التي تشل التفكيـر ،وتميـع اﻹرادة،
وتحطم الشخصية ،وقـد أشـبعها المختصـون
دراسة وبحثًا.
أمــا حكــم الشــرع فــي مزاولتهــا فإنــه

ﻗــــ ـال رســــ ـ ل ﷲ ) :أﻻ إنــــــي أوت ــــ ـ
ال ـــاب وم لـــه معـــه ،أﻻ إنـــي أوت ــ القــ آن
وم له معه(.
 -رواﻩ أح في م ﻩ -






في جولة جديدة من حرب استهداف السفن ،ال ُمندلعة بين إيران وإسرائيل ،أعلنت طهران استهداف
سفينة تابعة لها عبر لغم ﻻصق ،في حين أفادت تقارير غربية بضلوع تل أبيب بالهجوم ردا على
هجمات إيرانية سابقة.
وبدأت التقارير عن استهداف سفينة إيرانية في البحر اﻷحمر بالتوارد في الساعات اﻷولى من يوم
اﻷربعاء  ٧أبريل الماضي.
وقالت وكالة "تسنيم" اﻹيرانية المقربة من الحرس الثوري :إن الحادث "وقع بسبب انفجار ألغام
ﻻصقة بهيكل السفينة".
وأضافت الوكالة أن السفينة "تتولى مهمة إسناد قوات الكوماندوز اﻹيرانية العاملة في حماية السفن التجارية اﻹيرانية خﻼل السنوات القليلة
الماضية".
وبعد ساعات من انتشار تلك اﻷنباء ،أعلنت طهران تعرض السفينة لﻼنفجار في البحر اﻷحمر ،وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية اﻹيرانية
سعيد خطيب زاده" :وقع اﻻنفجار بالقرب من ساحل جيبوتي ،ولم يسفر عن خسائر بشرية".
وأكد أن "الحادث لم يؤد إلى وقوع أي إصابات ،والتحقيقات الفنية جارية لمعرفة ظروف الحادث ومصدره ،وستتخذ بﻼدنا كل اﻹجراءات الﻼزمة
من خﻼل الجهات الدولية في هذا الصدد".
وأفاد بأن إيران سبق أن أبلغت رسميا المنظمة الدولية للمﻼحة البحرية التابعة لﻸمم المتحدة ،أن "السفينة المدنية ساويز كانت تستقر في منطقة
البحر اﻷحمر وخليج عدن ﻹرساء اﻷمن البحري على طول الخطوط المﻼحية" .وأفاد خطيب زاده بأن السفينة كانت تعمل "كمحطة لوجستية ﻹيران
في البحر اﻷحمر".
في أعقاب الهجوم ،قال مسؤول أمريكي لـ"نيويورك تايمز" اﻷمريكية :إن إسرائيل أخطرت الوﻻيات المتحدة أنها هاجمت السفينة اﻹيرانية
"ساويز".
وأوضح المسؤول الذي فضّل عدم ذكر اسمه ،أن إسرائيل أخطرت الوﻻيات المتحدة بأن قواتها قصفت السفينة اﻹيرانية المتمركزة في البحر
اﻷحمر ،حوالي الساعة ) ٧:٣٠صباحا التوقيت المحلي(" .وأضاف المسؤول" :اﻹسرائيليون أفادوا بأن الهجوم رد على هجمات إيرانية سابقة ضد
سفن إسرائيلية ،وأن ساويز تضررت ما دون مستوى المياه".
وفي السياق ذاته ،أشارت القناة اﻹخبارية اﻹسرائيلية " "١٢إلى أن السفينة ساويز معروفة ﻷجهزة المخابرات الغربية كسفينة يستخدمها الحرس
الثوري اﻹيراني للتجسس والمراقبة اﻹلكترونية ،وتعمل كقاعدة للمراقبة والقيادة واﻻتصال البحري من قبل القوات اﻹيرانية العاملة في البحر
اﻷحمر".
وأضافت القناة اﻹسرائيلية" :كشف تحليل لمصادر استخبارية أن السفينة كانت منتشرة بشكل أساسي لدعم الحوثيين".
وقال رام بن باراك ،النائب الحالي والمسؤول السابق في جهاز "الموساد" اﻹسرائيلي ،في تصريحات إذاعية "ﻻ أعرف ما إذا كانت هذه
ضا كيفية التسبب
المعلومات استهداف )ساويز( صحيحة أم ﻻ" .وتابع "لكن في حال صحّت ،يبدو أن أح ًدا ما يريد أن يجعلهم يدركون أننا نعرف أي ً
بأضرار للسفن أينما كان ،ويجب عليهم أن يكونوا حذرين".
المرة اﻷولى التي تتعرض فيها السفن اﻹيرانية لمناوشات من هذا النوع ،إذ يأتي الحادث بعد ضربتين لسفن إسرائيلية في المنطقة،
هذه ليست
ّ
وتقارير عن عشرات الضربات السابقة التي نفذتها إسرائيل وإيران على السفن البحرية لبعضهما البعض في البحر المتوسط والخليج العربي.
وفي حين ﻻ تعترف كلتا الدولتين بقيامهما بأي هجمات ،كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" اﻷمريكية ،في مارس الماضي ،أن إسرائيل
استهدفت ما ﻻ يقل عن  ١٢سفينة إيرانية متجهة إلى سوريا ،وتحمل في الغالب نف ً
طا إيرانيا دع ًما للرئيس السوري بشار اﻷسد.
ُ
وتعرضت السفن التي تحمل النفط اﻹيراني لثﻼث هجمات بحرية عام ٢٠١٩م ،بينما استهدفت السفن التي تستخدمها إيران ست مرات في عام
٢٠٢٠م ،وفقًا لما نقلته الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وإقليميين )مصراوي(.



كشف المرصد السوري لحقوق اﻹنسان أن عد ًدا من المرتزقة السوريين افتتحـوا
مشاريع خاصة بعد عودتهم من القتال في ليبيا ،باﻷموال التي تقاضوها من حكومـة
الوفاق ،وذلك للتغلب على صعوبات الحياة في سوريا.
وذكر فـي بيـان ،عـن افتتـاح أحـد المقـاتلين الـذين جنـدتهم تركيـا وجعلـت مـنهم
مرتزقة في ليبيا ،مسـب ًحا فـي مدينـة عفـرين بمسـاهمة تقـدر بنحـو  ١٠آلـف دوﻻر
أميركي تقاضاها من القتال في ليبيا خﻼل  ٦أشهر.
كما أضاف أنه رصد العديـد مـن الحـاﻻت المماثلـة اﻷخـرى لشـبان مقـاتلين فـي
صفوف فصائل موالية لتركيا ،قاموا بافتتاح مشاريع خاصـة بهـم بعـد عـودتهم مـن
ليبيا وتقاضيهم رواتبهم ،وخصّ بالذكر أحد الشبّان الذي افتـتح محـﻼً لبيـع وصـيانة
الهواتف النقالة في ريـف حلـب الشـمالي بمبلـغ يصـل إلـى  ١٠آلـف دوﻻر ،وآخـر
اشترى سيارة بعد حصوله على مبلغ  ٧٥٠٠دوﻻر أميركـي مقابـل قتالـه فـي ليبيـا
لمدة  ٥أشهر تقريبًا.
وأعــادت تركيــا خــﻼل اﻷشــهر الماضــية عــدة دفعــات مــن المرتزقــة الســوريين
المتواجدين على اﻷراضي الليبية إلـى سـوريا بعـد مشـاركتهم فـي حـرب طـرابلس
ضــمن صــفوف قــوات حكومــة الوفــاق ،لكــن هــذه العمليــة توقفــت منــذ  ٢١مــارس
الماضــي حســب المرصــد الســوري لحقــوق اﻹنســان ،رغــم المطالبــات الداخليــة
والخارجية بضرورة ترحيل المرتزقة اﻷجانب من ليبيا.
ويخشى المرصـد أن تكـون "عـودة قلـة قليلـة مـنهم هـي منـاورة تركيـة وعـودة
إعﻼمية فقط ﻻ غير ،حيث إن هناك أكثر من  ٦٦٣٠مرتز ًقا ﻻ يزالون فـي ليبيـا"،
وفقًا لمصادره من داخل المرتزقة.
كما أشار في بيان سابق إلى وجود "نوايا تركية ﻹبقاء مجموعـات مـن الفصـائل
السورية الموالية لها في ليبيا لحماية القواعد التركية هناك" ،ﻻفت ًا إلى أن الكثير من
المرتزقـة ﻻ يرغبــون بــالعودة إلــى ســوريا بــل يريــدون الــذهاب إلــى أوروبــا عبــر
إيطاليا") .العربية(.

قال الدبلوماسي الهندي السابق  :M.K Bhadrakumarإن
الوﻻيات المتحدة تستعين بتركيا من أجل إتمام عملية انتقال سياسي
في أفغانستان بعد مرور عشر سنوات على "سيناريو مماثل حصل"
في سوريا ،على ح ّد تعبيره.
كبيرا في السيناريوهين ،مضيفًا أن
ورأى الكاتب أن هناك تشاب ًها
ً
المشروع في سوريا كان إسقاط نظام الرئيس بشار اﻷسد عبر القوة،
بينما اﻷجندة في أفغانستان هي إخراج الحكومة الحالية برئاسة أشرف
غاني من السلطة واستبدالها بحكومة انتقالية تتضمن حركة طالبان.
وتابع "كﻼ السيناريوهين يقوم على اﻻستفادة من "مجموعات
جهادية" تتنكر بزي حركات التحرر".
وحول الدور التركي في سوريا ،أشار الكاتب  -الذي شغل
منصب سفير الهند لدى تركيا  -إلى أن أنقرة لم تقم فقط بتقديم الدعم
اللوجستي "للمقاتلين الجهاديين" من كافة أنحاء العالم كي ينضموا إلى
داعش والقاعدة ،بل إنها قامت بدعم وتسليح هؤﻻء من أجل خوض
الحرب ضد نظام الرئيس اﻷسد ،وأردف "هناك أدلة قاطعة تثبت قيام
تركيا بتدريب كوادر داعش والقاعدة".
ولفت الكاتب الى أن الوﻻيات المتحدة تستعين بتركيا في سياق
مشيرا في الوقت نفسه
إعطاء دور لطالبان في الحكم في أفغانستان،
ً
إلى أن اﻷمم المتحدة قد أكدت أن طالبان ستحافظ على عﻼقاتها
القديمة مع القاعدة.
ووصف الكاتب في الختام تركيا بﺄنها نسخة عن الوﻻيات المتحدة
على صعيد قدرتها على اﻻستفادة من اﻹرهابيين كﺄدوات جيوسياسية
)آسيا تايمز(.

حـذّر رئــيس لبنــان ميشــال عــون مــن "إفــﻼس" البلــد ،ونقــل البطريــرك المــاروني بشــارة الراعــي عــن رئــيس
الجمهورية الذي التقاه ،أن البلد "مفلس"؛ مما زاد الحاجة إلى "ضبط المال والفساد".
يﺄتي هذا التحذير المباشر واﻷول من نوعه علـى لسـان الـرئيس اللبنـاني ،فـي ظـل أزمـات اقتصـادية ضـاعفت
ع ِق َد فـي بـاريس  ٦أبريـل الماضـي ،لتنشـيط
اﻷعباء على لبنان ،فيما راهن اللبنانيون على مؤتمر "سيدر  "١الذي ُ
الواقع اﻻقتصادي من خﻼل قروض ميسرة بفوائد منخفضة سترفد فيها الدول الصديقة اﻻقتصاد اللبناني ،لتوظيفها
في مشاريع استثمارية بالشراكة مع القطـاع الخـاص ،بينهـا مشـاريع تنمويـة فـي قطاعـات البنـى التحتيـة والطاقـة
واﻻتصاﻻت ،لكن الدول المشاركة في المؤتمر اشترطت إجراء إصﻼحات بنيويـة فـي اﻻقتصـاد اللبنـاني والنظـام
اﻹداري ومحاربة الفساد .وم ّهدت الحكومة اللبنانية لذلك ،عبر إنجاز مشروع قانون الموازنة العامة للعام ٢٠١٨م،
تمهي ًدا ﻹحالته إلى مجلس النواب ﻹقراره.
من ناحية أخرى ،أكد عون أن العﻼقات اللبنانية  -السعودية عادت إلـى مـا كانـت عليـه إيجابيـة وطبيعيـة جـدا،
مطمئ ًنا أعضاء مجلس اﻷعمال اللبناني السعودي ،الذين زاروه ،الشهر قبل الماضي في قصر بعبدا ،إلى أنـه "مـا
من أمر يمكن أن يك ّدِر العﻼقات بين البلدين") .سكاي نيوز عربية(.



جابت  ٢٢مومياء ملكية شوارع القاهرة في موكب ملكي مهيب من المتحف المصـري بميـدان التحريـر إلـى المتحـف القـومي للحضـارة
المصرية في الفسطاط.
كان هذا الحدث هو اﻻفتتاح الرسمي للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.
فعلى خلفية اﻷلعاب النارية ،كانت المومياوات  ١٨-ملكا ً و ٤ملكات -تتنقل بالترتيب حسب العمـر علـى عربـات فرعونيـة ذهبيـة اللـون،
ومجهزة بنظام تعليق ركوب هوائي ﻻمتصاص اﻻهتزازات ،وتحمل أسماء ركابها باللغة العربية واﻹنجليزية والهيروغليفية.
قاد الموكب الملك سقنن رع تاو الثاني  ،Seqenenre Tao IIالذي حكم صعيد مصر في حوالي عام  ١٦٠٠قبل المـيﻼد ،بينمـا كـان
رمسيس التاسع ،الذي حكم في القرن الـ ١٢قبل الميﻼد ،في نهاية الموكب.
وقد تم وضع الرفات الملكية في حافظات عرض معقمـة علـى أحـدث طـراز لضـمان الحفـاظ عليهـا وذلـك تماشـ ًيا مـع المعـايير الدوليـة
الصارمة لنقل القطع اﻷثرية.
وقد رافق المومياوات  ٦٠دراجة نارية و ١٥٠حصا ًنا وفرقة موسيقية ملكية بقيادة المايسترو المصري الشهير نادر عباسي.
وطافت المومياوات حول المسلة في ميدان التحرير ،ثم سـار الموكـب علـى طـول نهـر النيـل؛ حتـى المتحـف القـومي الجديـد للحضـارة
المصرية ،حيث استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المومياوات في مقرها الدائم الجديد في الفسطاط.
واستقطب العرض الذي استمر  ٤٠دقيقة ١٢ ،شخصية شهيرة مصرية ،كما بثته أكثر من  ٤٠٠قناة تلفزيونية عالمية.
قضت القطع اﻷثرية الثمينة أسبوعين في مختبر المتحف القومي للحضارة المصرية ،حيث تم إعدادها للتركيب داخـل قاعـة الموميـاوات
الملكية ،المصممة على طراز وادي الملوك ،وفتح قاعة المومياوات الملكية للزوار في  ١٨أبريل ،تزام ًنا مع يوم التراث العالمي.
وفي خطوة للترويج ﻻفتتاحه ،قدم المتحف القومي للحضارة المصرية خص ًما بنسبة  ٪٥٠على أسعار تذاكر الدخول إلى قاعة المعارض
المركزية لجميع الزوار في الفترة من  ٤إلى  ١٧أبريل .باﻹضافة إلى ذلك أتيح لممثلي وسـائل اﻹعـﻼم المحليـة والدوليـة الفرصـة لتصـوير
القطع اﻷثرية داخل قاعة العرض المركزية مجا ًنا يومي  ٤و ٥أبريل.
ويعد المتحف القومي للحضارة المصرية واح ًدا من أكبر وأهم المتاحف اﻷثريـة فـي العـالم ،واﻷول مـن نوعـه فـي الحضـارة المصـرية
بأكملها ،حيث يتميز بإطﻼلته على عين الصيرة في قلب مدينة الفسطاط التاريخية بالقرب من قلعة الجبل.

وقعت شركة المياه اﻹسرائيلية "مكوروت" ونظيرتها البحرينية على اتفاقية بمﻼيين الدوﻻرات للتعاون المعلوماتي والتكنولوجي ولتطوير
وتحسين موارد المياه في البلدين .ووفق موقع "إسرائيل  "٢٤فقد تم توقيع اﻻتفاق بين الجانبين في البحرين بشكل رسمي وتم تسجيله في
البورصة اﻹسرائيلية.
ويعد هذا اﻻتفاق اﻷول من نوعه للشركة الحكومية اﻹسرائيلية مع سلطة المياه والكهرباء في مملكة البحرين ،وفي هذا اﻹطار ستقوم
ضا إدارة مصادر
"مكوروت" بإعطاء خدمات استشارة تخطيط ومرافقة بسلسلة مجاﻻت ،بما في ذلك تحلية مياه البحر والمياه المالحة ،وأي ً
المياه واﻹمدادات إلى سكان البحرين.
وتعليقًا على اﻻتفاق قال وزير الطاقة اﻹسرائيلي يوفال شتاينتس :إنه "اﻻتفاق التاريخي واﻷول من نوعه بين شركة مكوروت ودولة
عربية" ،وأضاف أن"الدول اﻷربع الموقعة على اتفاقيات السﻼم في إطار "اتفاقيات أبراهام" يعانون مثلنا من أزمة مياه ،ولذلك فإن الحلول
المتطورة لشركة "مكوروت" وشركات تكنولوجية إسرائيلية إضافية في مجال المياه يمكن أن تكون مجاﻻً واس ًعا للتعاون بين الجانبين وتقوية
سا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى إسرائيل) .روسيا اليوم(.
العﻼقات بيننا" .وكانت البحرين أعلنت تعيين خالد يوسف الجﻼهمة ،رئي ً






ﻰ بن أبﻰ طالب :
قال أمير المؤمنين اﻹمام ﻋﻠ ّ

ا ﱠدﻋﻰ رجل النبوة فﻰ أيام المأمون وزﻋـم أنـه إبـراهيم

 -كثرة النصح تهجم بك ﻋﻠﻰ كثرة الظنة.

الخﻠيل ،فقال له المأمون :إن معجزة الخﻠيل إبراهيم اﻹلقـاء

 -لكل ساقطة ﻻقطة.

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

 -ستساق إلﻰ ما أنت ﻻق.

أخــف مــن هــذه ،قــال :فبُ ْرهــان موســﻰ أنــه ألقــﻰ ﻋصــاه

 -ﻋاداك من ﻻحاك.

ﻰ مـن اﻷولـﻰ ،قـال
فصارت ثعبا ًنا ،قال :هـذه أصـعب ﻋﻠـ ﱠ

 -جدك ﻻ كدك.

المأمون :فبُ ْرهان ﻋيسﻰ أنه كـان يحيـﻰ المـوتﻰ بـإذن ﷲ،

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

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

والصبر من أسباب الظفر.

ابن أكثم وأحييه لكم فﻰ هذه الساﻋة ،فقـال يحيـﻰ :أنـا أول

 -ﻋار النساء باق يﻠحق اﻷبناء بعد اﻵباء.

مــن آمــن بــك وص ـدﱠق ،فضــحك المــأمون وأﻋطــاه جــائزة


ﻋن أنس  قال :خطبنا رسـول ﷲ  ،ﻋﻠـﻰ ناقـة

واستتابه.



له تسمﻰ الجدﻋاء ،فقال:
)أيها الناس ،كأن الموت فيها ﻋﻠﻰ غيرنـا كتـب ،وكـأن
الحق فيها ﻋﻠﻰ غيرنا وجب ،وكأن الذين نشيع من اﻷموات
ـوئهم أجــداثهم ،ونأكــل
ســفر ﻋمــا قﻠيــل إلينــا راجع ـون ،نبـ ّ ِ
تراثهم ،كأنا مخﻠدون بعدهم ،قد نسينا كل واﻋظة ،وأمِ ﱠنا كل
جانحة ،طوبﻰ لمن شغﻠه ﻋيبه ﻋن ﻋيب غيره ،وأنفـق مـن
مال كسبه من غير معصـية ،ورحـم أهـل الذلـة والمسـكنة،
وخالط أهل الفقه والحكمة ،طـوبﻰ لمـن ﻋمـل بعﻠـم ،وأنفـق
من فضل ،وأمسك من قﻠة ،ووسعته السنة ،ولـم يعـدها إلـﻰ
بدﻋة(.

قــال اﻹمــام المجــدد الســيد محمــد ماض ـﻲ أبــو العــزائم
رضوان ﷲ ﻋﻠيه:
ب َوت ُ َر ِ ّ
غ ـبُ ِف ـﻲ
 ْال ُو ُج ـوهُ ثَﻼَثَـةٌَ :رحْ َمان ﱠِي ـةٌ :ت ُ ِﻠ ـي ُن ْالقَ ْﻠ ـ َسـا ِنيﱠةٌ :ت ُ ْشـ ِغ ُل ِبالـ ﱡد ْن َيا َو َه ِ ّم َهـاَ ،و َشـ ْي َ
طا ِنيﱠةٌ :ت ُ ْشـ ِغ ُل
قَ ،و ِإ ْن َ
ْال َح ّ ِ
َاو ِة.
ِبالت ﱠ ْف ِرقَ ِة َو ْال َح َ
س ِد َو ْال َعد َ
اهـ ٍل ،فَ َمـاذَا
سفِيهٍَ ،ولَي ُْﻠـكَ لَ ْيـ َل َج ِ
 ِإذَا كَانَ َن َه ُار َ
اركَ َن َه َ
ص َن ُع ِب ْالع ِْﻠ ِم الﱠذِي َكتَبْتَ َو َح َم ْﻠتَ َوت َ َعﻠﱠ ْمتَ ؟!.
تَ ْ
اضـ ٌرَ ،و َو ْهـ ٌم
ان ﻋِبْ ٌء ثَقِيـلٌَ ،و ُجـ ْب ٌن َح ِ
 ْال َح َيا ُء ِبﻼَ ِإي َم ٍَباطِ ٌل.



 ســماحة موﻻنــا اﻹمــام المجــدد حجــة
اﻹسﻼم والمسلمين فى هذا الزمـان السـيد
محمـــد ماضـــى أبـــو العـــزائم  -قـــدس ﷲ
سـ ـ ﱠر ُك ْم ،ونفعنـــا ﷲ بكـــم ،وجعلكـــم وليـ ـا
ِ
مرشــدًا لطــﻼب العلــم النــافع – نــود مــن
سماحتكم التكـرم ببيـان عﻼمـات العـارف،
والفــرق بــين العــارف والــذاكر ،والزاهــد
والعابـــد ،والغافـــل والســـالك والواصـــل،
والعــارف الربــاني ،والحــب والفنــاء فــي
العارف الرباني.
فأجاب سماحته قائﻼً:


يا بنى:
 -١العارف :مـن تحقـق فنـاء مـا سـوى
اﻷحد ،ولم يشغله مال وﻻ ولد.
 -٢العــارف :مــن انصــرف بفكــره إلــى
قدس الجبروت ،مستدي ًما شروق نـور الحـق
في سره.
نورا ينظـر
 -٣العارف :من جعل ﷲ له ً
به.
 -٤العارف :يريد الحق سبحانه ﻻ لشيء
غيره ،ﻻ يُؤْ ث ُِر شيئًا على عرفانه ،ويعبده لـه
سبحانه فقط ،وﻷنه مسـتحق للعبـادة ،وﻷنهـا
نسبه الشريف إليه ،ﻻ لرغبة أو رهبة.
 -٥العــارف :يشــتغل بربــه عــن مفــاخرة
اﻷشكال في مجالس العطايـا ،وعـن منازعـة
اﻷضداد في منازل البﻼيا.
 -٦العارف :ﻻ يعجـب فـإن حصـل منـه
العجب ،سقط منه الطلب.
 -٧العارف :من تـوالى عليـه العلـم بـا
وصــفاته ،والنظــر إلــى مصــنوعاته ،وغلــب
عليه ذلك ،بحيث صار حاﻻً له.
بيان العارف :إن بين ﻷهل رتبة سرا لم
يكونوا أهﻼً له؛ إما أن ينكروه ،أو يهملوه.
رتب العارف :العارف من عـرف الحـق
وعلمــا ،وعجــز عــن الحقيقــة كشــ ًفا
كشــفًا
ً
وعل ًما ،وهي الرتبة التي بعدها يعـد العـارف
عبدًا كامﻼً تعالى ،متحق ًقا بمقام العبودية.
والعارف :إما باﻷثر أو بإلهام:
 -١العــارف بــاﻷثر :رتبــة البــاحثين فــي
مقام إحسان المريدين.
 -٢العــارف باﻹلهــام :رتبــة مــن صــفت
ضمائرهم ،بحسب اﻻستعداد اﻹلهـي المنـبلج
عن سنا صبح اﻷحديـة ،السـالبة كـل إيجـاب
بمظهرها ،الموجبة كـل سـلب ببطونهـا ،فـﻼ
ظهــور لشــيء إﻻ عنــد بطونهــا ،وﻻ خفــاء



لشــيء إﻻ عنــد ظهورهــا ،وهــذا ناش ـﺊ عــن
إحسان المرادين.
 -٣العــارف بــدل مــن أبــدال الرســالة:
علمــا،
العــارف بربــه عنــدنا عــالم زاده ﷲ ً
فعـــرف ﷲ ســـبحانه بأســـمائه ،وصـــفاته،
وأفعالــه ،ثــم صــدق فــي معاملــة ﷲ تعــالى،
وأفرده سبحانه عز ًما وقص ًدا ،ثـم تجـرد مـن
فساد اﻷخﻼق ،ونجاسة اﻷطماع؛ حتى صار
صابرا فـي ﷲ،
صابرا مع ﷲ،
صابرا با ،
ً
ً
ً
راضيًا عن ﷲ؛ حتـى ج ﱠملـه بلبـاس التقـوى،
وأقامه بدﻻً من أبدال الرسالة ،ومـن لـم يفقـد
العارف ﻻ يعرف ،أعنـى :يشـهد فيـه معـاني
الرسالة.
سقَ ٌر :العارف سقر ،ﻻ تبقي
 -٤العارف َ
وﻻ تذر ،نزاعة للبشر.
عقوبـــة العـــارف :لكـــل شـــيء عقوبـــة
وعقوبــة العــارف انقطاعــه عــن ذكــر ﷲ،
والعذاب على العارفين أهون من العصيان.
مطلب العارف :ليس للعارف مطلـب إﻻ
ﷲ ،فهـــو إليـــه آلـــه ﱠأواه ،وكيـــف ﻻ؟! وقـــد
استغرق جهره ونجواه ،فهو معـه ،أو عنـده،
أو لديه ،وفراره منه وإليه.



الفضل من ﷲ.
 -٢الزاهد :إذا مدح انقـبض؛ ﻷنـه يـرى
الفضل من نفسه.


 -١العبـــاد والزهـــاد :ﷲ  ،عـــروس
العباد والزهاد.
 -٢العارفون :عرائس ﷲ.


 -١العارفون :يتلذذون بمعانيهم التي هي
المعاني العبدية.
 -٢الغافلون :يتلـذذون بمعـاني اﻷلوهيـة
من العزة ،والكبرياء ،والعظمة ،فتنسيهم تلك
المعاني العبودية ،وهذا سر قوله تعالىِ  :إ ﱠن
سانَ لَ َي ْ
اسـتَ ْغنَى) العلـق:
طغَى * أَن ﱠرآهُ ْ
اﻹن َ
ِ
.(٧ ،٦


 -١السالك :إذا نظر إلى عمله ،أو حاله،
أو علمه ،وقف.
 -٢الواصـــل :إذا نظـــر إلـــى عملـــه ،أو
حاله ،أو علمه ،نقص.

حال العارف :للعارف لحظة مـع ﷲ ،ﻻ

 -٣العارف :إذا نظر العارف إلى عمله،

تعلـــم اﻷرواح قـــدرها ،وﻻ تـــدرك العقـــول

أو حالــه ،أو علمــه ،حجــب؛ ﻷنــه ينبغــي أن

نعتها.
صحبة العارف :ﻻ تـدخل علـى العـارف
بعلمك بـل ادخـل عليـه بجهلـكَ ،
َس مـع
ولـ َنف ٌ
العارف خيـر مـن عبـادة سـبعين سـنة؛ ﻷنـه
يرقى بك إلى كماﻻت التوحيد العالي.

ض ِل ﷲِ َو ِب َرحْ َم ِت ِه
يكون من أهل مقام قُلْ ِبفَ ْ
َف ِبــذَلِكَ فَ ْل َي ْف َر ُحــواْ) يــونس ،(٥٨ :وفرحــه
ينبغـــي أﻻ يكـــون إﻻ بالمتفضـــل ،المــــنعم
بالفضل والرحمة منه .

العــارف والمواجهــة :العــارف مــن إذا
واجهــه ربــه بجمالــه انقــبض ،وإذا واجهــه
بجﻼله انبسط.


 -١العارف :من كان قلبه قبلة للسانه.
 -٢الذاكر :مـن استشـعر حيـاء العبوديـة
وهيبة الربوبية عند ذكره.


 -١العارف :إذا مدح انبسـط؛ ﻷنـه يـرى

هــو الــذي عــرف ﷲ بعــد أن تعــرف ﷲ
إليه ،ووحده بعـد أن توحـد ﷲ لـه ،أي :أراه
أنه واحد ،وآمن به بعد أن لطف له ،ووصفه
بعد أن تجـلى ﷲ لسره ،وأخلص لـه بعـد أن
جذبه إليه ،وصلح له بعد أن اصطنعه لنفسه.
وتدل اﻵيات كلها علـى أن ﷲ تعـالى عرفنـا
نفســه بنفســـه ،فقـــام َ
)شــا ِه ُد ٱ ْل ُم َعــ ﱠرفِ ِمــنَ
ٱ ْل َم ْع ِرفَ ِة ِبﭑ ْل َم ْع ِرفَ ِة َب ْع َد تَ ْع ِريفِ ٱ ْل ُم َع ﱠرفِ ِب َها(.



هي معرفة صفاته وأفعالـه ،وإن معرفـة
ﷲ ﱠ
الحقـ ـة مؤديـــة إلـــى أن تعـــرف أن )ﷲ
أكبر( ،وهذه المعرفة تصل بك إلى أن يكون
رجاؤك في ﷲ وحـده ،وخوفـك منـه وحـده،
وعملك له وحده ،وهذا يصل بك إلـى أعظـم
مرتبة من مراتب التوحيـد ،وتصـل بـك هـذه
المرتبة العظيمة ،إلى ما هو أعظم منها ،بأن
ينكشف لك أﻻ فاعل إﻻ ﷲ تعـالى ،وأن كـل
شيء في الوجود من ﷲ ،وبا  ،و .


العالِم بال ﱡ
ش َب ِه الخفية ،ورعونـات الـنفس،
وببواعث الحظ والهوى ،وبنفثات الشياطين،
والعالم بأسرار الحكمة.


المحبة بد ًءا مواجهة روحانية في الوطن
اﻷول ،اجتمعت عليها اﻷرواح وائتلفت ،فـﻼ
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
تلتفــت ،ثــم جمــال أســماء الجمــال ،وجمــال
أســماء الجــﻼل ،ثــم جمــال أســماء الكمــال،
ففــرت مــن الكــون إلــى العــين ،وهــو جمــال
مجلى الذات اﻷحدية ،وهم القليلون أمام تلـك
الحضــرة ،جنــود عنــده ،مــا تعــارف منهــا
ائتلف ،وما تناكر منها اختلف ،فـإذا خرجـت
تلك اﻷرواح في هـذا الكـون ،عـرض عليهـا
كل ما رأته من تلك الجماﻻت أزﻻً فـي عـالم
الحسن والجمال ،فظنت أنه هو الجمال الذي
عشقته أزﻻً ،فجذبت فلم تجد أنسها ومطلبها،
حتـــى تقـــع العـــين علـــى صـــورة العـــارف
الرباني ،فاطمئنـت وفارقـت الكـون ،فأحبتـه
حب ـا فارقــت فيــه كــل حبيــب؛ حتــى نفســها،
فواجهتهــا حضــرة الــذات فــي مقــام الخﻼفــة
الكليــة والصــورة الكونيــة ،قبــل أن يظهــر
عينـا ً
الحــس والعقــل والــروح ،فتكــون ً
وأذنـا
لتلك الصورة المقدوريـة تـرى بهـا ،وتسـمع
بهــا ،حيــث إنهــا فنيــت بتلــك الصــورة عنهــا
فصارت مرآة ً لها؛ ﻷنها فـي الحقيقـة أسـرار
الذات.


ارتَحِ لُوهَا ت ُ َب ِلّغُ ُك ْم ْاﻵخِ َرةَ(.
ي ِ  أَنﱠهُ قَا َلِ ) :ن ْع َم ْال َمطِ يﱠةُ ال ﱡد ْن َيا فَ ْ
ي َ
ع ْن النﱠ ِب ّ
ابني مستقبل اﻷمةُ َ :ر ِو َ
ي ِ ب ِْن أ َ ِبي َ
ار نَ َجا ٍة
طا ِل ٍ
ص َدقَ َهاَ ،و َد ُ
ب  فَقَا َل) :ال ﱡد ْن َيا َد ُ
ار ِ
َوذَ ﱠم َر ُج ٌل ال ﱡد ْن َيا ِع ْن َد اﻹمام َ
ق ِل َم ْن َ
ص ْد ٍ
ع ِل ّ
ار ِغنًى ِل َم ْن ت َزَ ﱠو َد مِ ْن َها(َ .و َحكَى ُمقَا ِت ٌل أَ ﱠن ْال َخلِي َل  قَا َلَ ) :يا َربّ ِ َحتﱠى َمت َى أَتـَـ َر ﱠد ُد
ع ْن َهاَ ،و َد ُ
ِل َم ْن فَ ِه َم َ
اش مِ ْن َ
ْس َ
فِي َ
ب ال ﱡد ْن َيا ؟ فَقِي َل لَهُ :أَ ْمس ْ
ب ال ﱡد ْن َيا(.
ط َلبُ ْال َم َع ِ
ط َل ِ
طلَ ِ
ِك َ
ع ْن َه َذا فَ َلي َ
ار ْ
ت ِبـك الـ ﱠدائ َِر ْهِ ،مـ ْن
عزيزي مستقبل اﻷمة :قَا َل َم ْح ُمو ٌد ْال َو ﱠرا ُقَ :ﻻ ت ُ ْت ِبـ ْع الـ ﱡد ْن َيا َوأَيﱠا َم َهـا ذَمـا َو ِإ ْن َد َ
ض ِل َها أ َ ﱠن ِب َها ت ُ ْستَد َْركُ ْاﻵخِ َر ْه ،فَإِذًا قَ ْد لَ ِز َم ِب َما َبيﱠنﱠاهُ النﱠ َ
سـتْ ُر
ش ََرفِ ال ﱡد ْن َيا َومِ ْن فَ ْ
ور ال ﱡد ْن َيا فَ َو َجـ َ
ب َ
ظ ُر فِي أ ُ ُم ِ
ع ـ ْن ِج َه ـ ِة ا ْن ِت َ
أَح َْوال َِه ـاَ ،و ْالك ْ
ع ْم َران َِه ـا
س ـا ِدهَاَ ،و َم ـ َوا ﱠد ُ
َش ـ ُ
ظامِ َه ـا َوا ْخت َِﻼل َِه ـاِ ،ل ـنَ ْعلَ َم أَ ْس ـ َب َ
ف َ
ص ـ َﻼحِ َها َوفَ َ
اب َ
ور ِمـ ْن أَب َْوا ِب َهـا،
ي لَ ُهـ ْم أ َ ْسـ َبابُ ْالخِ َيـ َر ِة ،فَ َي ْق ِ
ِي َ
صـدُوا ْاﻷ ُ ُمـ َ
عـ ْن أ َ ْهل َِهـا ِشـ ْبهُ ْال َح ْيـ َر ِةَ ،وتَ ْن َج ِلـ َ
َوخ ََرا ِب َهاِ ،لتَ ْنتَف َ
ص َﻼ َح قَ َوا ِع ِدهَا َوأَ ْس َبا ِب َها.
َو َي ْعتَمِ دُوا َ
]كتاب أدب الدنيا والدين ،ﻷبى الحسن الماوردي ط – ١٦ .القاهرة

عبد ﷲ محمد حلمي
السويس

إبراهيم السيد الحوت
ههيا -شرقية

روان علي جلو
سيدي سالم

حلمي أحمد المعاملي
دمنهور

عﻼء طاهر

أمل صﻼح الدرعه
سجين – قطور – غربية

ههيا  -شرقية

كريم محمود مشعل

محمود فاروق أبو الخير

نديبة -دمنهور

سيدي سالم -كفر الشيخ



راح النبى  يدعو إلى ﷲ سرا ثﻼث سنين يصل الليل بالنهار ،والنهار بالليل دون وهـن أو فتـور،
يرتَكَ اﻷ َ ْقـ َر ِبينَ ) الشـﻌراء ،(٢١٤ :جمـع النبـى  بنـى عبـد
فلما نزل قول ﷲ َ  :وأَنذ ِْر َع ِشـ َ
يمس ،وشربوا حتـى
المطلب ،وأعد لهم طﻌا ًما وشرا ًبا ،فأكلوا حتى شبﻌوا وبقى الطﻌام كما هو كأنه لم
ّ
يمس.
رووا ،وبقى الشراب كما هو كأنه لم
ّ
فقال النبى  :يا بنى عبد المطلب إنى بﻌثت إليكم خاصة ،وإلى الناس عامة ،ثم تﻼ عليهم اﻵية.
ثم قال :فأيكم يبايﻌنى على أن يكون أخى وصاحبى؟
عاليـا
دوى ً
فلم يقم إليه أحد ،وحلق الصمت على الجميع كأن على رءوسهم الطير ،ولكـن صـوت فتـى ﱠ
ﻲ بن أبى طالب )كرم ﷲ وجهـه( ،الـذى قفـز يختـرق الجالسـين
ليهتك هذا السكون :أنا ...إنه اﻹمام عل ﱡ

حتى وقف لجوار النبى .

ثم ردد ثانية :أنا ..أكون أخاك وصاحبك .تهلل وجه النبى  وانبسطت أساريره قائﻼً :اجلس.
ﻲ بـن أبـى
ﻲ )كرم ﷲ وجهه( فأعاد النبى  حديثه مرة ثانية ،فلم يقم إﻻ اﻹمام علـ ﱡ
فجلس اﻹمام عل ﱞ
طالب )كرم ﷲ وجهه( ويقف لجـواره  ويقـول :أنـا ..أكـون أخـاك وصـاحبك .فيقـول لـه :

اجلس ..فجلس.
ﻲ يقول :أنا ..أكون أخاك وصاحبك.
ثم أعاد  حديثه مرة ثالثة فلم يقم إﻻ اﻹمام عل ﱞ
ضا بما صنع ]فضائل الصحابة .[٧١٢/٢
ﻲ ٍ )كرم ﷲ وجهه( ر ً
فتبسم النبى منشر ًحا ،ثم ضرب على صدر اﻹمام عل ّ

* الملح يزيل رائحة الثوم والبصل من اليدين.
* ﻻ تتسببى فى تسمم أفراد عائلتك فاحرصى على تغيير ليفة غسـل

للحصول علـى نتـائﺞ أفضـل ليـدين نـاعمتين

اﻷوانى من آن ﻵخر؛ ﻷن البكتيريا سري ًﻌا مـا تتـراكم بـين خيوطهـا

إليك وصفة لتقشير اليـدين ﻹزالـة الجلـد الميـت

عند استﻌمالها لفترة طويلة.

وتفتيح المناطق الداكنة.

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

قومى بمزج ملﻌقة من الفازلين وملﻌقتين مـن

حتى ﻻ تدمع عيناك.

السكر فى راحة اليـد ،ثـم قـومى بفـرك اليـدين،

* لسلق البيض المشروخ يمكنك تغليفه بورق اﻷلومنيوم ثم إسقاطه فى الماء المغلى.

وإذا لــم يتــوافر لــديك الفــازلين يمكنــك اســتبداله

* ﻹزالة اللبان من المﻼبس عليك بإحضـار قطﻌـة مـن الـثلﺞ وتمريرهـا علـى المكـان

بكريم مرطب ،وتأكدي مـن دعـك ظهـر اليـدين

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

والمﻌصم جي ًدا ،استمري فى الفـرك لمـدة دقيقـة

قومى باستخدام فرشاة المﻼبس للتخلص من البقايا.

واحدة ،ثم اغسلﻲ اليـدين جيـ ًدا سـوف تشـﻌرين

مالحـا وهـو مـا زال علـى النـار فيمكنـك تقشـير بصـلة أو بطـاطس
* إذا كان الطﻌـام
ً
وتقطيﻌها مكﻌبات كبيرة وغرسها فـى القـدر ،وعنـد التقـديم تـزال ،فهمـا يمتصـان الملـح
الزائد.

فورا.
بالنﻌومة ً
ق ـومى بﻌمــل تلــك الﻌمليــة مــرة واحــدة فــى
اﻷسبوع ،بﻌد اﻻنتهاء من تقشير اليـدين يفضـل

* لتنظيف المكواة فهى مع مرور الوقـت تكتسـب ً
مزعجـا ،إﻻ أن الحـل
لونـا مصـفرا
ً
بسيط بمسح المﻌدن بنصف ليمونة.

وضع كريم اليدين المرطـب الـذى سـيمص فـى
البشرة بصورة أفضل.



٣٣


ﺑعـد أن سـاق العلمـاء مـا سـاقوا مـن الﺑينـات



أيض ـا ،ﺑاعتﺑــار أن لهــم اصــطفاء خاص ـا ،ودو ًرا
ً
مهما في الرسالة وحفظها والوفاء ﺑمقتضياتها.

والشـواهد علـى محاولـة اﺑــن تيميـة قطـع كـل مــا

وقد ذكر ﷲ سﺑحانه وتعالى سـنته فـي ذلـك،

تمارسه اﻷمة مـن ممارسـات يقتضـيها ارتﺑاطهـا

اصــ َ
ِيم
فقــال﴿ :إِنﱠ ﱠ َ ْ
طفَى آد ََم َون ً
ُوحــا َوآ َل إِ ْﺑــ َراه َ

الروحي والوجداني مع رسولها ؛ حتـى لـو

ضـ َها ِمـ ْن
ع َلـى ا ْل َعـالَمِ ينَ * ذُ ِ ّر ﱠيـةً َﺑ ْع ُ
َوآ َل ع ِْمـ َرانَ َ

دلــت عليهــا الفطــرة الصــافية ،والشــريعة النقيــة

علِي ٌم﴾ ]آل عمران[٣٤ ،٣٣ :
ﺑَ ْع ٍ
ض َو ﱠ ُ َسمِ ي ٌع َ

الخالصة ،تقدم الميﻼني ،وقال :ﺑعد أن تﺑـين لكـم

ومثلها قوله تعالى عند تسميته لﻸنﺑياء علـيهم

 -سيدي القاضي  -من خﻼل الدليل الثالث موقـف

الصﻼة والسـﻼم المـذكورين فـي القـرآن الكـريم:

اﺑن تيمية المتشدد من كـل مـا اتفـق عليـه العقـﻼء

ع َل ـى قَ ْو ِم ـ ِه نَرْ َف ـ ُع
﴿وت ِْل ـكَ ُح ﱠجت ُ َن ـا آت َ ْين َ
ِيم َ
َ
َاه ـا ِإ ْﺑ ـ َراه َ

وأصـــحاب المواجيـــد الرفيعـــة مـــن ســـلوكات

علِي ٌم * َو َو َه ْﺑنَا لَهُ
د ََر َجا ٍ
ت َم ْن نَشَا ُء إِنﱠ َرﺑﱠكَ َحكِي ٌم َ

وممارسات دلت عليها النصوص المقدسة ،ودلت

ُوحـا َهـ َد ْينَا ِمـ ْن قَ ْﺑـ ُل
وب ُكﻼ َه َد ْينَا َون ً
إِ ْس َحاقَ َويَ ْعقُ َ

عليها قﺑل ذلك العقول السليمة والفطـر الطـاهرة..

ف
وب َوي ُ
َاوو َد َو ُ
ســلَ ْي َمانَ َوأَ ﱡيــ َ
َو ِمــ ْن ذُ ِ ّري ِﱠتــ ِه د ُ
ُوســ َ

سنﺑين لك في هذا الدليل كيف اسـتعمل اﺑـن تيميـة

ارو َن َو َكــذَلِكَ ن َْجــ ِزي ا ْل ُمحْ ِســنِينَ *
وســى َو َهــ ُ
َو ُم َ

كل ما أوتي من حيلـة ليقطـع اﻷمـة عـن آل ﺑيـت

اس ُكـــ ﱞل ِمـــنَ
َوزَ ك َِر ﱠيـــا َويَحْ َيـــى َوع َ
ِيســـى َوإِ ْل َيـــ َ

نﺑيها ؛ حتـى ﻻ تﺑقـى صـلة ﺑينهمـا إﻻ تلـك

ُس َولُ ً
وط ـا
ﱠ
الص ـالِحِ ينَ * َوإِ ْس ـ َماعِي َل َوا ْليَ َ
س ـ َع َويُ ـون َ

المودة الفارغة المملوءة ﺑالمشـاعر الجوفـاء التـي

علَى ا ْلعَالَمِ ينَ * َومِ ْن آﺑَائِ ِه ْم َوذُ ِ ّريﱠاتِ ِه ْم
َو ُكﻼ فَ ﱠ
ض ْلنَا َ

هي أقرب إلى الﺑغض منها إلى المودة.

صـ ـ َراطٍ
َو ِإ ْخـ ـ َوانِ ِه ْم َواجْ تَﺑَي َْنـ ـاهُ ْم َو َهـ ـ َد ْينَاهُ ْم ِإ َلـ ـى ِ

قال القاضي :هﻼ وضحت أكثر..

ُم ْستَق ٍِيم﴾ ]اﻷنعام.[٨٧ - ٨٣ :

قال الميﻼني :اعلم  -سيدي القاضي  -أننا لو

فهذه اﻵيات الكريمة توضح الصﻼت النسﺑية

تدﺑرنا القرآن الكريم ،وتدﺑرنا حديثه عـن اﻷنﺑيـاء

جميع ـا ،وتﺑــين أن اﻻجتﺑــاء اﻹلهــي
ﺑــين اﻷنﺑيــاء
ً

علــيهم الصــﻼة والســﻼم ،لوجــدنا أن ﷲ ســﺑحانه

شملهم ﺑهذا الشكل ،وﻻ راد ﻻجتﺑاء ﷲ.

وتعالى يعطي أهمية خاصة لذرية اﻷنﺑيـاء علـيهم

ولم يكتـف القـرآن الكـريم ﺑهـذا التعمـيم ،ﺑـل

الصـﻼة والســﻼم ،ويﺑــين أن لهــم مكانــة كﺑيــرة ﻻ

ذكر تفاصيل كثيرة تـدل عليـه؛ حتـى يترسـخ فـي

من الجانب العاطفي فقط ،وإنما من جانب العملي

اﻷذهان أن اصطفاء اﻷنﺑياء فضل إلهي ﺑاعتﺑـاره





استمرارا للنهج الرسالي وتوحي ًدا لمسيرته؛ حتـى
ً
ﻻ تنحرف ﺑه الطرق والمناهج.
ومن تلك التفاصـيل مـا ذكـره ﷲ تعـالى مـن

اصطفائه ﻵل إﺑـراهيم 
﴿و َو َهﺑ َْن ـا َلــهُ
كقولــه تعــالى عــن إﺑــراهيم َ :
فـي آيـات متعـددة،

اب
وب َو َج َع ْلنَا فِي ذُ ِ ّريﱠتِ ِه ال ﱡنﺑ ﱠُوةَ َو ْال ِكتـَ َ
ِإ ْس َحاقَ َو َي ْعقُ َ

وسـى
فِي ِه َسكِينَةٌ ِمـ ْن َرﺑِّ ُكـ ْم َوﺑَقِيـﱠ ةٌ مِ ﱠمـا تـَ َركَ آ ُل ُم َ

س ِل َو َما أَد ِْري َمـا يُ ْف َعـ ُل ِﺑـي َوﻻَ ِﺑ ُكـ ْم
الر ُ
ﺑِ ْدعًا مِ نَ ﱡ

َوآتَي َْن ـاهُ أَ ْج ـ َرهُ ِف ـي ال ـ ﱡد ْنيَا َوإِ ﱠن ـهُ ِف ـي ْاﻵ ِخ ـ َرةِ لَ ِم ـنَ

ﻵيـةً َل ُكـ ْم
َارونَ تَحْ ِملُهُ ْال َم َﻼئِ َكةُ إِنﱠ فِي ذَ ِلـكَ َ
َوآ ُل ه ُ

ِير ُم ِﺑـينٌ ﴾
ي َو َمـا أَ َنـا إِﻻﱠ َنـذ ٌ
إِ ْن أَتﱠﺑِ ُع إِﻻﱠ َما يُو َحى إِلَ ﱠ

صالِحِ ينَ ﴾ ]العنكﺑوت.[٢٧ :
ال ﱠ

إِ ْن ُك ْنتُ ْم ُمؤْ مِ نِينَ ﴾ ]الﺑقرة[٢٤٨ :

]اﻷحقاف.[٩ :

ﺑل إن القرآن الكريم يذكر أن إﺑـراهيم 

ﺑل إننا نجد أن ﷲ تعالى اختـار هـارون ً
أخـا

قال القاضي :اﻵيات واضـحة فيمـا ذكـرت..

نفسه دعا ﷲ أن يكون الخـط الرسـالي ممتـ ًدا فـي

ووزيـرا ﺑنـاء علـى
موسى  ليكون معينا له
ً

لكن ما عﻼقة هذا ﺑمـا نحـن فيـه ..فـنحن نتحـدث

ت
ِيم َر ﱡﺑ ـهُ ﺑِ َكل َِم ـا ٍ
ذريتــه ،فقــالَ :
﴿وإِ ِذ ا ْﺑت ََل ـى إِ ْﺑ ـ َراه َ

اب
طلــب موســى،
وس ـى ا ْلك َِتــ َ
فقال﴿:ولَ َقــ ْد آتَي َْنــا ُم َ
َ

عن اﺑـن تيميـة واتهـامكم لـه ﺑنصـب العـداوة ﻵل

امـا َقـا َل َو ِمـ ْن
فَأَتَ ﱠم ُه ﱠن َقـا َل ِإ ِّنـي َجاع ُِلـكَ لِل ﱠنـ ِ
اس إِ َم ً

يرا﴾ ]الفرقان.[٣٥ :
َارونَ َو ِز ً
َو َجعَ ْلنَا َمعَهُ أَخَاهُ ه ُ

ع ْه ـدِي ﱠ
الظــالِمِ ينَ ﴾ ]الﺑقــرة:
ذُ ِ ّري ِﱠت ـي َق ـا َل ﻻَ َي َنــا ُل َ
.[١٢٤

ﺑيت النﺑي .

ومن تلك التفاصـيل مـا ذكـره ﷲ تعـالى مـن

قال الميﻼني :ما ذكرته لك يصب فيمـا نحـن

اصــطفائه ﻵل يعقــوب  ،وهــم وإن كــانوا

فيه ..فقد راح اﺑن تيمية ﺑسـﺑب نصـﺑه العـداء ﻵل
ﺑيت النﺑي  يعتﺑر – قصد أو لـم يقصـد -أن

وقد صرح القرآن الكريم ﺑانقسام ذريته إلـى

جز ًءا من آل إﺑراهيم ،لكن القرآن خصـهم ﺑالـذكر

﴿وﺑَ ﱠ
شـرْ نَاهُ ﺑِإِ ْسـ َحاقَ
محسن وظالم في قوله تعالىَ :

عند الحديث عن يوسف ﺑن يعقوب عليهما السﻼم

ار ْكنَا َعلَ ْي ِه َو َع َلـى ِإ ْسـ َحاقَ
َن ِﺑيا مِ نَ ال ﱠ
صالِحِ ينَ * َو َﺑ َ
َو ِمـ ـ ْن ذُ ِ ّريﱠتِ ِه َمـ ـا ُمحْ ِسـ ـ ٌن َو َ
ظـ ـا ِل ٌم ِل َن ْف ِسـ ـ ِه ُم ِﺑـ ـينٌ ﴾

﴿و َكذَلِكَ يَجْ تَ ِﺑيكَ َرﺑﱡكَ َويُ َع ِلّ ُمكَ ِمـ ْن
في قوله تعالىَ :
ع َلــى آ ِل
ت َأ ْ ِويــ ِل اﻷ َ َحادِيــ ِ
علَ ْيــكَ َو َ
ث َو ُيــتِ ﱡم نِ ْع َم َتــهُ َ

]الصافات.[١١٣ ،١١٢ :

ِيم
وب ك ََمـا أَتَ ﱠم َهـا َ
يَ ْعقُ َ
ع َلـى أَﺑَ َو ْيـكَ ِمـ ْن قَ ْﺑـ ُل إِ ْﺑـ َراه َ

ﺑطريقته الخاصة في التحايـل ) :-وإنمـا قـال مـن

علِي ٌم َحكِي ٌم﴾ ]يوسف[٦ :
َو ِإ ْس َحا َق ِإنﱠ َرﺑﱠكَ َ

فيـــه أثـــر جاهليـــة عرﺑيـــة أو فارســـية :إن ﺑيـــت

ﺑل إن ﷲ تعالى صـرح ﺑـأن اﻷمـر ﺑـاق فـي
﴿و َج َعلَ َها َك ِل َمةً َﺑاق َِيـةً ِفـي َعق ِِﺑـ ِه لَ َعلﱠ ُهـ ْم
عقﺑه ،فقالَ :
يَرْ ِجعُونَ ﴾ ]الزخرف.[٢٨ :
ﺑــل إن ﷲ تعــالى ذكــر أن إﺑــراهيم - 
كما سأل رﺑه أن يجعل ذريته أئمة للنـاس  -سـأله

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
نص على ذلك ﺑقوله في )منهـاج السـنة( ﺑقولـه –

وذكــرهم عنــد الحــديث عــن زكريــا 

الرسول أحـق ﺑالوﻻيـة .لكـون العـرب كانـت فـي

حينما دعا ﷲ عز وجل وطلب الذريـة الصـالحة،

جاهليتها تقدم أهل ﺑيت الرؤسـاء ،وكـذلك الفـرس

فقال﴿ :فَ َهبْ لِي مِ ْن لَ ُد ْنكَ َولِيا * يَ ِرثُنِي َويَ ِر ُ
ث ِمـ ْن

يقدمون أهل ﺑيت الملك ،فنقل عمن نقل عنه كـﻼم

ضيا﴾ ]مريم.[٦ ،٥ :
وب َواجْ َع ْلهُ َربّ ِ َر ِ
آ ِل َي ْعقُ َ

يشــير ﺑــه إلــى هــذا ،كمــا نق ـل عــن أﺑــي ســفيان،

ضا أن يوفق الناس لمودتهم واﻻقتداء ﺑهم ،فقـال
أي ً

ومن تلك التفاصيل مـا ذكـره ﷲ تعـالى مـن

وصاحب هذا الرأي لم يكن له غرض فـي علـي،

﴿ر ﱠﺑنَا إِ ِّنـي أَ ْسـ َك ْنتُ
 -على لسان إﺑراهيم َ :- 

اصــطفائه ﻵل داود  ،والــذين ورد ذكــرهم

ﺑل كان العﺑاس عنده ﺑحكم رأيه أولـى مـن علـي،

ع ِع ْن َد ﺑَي ِْتـكَ ا ْل ُم َحـ ﱠر ِم
مِ ْن ذُ ِ ّريﱠتِي ﺑِ َوا ٍد َغي ِْر ذِي زَ رْ ٍ

َاوو َد ُ
شـ ْك ًرا َوقَلِيـ ٌل
في قولـه تعـالى﴿ :ا ْع َم ُلـوا آ َل د ُ

وإن قدر أنه رجح عليا ،فلعلمه ﺑأن اﻹسـﻼم يقـدم

اس ت َْهـ ِوي
َرﺑﱠنَا ِليُقِي ُموا ال ﱠ
صﻼَةَ فَاجْ عَلْ أ َ ْفئِ َدة ً مِ نَ النﱠ ِ

ِي ال ﱠ
ور﴾ ]سﺑأ ،[١٣ :وقد ﺑـين القـرآن
ش ُك ُ
مِ ْن ِع َﺑاد َ

اﻹيمان والتقوى على النسب ،فأراد أن يجمع ﺑـين

ت لَ َعلﱠ ُهــ ْم يَ ْشــ ُك ُرونَ ﴾
ِإ َلــ ْي ِه ْم َوارْ ُز ْق ُهــ ْم ِمــ َن الث ﱠ َمــ َرا ِ

﴿و َو ِرثَ
الكـــريم أن ســـليمان ورث داود ،فقـــالَ :

حكم الجاهلية واﻹسﻼم().(١

]إﺑراهيم.[٣٧ :

َاوودَ﴾ ]النمل[١٦ :
ُ
سلَ ْي َما ُن د ُ

وهذا نص واضح فـي اعتقـاد اﺑـن تيميـة فـي

ومن تلك التفاصـيل مـا ذكـره ﷲ تعـالى مـن

وهكذا نجد حديث ﷲ عن اصطفائه ﻵل ﺑيـت

اصــطفائه ﻵل موســى وآل هــارون  ،كمــا

أنﺑيائه ،وإعطائهم مكانة خاصة ،وهي سنته فيهم،

يشــير إلــى ذلــك قولــه تعــالى فــي قصــة طــالوت:

ورسول ﷲ  أولى ﺑـذلك مـنهم ،إن لـم يكـن

﴿وقَا َل لَ ُه ْم ن َِﺑـيﱡ ُه ْم إِ ﱠن َآيـةَ ُم ْل ِكـ ِه أَ ْن َيـأْتِيَ ُك ُم ﱠ
التـاﺑُوتُ
َ

نظيرا لهم فيه ،وقد قال تعالى عنه﴿ :قُلْ َمـا ُك ْنـتُ
ً



كون تقديم آل ﺑيـت النﺑـوة علـى غيـرهم أثـر مـن
آثار الجاهلية..











منذ قيام الكيان الصهيوني -ومن قبل ذلك بعقود -يخطط
الصهاينة بكل الطرق؛ حتى يرون مصر بالشكل الذي وصفته
التوراة ﻓي سفر إشعياء )اﻹصحاح ،(١٩ :ويروجون أن
مصير مصر سيكون بﻼيا وأهواﻻً ينتقم ﷲ بها من شعب
مصر ،وعلى رأسها جفاف النيل والترع وهﻼك المحصول
والحيوانات ﻓي المراعي.
سنعرض جز ًءا من نص السفر الذي يخططون لحدوث ما ﻓيه
بمصر ،ثم نعلق عليه:
سحَابَ ٍة
ِب َ
ي مِ ْن ِج َه ِة مِ ْ
علَى َ
ب َراك ٌ
الر ﱡ
ص َر :ه َُو ذَا ﱠ
َ -١وحْ ٌ
َ
َ
َ
َ
َ
ف أ ْوثانُ مِ ص َْر ْ
مِن َوجْ ِههِ،
َ
س ِريعَ ٍة َوقا ِد ٌم إِلى مِ ص َْر ،ﻓت َ ْرت َ ِج ُ
وب قَ ْل ُب مِ ص َْر دَاخِ لَهَا.
َويَذُ ُ
َ -٢وأ ُ َهيِّ ُج مِ ص ِْريِّينَ َ
َاربُونَ ُك ﱡل َواحِ ٍد أ َ َخاهُ
ع َلى مِ ص ِْريِّينَ  ،ﻓَيُح ِ
َو ُك ﱡل َواحِ ٍد صَاحِ بَهَُ :مدِينَةٌ َمدِينَةًَ ،و َم ْملَكَةٌ َم ْملَكَةً.
سأَلُونَ
ق ُرو ُ
َ -٣وتُه َْرا ُ
ح مِ ص َْر دَاخِ لَهَاَ ،وأ ُ ْﻓنِي َمشُو َرتَهَا ،ﻓَ َي ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ابع َوالعَ ﱠراﻓِينَ .
اﻷ ْوثانَ َوالعَ ِازﻓِينَ َوأ ْ
صح َ
َاب الت َﱠو ِ
َ -٤وأ ُ ْ
س ﱠل ُ
علَ ْي ِه ْم
ط َ
ق َ
غ ِل ُ
اس ،ﻓَيَت َ َ
علَى ا ْل ِمص ِْر ِّيينَ ﻓِي يَ ِد َم ْولًى قَ ٍ
ْ
ُ
ُ
َم ِلكٌ ع َِز ٌيز ،يَقو ُل ال ﱠسيِّ ُد َر ﱡب ال ُجنو ِد.
َس.
ﱠف ا ْلمِ يَاهُ مِ نَ ا ْلبَحْ ِرَ ،وي َِج ﱡ
َ -٥وتُنَش ُ
ف النﱠه ُْر َويَ ْيب ُ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ف
ف َ
ف َوت ِج ﱡ
س َواقِي مِ ص َْرَ ،و َيتل ُ
َارَ ،وتضعُ ُ
َ -٦وت ُ ْنتِ ُن اﻷ َ ْنه ُ
َ
ا ْلقَص َُب َواﻷ َس ُل.
علَى
ع ٍة َ
علَى حَاﻓَ ِة النِّي ِلَ ،و ُك ﱡل َم ْز َر َ
علَى النِّي ِل َ
الريَاضُ َ
َ -٧و ِ ّ
ّ
َس َوتَتَبَ ﱠد ُد َوﻻَ تَكُو ُن.
النِي ِل ت َ ْيب ُ
صيﱠادُونَ يَئِنﱡونَ َ ،و ُك ﱡل الﱠذِينَ يُ ْلقُونَ شِصا ﻓِي النِّي ِل
َ -٨وال ﱠ
ً
ُ
ْ
َ
ﱠ
ُ
َ
على َوجْ ِه المِ يَا ِه يَحْزنونَ .
شبَكَة َ
سطونَ َ
يَنُو ُحونَ َ .والذِينَ يَ ْب ُ
ش َ
طَ ،والﱠذِينَ يَحِ يكُونَ
َ -٩وي َْخ َزى الﱠذِينَ يَ ْع َملُونَ ا ْل َكت ﱠانَ ا ْل ُم َم ﱠ
اﻷ َ ْن ِسجَةَ ا ْل َب ْيضَا َء.
سحُوقَةًَ ،و ُك ﱡل ا ْلعَامِ ِلينَ ِباﻷُجْ َر ِة ُم ْكتَئِبِي
َ -١٠وتَكُو ُن ُ
ع ُم ُد َها َم ْ
النﱠ ْف ِس.
سا َء صُوعَنَ أ َ ْ
ِيري ﻓ ِْرع َْونَ
 -١١إِنﱠ ُر َؤ َ
غبِيَا ُء! ُح َك َما ُء ُمش ِ
ْف تَقُولُونَ ِلف ِْرع َْونَ » :أَنَا ابْنُ ُح َك َما َء،
ُورت ُ ُه ْم ب َِهيمِ يﱠةٌ! َكي َ
َمش َ
ُ
ُ
ابْنُ ُملوكٍ ق َد َما َء«؟
ب
َ -١٢ﻓأ َ ْينَ هُ ْم ُح َك َماؤُكَ ؟ ﻓَ ْليُ ْخبِ ُروكَ ِ .ليَع ِْرﻓُوا َماذَا قَضَى بِ ِه َر ﱡ
ا ْل ُجنُو ِد َع َلى ِمص َْر.
َاروا أ َ ْ
وف ا ْن َخ َدعُوا.
غبِيَا َءُ .ر َؤ َ
ُ -١٣ر َؤ َ
سا ُء نُ َ
سا ُء صُوعَنَ ص ُ
َوأ َ َ
ض ﱠل مِ ص َْر ُوجُوهُ أ َ ْسبَاطِ هَا.
ح َ
ي ،ﻓَأ َ َ
ضلﱡوا مِ ص َْر ﻓِي ُك ِ ّل
ب ﻓِي َوسَطِ هَا ُرو َ
الر ﱡ
َ -١٤م َز َج ﱠ
غ ٍّ
ﱡ
َ
َ
ان ﻓِي قَ ْيئِ ِه.
ْر
ك
س
ال
ح
ن
ر
ت
ك
َا،
ه
ل
م
ع
َ
ِ
ﱠ
َ
َ
َ
ِ
ِ
س أَ ْو ذَنَ ٌب ،نَ ْخلَةٌ أَ ْو أَ َسلَةٌ.
 -١٥ﻓَﻼَ يَكُونُ لِمِ ص َْر َ
ع َم ٌل يَ ْع َملُهُ َرأْ ٌ
َ
ُف مِ ْن
 -١٦ﻓِي ذ ِلكَ ا ْلي َْو ِم تَكُو ُن مِ ْ
ص ُر كَالنِّسَاءِ  ،ﻓت َ ْرت َ ِع ُد َوت َ ْرج ُ
َه ﱠز ِة يَ ِد َر ِّب ا ْل ُجنُو ِد الﱠتِي يَه ﱡُز َها َعلَ ْيهَا.
َ -١٧وتَكُو ُن أ َ ْرضُ يَهُوذَا ُر ْ
ِب
عبًا لِمِ ص َْرُ .ك ﱡل َم ْن تَذَك َﱠر َها ي َْرتَع ُ
مِ ْن أ َ َم ِام قَ َ
ضاءِ َر ِّب ا ْل ُجنُو ِد الﱠذِي يَ ْق ِضي ِب ِه َعلَ ْيهَا.



جــاء فــي تفســير الكتــاب المقــدس -العهــد
القديم -للقمص تادرس يعقـوب ،ضـمن سلسـلة
"مـن تفســير وتـأمﻼت اﻵبــاء اﻷولـين :أن هــذا
اﻹصحاح ما هو إﻻ نبوءة عن دخول المسيحية
مصــر ،وتحطيمهــا ﻷوثانهــا ،وإقامــة مــذابحها
)أي كنائســها( فـــي قلـــب مصـــر ،وأن هنـــاك
إشــارات فيــه عــن وصــول العائلــة المقدســة
ﻷرض مصر ،وتطهير رجاساتها ﻷجل تقديس
شعبها ،وأما ما في السفر من بﻼيا ولعنات فهو
تحذير من ﷲ للمصريين؛ حتى ﻻ يبعدوا عنه.
وأما جملة "في ذلـك اليـوم" التـي تكـررت
حوالي خمس مرات في اﻵيات ]:[٢٥-١٨
صـ َر
ض ِم ْ
 -١٨فِي ذلِكَ ا ْل َي ْو ِم َي ُكونُ فِي أ َ ْر ِ
ب
ف ِل ـ َر ّ ِ
س ُم ـد ٍُن تَـتَ َكلﱠ ُم ِبلُ َغـ ِة َك ْن َع ـانَ َوتَح ِْل ـ ُ
خ َْمـ ُ
ا ْل ُجنُودِ ،يُقَا ُل ِﻹحْ َداهَا " َمدِي َنةُ ال ﱠ
ش ْم ِس".
ب ِفـي
 -١٩فِي ذلِكَ ا ْل َي ْو ِم َي ُكونُ َمـ ْذ َب ٌح ِل ﱠ
لـر ّ ِ
ب ِع ْن َد تُ ْخ ِم َها.
ض ِم ْ
ع ُمو ٌد ِل ﱠ
َو َس ِط أ َ ْر ِ
لر ّ ِ
ص َرَ ،و َ
ْ
ً
ُ
َ
ُ
ً
َ
ب ال ُجنـو ِد
عﻼ َمـة َو َ
شـ َها َدة ِلـ َر ّ ِ
 -٢٠ف َيكونُ َ
ب
ص َر .ﻷ َ ﱠن ُهـ ْم َي ْ
ض ِم ْ
صـ ُر ُخونَ إِ َلـى ﱠ
فِي أَ ْر ِ
الـر ّ ِ
صا َو ُم َحا ِميًا
ضا ِيقِينَ  ،فَي ُْر ِس ُل لَ ُه ْم ُم َخ ِّل ً
س َب ِ
ب ا ْل ُم َ
ِب َ
ُ
َويُ ْن ِقذهُ ْم.
ف
ـربﱡ ِف ـي ِم ْ
ف الـ ﱠ
صـ َرَ ،و َي ْعـ ِر ُ
 -٢١فَي ُْع ـ َر ُ
ذل ـكَ ا ْل َي ـ ْو ِمَ ،ويُقَ ـ ِ ّد ُمونَ
ـربﱠ ِف ـي ِ
ا ْل ِم ْ
ص ـ ِريﱡونَ الـ ﱠ
لـربّ ِ َنـ ْذ ًرا َوي ُ
ُوفـونَ
ذَ ِبي َحةً َوتَ ْق ِد َمةًَ ،و َي ْنـذُ ُرونَ ِل ﱠ
ِب ِه.
اربًا فَشَا ِفيًا،
الربﱡ ِم ْ
َ -٢٢و َيض ِْر ُ
ب ﱠ
ص َر َ
ض ِ
يب لَ ُه ْم َو َي ْش ِفي ِه ْم.
ب فَ َي ْست َِج ُ
َف َي ْر ِجعُونَ ِإلَى ﱠ
الر ّ ِ
ْ
ٌ
ﱠ
ُ
ْ
ونُ
صـ َر
 -٢٣فِي ذلِكَ ال َي ْو ِم تَك
ِسـكة ِمـن ِم ْ
ور ،فَ َي ِج ـي ُء اﻷ َ ُ
إِ َل ـى أ َ ُ
ص ـ َر
وريﱡونَ إِ َل ـى ِم ْ
شــ َ
شـ ِ
ص ِريﱡونَ ِإلَى أ َ ُ
ص ِريﱡونَ َمـ َع
ورَ ،و َي ْعبُ ُد ا ْل ِم ْ
َوا ْل ِم ْ
ش َ
اﻷ َ ُ
ور ِيّينَ .
ش ِ
ذل ـكَ ا ْل َي ـ ْو ِم َي ُك ـونُ ِإ ْس ـ َرا ِئي ُل ثُلُثً ـا
ِ -٢٤ف ـي ِ
َ
ً
ص َر َوﻷ َ ُ
َ
ض،
ِل ِم ْ
ورَ ،ب َركة فِي اﻷ ْر ِ
ش َ
ْ
اركٌ
اركُ َربﱡ ال ُجنُو ِد قَا ِئﻼًُ » :م َب َ
ِ -٢٥ب َها يُ َب ِ
ي أَ ﱡ
ير ِاث ـي
َ
ش ـ ْع ِبي ِم ْ
شـ ُ
ص ـ ُرَ ،و َ
ورَ ،و ِم َ
ع َم ـ ُل َي ـ َد ﱠ
إِس َْرا ِئيلُ«.
فما هـي إﻻﱠ مـلء الزمـان الـذي فيـه جـاء
السيد المسيح ليحقق هذه البركات.
وأما عن اجتماع مصر وآشـور وإسـرائيل
معــا فــي التمتــع بالبركــة اﻹلهيــة والميــراث
ً
اﻷبــدي ،فهــو توصــيف للوضــع وقــت المســيح
حيث كانت أرض إسرائيل في ذلك الحـين فـي
صــراع بــين التحــالف مــع مصــر أو آشــور
القوتين العالميتين المتضادتين في ذلـك الحـين.
لكــن مجــيء الســيد المســيح عــالج المشــكلة إذ
صــار الكــل أعضــاء فــي كنيســة واحــدة تتمتــع
بالعمل اﻹلهـيَ ،فـ َد َعى المصـريون شـعب ﷲ،

ال

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

ى

وآشور عمل يديه ،وإسرائيل ميراثه.
أما الدكتور ماهر صموئيل فيقول :إن هـذا
اﻹصحاح يحوي قضاء علـى مصـر ،ويحـوي
أيضـــا بركـــة ،وإذا قرأنـــا القضـــاء بتـــدقيق
ً
سنكتشف أنه من المستحيل أن نطبقـه علـى مـا
ضا نفس الكﻼم علـى
يحدث في أيامنا اﻵن ،وأي ً
البركة.
وينقــل إيهــاب شــاكر فــي مقالــه " فوضــى
التفسير لـ إشعياء  :"١٩إنه جاء فـي موسـوعة
مصر القديمـة للعﻼمـة سـليم حسـن ،كتـب فـي
المجلد الثالـث عشـر هـذه العبـارة " :فـي سـنة
 ٧٥٠ق.م وهــو نفــس الوقــت الــذي كتــب فيــه
إشــعياء نبوتــه ،كانــت مصــر مقســمة إلــى ١٨
مملكـــة ،وكـــل مملكـــة لهـــا ملكهـــا المســـتقل،
واستمرت مصر بهذا التقسـيم حتـى سـنة ٦٦٣
ق.م عنــدما قــام بســماتيك اﻷول بقتــل يوشــيا"،
ويسمي الكاتب سـليم حسـن هـذه الفتـرة "فتـرة
الخـراب الكبيـر" ،ويسـميها فـي المجلـد الثــاني
عشر" فترة اﻻضطراب العظيم".
إذًا هــذه هــي الفتــرة التــي يتحــدث عنهــا
إشــعياء التــي فيهــا مصــر كانــت مقســمة إلــى
ممالك وقامـت بعـض الممالـك علـى اﻷخـرى،
وفيهـــا كفـــت مصـــر علـــى أن تكـــون الدولـــة
الفرعونية العظمى ،ولـم تقـم لهـا قائمـة كدولـة
عظمى بعد ذلك الوقت ،بعد هذه الفترة حكمهـا
شيشــنق الثــاني الليبــي ،وبعــدها حكمهــا الملــك
ترهاقا السـوداني ،وصـارت مصـر تُحكـم مـن
ليبيا ومن السودان أو الحبشة .بعـد هـذا حـدثت
فيها نهضة بسيطة من ملكين مصريين ،حـاوﻻ
أن يجمعا شتاتها ،لكـن جاءهـا قمبيـز الفارسـي
وغزاها في  ٥٢٥ق.م.
إذًا ،هــ ـذا القضــــاء ،الخــــراب الكبيــــر،
اﻻضطراب العظـيم ،كمـا أسـماه سـليم حسـن،



كان مـن  ٧٥٠ق.م عنـدما قامـت مملكـة علـى
مملكة؛ لذلك ﻻ يصح عندما تقوم مشاجرة بـين
اثنين ،أو بين عائلتين نقول :إشعياء .١٩
نأتي إلى البركة
ارتبطــت البركــة فــي إشــعياء  ١٩بشــيئين
على اﻷقل:
اﻷول :قبــل البرك ـة ،هنــاك  ٥مــدن تــتكلم
بلغــة كنعــان ،أي تنتمــي للــرب ،وتــؤمن بــه،
وسيكون هناك مذبح للـرب فـي أرض مصـر،
وعمود للرب في تخمها .هـذا سـيحدث قبـل أن
ينطق الرب بالبركة .إذًا ،حدوث البركة مرتبط
بهذه المدن الخمس.
اﻷمــر الثــاني :بركــة هــذه المــدن مرتبطــة
بشــعبين آخــرين ،فــﻼ يمكــن أن يبــارك شــعب
مصر بدون أن يُبارك شعب أشور وإسرائيل.
صـ َر
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وهناك اﻵن سكة من مصر ﻹسـرائيل ،ثـم
يـــأتي اﻷشـــوريين إلـــى مصـــر والمصـــريون
ي ـذهبون إلــى أشــور ،ويــأتي اﻷشــوريون مــع
المصريين ويسجدون للرب في مصر.
عندئذ ،يأتي وقت " مبارك شعبي مصر".
أين هذا اﻵن؟!
إذًا ،فهـذا القضــاء فــي إشـعياء  ١٩تــم فــي
القديم ،وهذه البركة ستتم في المستقبل.
أما سبب تﻼعب اليهود بالتفسير التوراتي،
فيرجــع إلــى كــونهم يريــدون أن ينتقمــوا مــن
مصر والمصريين ،لما حملـه آبـاؤهم اﻷولـون
مــن ضــغينة للشــعب المصــري ،ولمــا أذاقهــم
المصــريون مــن هــزائم فــي حــروب الصــراع
العربـــي اﻹســـرائيلي وعلـــى رأســـها حـــرب
السادس من أكتوبر ١٩٧٣م؛ لذلك ذكر اﻹمـام
ى بن أبي طالـب  مـا سـيحاك لمصـر
عل ﱡ
فى آخر الزمان من اليهـود بقولـه) :وتـرى مـا
السـ ِ ّر مـن يهـود يبغـون
ترى الكنانة حرب فى ِ ّ
غبـارا
لجندها الهﻼك ،ينثرون بأرضها الهﻼك
ً
ـارا؛ حتــى
ـرا ويــذرون بالــذاريات لــيﻼً ونهـ ً
نثـ ً
(
١
)
نيلها( .

ي ٍ ربـــط
نﻼحـــظ فـــي حـــديث اﻹمـ ـام علــ ّ
محــاوﻻت اليهــود لخــراب مصــر مــن خــﻼل
نيلها ،فماذا فعل اليهود في قضية النيل؟.
تعود اﻷطماع اﻹسـرائيلية فـي ميـاه النيـل
إلى ما قبل تأسيس الكيان اﻹسرائيلي ،وتحديـ ًدا
إلــى العــام ١٩٠٣م عنــدما قـدّم زعــيم الحركــة
عا يسـعى
الصـهيونية تيـودور هرتـزل ،مشـرو ً
من خﻼله إلى بناء مستوطنات في شبه جزيـرة
ت ﻻحق إلى المسـتوطنات
سيناء ،تنضم في وق ٍ
فــي فلســطين المحتلــة ،حيــث ســعت المنظمــة
الصــهيونية التــي يمثلهــا هرتــزل إلــى تــوطين
اليهود في العريش.
ولمواجهــة مشــكلة نــدرة الميــاه فــي تلــك
المنطقة ،اقترح هرتزل على ﻻنسـدون ،وزيـر
خارجية بريطانيا ،مد أنبوب علـى عمـق كبيـر
تحت قناة السويس لضـخ ميـاه النيـل إلـى شـبه
جزيــرة ســيناء .لكــن بريطانيــا رفضــت هــذا
الطلب ،بسبب تأثيره السـلبي علـى مشـروعات
الزراعة المصرية بـالوادي ،خاصـة محصـول
القطن الحيوي للصناعة اﻹنجليزية.
ثم أعادت "إسرائيل" طرح هذه الرغبة في
ســتينيات وســبعينيات القــرن الماضــي ،اســتناداً
إلى مقاﻻت ودراسات تناولـت المشـاريع التـي
يمكـــن مـــن خﻼلهـــا نقـــل ميـــاه النيـــل إلـــى
المســـتوطنات اﻹســـرائيلية .كـــان أبـــرز تلـــك
الدراسات ما عـرف بــ"مشروع اليشـع كـالي"
حيث قام المهندس اﻹسرائيلي اليشع كالي ،فـي
عام ١٩٧٤م بطرح
مشروع تضمن نقـل جـزءٍ
ٍ
مــن ميــاه النيــل يقــدّر بـــ ٪١ســنويا لتزويــد
المستوطنات اﻹسرائيلية في النقب وقطاع غزة
والضفة الغربية ،بواسطة أنابيب تمر تحت قناة
السويس بجانب منطقة اﻹسـماعيلية المصـرية،
يصل طولها إلى  ٢٠٠كلم.
وفي عام ١٩٧٧م قـام الخبيـر اﻹسـرائيلي
مشـروع تضـمن شـق ٦
ارلوزوروف ،بطرح
ٍ
قنوات تحت قناة السويس تعمل على دفع المياه
ب رئيسـية ،ليـتم بعـد ذلـك
العذبة إلى نقطة سح ٍ
فـاع يبلـغ عشـرات اﻷمتـار
ضخ المياه إلـى ارت ٍ
لتدفع بقوة الثقل نحو ساحل سيناء وعبـر أقنيـة
فرعية إلى صحراء النقب.
لــم تكــن مشــاريع نقــل ميــاه النيــل إلــى
المستوطنات اﻹسرائيلية داخل فلسطين المحتلة
حكــرا علــى المهندســين والخبــراء فــي كيــان
ً
اﻻحـــتﻼل ،بـــل إن الـــرئيس المصـــري أنـــور
السادات ،وفي نوفمبر من عـام ١٩٧٧م خـﻼل
زيارتــه إلــى القــدس المحتلــة طــرح مشــروع
"ترعة السﻼم" ،والذي يهدف لنقـل ميـاه النيـل

إلــى القــدس المحتلــة ،لتصــبح "آبــار زمــزم
الجديـــدة" ،إذ إن الـــرئيس المصـــري ّ
غلـــف
مشروعه التطبيعي هـذا بـالقول" :باسـم مصـر
وأزهرهــا العظــيم وباســم دفاعهــا عــن الســﻼم
تصبح مياه النيل هي آبار زمزم لكل المـؤمنين
ً
متجــاوزا بــذلك
باﻷديــان الســماوية الثﻼثــة"،
اﻻتفاقيات الموقعة عام ١٩٢٩م وعـام ١٩٥٩م
بــين مصــر ودول حــوض وادي النيــل والت ـي
يُمنع بموجبها بيع مياه النيل لطرفٍ من خـارج
دول الحوض.
المقدمـــة الســـابقة مهمـــة لفهـــم خلفيـــات
التموضع اﻹسرائيلي في أزمـة "سـد النهضـة"
الـدائرة بـين مصـر وإثيوبيـا والسـودان ،وذلــك
انطﻼقًا من الرغبة اﻹسرائيلية في السطو على
نســبة مــن ميــاه النيــل ،هــذا مــن ناحيــة اﻷمــن
المائي.
أ ّما في البعد الجيوسياسي ،فإن "إسـرائيل"
تطمح إلى توسيع نفوذها والهيمنة على مصادر
الطاقة التي يعد نهر النيل أبرزها ،مـا سـيعزز
موقفها السياسـي فـي الشـرق اﻷوسـط والقـارة
اﻷفريقية.
إن مســـألة تـــأمين الميـــاه للمســــتوطنات
اﻹســـرائيلية كانـــت حاجـــة أساســـية بالنســـبة
لـــ"إسرائيل" .وقــد أظهــرت دراســات عديــدة
خــﻼل العقــود اﻷخيــرة ،أن "إســرائيل" تمــر
بأزمــة يعتبرهــا الخبــراء اﻹســرائيليون خطــرة
جدا بمـا يخـص الثـروة المائيـة ،تهـدد اقتصـاد
كيان اﻻحتﻼل بصورة لم يسبق لها مثيل.
وذكــر اﻹعــﻼم اﻹســرائيلي فــي الســنوات
اﻷخيرة أن الكثير من بحيرات فلسطين المحتلة
وأحواضها النهرية والمياه الجوفية وصلت إلى
أدنى المستويات التـي لـم يسـبق لهـا مثيـل منـذ
 ١٠٠عام ،حيث اقتربت بحيـرة طبريـا بشـكل
خطير من "الخط اﻷسود" ،وهو المستوى الذي
يقع تحت أنابيب السـحب مـن مضـخات الميـاه
التي ترسل مياه البحيرة إلى البلدات المجاورة.
وفـــي الدراســـات اﻹســـرائيلية يظهـــر أن
تحسين مستوى العيش وبناء المستوطنات يحتّم
تأمين زيادة في المياه بمقدار  ٦٠٠مليون متـر
مكعب كل عام.
فإذا تعثﱠر الحصول علـى ذلـك فيكـون مـن
الضروري تأمين ثلثـه علـى حسـاب المشـاريع
الزراعيــة؛ مــا يــؤدي إلــى أزمــة اقتصــادية
واجتماعيـة بغــض النظــر عـن اﻷضــرار التــي
تحصل بفعل برنامج "التوزيع السكاني".



كــــل تلــــك العوامــــل ،تــــدفع الســــلطات
اﻹسرائيلية إلى التواجد بشكل مباشر في مسألة
"سد النهضة" المرتبطة بنهر النيل ،وذلـك مـن
أجل فـرض وجودهـا السياسـي واﻷمنـي الـذي
ســـيخولها فـــي مرحلــ ٍة ﻻحقـــة إعـــادة إحيـــاء
المشــاريع الهادفــة ﻹيصــال ميــاه النهــر إلــى
ـرا
المســـتوطنات فـــي فلســـطين المحتلـــة ،نظــ ً
لخطــورة مــا تعانيــه حاليـا فيمــا يخــص "أمنهــا
المائي" ،في ظ ّل رغبتها المتزايدة فـي التوسـع
واستقدام المزيد من المستوطنين.
ويذكر في هذا السياق ،أن نقـل ميـاه النيـل
إلى فلسطين المحتلـة ،كـان مـن أهـم المشـاريع
المطروحة في المباحثـات المتعـددة اﻷطـراف،
التي عقدت في فيينا عام ١٩٩٢م ،حيث تمسك
المفاوضــون اﻹســرائيليون بعــدم التنــازل عــن
ذلك ،تحت ذريعة حاجة "إسرائيل" إلـى الميـاه
في المستقبل ومن ضمنها مياه النيل.
أحــد المفاوضـــين اﻹســـرائيلين وهـــو دان
ساﻻزفســكي ،قالهــا صــراحة" :إذا كــان أحــد
يقصد السﻼم ،فينبغي أﻻ يجادل بشأن المياه".
يبرز البعـد الجيوسياسـي لــ"إسرائيل" فـي
مسألة "سد النهضة" من خـﻼل أصـل الفكـرة،
التــي تعــود إلــى حقبــة الســتينيات ،باعتبــار أن
الســد كــان نتيجــة دراســة قامــت بهــا اﻹدارة
اﻷمريكيــة لصــالح حليفتهــا "إس ـرائيل" ،وذلــك
بعد توجه مصر برئاسـة جمـال عبـد الناصـر،
إلى بناء "السد العالي".
فــي تلــك الفتــرة ،قــام مكتــب اﻻستصــﻼح
الزراعي اﻷمريكي بعـدة دراسـات بـين عـامي
موقعـــا
١٩٦٤-١٩٥٦م ،قبـــل أن يحـــدد ٢٦
ً
ﻹنشاء السدود في إثيوبيا أهمها ٤ :سدود علـى
النيــل اﻷزرق الرئيســي ،وهــي" :كــارادوبي،
مابيـــل ،مانـــديا ،وســـد الحـــدود )النهضـــة("
باﻹضافة إلـى اﻷراضـي الزراعيـة التـي سـيتم
استصـــﻼحها بعـــد إنشـــاء الســـدود .وجـــاءت
الدراسات اﻷمريكية إثر اﻻتفاقية الرسمية التي
وقعتها واشـنطن مـع سـلطات أديـس أبابـا عـام
١٩٥٧م ،رافق ذلك رفض إثيوبي لعرض عبد
الناصر بتشكيل هيئة فنيـة مشـتركة لـدول نهـر
النيل.
وتسعى "إسرائيل" إلى جعل إثيوبيـا ممـرا
لها باتجـاه أفريقيـا ،ومنفـذًا اسـتراتيجيا يخولهـا
فتح قنوات سياسية وأمنية وعسكرية في القـرن
داعمـا فـي صـراعها المسـتمر
اﻷفريقي تكـون
ً
في المنطقة من خﻼل تعاونها مـع دول إثيوبيـا
وأرتيريا وجيبوتي ،وقد تعزز ذلـك مـن خـﻼل
التطورات في منطقة البحـر اﻷحمـر وﻻ سـيما

اليمن.
"ســندعم إثيوبيــا تكنولوجيــا لتســتفيد مــن
مواردها المائية" ،هـذا تحديـ ًدا مـا قالـه رئـيس
الحكومــة اﻹســرائيلية بنيــامين نتنيــاهو ،أمــام
البرلمــان اﻹثيــوبي فــي يوليــو عــام ٢٠١٦م،
وذلك خﻼل زيارته إلى أديس ابابا.
دعمـا واضـ ًحا ﻷديـس
كﻼم نتنياهو اعتبـر ً
أبابا في مسـألة نزاعهـا مـع مصـر بمـا يخـص
"سد النهضة" ،ﻻ سيما وأنه تزامن مـع افتتـاح
السلطات اﻹثيوبيـة المرحلـة اﻷولـى مـن السـد
علـــى ميـــاه النيـــل اﻷزرق فـــي الشـــهر ذاتـ ـه
لزيارته.
التصريحات اﻹسـرائيلية الداعمـة ﻹثيوبيـا
تتالت ،حيث أعلنت نائبة المدير العـام للشـؤون
اﻷفريقيـــة فـــي وزارة الخارجيـــة اﻹســـرائيلية
آينات شيلين ،فـي ديسـمبر عـام ٢٠١٩م ،عـن
استعداد تل أبيب "لتقاسم تجربتها الواسـعة فـي
إدارة المياه" مع أديس أبابا.
وسبق ذلك ،إعﻼن السفير اﻹسرائيلي لدى
إثيوبيا رافائيـل مـوراف ،أن "إسـرائيل" تعمـل
على إدخال نظام الري الحديث في إثيوبيا.
وإضافة إلى الدعم السياسي ،كشـف موقـع
"ديبكا" اﻹسرائيلي فـي يوليـو عـام ٢٠١٩م أن
"إســرائيل" أكملــت نشــر منظومــة الصــواريخ
اﻹسرائيلية " "Spyder-MRحـول "سـد
النهضة".
ورغــم نفــي الســلطات اﻹســرائيلية لتلــك
المعلومات ،فإن السـفير اﻹثيـوبي السـابق لـدى
"إســـرائيل" هـــيﻼوي يوســـف ،تحـــدث عـــن
اســتحواذ شــركة إســرائيلية علــى عقــود إدارة
محطات الكهرباء فـي إثيوبيـا بمـا فيهـا محطـة
"سد النهضة".
يوســـف أكـــد أن "إســـرائيل" لـــديها ٢٤٠
ـتثمرا يعملــون فــي إثيوبيـا بمجــاﻻت الــري
مسـ ً
والكهرباء والمياه ،فضﻼً عن تنفيذ مشـروعات
ري ضخمة من خﻼل المياه اﻹثيوبية بعد إتمام
بنـاء الســد ،بـالتوازي مــع تمويـل  ٢٠٠مليــون
دوﻻر لتطوير أنظمة الري.
هذا وتشـير العديـد مـن المعطيـات إلـى أن
آلية التفـاوض التـي تتبعهـا إثيوبيـا مـع مصـر،
وضــع أسســها فري ـق تفاوضــي فــي الخارجيــة
اﻹســرائيلية ومــنهم وزيــر الخارجيــة اﻷســبق
شاؤول موفاز ،وديفيد كمحي وهو وكيل سابق
في المخابرات اﻹسرائيلية "الموساد".
كمــا قامــت الحكومــة اﻹســرائيلية بافتتــاح
"اكتتــــاب شــــعبي" ،فــــي البنــــك المركــــزي
اﻹســرائيلي لجمــع التبرعــات الموجهــة إلــى

الســــندات واﻷذون لخدمــــة مشــــروع "ســــد
النهضة" ،وصوﻻً إلى قيـام الحكومـة اﻹثيوبيـة
باســــتقدام العديــــد مــــن الخبــــراء والفنيــــين
اﻹسرائيلين للعمل في مراحل التجريب والتنفيذ
طوال المرحلة الثانية.
ت كشــف فيــه وكيــل وزارة الــري
فــي وق ـ ٍ
الســودانية اﻷســبق حيــدر يوســف ،عــن وجــود
طـــابق كامـــل فـــي وزارة الميـــاه اﻹثيوبيـــة
مخصص لخبراء المياه اﻹسرائيليين.
فشلت "إسرائيل" خـﻼل العقـود الماضـية،
في فرض مشـاريعها لﻼسـتفادة مـن ميـاه نهـر
النيل ،إزاء الرفض المصـري المتكـرر لـذلك،
رغــم مــا كــان أعلنــه الــرئيس الســادات ،الــذي
اصطدمت تصريحاته تلك حـول إيصـال "ميـاه
النيل" إلى فلسطين المحتلة ،بمعارضة سياسـية
وشعبية كبيرة دفعته إلـى التخلـي عـن الفكـرة،
وهو ما استمر به الرئيس حسني مبـارك ،ومـا
تﻼه من فترات انتقالية؛ حتى الوصول للـرئيس
عبد الفتاح السيسي.
تســير "إســرائيل" ضــمن مبــدأ الضــغوط
القصوى علـى مصـر مـن أجـل دفعهـا سياسـيا
واقتصــاديا ،للعــودة إلــى مشــاريع نقــل "ميــاه
النيل" باتجاه المستوطنات والمدن المحتلـة فـي
فلسطين ،من خﻼل تدخلها المباشر فـي مسـألة
"سد النهضة" والتـأثير علـى تـداعياتها السـلبية
ضد مصر وأمنهـا المـائي والسياسـي .وتسـعى
تــل أبيــب مــن خــﻼل ذلــك ،إلــى الــدفع باتجــاه
اﻻعتراف بها كـ"دولة" شرق أوسطية بالدرجة
اﻷولى ،وكطرفٍ معني بميـاه نهـر النيـل ،مـن
البوابة اﻹثيوبية ،ما ترى فيـه ً
"حقـا" بعـد ذلـك
لﻼستفادة من مياه النهر.
وفيما ترى بعض اﻷوسـاط اﻹسـرائيلية أن
"ســد النهضــة" يعيــق تــدفق ميــاه النيــل باتجــاه
فلسطين المحتلة عبر اﻷراضـي المصـرية فـي
ت ﻻحق إذا مـا رضـخت مصـر للضـغوط،
وق ٍ
فـــإن الحضـــور اﻹســـرائيلي القـــوي والـــداعم
ﻹثيوبيا في هذا الملـف يشـي بغيـر ذلـك ،إذ إن
تـــل أبيـــب باتـــت تـــتحكم بنســـبة كبيـــرة فـــي
المشــروعات المائيــة والكهربائيــة فــي إثيوبيــا
)مــن دول المنبــع( ،مــا ســيجعلها تــتحكم فــي
مرحلة ﻻحقة بتدفق مياه النيل ،من المنبـع إلـى
المصب ،مع ضمان حصول مصر على نسـبة
معينـــة ،علـــى أن تكـــون هـــي مـــن ضـــمن
"المصـــب" ،بمعنـــى أن تشـــترط "إســـرائيل"
وصول المياه إليها مقابل السماح بوصوله إلـى
مصر ،وذلـك مـن خـﻼل شـراكتها مـع إثيوبيـا
بـ"البنك اﻹثيوبي لتصدير مياه النيل اﻷزرق".



لع ّل أبرز ما يمكن الحديث عنه في دراسة
أسس اﻷزمة التي تعاني منها مصـر حاليـا بمـا
يخــص "ســد النهضــة" ،هــو تراجــع الــدور
المصــري فــي أفريقيــا بعــد رحيــل الــرئيس
المصري جمال عبد الناصـر مطلـع سـبعينيات
دور إســرائيلي وجــد
القــرن الماضــي ،لصــالح ٍ
منافــذ عديــدة للــدخول إلــى القــارة ،كــان عبــد
الناصــر أغلقه ـا ضــمن أولوياتــه الهادف ـة إلــى
الحفاظ على سياسة إستراتيجية تخدم المصـالح
اﻷفريقيـــة عامـــة ،ومصـــالح اﻷمـــن القـــومي
المصري خاصة.
حــل مســألة "ســد النهضــة" ﻻ يتعلــق فقــط
بالمفاوضات المصرية-اﻹثيوبية-السودانية ،بـل
لهـــا خلفيـــات تـــرتبط بالرغبـــات اﻹســـرائيلية
بالهيمنة على مصادر الطاقة في حـوض النيـل
من جهة ،وعلى التوسع باتجاه القارة اﻷفريقيـة
من جه ٍة أخرى.
لذا ،فـإن "إسـرائيل" الحاضـر اﻷبـرز فـي
ي حـ ّل يسـتثنيها
"سد النهضة" لن توافق على أ ّ
مــن "ميــاه النيــل" ويقـ ّـوض توســعها فــي دول
حوض النهر ،وعلى سواحل البحر اﻷحمر.
وبينمــا يــوفر نهــر النيــل  ٪٩٠مــن ميــاه
الشرب والري التي تحتاج إليها مصـر ،يظهـر
بشك ٍل واضح أن اﻷطماع اﻹسـرائيلية تصـطدم
بمصالح اﻷمن القومي المصري ،وتـؤثر علـى
تماسك دول حـوض النيـل ،باعتبـار أن إثيوبيـا
هي اﻷخرى تقول إن الكهرباء المتوقع توليدها
من سـد النهضـة ،الـذي تبنيـه علـى النيـل ،لهـا
أهميـة حيويــة مـن أجــل الـدفع بمشــاريع تنميــة
البلد .فهل يمكن أن تتوجه دول الحوض وعلى
رأســهم أثيوبيــا إلــى اتفاقــات مشــتركة تحفــظ
مصــالح جميــع الـــدول بعيــ ًدا عــن اﻷطمـــاع
والرغبـــــات اﻹســـــرائيلية؟ أم أن الـــــدخول
ـرق تســد"
اﻹسـرائيلي المباشــر علــى قاعــدة "فـ ّ
سينجح في دفع دول الحـوض إلـى المزيـد مـن
التصادم والتفكك؟
وإلى لقاء قادم لنبين أسـباب تمسـك النظـام
اﻹثيــوبي الحــالي بالتعنــت وعــدم اﻻنصــياع
للتفاوض ،وخيارات مصر لحل اﻷزمة.
نســأل ﷲ تعــالى أن يكشــف لقلوبنــا حقيقــة
الجمال الربـانى ،الـذى بـه ننجـذب بكليتنـا إلـى
الرضوان اﻷكبر.
وصـــلى ﷲ وســـلم وبـــارك علـــى ســـيدنا
وموﻻنا محمد وعلى آله أجمعين.
١
ـى ف ــى آخـ ـ ال م ــان ،لل ـ ـ
) ( ال فـ ـ اﻷع ـ ـ  ،م ــاذا ق ــال عل ـ ﱞ
على عاش ر ص.٣٢٩
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خبر) :ستكون فتن أسلم الناس فيها – أو
لخير الناس فيها  -الجند الغربى(.
قطعـا الجــيش المصــرى؛ ﻷن
يــراد بهــم
ً
الغربى يراد به مصـر كمـا جـاء فـى القـرآن
ب
الكــريم قــال ﷲ َ  :و َمــا ُكنــتَ ِب َج ِانــ ِ
سى اﻷ َ ْم َر َو َما ُكنـتَ
ي ِ ِإ ْذ قَ َ
ض ْينَا ِإلَى ُمو َ
الغ َْر ِب ّ
مِ نَ ال ﱠ
شا ِهدِينَ ) القصص.(٤٤ :

وجــه الدﻻلــة :المــراد بجانــب الغربــى:
الجانب الغربى لجبل الطـور الـذى وقـع فيـه

خبـــر عمـــر ) :إذا فـــتح ﷲ علـــيكم
مصر فاتخـذوا فيهـا جنـ ًدا ً
كثيفـا فـذلك الجنـد
خير أجناد اﻷرض(....
وجــه الدﻻلــة :ظــاهر أن المــدح لجنــد
مصر.
لمزيد من التوسـع :كتـاب الجنـد الغربـى
الجــيش المصــرى د .عمــر محمــد ســيد عبــد
العزيز ،ط دار جوامـع الكلـم بمسـجد سـيدى
صـــالح الجعفـــرى – رحمـــه ﷲ تعـــالى –
الدراسة – القاهرة – مصر.

الميقات ،وتلقى سـيدنا موسـى  التـوراة
من ربه .(١)
قلــت :وهــذه البقعــة المباركــة مــن أرض

أيض ـا علــى :الخــوض فــى اﻷخبــار الســيئة
ً

مصــر ،إذن الجنــد الغرب ـي هــم المصــريون
يقي ًنا.

وذكر الفتن؛ ﻷنه ينشـﺄ عنـه اضـطراب بـين

فلذلك قدمت مصر ،وفد ذكر ابن عبد الحكـم
فــى تســمية مــن روى عنــه أهــل مصــر مــن

أصحاب سيدنا رسول ﷲ 
.

ض َو ْال ُم ْر ِجفُونَ فِي ْال َمدِي َن ِة لَنُ ْغ ِر َي ﱠنـكَ ِب ِهـ ْم
ﱠم َر ٌ
ث ُـ ﱠم ﻻَ يُ َجا ِو ُر َ
ِيه ـا إِﻻﱠ قَ ِل ـيﻼً * َم ْلعُ ـونِينَ
ون ـكَ ف َ
أ َ ْي َن َما ث ُ ِقفُوا أُخِ ذُوا َوقُ ِتّلُوا تَ ْقتـِ يﻼً) اﻷحـزاب:
.(٦١ ،٦٠
وجــه الدﻻلــة :لنغرينــك بهــم :لنســلطنك
عليهم فنستﺄصلهم بالقتل).(٥
والمنــافقون :جمــع منــافق ،وهــو الــذى
يظهــر اﻹســﻼم ويخفــى الكفــر ،والــذين فــى

أ( لغــة :اﻻضــطراب الشــديد ،ويطلــق

يضاف إلى ذلك أن راوى الحـديث قـال:

 (١مــن القــرآن الكــريم :وقــال ﷲ :
َ لئِن ﱠلـ ْم َينتـَ ِه ْال ُم َنـافِ ُقونَ َو ﱠالـذِينَ ِفـي قُ ُلـو ِب ِهم

الناس)،(٢
ب( اﻻصطﻼح الفقهـى :التمـاس الفتنـة،
وإشاعة الكذب والباطل لﻼغتمام به).(٣

قلوبهم مرض :هم قوم ضعاف اﻹيمان ،قليلو
الثبات على الحق.
والمرجفون فى المدينة :هم الـذين كـانوا
ينشرون أخبار السوء عن المـؤمنين ويلقـون
اﻷكاذيب الضارة بهم ويذيعونها بـين النـاس،
وأصل اﻹرجاف ،التحريـك الشـديد للشـيء،
مـــﺄخوذ مـــن الرجفـــة التـــي هـــى الزلزلـــة،
ووصف به اﻷخبار الكاذبة ،لكونها فى ذاتها

هذا الراوى
أ( التخـــذيل :هـــو تثبـــيط النـــاس عـــن

خبــر ســعد بــن أبــى وقــاص " :ﻻ

الحرب ،وتزهيدهم فى الخروج إليه ،بـﺄقوال

يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق؛ حتـى

وأفعــال ،وعلــى هــذا فــإن فــى التخــذيل مــع

تقوم الساعة" :أهل الغـرب هـم أهـل مصـر:

الناس من النهوض للقتـال ،واﻹرجـاف أعـم

الديباج على مسلم للسيوطى .٥١٤/٤

من التخذيل).(٤



متزلزلة غير ثابتة ،أو ﻹحداثها اﻻضـطراب
فى قلوب الناس.
وقد سار بعض المفسـرين علـى أن هـذه
اﻷوصاف الثﻼثـة ،كـل وصـف منهـا طائفـة
معينة ،وسار آخرون على أن هذه اﻷوصاف

لطائفــة واحــدة هــى طائفــة المنــافقين ،وأن

"أخذوا وقتلوا تقتيﻼً " بيان لما يحيق بهم من

العطف لتغاير الصفات مع اتحاد الذات.

عقوبات عند الظفـر بهـم ،أي :هـم ملعونـون

قــال القرطبــي :قولــه " :ولــئن لــم ينتــه

ومطــرودون مــن رحمــة ﷲ بســبب ســوء

المنــــافقون والــــذين فــــى قلــــوبهم وهــــن،

أفعالهم ،فـإذا مـا أدركـوا فظفـر بهـم ،أخـذوا
أسارى أذﻻء ،وقتّلوا تقتيﻼً شدي ًدا ،وهذا حكم

أن اﻷوصاف الثﻼثة لشيء واحـد – والـواو

– تعــالى – فــيهم؛ حتــى يقلعــوا عــن نفــاقهم

والمرجفون فى المدينة " ،أهل التفسير علـى
مقحمة.

)(٨

وإشاعتهم مقاله السوء فى المؤمنين .

وقيل :كان كل منهم قوم يرجفون ،وقـوم

 (٢مــن الســنة النبويــة :مــا روى :بلــﻎ

ينجــون اﻹشــاعات للريبــة ،وقــوم يشــككون

ناسـ ـا مـــن المنـــافقين
رســـول ﷲ  أن ً

المسلمين).(٦

يثبطون الناس عنه فـى غـزوة تبـوك ،فبعـث

وقــال صــاحب الكشــاف علــى أن هــذه
اﻷوصــاف لطوائــف متعــددة مــن الفاســقين،
فقال " :والذين فى قلوبهم مرض " قوم كـان
فيهم ضعف إيمان ،وقلة ثبات عليه.

إليهم طلحـة بـن عبيـد ﷲ 

فـى نفـر مـن

أصحابه ،وأمرهم أن يحرقـوا علـيهم البيـت،
)(٩

ففعل طلحة ذلك .
 (٣أحكام فقهية ذات صﻼت وعﻼقات:

والمرجفـــون فـــى المدينـــة :نـــاس كـــان

أ( ﻻ يجـــوز لقائـــد الجـــيش – وكـــذلك

يرجفون بﺄخبار السوء عن سرايا رسـول ﷲ

الشــرطة المدنيــة – استصــحاب أحــد مــن

فيقولون :هزموا وقتلوا وجرى علـيهم

المرجفين فى الجهـاد – والربـاط والحراسـة
وما أشـبه – قـال ﷲ َ  :و َلــكِن َكـ ِر َه ّ ُ
ان ِب َعاث َ ُه ْم فَثَ ﱠب َ
اعـدِي َن *
ط ُه ْم َوقِي َل ا ْقعُدُواْ َمـ َع ْالقَ ِ

عــدائكم وكيــدكم ،والفســقة عــن فجــورهم،

ُوكـ ـ ْم إِﻻﱠ خ ََبـ ـاﻻً
َلـ ـ ْو خ ََر ُجـ ـواْ ِفـ ـي ُكم ﱠمـ ـا زَ اد ُ
ضعُواْ خِ ﻼَلَ ُك ْم َي ْبغُو َن ُك ُم ْال ِف ْت َنـةَ) التوبـة:
وﻷ َ ْو َ



كتب وكتب ،فيكسرون بذلك قلوب المؤمنين.
والمعنــى :لــئن لــم ينتــه المنــافقون عــن
والمرجفــة عمــا يؤلفــون مــن أخبــار الســوء،
لنﺄمرنـــك بـــﺄن نفعـــل بهـــم اﻷفاعيـــل التـــى

) (١٠

(٤٧ ،٤٦

.

تسوءهم).(٧
وقوله :لنغرينك بهم :جـواب القسـم ،أى:

 (١يحــرم نشــر وبــث اﻷخبــار الكاذبــة،

لنسلطنك عليهم فنستﺄصلهم بالقتـل والشـريد،
وقوله " :ثم ﻻ يجاورنك فيها إﻻ قليﻼً ".

واﻹشاعات الضارة بحـق الجـيش والشـرطة
المدنية وكل من يقوم بمهام الجهاد المشروع

معطـــوف علـــى جـــواب القســــم ،أى:
لنغرينك بهم ثم ﻻ يتقون بعد ذلـك مجـاورين
لك فيها إﻻ زما ًنا قليﻼً ،يرتحلون بعـده بعيـدًا
عنكم ،لكى تبتعدوا عن شرورهم.
وجاء العطف فى قوله" :ثم ﻻ يجاورنـك
فيها" لﻺشارة إلـى أن إجﻼءهـم عـن المدينـة
نعمة عظيمة بالنسبة للمؤمنين ،ونقمة كبيـرة
بالنسبة لهؤﻻء المنافقين وأشباههم.
وقولــــه" :ملعــــونين أينمــــا ثقفــــوا" أى
مطرودين مـن رحمـة ﷲ – تعـالى  ،-ومـن
فضله " أينما وجدوا فظفر بهم المؤمنون ".
ومعنى " ثقفوا " بمعنى :وجـدوا وقولـه:



والرباط والحراسة وما أشبه.
 (٢ســنت الشــريعة اﻹســﻼمية عقوبــات
زجرية تعزيرية لولى اﻷمر )الحـاكم( تنفيـذًا
ومن يفوضه:
أحكامـ ـا ،و)الهيئـــة
)الهيئـــة القضـــائية(
ً
العلمية اﻹفتائية( استشارة ،منها:
 -١الحكم بقتل المرجفين )جزا ًء وفاقًا(.
 -٢الحكــم بنفــيهم عــن الــبﻼد ،ويشــابهه:
إســـقاط الجنســـية والمواطنـــة فـــى التطبيـــق
المعاصر.
 -٣استحقاق المرجفين الطرد من رحمه
ﷲ – تعــالى – أينمــا كــانوا متمــالئين علــى
الجـــيش ومـــن ينـــاظره فـــى داخـــل الـــبﻼد
وخارجها.
 -٤وجوب حماية وصيانة الجـيش ومـن
يشابهه من أعمال ومهـام مـن معوقـات أهـل
الفتن والسعايات.
 -٥ريــادة التشــريع اﻹســﻼمى بالتــدابير
الوقائية اﻻحترازية والزجرية لﻸمن القومى.
وﷲ – عز وجل  -ولى التوفيق.
ال س ـ ـ

ـ ـ  ،٢٤٩/٦ال ف ـ ـ
) (١تف ــ اب ــ
او .٥٤٠/١٠
س
أ.د  /م
) (٢ل ان الع ب مادة :رجف.
) (٣تف ـ ـ الق ـ ــى  ) ٢٤٥/١٤فـ ــى تف ـ ـ آ ـ ــة
 ٦٠مـ ـ سـ ـ رة اﻷحـ ـ اب ( دار ال ـ ـ  ،حاشـ ـ ة
ال ـ ــل علـ ــى شـ ـ ح ال هـ ــاج  ٩٥/٤دار إح ـ ــاء
ال ـ ـ اث الع ــى – ب ـ ـ وت ،ال غ ــي  ٣٥١/٨ــع
م ة ال اض.
) (٤أح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ آن لل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص . ٤٥٨/٣
ال ع ـ ــة ال ه ـ ــة ال ـ ـ ـ ة ،عـ ـ ـ ة أر ـ ــاب ال فـ ـ ـ
ص . ،٨٢ب ﻻق.
الق ى .٢٤٦/١٤
) (٥تف
الق ي .٢٤٦/١٤
) (٦تف
ال اف .٥٦١/٣
) (٧تف
) (٨ال ف ـ ـ ال سـ ــ للق ـ ـ آن ال ـ ــ أ.د  /م ـ ـ
ــاو  ١١٧/٢٠وم ــا عـ ـ ها . ،م ع ــة
سـ ـ
.
ال عادة
) (٩ذ ـ ـ ـ ـ ه ابـ ـ ـ ـ ه ـ ـ ــام ف ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ة . ٥١٧/٢
م ـ ـ ـ فى ال ل ـ ــى ،معـ ـ ـ ال ـ ــام ص . ٢١٠
ة.
ال عة ال
ـ ـ ـ ــة  ٨٠/٣وم ـ ـ ـ ــا
) (١٠ال س ـ ـ ـ ـ عة الفقه ـ ـ ـ ــة ال
ع ها.





اﻟشجرة كانـت مشـهودة ﻵدم ،واﻟثانيـة ت ُ َعـ ِّين



أنها كانت بعيدة عنه؛ ﻷنه حجب عـن شـهود

ﻟقد ُحجب آدم عن اﻟشجرة بعد اﻟمعصـية
كما يقـول اﻹمـام] :واﻟشـجرة أشـار ﷲ إﻟيهـا

عـن ت ِْل ُك َمـا ﱠ
اﻟشـ َج َرةِ
ﺳبحانه :أ َ َﻟـ ْم أ َ ْن َه ُك َمـا َ
)اﻷعـراف (٢٢ :فاﻹشــارة اﻷوﻟـى ت ُ َعـ ِّي ُن أن

تلك اﻟحقائق ﻻرتكابه اﻟمعصية[).(١
وهنـــا يقـــول اﻹمـــام متﺳـــائﻼً بلﺳـــان
)(٢

بقوﻟــهَ  :ه ـ ِذ ِه ﱠ
اﻟش ـ َج َرةَ) اﻟبقــرة ،(٣٥ :ثــم

اﻹنﺳان :

أشــار إﻟيهــا عنــد إتيــان معصــية آدم بقوﻟــه

َم ْن أَنَا قَ ْب َل ٱﻟ ﱡ
ور؟! أَنَا ٱ ْﻟ َج َم ْ
ال
ظ ُه ِ
ق َم ْج ِد ِه قَد ِْري ِمث َ ْ
ال
فِـﻲ ُ
ﺳـ َرا ِد ِ
أَ ْﺳ َجـ َد ٱﻷ َ ْمـﻼَكَ فِـﻲ َجنﱠتِـ ِه
أَ ْﺳ َكـنَ ٱﻟـ ﱠرﺳ َْم ﻟَ َد ْي ِه فِﻲ ظِ ﻼَ ْل
َو ْيـ َﺢ نَـ ْفﺳِﻲ قَ ْد نَ َهانِﻲ َع ْن أَنَا
ار أَ ْكلِﻲ ٱ ْﻟبُ ْع َد َع ْن َها فِﻲ َو َب ْ
ال
َ
ص َ
ِﻲ ٱﻟﱠتِـﻲ
قَ ْد أَك َْلتُ ثِ َمـ َ
ار ِﺳـد َْرت َ
ص ْ
ال
كَانَ ِ
ت ٱﻟ ﱡ
ورة َ فِﻲ َحا ِل ٱ ْﻟ ِو َ
ص َ
ِﻲ ٱﻟدﱠانِﻲ ٱﻟﱠذِي
ي َو ُ
عدْتُ ﻷ ْ
َو ْ
صل َ
شقَاءٍ فِﻲ ٱ ْعتِﻼَ ْل
ص ْرتُ فِي ِه فِﻲ َ
ِ
ﻲ َجـ ﱠل َجﻼَﻟُـهُ
تُبْتُ ت َ
َاب َعلَـ ﱠ
أ َ ْشـ َه ُد ٱ ْﻟحِ ْك َمةَ فِﻲ َر ْم ِز ٱ ْﻟ َمقَ ْ
ال





اﻷخبــار عــن رﺳــول ﷲ  مــا يعينهــا

أهبط ﷲ أبانا آدم  ومعه أمنا حواء

حقيقة ،فيكون اﻟبحـث عنهـا ﻟتعيينهـا بطريـق

إﻟى اﻷرض بعد أن تـوﻟى تعلـيم آدم وإقامتـه

اﻟعقــل واﻟنقــل ممــا ﻻ ينفــع علمــه وﻻ يضــر

ومعلمــا ﻟلمﻼئكــة وأﺳــكنه
أﺳــتاذًا ومرشــ ًدا
ً

جهله؛ ﻷن ﷲ تعاﻟى ﻟو قدﱠر أن فﻲ اﻟعلم بهـا

اﻟجنــة؛ فأُهبطــا ﻟحكمــة اﻟعمــران اﻟتــﻲ هــﻲ

رضًا ﻟه عن خلقه ﻟبينها وعينها[).(٣

ض
اﻷﺳاس من اﻟبدايةِ  :إ ّنِﻲ َجا ِع ٌل فِﻲ اﻷ َ ْر ِ

وأرى أنه من خـﻼل مـا عرضـه اﻹمـام

َخلِي َف ـةً ،وﻷن اﻹنﺳــان خلــق ﻟــﻸرض وﻟــم

أبــو اﻟعــزائم ﻟلتكــريم اﻹﻟهـﻲ ﻵدم ممــثﻼً فــى

يخلــق ﻟلﺳــماء .وأهــبط إبلــيس معهمــا إﻟــى

تعليمه اﻷﺳماء ،وإﺳكانه اﻟجنـة ،ثـم ارتكابـه

اﻷرض وذﻟك ﻹظهار حكمة اﻟحكـيم اﻟمبـدع

اﻟمعصية بعد ذﻟك ،ثم إخراجه من اﻟجنة ،ثـم

عز وجل ،وﻟتبدأ مرحلة اﻟحياة اﻟبشرية اﻟحية

إهباطه إﻟى اﻷرض ،كـل هـذا يؤكـد اﻟحقيقـة

اﻵدمية؛ وعن إهباط آدم يتحدث اﻹمام قائﻼً:

ﷲ تعاﻟى ﻟم يشأ أن يعين اﻟحاﻟـة اﻟتـﻲ دخـل

اﻟقائلــة :أن اﻟكمــال اﻟمطلــق

]إن ﷲ ﺳـــبحانه يخاطبنـــا فـــﻲ آدم وحـــواء

بها إبليس اﻟجنـة واﻟكيفيـة اﻟتـﻲ وﺳـوس بهـا

اﻹنﺳان مهمـا أفـاض عليـه ربـه مـن اﻟرتـب

ويأمرنــا فيهمــا كمــا يخاطــب أمــم اﻷنبيــاء

ﻵدم وزوجته فيها؛ حتـى أزﻟهمـا عـن اﻟجنـة

واﻟمقامــات واﻟمشــاهد واﻟتجليــات فهــو عبــد،

اﻟﺳابقين فينا فقوﻟه تعاﻟى :ا ْه ِب ُ
ض ُك ْم
طواْ َب ْع ُ

وهــذا علــم ﻻ ينفــع ،واﻟعلــم باﻟكيفيــة واﻟحــال

]اﻟعبد عبد وإن عﻼ وتك ﱠمل ،واﻟرب رب وإن

عد ﱞُو يريـد ﺳـبحانه أمرنـا فـﻲ أبينـا
ِﻟ َب ْعض َ

واﻟشأن ﻻ ينفع واﻟجهل بها ﻻ يضر .كمـا أن

ﱠ
وتنزل[) ،(٤فكان تقدير اﻟمعصية على
ضل
تف ﱠ

آدم وأمنــا حــواء ،فكأنــه يقــول :اهبطــا أنتمــا

ما ورد من اﻷخبار فﻲ تعيـين اﻟشـجرة اﻟتـﻲ

أبينا آدم ومـا ترتـب عليهـا مـن إهباطـه إﻟـى

أكل منها آدم بعد أن أبهم ﷲ اﻷمر علينا وﻟم

اﻷرض ﻟيكــون اﻟكمــال اﻟمطلــق

اﻟواحــد،

يبين ﻟنا فيها بيا ًنا ،بـل وﻟـم يـرد فـﻲ صـحيﺢ

وﻟنعيش دائ ًما فﻲ ظل قوﻟه ﺳبحانهَ  :يا َبنِﻲ

وذريتكما كما يقول َ  :يا َبنِﻲ ِإﺳ َْرائِي َل
ﻟمـن كــانوا فــﻲ زمـن رﺳــول ﷲ  مــن
أهــل خيبــر وقينقــاع وﻟمــن بعــدهم إﻟــى ي ـوم
اﻟقيامـة ،فيقـول َ  :يـا َب ِنـﻲ إِ ْﺳـ َرائِي َل َقـ ْد
أَن َجي َْنـــا ُكم ِ ّمـــ ْن َعـــد ّ ُِو ُك ْم ويقـــول تعـــاﻟى:
ع َل ْي ُك ُم ْاﻟ َم ﱠن َواﻟﺳ ْﱠل َوى وكـان ذﻟـك
َ وأَنزَ ْﻟنَا َ
فﻲ زمان ﺳيدنا موﺳى .
وﻟما كانت نجاة اﻵباء بها وجـود اﻷبنـاء
أيضـا.
فﻲ تلك اﻟدار اﻟدنيا ،كانـت نجـاة ﻟهـم
ً
وهــذا مــا يــدل علــى ﺳــياق اﻟقــرآن .فقوﻟــه:
ا ْه ِب ُ
ط ـواْ علــى هــذا اﻟــنمط يــدل علــى أن
اﻟمـراد آدم وذريتـه ،وﻻ مــانع مـن أن يكــون
اﻷمر أيضًا ﻹبليس واﻟحية اﻟتـﻲ أدخلتـه فـﻲ
اﻟجنة كما ورد فﻲ بعض اﻷخبـار .وإن كـان

وحــده ،وأن

آد ََم ﻻ َي ْف ِت َن ﱠن ُك ُم اﻟ ﱠش ْي َ
طانُ َك َما أ َ ْخ َر َج أ َ َب َو ْي ُك ْم ِمـنَ



ع َع ْن ُه َما ِﻟ َبا َﺳ ُه َما ِﻟي ُِر َي ُه َمـا َﺳـ ْوآ ِت ِه َما
ْاﻟ َج ﱠن ِة َي ْن ِز ُ

      
   
    
   
   
    
    
   

 



ِإ ﱠنهُ َي َرا ُك ْم ه َُو َوقَ ِبيلُهُ مِ ْن َحي ُ
ْث ﻻ تـَ َر ْو َن ُه ْم إِ ﱠنـا

)اﻷعراف.(٢٧ :
)(١

اﻹمــام أبــو اﻟعــزائم )نعــيم اﻟقبــر وجمــاﻻت

اﻵخرة( مرجع ﺳابق ،ص.٣٥
) (٢اﻹمــام أبــو اﻟعــزائم )ديــوان ضــياء اﻟقلــوب(
مرجع ﺳابق ،قصيدة رقم .٢٩٤
) (٣اﻹمــام أبــو اﻟعــزائم )أﺳــرار اﻟقــرآن( مرجــع
ﺳابق،ج ،١ص.١١٣
) (٤اﻹمام أبو اﻟعزائم )من جوامـع اﻟكلـم( مرجـع
ﺳابق ،ص.٣٥١





َج َع ْل َنـا ﱠ
اﻟش ـ َياطِ ينَ أَ ْوﻟ َِيـا َء ﻟ ﱠِل ـذِينَ ﻻ يُؤْ ِم ُنـونَ 







كان من أهم كتــب العقيــدة التــى تــأثر
بها اﻹمام أبو العزائم أيما تأثر وأفاد منها
أعظم فائدة كتب اﻹمام الغزالي.
ولم يكــن موقــف اﻹمــام أبــى العــزائم
دائمـا
من اﻹمام الغزالــي موقــف المتــأثر ً
الذى ينقل أقواله ويوافقه فى جميع أرائــه
كثيرا ما يخالفــه وينــاقش أقوالــه،
بل كان
ً
وينقد آراءه ،وهنا تتجلى شخصية اﻹمــام
أبـــى العـــزائم العلميـــة الناقـــدة وعقليتـــه
الفاحصة.

يقول اﻹمام :
قـــال الغزالـــي فـــى كتابـــه "جـــواهر
القــرآن" مــا حاصــله :إنهــا عــدل ثلثــه
باعتبــار أنــواع العلــوم الثﻼثــة التــى هــى
أمهات القرآن ،وهى :
 -١علم المبدأ.
 -٢علم المعاد .
 -٣علم ما بينهما .
وقــال بعضــهم :المطالــب التــى فــى
القرآن معظمها اﻷصول الثﻼثة التى بهـا
يصح اﻹسﻼم ويحصل اﻹيمان وهى:
 -١معرفة ﷲ تعالى.
 -٢اﻻعتراف بصدق رسوله .
 -٣اعتقاد القيامة.

ففى مجال الموافقة له نجــد أن اﻹمــام
يستشــهد بــبعض أقــوال اﻹمــام الغزالــي
 ،فمثﻼً عند الحديث عن العقيــدة كمــا
ذكرهــا ﷲ تعــالى فــى ســورة اﻹخــﻼص



وهــذه الســورة تعــدل اﻷصــل اﻷول
فهــى ثلثــه مــن هــذا الوجــه") .(٢وهــذان
القوﻻن اللذان أوردهما اﻹمام أبو العزائم
هما فى الحقيقة قول واحد لﻺمام الغزالي

بسطه فى كتابه " جواهر القرآن " :

عن صفة العلم – إن شاء ﷲ تعالى.-

" فــاعلم أن ســورة اﻹخــﻼص تعــدل



قطعـا ،وارجــع إلــى اﻷقســام
ثلث القــرآن
ً

جانبـا مــن أقوالــه فــى
فقد نقل اﻹمــام
ً

الثﻼثة التى ذكرناها فى مهمــات القــرآن،

العقيدة فى بعــض مصــنفاته ،نكتفــى هنــا

إذ هـــى :معرفـــة ﷲ تعـــالى ،ومعرفـــة

بمثال  :يقــول اﻹمــام فــى كتابــه )دســتور

اﻵخرة ،ومعرفة الصراط المستقيم ،فهذه

آداب السلوك الى ملك الملوك(:

المعــارف الثﻼثــة هــى المهمــة والبــاقى

"قــال أبــو المعــالي رحمــه ﷲ" :مــن

توابــع ،وســورة اﻹخــﻼص تشــتمل علــى

اطمأن إلى موجود انتهى إليه فكــره فهــو

واحـــد مـــن الـــثﻼث ،وهـــو معرفـــة ﷲ

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ

وتوحيده وتقديسه عن مشارك فى الجنس
و النـــوع ،وهـــو المـــراد بنفـــى اﻷصـــل
والفرع والكفؤ ،ووصــفه بالصــمد يشــعر
بأنه الصمد الــذى ﻻ مقصــد فــى الوجــود
للحــوائج ســواه ،نعــم لــيس فيهــا حــديث
اﻵخرة ومعرفة الصراط المستقيم ،فلذلك
تعدل ثلث القرآن ،أى ثلث اﻷصــول مــن

يقولون :إن ﷲ تعــالى ﻻ يعلــم الجزئيــات
أصﻼً .ولكــنهم فــى الحقيقــة يقولــون :إنــه
ســـبحانه يعلمهـــا بعلـــم غيـــر متجـــانس
لعلمنا").(٤
وهـــذا الـــرأى ســـوف نناقشـــه فـــى
موضعه ،فى البــاب الثــانى عنــد الحــديث

القرآن كما قال ) :الحــج عرفــة().(٣
أى  :هو اﻷصل والباقى توابع ".



نرى أن اﻹمام ﻻ يتفق مع اﻹمام الغزالي



     


    

فى تكفير فﻼسفة المسلمين بســبب قضــية

    

علــم ﷲ بالجزئيــات حيــث يقــول " :وأمــا



اﻹمام الغزالي فله آراء شــاذة ،وقــد حكــم

    
   
  

فــى كتابــه المعــروف بالتهافــت ،بتكفيــر

   

بعـــض فﻼســـفة المســـلمين بحجـــة أنهـــم



  




معطــل ،ومــن قطــع بموجــود واعتــرف
موحـد .جــل رب
بالعجز عن إدراكه فهو ِ ّ
اﻷعــــراض واﻷجســــام عــــن صــــفات
اﻷعراض واﻷجسام جل ربي عن كل ما



وفى مجال المخالفة لﻺمــام الغزالــي،

مشبه ،ومن سكن إلى النفي المحض فهو



اكتنفته لحظات اﻷفكار واﻷوهام").(٦
) (١هـــو :اﻹمـــام محمـــد بـــن محمـــد الغزالـــي،
الطوســى ،أبــو حامــد ،حجــة اﻹسـﻼم ،مــن كتبــه:
"إحياء علوم الدين" تـوفى سـنة ٥٫٥هــ .يراجـع:
شذرات الذهب ،١٣ -.١/٤ :وسير أعﻼم النبﻼء:
.٣٤٦ -٣٢٢/١٩
) (٢ينظر :مجلة اﻹسﻼم وطن عدد  ١٦٨شـعبان
 ١٤٢١ه ص ،٥٦وقد نشر هذا المقال التفسـيرى
فى مجلة المدينة المنورة فى شوال سنة ١٣٥٩ه.
) (٣أخرجه اﻹمام أبو داود فـى سـننه :فـى كتـاب
الماسك ،باب لم يدرك عرفة  ٦١/٢ :حديث رقـم
).(١٩٩٦
) (٤عقيدة النجاة ص .٢٢
) (٥هو اﻹمام عبد الملك بـن عبـد ﷲ بـن يوسـف
بن محمد الجوينى ،أبو المعـالى ،إمـام الحـرمين،
مـــن كتبـــه" :غيـــاث اﻷمـــم والتيـــاث الظلـــم"،
و"اﻹرشاد" .توفى سنة )٤٧٨هـ( .يراجع :وفيات
اﻷعيان.٣٤٣ -٣٤١/٢ :
) (٦دستور آداب السلوك الى ملك الملـوك لﻺمـام
أبى العزائم ص .٢٠



وســوف َيــر ﱡد ﷲ هــذا التفكيــر علــى





مِ ْن ُه ْم أ َ ِئ ﱠمةً َي ْهدُونَ ِﺑأ َ ْم ِرنَا) السجدة.(٢٤ :

أصحاﺑه يـوم القيامـة ،ولـن يقﺑـل عنـد ﷲ

لقد يسﱠر ﷲ أسﺑاب الهداية للناس جميعًا،

س َيـا
تعالى ،قـال ﷲ  :أَن ت َُقـو َل ن َْفـ ٌ

فـــأنزل الكتـــب الســـماوية ،وﺑعـــث النﺑيـــين

ب ﱠ ِ َوإِن
علَى َما فَ ﱠرطتُ فِﻲ َجن ِ
َحس َْرتَى َ

وأرسل الرسل ،وجعل العلماء ورثة اﻷنﺑياء

ُكنتُ لَمِ نَ السﱠاخِ ِرينَ * أ َ ْو ت َُقـو َل َلـ ْو أ َ ﱠن ﱠ َ

يــدلون النــاس ويرشدونـــهم .فمــن اســتجاب

َهدَانِﻲ لَ ُكنتُ مِ نَ ال ُمتﱠ ِقـينَ * أ َ ْو ت َُقـو َل ِحـينَ

لهدايـة السـﺑب فـاتﺑع القـرآن واقتـدى ﺑسـيدنا

اب َلـ ْو أ َ ﱠن ِلـﻲ َكـ ﱠرةً َفـأ َ ُكونَ ِمـنَ
العـذَ َ
ت ََرى َ

محمد 

ال ُمحْ ِسنِينَ * َﺑلَى َقـ ْد َجا َء ْتـكَ َآيـاتِﻲ فَ َكـذﱠﺑْتَ

عليــه ومنحــه منـــزلة أخــرى مــن منــازل

َ
الكــاف ِِرينَ 

الهدايــة ،ﻻ تتــأتى هــذه المنـــزلة ﺑواســطة

اســتَ ْك َﺑ ْرتَ َو ُكنــتَ ِمــنَ
ِﺑ َهــا َو ْ
)الزمر.(٥٩ – ٥٦ :

تفضـل ﷲ
وجاهد نفسه وهواها
ﱠ

مخلــوق ،ﺑــل ﺑتوفيــق ﷲ تعــالى وتلــك ه ـﻲ:

حقــا إن الهدايــة مــن ﷲ تعــالى ،وإن

الهداية الثانية :هداية التوفيق ،قال ﷲ تعالى:

هدى ﷲ هو الهـدى ،لكـن القـرآن الكـريم

َ و ﱠالـ ـذِينَ

اهـ ـدُوا ف َِينـ ـا َلن َْهـ ـ ِد َي ﱠن ُه ْم ُسـ ـﺑُ َلنَا
َج َ

يميز ﺑين هدايتين:

)العنكﺑــوت ،(٦٩ :وقــالَ  :واتﱠ ِﺑ ُعــوهُ َل َع ﱠل ُك ـ ْم

 -اﻷولـــى :هدايـــة أجراهـــا ﷲ عـــن

تَ ْهتَدُونَ 

)اﻷعـراف ،(١٥٨ :وقـالَ  :و ِإن

تُطِ يعُوهُ تَ ْهتَدُوا) النور.(٥٤ :



طريــق اﻷســﺑاب ،وهــى هدايــة اﻹرشــاد



والﺑيــان ،فجعــل ﷲ القــرآن الكــريم ســﺑﺑًا

أمــا إذا انصــرف العﺑــد وأعــرض عــن

لهدايــة النــاس ،قــال ﷲ تعــالى :إِ ﱠن َه ـذَا

هداية ﷲ ،فتـرك أسـﺑاب الهدايـة ،ولـم يتﺑـع

ﻲ أَ ْقـ َو ُم) اﻹسـراء:
القُ ْرآنَ َي ْهدِي لِلﱠتِﻲ ِهـ َ

القـــرآن ولـــم يقتـــد ﺑرســـول ﷲ  فهـــو

. (٩

محروم من الهدايـة ومـن توفيـق ﷲ تعـالى.

كثير مـن النـاس يقـول :لـو شـاء ﷲ
لهدانى!!..
وهكذا سـريعًا ي ُْخـ ِرج هـذا اﻹنسـان
نفســـه مـــن دائـــرة المســـئولية ،ويلقـــى
ﺑالمسئولية على ﷲ تعالى.
وفضـــﻼً عمـــا فـــﻲ هـــذا التفكيـــر
والسلوك مـن سـوء أدب مـع ﷲ تعـالى،
فإنه مغالطة مع النفس فـﻲ إطـار خدعـة
شيطانية لصرف الناس عن طاعة ﷲ.

وجعـــل ﷲ اﻷنﺑيـــاء أســـﺑاب هدايـــة

قال تعالىَ  :و ﱠ ُ ﻻَ َي ْهدِي َ
َاسـقِينَ 
القـ ْو َم الف ِ

يرشــدون النــاس إلــى مــا يقرﺑـــهم مــن ﷲ

)التوﺑة ،(٨٠ :وقولهَ  :و ﱠ ُ ﻻَ َي ْهدِي َ
القـ ْو َم

تعــالى ،قــال تعــالى ﺑشــأن ســيدنا محمــد

ﱠ
الظالِمِ ينَ 

رســـول ﷲ َ  :و ِإ ﱠنــكَ لَت َْهــدِي ِإ َلــى

كثيرة.

ص َراطٍ ﱡم ْستَق ٍِيم) الشورى.(٥٢ :
ِ
كذلك العلماء ،ورثـة اﻷنﺑيـاء ،جعلهـم
ﷲ أسﺑاب هداية ،قال ﷲ تعالىَ  :و َج َع ْلنَا



)الجمعة ،(٥ :واﻵيـات فـى ذلـك

َ و َمــا َي ْع ِقلُ َهــا ِإ ﱠﻻ ْال َعــا ِل ُمونَ َ  .. و َمــا
بَ  .. ف ـا ْعت َ ِﺑ ُروا َي ـا
َي ـذﱠ ﱠك ُر ِإ ﱠﻻ أُولُ ـو ْاﻷ َ ْل َﺑ ـا ِ
ار.
ص ِ
أُولِﻲ ْاﻷ َ ْﺑ َ



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

عدة محاضرات خﻼل شـهر 

١٤٤٢ه ،تأكيـ ًدا لــدورها

الكبير فى تبصير اﻷمة بالواجب المطلوب منها:

وقد واصل الشريف عبد الحليم العزمـي الحسـيني حديثـه حـول
سيرة أهل البيت  ،بالحديث عن دور اﻹمام الصادق  في
بناء الجماعة الصالحة.
حيث افتتح كﻼمه ببيان الهدف مـن إيجـاد )الجماعـة الصـالحة(
في ثﻼث نقاط هي:
 -١المحافظة على المجتمع اﻹسﻼمي.

فــى يــوم الجمعــة  ٤

١٤٤٢ه ،الموافــق ٢٠٢١/٤/١٦م

أقيمت ليلة أهـل البيـت الثانيـة والخمسـون بعـد الماﺋـة بقاعـة اﻹمـام
المجدد السيـد محمد ماضى أبى العـزاﺋم ،حيـث حضـرها عـدد مـن
أبناء الطريقة العزمية من مختلف المحافظات.
وقــد افتتحهــا ســماحة الســيد عــﻼء أبــو العــزاﺋم شــيخ الطريقــة
العزمية بالحديث عن مشكلة سد النهضة اﻷثيـوبي وتـداعياتها علـى
دول المصب )مصر والسودان( ،مؤكدًا وقوفه مع القيـادة السياسـية
شرا شـعب
المصرية في أي قرار تتخذه لحفظ أمن مصر الماﺋي ،مب ً
مصر بقوله :ثقـوا أن ﷲ لـن يضـيع مصـر ،ولـن يعـين أحـدًا يهـدد
أمنها؛ ﻷنها بلد اﻷمن واﻷمان؛ مصداقًا لقوله تعالى :ا ْد ُخلُوا مِ ص َْر
إِن شَا َء ﱠ ُ آمِ نِينَ ) يوسف.(٩٩ :

 -٢الحفاظ على الشريعة اﻹسﻼمية.
 -٣المطالبة بالحكم اﻹسﻼمي.
صل دور اﻹمام الصـادق فـي بنـاء الجماعـة الصـالحة مـن
ثم ف ﱠ
ثﻼثة جوانب ،هي:
 -١البناء الجهادي.
 -٢البناء الروحي واﻹيماني.
 -٣البناء اﻻجتماعي.
ثم كشف الخط التربوي لﻺمام الصادق  للدعاة ،والعلماء،
والقادة ،والمقاومين ،وختم الحديث عن نهاية الملك اﻷموي  ،ودور
اﻹمام الصادق في هذه المرحلة.
وقامت الفرقة العزمية بإنشـاد القصـاﺋد العزميـة بقيـادة اﻷسـتاذ
أحمد مخلوف.






ﱠ ﱠ
ﺑﻴﻨـﺎ ﺍﻟﻠﻘــﺎء ﺍﳌﺎﺿــﻲ ﺃﻥ ﻗﻮﻟــﻪ ) :ﻓﺠﻌﻠﻨــﻲ ﰲ ﺧــﲑﻫﻢ
ً
ﺑﻴﺘﺎ( ﻳﻔﻴﺪ ﺑــﺄﻥ ﻭﺍﻟﺪﻳــﻪ  ﻗــﺪ ﺍﺻــﻄﻔﺎﻫﻤﺎ ﺍﷲ  ﻣــﻦ

ﲨﻴﻊ ﺁﺑﺎء ﻭﺃﻣﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ ﻟﻪ  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﺃﻛﻤــﻞ ﺃﺏ
ﻭﺃﻛﻤﻞ ﺃﻡ ،ﻓﻬﻤﺎ ﺳــﻴﺪﺍ ﺁﺑــﺎء ﻭﺃﻣﻬــﺎﺕ ﺍﻟﻌــﺎﳌﲔ ..ﻭﰲ ﻫــﺬﺍ

ﺍﳌﻘﺎﻝ ﻧﻮﺍﺻﻞ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻓﻨﻘﻮﻝ:

)وﻻ يتشعب شعبتان إﻻ كنـت فـى خيرهمـا(
ً
وتطبيق ـا لهــذه الســنة اﻻصــطفائية لــه 
وجدنا أن لنوح ثﻼثة أبناء :سام وحام ويافث

فجعله ﷲ 

فى صلب سام الـذى هـو جـد

إبــراهيم لنجــد أن ذريــة ســيدنا إبــراهيم 
تشعبت إلى شعبتين:

ميثاقى ،وباﻹسﻼم عهدى ،ونشر فى التـوراة

اﻷولى :إسماعيل الذبيح ،والثانية إسحق،

ى صــفتى،
واﻹنجيــل ذكــرىَ ،
وب ـيﱠن كــل نب ـ ٍّ

فجعلــه ﷲ  فــى صــلب إســماعيل الــذبيح

تشــرق اﻷرض بنـــورى والغمــام لـــوجهى،

عليه الصﻼة والسﻼم ،وتزوج إسماعيل عليه

وعلمنى كتابه ،ورقانى فى سمائه ،وشق لـى

الصـــﻼة والســـﻼم مـــن وائلـــة ابنـــة عمـــرو

اس ًما من أسـمائه ،فـذو العـرش محمـود وأنـا

الجرهمى وأنجـب منهـا أبنـاءه اﻷثنـى عشـر

محمــــد ،وعــــدنى أن يحبــــونى بــــالحوض

الذين هم أجداد العرب اﻹسماعيليين.

والكــــوثر ،وأن يجعلنــــى أول شــــافع وأول

ومعلــوم أن ابــن إســماعيل قيــدار الــذى

روى ابــن عســاكر عــن ابــن عبــاس أن

مشفع ،ثـم أخرجنـى مـن خيـر قـرن ﻷمتـى،

جاءت منه قريش بعد ذلك ،ولم يصلنا قرابـة

قال) :كنتُ وآدم فـى الجنـة فـى

وينهـون
وهم الح ﱠمادون يـأمرون بـالمعروف
ْ

الثﻼثين ً
جيﻼ من ذريته أى من قيـدار؛ حتـى

عن المنكر().(١

إلى عدنان وابنه معد الـذيْن كانـا معاصـريْن

النبى 

ِب بى فى السفينة فى صلب أبـى
صلبهُ ،
ورك َ
نوح ،وقُ ِذف بى فى النار فى صلب إبراهيم،

وقولــه )ثــم أخرجنــى مــن خيــر قــرن

لمولد سيدنا المسيح عيسى بـن مـريم عليهمـا

لم يلتق أبواى قط على سـفاح ،ولـم يـزل ﷲ

ﻷمتــى (.....أى اصــطفى لــى أفضــل أجيــال

الصــﻼة والســﻼم ،وعلــى مــدى خمســمائة

ينقلنـى مـن اﻷصـﻼب الحسـنة إلـى اﻷرحــام

أمتى وهم الصحابة وآله الذين أخرجه منهم،

عامـا تــوالى عشــرون جــيﻼً؛ حتــى
وســبعين ً

ى ،ﻻ يتشـعب شـعبتان
ى مهـد ﱞ
الطاهرة ،صـف ﱞ

فدائ ًما يجعله ﷲ تعالى فى خيـر الشـعبتين أو

مولد سيدنا محمد .

إﻻ كنــت فــى خيرهمــا ،قــد أخــذ ﷲ بــالنبوة

أفضــل وخيــر ﱡ
الش ـعَب حســب قولــه :



وتطبيقًا للسنة اﻻصطفائية له 

فـى

كل أمـر وأهمهـا اصـطفاء اﻵبـاء واﻷمهـات

وبﻼ أدنـى ريـب خيـر هـؤﻻء اﻷحـد عشـر،

أيض ـا  التــى
فــى والدتــه أمنــة ،فهــى
ً

والجدود والجدات له  وذلـك بـد ًءا مـن

وخيرهم بمقياس التقوى؛ ﻷن اﻷكرم عند ﷲ

اصطفاها ﷲ  مـن بـين بنـات حـواء أُمـا

عدنان الذى أنجب معدا وعكـا فاصـطفى ﷲ

هو اﻷتقى ،وقد اصطفى ﷲ تعالى من هؤﻻء

لرســـوله وحبيبـــه  ،قـــال رســـول ﷲ

تعالى منهما له خيرهمـا وهـو معـدّ ،وأنجـب

اﻷحد عشر عبد ﷲ أ ًبا والـ ًدا لنبيـه ورسـوله

) :أنــا محمــد بــن عبــد ﷲ بــن عبــد

مع ﱞد خمسـة رجـال فجعلـه فـى خيـرهم وهـو

وحبيبه  فهو خيرهم جمي ًعا وفى هؤﻻء

المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن

نــزار الــذى أنجــب أربعــة فكــان رســول ﷲ

اﻷحد عشر عمـه العبـاس  ،وكفـى عبـد

ﱠ
كﻼب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن

 فى خيـرهم وهـو مضـر الـذى أنجـب

ﷲ كمـــاﻻً أنـــه الـــذبيح اﻷول وأنـــه اقتـــرن

فهــر بــن مالــك بــن النضــر بــين كنانــة ابــن

إليــاس وقــيس فكــان رســول ﷲ  فــى

بإسماعيل وهو رسول .

خزيمة بن مدركة بن إليـاس بـن مضـر ابـن

صلب خيرهم وهو إلياس وهكـذا مـن إليـاس

أفليس عبد ﷲ بن عبد المطلب بن هاشـم

نزار ،وما افتـرق النـاس فـرقتين إﻻ جعلنـى

إلــى مدركــة واســمه عــامر ،وهكــذا يكــون

الذى اصطفاه ﷲ تعالى من كل آباء العالمين

ﷲ فى خيرهما ،فأخرجت من بين أ َ َب ﱠوى فلـم

رسول ﷲ  فى خير اﻹخوة وأفضـلهم؛

ليكون وال ًدا لرسوله ونبيه وحبيبه  سيد

يصبنى شﻲء من عهـر الجاهليـة ،وخرجـت

صـى الـذى
حتى صار فى صلب كﻼﱠب ثـم قُ َ

آباء العالمين بحق؟!.

من نكاح ولم أخرج من سـفاح مـن لـدن آدم؛

ولـد لـه أربعـة هـم :عبـد الـدار وعبـد منـاف

وجد النبى َ كـﻼﱠب هـو جـده ﻷبيـه

حتى انتهيت إلى أبى وأمى ،فأنا خيركم نس ًبا

وعبد العزى وعبد صى ،فكان أ َ ْخ َيـ ُرهم َجـدﱠه

صيا الذى أنجب
وأمه معًا ،فقد أنجب كﻼب قُ َ

وخيركم أ ًبا(

فقولـه ) :فأنـا خيـركم

 عبـــد منـــاف الـــذى أنجـــب :هاشـ ـ ًما

ضا زهـرة الـذى
عبد مناف ،وأنجب كﻼب أي ً

نس ًبا( إشارة إلى جدوده بد ًءا من عبد المطلب

ً
ونـوفﻼ فكـان 
والمطلب وعبـد شـمس

أنجب عبد مناف الذى أنجب وهب والد آمنة

ووهـب إلـى نـزار ومــن قبلـه إلـى إســماعيل

فى خيرهم وهو هاشم الذى أنجب شيبة الذى

 ،وليس عبد مناف جـد أمنـه هـو عبـد

 .وقوله) :وخيركم أ ًبا( إشارة إلى عبد

هو عبد المطلب فقط.

مناف والد هاشم جد النبى  فعبد منـاف

ﷲ وآمنــة  ،وتلــك شــهادة منــه 

ابن قصى ابن عم عبد مناف بن زهرة.

بخيرية والديه على جميع الوالدين واﻵباء.

وولد لعبد المطلب أكثر من عشـرة أبنـاء

ضا
وما قيل فى والده عبد ﷲ آنفًا يقال أي ً

ذكور هم:

العزى )أبو لهب( وجحـل وضـرار والمقـدم



والزبير والغيداق وقثم والمغيرة وعبـد ﷲ

حق ـا لقــد أنجــب عبــد ﷲ وآمنــة مولــو ًدا

عظيمـا وأى عظــيم!!! أفيكــون قســم ﷲ 
ً
بالبلــد الحــرام وهــو  مقــي ٌم فيــه وهــو

الحــارث وأبــو طالــب والعبــاس وعبــد

)(٢

)(٤

المولــود فيــه ،ثــم بوالــد ومــا ولــد قس ـ ًما بــه
وبوالديه ؟!.

وأصــــغرهم حمــــزة) (٣أخــــوه  فــــﻲ
الرضاع ،فمـن كـان أفضـل أو أ َ ْخيـر هـؤﻻء
اﻷحد عشر أى اﻻثنﻲ عشـر مـا عـدا حمـزة
ليكون وال ًدا له بحسب نص حديث رسول ﷲ
 عن سنة ﷲ تعالى اﻻصطفائية له؟
إنه بﻼ شك أبوه ووالده عبد ﷲ بـن عبـد
المطلب.








إن عبد ﷲ بن عبد المطلب هو بﻼ جدال





على أوساطهم ،وﻻ يظهروا صلي ًبا وﻻ شـيئًا
الدارس للفكر القائد لحركـات " اﻹسـﻼم
السياسي " والتيارات " السلفية " في العصر
الحــديث ،يجــد أن نظرتهــا لﻶخــر الــديني "
ضيقة ،متشددة ،متعصبة ،كارهة ،بل ظالمة
"!!!
مع أننا نتـيقن أن القـرآن الكـريم والسـنة
المطهــرة يــدعوان " للعــدل المطلــق ،البــر،
القســط ،الحــوار ،الــدفع بــالتي هــي أحســن،
التعــاون ،عــدم اﻹكــراه فــي
الدين"!!!
فمـــن أيـــن جـــاءت هـــذه

من كتبهم في شيء من طرق المسـلمين ،وﻻ
يجــاوروا المســلمين بموتــاهم وﻻ يضــربوا
بالنـــاقوس إﻻ ضـــر ًبا خفيـــا ،وﻻ يرفعـــوا
أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شـيء مـن
حضرة المسلمين ،وﻻ يخرجوا شـعانين ،وﻻ
يرفعـوا أصـواتهم مـع موتـاهم ،وﻻ يظهـروا
النيــران معهــم ،وﻻ يشــتروا مــن الرقيــق مــا
جرت فيه سهام المسلمين.
فإن خالفوا شيئًا مما شرطوه فﻼ ذمة لهم
وقد حـل للمسـلمين مـنهم مـا يحـل مـن أهـل
المعاندة والشقاق").(١

النظــرة المتأصــلة فــي عقــول
ونفــــوس " أعضــــاء هــــذه
الحركات " والتي تخـالف مـا
جاء بالقرآن والسنة؟!
بعــد الدراســة والبحــث وجــد أن الســبب
الـــرئيس يرجـــع لمـــا يعـــرف ﺒ " الشـــروط
العمريـــة " والتـــي تـــدرس ﻷعضـــاء هـــذه
الجماعات علـى أنهـا تمثـل " وثيقـة ثابتـة "
صا
تبين نظرة اﻹسﻼم لغير المسلمين خصو ً
" أهل الكتاب ".

 -١عــدم بنــاء كنــائس وﻻ قﻼيــات وﻻ
صوامع وﻻ أديرة.
ظلمـا
 -٢عدم ترميم ما تهدم منها " ولو ً
" كما جاء بكتاب " الـروض المربـع بشـرح
زاد المستقنع ".
 -٣يجـــب علـــيهم استضـــافة المســـلمين
الغرباء ضيو ًفا بالكنائس ويلتزمون بإطعامهم
لمدة ثﻼث ليال.
 -٤عدم إيواء الجواسيس

هى بنود المعاهدة التى اشترطها والتـزم
بها مسيحيو الشام ونصها كالتالى:
" أﻻ يحدثوا في مدينتهم وﻻ فيما حولهـا
ـرا وﻻ كنيســـة وﻻ قﻼيـــة وﻻ صـــومعة
ديــ ً
راهــب ،وﻻ يجــددوا مــا خــرب ،وﻻ يمنعــوا
كنائسهم أن ينزلها أحـد مـن المسـلمين ثـﻼث
جاسوســا ،وﻻ
ليــال يطعمــونهم ،وﻻ يــؤووا
ً
يكتموا غشـا للمسـلمين ،وﻻ يعلمـوا أوﻻدهـم
القرآن ،وﻻ يظهروا شر ًكا ،وﻻ يمنعـوا ذوي
قراباتهم من اﻹسﻼم إن أرادوه ،وأن يـوقروا
المسلمين وأن يقومـوا لهـم مـن مجالسـهم إذا
أرادوا الجلوس ،وﻻ يتشبهوا بالمسـلمين فـي
شــيء مــن لباســهم ،وﻻ يتكنــوا بكنــاهم ،وﻻ
يركبوا سر ًجا ،وﻻ يتقلـدوا سـي ًفا ،وﻻ يبيعـوا
الخمــور ،وأن يجــزوا مقــادم رؤوســهم ،وأن
يلزموا زيهم حيثما كانوا وأن يشدوا الزنانير



 -٥عدم غش المسلمين.
 -٦عدم تعليم أوﻻدهم القرآن!!!.
 -٧عدم إظهار أي شرك.
 -٨عــدم منــع قــرابتهم مــن الــدخول فــي
اﻹسﻼم إن أرادوا.
 -٩عدم التشبه بالمسلمين في مﻼبسهم.
 -١٠عدم التكنى بكني المسلمين.
 -١١عـــدم ركـــوب الخيـــول ويســـمح
بالحمير بدون سرج.
 -١٢عدم تقلد السيوف.
 -١٣عدم بيع الخمور.
 -١٤قص مقدمات شعر الرأس.
 -١٥اﻻلتـــزام بأزيـــاء مﻼبســـهم وعـــدم
تغييرها للتشبه بالمسلمين.
 -١٦شـــد الزنـــانير جمـــع زنـــار وهـــو
"الحزام " على أوساطهم.

أجـــرى دراســـة وافيـــة عـــن الشـــروط

 -١٧عدم إظهار الصليب.

العمرية جاء فيها " :بعد دراسة هـذا اﻹسـناد

 -١٨عــدم إظهــار كتــبهم فــي اﻷمــاكن

يتبين ضعفه بسبب ضعف في بعـض الـرواة

العامة.

)(٦

أو جهالة في آخرين" .

 -١٩عدم مجاورة المسلمين بموتاهم.

 -٨وقــبلهم المستشــرق مــوير MUIR

 -٢٠عدم ضرب النـاقوس بالكنـائس إﻻ
ضر ًبا خفي ًفا.

والمستشرق اﻹنجليزي أ.س.تريتون A. S.

 -٢١عدم رفع أصواتهم في كنائسهم.

 TRITTONفــي كتابــه " أهــل الذمــة فــي

 -٢٢عــدم الخــروج فــي عيــد الشــعانين

اﻹســﻼم " الصــادر ســنة ١٩٣٠م ترجمــه

"أحــد الســعف" ،وهــو ذكــرى دخــول الســيد

المؤرخ الكبير حـس حبشـي سـنة  ١٩٤٩م،

المسيح لمدينة القـدس ،حيـث اسـتقبله أهـالي

للدراسات التاريخية بتاريخ  ٢٩ - ٢٧إبريـل

فقد أثبتا أن العهد العمري ظاهر الوضع وأنه

القـــدس حـــاملين ســـعف النخـــل وأغصـــان

سنة  ٢٠٠٤م ،والصادرة في كتاب عـن دار

مكذوب.

الزيتون.

عــــين للدراســــات والبحــــوث اﻹنســــانية

 -٢٣عــدم رفــع أصــواتهم أثنــاء تشــييع
جنائزهم.

واﻻجتماعية.

ما يطلق عليه " الشـروط العمريـة " مـا

قطـــع باســـتحالة نســـبة هـــذه الشـــروط

هى إﻻ أكذوبة تاريخية و هي شـروط باطلـة

 -٢٤عدم حمل النيران.

للفاروق عمر بن الخطاب المعروف بالعـدل

 -٢٥عدم شراء رقيق اختاره المسلمون.
فإن خالفوا شيئًا من هذه اﻷشياء السـابقة

والرحمة ،بل أوضـح أن هنـاك  ٨تناقضـات

 -ضعف سندها.

في المـتن منهـا أن المغلـوبين شـرطوا علـى

فيحل بهم القتال؛ ﻷنهم أصبحوا أهـل معانـدة

 -مخالفة المتن لعدل اﻹسﻼم.

أنفســهم مــع أن الشــروط يضــعها الغالــب،

وشقاق!!!.

كمـــا جـــاء بـــالقرآن والســـنة والوثـــائق

ومنهـــا وجـــود كلمتـــى " زنـــانير وقﻼيـــة "

التاريخية الصحيحة سواء بالعهـد النبـوي أو

وهاتـان كلمتــان أعجميتــان ﻻ نشــاهدهما فــي

الخﻼفــة الراشــدة ومنهــا عهــد عمــر ﻷهــل

النصوص المعاصرة لﻼتفاقية.

إيلياء.

مخـالف للقـرآن
الكريم والسنة الصحيحة وللوثائق التاريخيـة
الثابتــة ســواء فــي العهــد النبــوي والخﻼفــة
الراشدة.
مجروح بقواعد
علماء الجرح والتعديل وهذا ما أثبته:
حيــث حكــم علــى هــذه الشــروط بــأن
"إسنادها ضعيف جدا").(٢
يقول " :إن العهد العمري وثيقة ظاهرة
الوضع " ،ويضيف أن " كتب الفقـه والـنظم
اﻹسﻼمية ﻻ تمثل الوضع في الصـدر اﻷول
وﻻ في العصور التي كتبت فيها وإنما كانـت
تمثل أماني مؤلفيها").(٣

 يجب تنقية كتب التراث وتبيان بطـﻼنانتقد ابن القيم في قوله " :إن شهرة هذه

هذه الشروط ،حيث إن وجـود هـذه الشـروط

الشروط تغنى عن إسنادها ".
قــائﻼً " :مــن العجيــب أن يقــول العــالم

وتدريسها للطﻼب ينشر التطرف واﻹرهـاب

السلفى الكبير ابن القيم فـى موضـوع خطيـر
كهــذا الموضــوع التــاريخى التشــريعى" :إن
شــهرة هــذه الشــروط تغنــى عــن إســنادها"،
ومتى كانـت اﻻستفاضـة دليـل صـحة؟ ومـن
الذى يسوغ للعلماء – حتى المحققين منهم –
أن يستغنوا عن إسناد الروايات تعـويﻼً علـى
شهرتها فقط ،فكم من أحاديث مشهورة بـين
العامــة وموجــودة فــي الكتــب وهــى ضــعيفة
وموضوعة").(٤
يقول " :إن هذه الشروط تثير العديد مـن

في دراسته القيمة " عهد عمر  -دراسـة

لﻶتي:

الشكوك واﻻسترابة").(٥

جديدة " والمقدمة لمؤتمر الجمعية المصـرية



والفتن الطائفية.

فى مقدمة كتاب" :مقامـات الصـوفية" لﻺمـام
المجدد السيد محمد ماضى أبـو العـزائم قـدس ﷲ
ســره ،يبــين ســماحة الســيد محمــد عــﻼء الــدين
ماضى أبو العزائم شيخ الطريقة العزميـة رضـى
ﷲ عنـه ،أن الــدكتور حسـن الشــرقاوى ذكـر فــى

اﻷس اذ
س ـح م

كتابه" :معجم ألفاظ الصوفية" ،الفرق بـين الحـال

د ق ـ يﻞ

والمقـــام فقـــال :يفـــرق الصـــوفية بـــين اﻷحـــوال
والمقامــــات ،فيــــرون أن اﻷحــــوال مواهــــب،
والمقامات مكاسب.
ومعنى ذلك أن كل مـا َيـر ُد علـى القلـب مـن
غير اكتساب ،هو من اﻷحوال ،كـالفرح والحـزن
واﻷلم والسرور وغيرها ،وتأتى من غيـر تكلـف،
تصديقًا لقول ﷲ تعالىَ  :وا ْعلَ ُمـوا أَنﱠ ﱠ َ يَ ُحـو ُل
بَيْنَ ال َمرْ ءِ َوقَ ْل ِبـ ِه) اﻷنفـال ،(٢٤ :أى يلقـى فـى

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

ُغيـر سـبحانه
قلب المرء ما يحجزه عن مراده ،وي ِّ
وتعالى عليه نيته وحظوظ نفسه وهواها.
أمــا المقامــات فيصــل إليهــا الســالك بالصــبر
والمجاهـــدة ،بـــل بـــالجوع والزهـــد ،والـــورع
والقناعــة ،والرضــا والتوكــل ،وإســقاط التــدبير
وغيرها ،ويرى الجنيد رضـى ﷲ عنـه أن الحـال
نازلة تنزل بالعبد فى الحين ،فيحل بالقلب الرضـا
والتفويض وغيـر ذلـك ،فيصـفو الوقـت فـى حـال
الصوفى ويزول ،ويـرى بعـض اﻷئمـة أن الحـال
ما يحل باﻷسرار من صـفاء اﻷذكـار ،وﻻ يـزول
فإن زال فﻼ يكون ً
حاﻻ.
ومــن المﻼحــظ أن الصــوفية يختلفــون فــى
تحديد المقامات واﻷحوال فيما يراه بعضهم ً
حاﻻ،
مقامـا ،ويرجـع ذلـك إلـى أن
يراه الـبعض اﻵخـر ً
اﻷحوال التى تتقلب على قلب المريـد الصـادق ﻻ
يمكن حصرها ،ومن ثَم تحديـدها ،ولـو أراد أحـد
ذلــك فــإن عليــه أن يتعــرف علــى جميــع العلــم
والفكر ،وهذا غير متيسر وﻻ مستطاع لﻺنسان.
ويــذكر ﷲ ســبحانه أصــحاب المقامــات فــى
كتابه العزيـز بمعـان متفرقـة ،منهـا قولـهَ  :قـا َل
الﱠذِينَ



َكف َُروا ِللﱠذِينَ آ َمنُوا أَ ﱡي الف َِريقَي ِْن َخي ٌْر ﱠمقَاما ً

ســى أَن يَ ْبعَ َثــكَ َر ﱡبــكَ
)مــريم ،(٧٣ :وقولــهَ  :
ع َ

يصح لـه الترقـى إلـى مـا فوقـه ،كمـا أنـه مـن لـم

يحصل عن المحبة الحاصلة عن مشاهدة الجمال.

َمقَاما ً ﱡمحْ ُمودا ً) اﻹسراء ،(٧٩ :ويقـول ﷲ عـن

يتحقق بالقناعة؛ حتى تكون له َملَكة ،لم يصـح لـه

والمقامات ثﻼثة :بيان ،وعيان ،وإيقان.

اف َوعِيـ ِد
اف َم َقـامِ ي َو َخـ َ
نفسه :ذَلِكَ ل َِمـ ْن َخـ َ

التوكل ،ومن لم يتحقق بحقوق التوكل لم يصح له

هــذا بعــد الترقــى عــن اﻷحــوال ،وفــى مقــام

)إبــراهيم ،(١٤ :أى خــوف العبوديــة مــن مقــام

التسليم ،وهلم جرا فى جميعها.

الربوبية ،ووعيد ﷲ للعبـاد الظـالمين ،كمـا يـذكر
ضا بمعنى اﻹقامة السيئة فى قوله تعـالى:
المقام أي ً
سا َءتْ ُم ْستَ َقرا َو ُمقَاما ً) الفرقان.(٦٦ :
ِ إنﱠ َها َ

ويعرف اﻹمـام المجـدد السـيد محمـد ماضـى
أبو العزائم قدس ﷲ سره المقام بقوله:
هــو مقــام العبــد بــين يــدى ﷲ تعــالى فــى
العبــادات ،أى :اﻵداب والطاعـــات التـــى نازلهـــا
ام َر ِّبـ ِه
العبد ،قال ﷲ تعالىَ  :وأَ ﱠما َم ْن َخـ َ
اف َم َقـ َ

وقـــد اجتهـــد بعـــض الصـــوفية فـــى تحديـــد

ي
َون ََهــى الــنﱠ ْف َ
س َعــ ِن َ
الهــ َوى * َفــإِنﱠ ال َج ﱠنــةَ ِهــ َ
ال َمأْ َوى) النازعات ٤٠ :ـ  ،(٤١فمقام كل سالك

السالك أثناء رحلة مجاهداتـه وإخﻼصـه وطاعتـه

موضــع إقامتــه مــن اﻵداب والطاعــات ،كالتوبــة

تعـــالى ،فيـــرى الحكـــيم الترمـــذى  ،أن

واﻹنابـــة والـــورع والزهـــد والتوكـــل والتســـليم

المقامــــات أربعــــة وهــــى :مقــــام الصــــادقين،

والتفويض ،وهذا التعريف قريب مما ذكره اﻹمام

والصـــديقين ،والمقــــربين ،والمنفـــردين ،وأمــــا

السراج الطوسى سابقًا.

المقامــات ،وهــى المكاســب التــى يحصــل عليهــا

الســهروردى رضــى ﷲ عنــه فإنــه يقســمها إلــى
مقام ـا :التوحيــد ،وفيهــا
خمــس درجــات ،أعﻼهــا ً

ثم يمـيط اﻹمـام أبـو العـزائم اللثـام عـن أهـل
المقامات بقوله :وأهل المقامات ثﻼثة:

يصل السالك إلى نور اﻷنوار ،وهـى الغايـة التـى

 -١رجــل يعمــل علــى الرجــاء والخــوف مــع

يبغيها الك ﱠمل من اﻷولياء فى العلم والعمـل ،وكـل

اتصافه بالحياء ،وهـذا يسـمى :مريـ ًدا ،وهـذا يُعـد

من يصل إليها ،ولقد حـدد اﻹمـام الشـعرانى عـدد

فى وادى التفرقـة؛ ﻷنـه عامـل لخصـوص نفسـه،

المقامات التى يجب على السالك اجتيازهـا؛ حتـى

وهو رجاؤه وخوفه.

اﻹيقـــان تتـــوالى تجليـــات موصـــوف الصـــفات
الكمالية؛ حتى ينغمر فى سبحات الفـرق المشـوب
بالجمع ،فيكون فى عـين التحقـق بالـذات المحـﻼة
باﻷسماء والصفات.
وعن عﻼقة المقامات بال َمشـاهد يقـول اﻹمـام
قدس ﷲ سـره :المقامـات نتـائج مشـاهد التوحيـد،
وللتوحيــد اثنــى عشــر مشــه ًدا ،لكــل مشــهد مقــام
خاص ،ولكل مقام منه أحوال بحسب مراتب هـذا
المقام.
وينصح اﻹمام أبو العزائم قدس ﷲ سره أهل
المقامات بقوله :أعط لكل مقام حقه؛ حتى يرفعـك
ﷲ فوقـــه ،فتفـــوز بـــالرقى وتحظـــى بـــالمنزل
الصديقي ،وإذا فتح ﷲ عليك بشيء من المقامـات
ارا ،بــل اشــتغل بــذكر
فإيــاك والنظــر إليــه افتخــ ً
المنعم ،فإن الحـق غيـور ﻻ يحـب أن يـرى عبـده
محبا لغيره.
واﻹنســان يكــون فــى شــوق دائــم أن يعــرف

يصل إلـى مقـام المنفـردين بـــ  ٢٤٩٩٩٩درجـة

 -٢ورجــل مجــذوب مــن وادى التفرقــة إلــى

مقامه عند ربه ليطمئن قلبه ،وقد وضع اﻹمام أبو

روحية ،وعلى المريد الصادق أن يجتازها جميعًا

وادى الجمــع ،ويقــال لــه :مــراد؛ ﻷنــه عامــل ﻻ

العزائم قاعدة جـاءت فـى الحكمـة ،وهـى أن مـن

بالمجاهـــدة والصـــبر والطاعـــة واﻹخـــﻼص

لشــيء مــن خصــوص نفســه ،بــل لمجــرد المحبــة

أراد أن يعرف عند ﷲ مقامه ،فلينظر فيما أقامـه،

تعالى ،وهذه المقامات ﻻ يحصل عليهـا إﻻ بالمنـة

وشهود الكمال ،فهذا قلبه مع ﷲ دون غيره.

فإن وجـد العبـد أن ربـه أقامـه مـع الطـائعين فـى

اﻹلهية ،والهبة الربانيـة ،فلـيس مـن المحـتم مهمـا
اجتهد السالك أن يظفر بها ،وقل من يصل إليها.
ويــرى اﻹمــام الســراج  ،أن المقــام هــو

 -٣ورجل مسلوب بالمعارف عنـد المقامـات

تنفيذ أوامره سبحانه بهمـة وفـرح ،المقبلـين علـى

واﻷحوال ،وما سوى هؤﻻء فهـو ُمـدع مفتـون أو

ﷲ تعـــالى بصـــدق وإخـــﻼص ،أو أقامـــه مـــع
كثيرا والذاكرات ،والمراقبين
الذاكرين ﷲ
ً

مخدوع.

فـى

الــذى يقــيم فيــه العبــد فــى اﻷوقــات ،مثــل مقــام

كل اﻷوقـات ،والمتخلقـين بـأخﻼق سـيد الكائنـات

الصــابرين والمتــوكلين ،وهــو منــزل الســالك فــى

 ،المحســنين الصــادقين الخاشــعين ،الــذين

الظـــــاهر والبـــــاطن ،أى :فـــــى المعـــــامﻼت

ويفرق اﻹمام أبو العزائم بـين المقـام والحـال

يحسـنون المعاملــة لكـل المخلوقــات ،فيكـون ذلــك

والمجاهــدات واﻹرادات ،فمتــى أقــام العبــد فــى

بقولــه :والفــرق بــين المقــام والحــال :أن المقــام

مقامه عند ربه ،أمـا إن نظـر فوجـد أنـه أقـيم فـى

شيء منه على التمام ،فهو مقامـه؛ حتـى يَ ُمـن ﷲ

مكسوب والحـال موهـوب ،واﻷحـوال ﻻ تنتفـى -

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

عليه ،وينتقل إلى مقام آخر.

بخﻼف المقامات  -فإن بقيت بتوالى أمثالهـا فهـى

ﷲ ﻻ يرضـــى لعبـــاده الكفـــر ،وﻻ يـــأمرهم إﻻ

حديث النفس.

بطاعته سبحانه ،إن أقامك ﷲ فى الدنيا فـى معيـة

وعــرف الشــيخ كمــال الــدين عبــد الــرازق

القاشانى 

 -من صوفية القرن الثامن عشر -

قال اﻷئمة :واﻷحوال تحصـل عـن مقامـات:

عباده الصالحين ،فهـذا مقامـك معهـم يـوم الـدين،

المقام فقال :المقـام هـو اسـتيفاء حقـوق المراسـم،

فــالحزن والقــبض يحصــﻼن عــن مقــام الخــوف،

فمقامك حيث أقامك ﷲ ،نسـأل ﷲ أن يقيمنـا فيمـا

فإن لـم يسـتوف حقـوق مـا فيـه مـن المنـازل ،لـم

والبســط يحصــل فــى مقــام الرجــاء ،والطــرب

يحب ويرضى.





فآدم  -وهو درة العقد بل وهو مـن طـين
تفضــل ﷲ  فكشــف للمﻼئكــة عــن
غيــب علمــه مزيــ ًدا لعلمهــم فقــال ســبحانه:







صا ِدقِينَ ) البقرة.(٣١ :
َ
جاء فـي تفسـير القرطبـي أن معنـى آدم:
وجهها فسمي بما ُخلِق منه قاله ابـن عبـاس،
واﻷ َ َد َمة من اﻷرض :ما يلي وجهها.
وفي كتابه" :الطهور المدار" يبين اﻹمام
أبــو العــزائم أن آدم يعنــى اﻹنســان والكنــز
الجــامع ﻷنــواع الجــواهر مــن أعلــى عليــين
ﻷسفل سافلين ،وقد زاده ﷲ على كل حقـائق
سـ ﱠو ْيتُهُ َو َنف َْخـتُ فِيـ ِه ِمـن
العالم بقوله :فَإِذَا َ
اجدِينَ ) الحجر.(٢٩ :
س ِ
ﱡروحِ ي فَ َقعُو ْا لَهُ َ
فاﻹنســان مخلــوق باليــدين ،ففيــه كــل
الحقائق ،وهي الحجـة التـي أقامهـا ﷲ علـى
إبلــيس فلعنــه وطــرده ،فقهــر ﷲ مــن قهــر
باﻹحســان ،وقهــر مــن قهــر باﻻنتقــام ،وك ـل
اﻷســماء اﻹلهيــة تفــيض الخيــر واﻹحســان،
وتفيض القهر والجﻼل.
ومن تفضـل ﷲ عليـه باﻹحسـان والـنعم

فضيلة الشيخ قنديل عبد الهادى

به أه َل الشقاء من النفوس الشريرة.

ضـ ُه ْم َع َلـى
ع َر َ
ع ﱠل َم آد ََم اﻷ َ ْس َماء ُكلﱠ َهـا ُثـ ﱠم َ
َ و َ
ْال َمﻼَ ِئ َك ِة فَقَا َل أَن ِبئُونِي ِبأ َ ْس َماء َهؤُﻻء ِإن ُكنـت ُ ْم

هـو مشـتق مــن أد ََمـ ِة اﻷرض وأدِيمِ َهـا وهــو



ﷲ
ﻻزب  -ك ﱠمل ﷲ به عوالم عالين ،وطـرد ُ

فــي الــدنيا ولــم يشــكر نعمــة ﷲ عليــه كانــت
عليه عذابا ونقمة يوم القيامة.


في تفسـير القرطبـي :قيـل :ﱠ
آدم مـن
علـم َ
اﻷسـماء أسـماء خلقـه مــا لـم يعلـم المﻼئكــة،
وسمى كل شيء باسـمه ،وأنحـى منفعـة كـل
شيء إلى جنسه.
وقــال الطبــري :علمــه أســماء المﻼئكــة
وذريته.
وقيــل :اللغــات كلهــا أســماء فهــي داخلــة
تحته.
وفــي تفســيره" :أســرار القــرآن" يبــين
اﻹمام المج ّدِد أبو العزائم أن العلم في الحقيقة
هــو تصــور الــنفس رســوم المعلــوم - ،العلــم
النــافع الــذي يكســب القلــوب خشــية مــن ﷲ
تعــالى؛ ﻷنــه يتمثــل صــورة المعلــوم علــى
جوهر نفسه فيكون كأنه يرى المعلـوم رؤيـة
تــأثير علــى الــنفس والجســم والحــس ،تحفــظ
الجوارح من تعدى حدود ﷲ ،وتحفظ الجسـم
من الوقوع فيما حرم ﷲ ،وتحفظ العقـل مـن
التخبط فى بيداء الحظ والهوى .-
وهــذا التصــور قــد يكــون بســماع مــن
المعلــم ،أو بمعاينــة الحقــائق التــي لــم يكــن
يعلمها من قبل ،أو باﻹلهام من ﷲ تعالى.

خلــق ﷲ آدم  وأبنــاءه مــن حقــائق
مختلفة لكل حقيقة منها مادة تغذوها ،ولـوازم
تنتفع بهـا فـي ضـرورياتها ،وتتـنعم بهـا فـي
كمالياتها ،وخلق لبنـي آدم كـل مـا ﻻ بـد لهـم
منه في حالتي الضروري والكمالي.



فﻼ مانع من أن ﷲ تعالى وضع في كـل

وأنه ﻻ يحصل العلم إﻻ بـالتعليم بـدليل قولـه

كون اﻹنسانَ منها عل ًما ضروريا بكـل
حقيقة ﱠ

تعالىَ  :و ﱠ ُ أ َ ْخ َر َج ُكم ِ ّمن بُ ُ
ون أ ُ ﱠم َهـا ِت ُك ْم ﻻَ
ط ِ
ش ْيئًا) النحل ،(٧٨ :ولذلك خلق ﷲ
تَ ْعلَ ُمونَ َ

ً
إيمانــا؛
اﻷســرار التــي يــزداد بهــا المــؤمن

الحقائق مبدَعة لﻺنسان يتمتع بها فـي الـدنيا،

المﻼئكة ﻻ تعلم شيئًا ،وﷲ سبحانه هو الـذي

ويزداد المنافق بها بع ًدا عن ﷲ تعـالى؛ ﻷنـه

فــإذا حصــلها مــن الوجــوه الشــرعية وشــكر

َي ْعلَم بذاته اﻷشياء قبل وجودها.

يــزن الغيــب المصــون بالمشــهود الملمــوس

اﻷشــياء الﻼزمــة لتلــك الحقيقــة ،وكــل تلــك

عليها يتنعم بما هـو خيـر منهـا يـوم القيامـة،

وعلــم الحــوادث ﻻ يحصــل إﻻ بوجــود

علﱠ َم آد ََم اﻷ َ ْس َماء كُلﱠ َهـا مـن
فقوله تعالىَ  :و َ

اﻷشـــياء ،فـــالخلق ﻻ يعلمـــون شـــيئًا إﻻ إذا

هذا الطريق.

تعلموه أو شهدوه موجودًا ،وشـتان بـين علـم

والمﻼئكة ﻻ يحتاجون إلى علم ما أبدعـه

كل اﻷنواع.
فكان سؤال المﻼئكة لحكمـة كشـف تلـك

تحت جوارحه.

الخﻼق العليم؛ وعلم العبد المقهور الذليل.

والمسلم ما بلغ درجة اﻹسﻼم إﻻ بعد أن

ﷲ فــي الكــون؛ ﻷن المﻼئكــة فطــرهم علــى

وقد أظهر ﷲ تعـالى حقـائق حتـى رآهـا

التسبيح والتقديس والعبادة وهي مادة غـذائهم

المﻼئكـــة ،فقـــال بعــــد أن تحققـــوا منهــــا:

وحقيقــة أعمــالهم ،وأغنــاهم ﷲ عــن المــادة

أَن ِبئُونِي أي :أخبروني ِ بأ َ ْس َماء َهـؤُﻻء

إبراهيم َ  :رب َﱠنـا َواجْ عَ ْل َنـا ُم ْسـ ِل َمي ِْن َلـكَ
َومِ ن ذُ ِ ّر ﱠي ِتنَا أ ُ ﱠمةً ﱡم ْس ِل َمةً لﱠكَ ) البقـرة(١٢٨ :

ولوازمها ،فلم يكن مـن مقومـاتهم مـا يحتـاج

الحقائق المعروضة عليكم لتقيموا الحجة لكم

بتشديد الﻼم في الكلمتين.

إلى علم ما أبدعه ﷲ في الكون؛ ﻷنهم علموا

على أنكم أ َ ْولى بالخﻼفـة مـن آدم وبنيـه؛ ﻷن

واﻹيمان :تسليم القلب ،واﻹسـﻼم :تسـليم

بطريق اﻹلهام بقدر الحقائق التـي خلقهـم ﷲ

بنـــي آدم يفســـدون فـــي اﻷرض ويســـفكون

الجوارح المجترحـة ،وذلـك ﻻ يخـالف قـول

منها.

الدماء ،ووجه أولويتكم بالخﻼفـة عـنهم أنكـم

أهل الحديث الذين يقولون :اﻹيمان واﻹسﻼم

ولكنهم في حاجة إلى مزيد العلم لتنكشف

تســبحون بحمــدي وتقدســون لــي إِن ُكنــت ُ ْم

واحد؛ ﻷن حكمهم هذا إنما هو على المـؤمن

لهم حكمة الحكيم وغرائـب قدرتـه وعجائـب

صا ِدقِين في دعواكم ،وإذا كنتم تجهلون ما
َ

الكامل الذي لم تشب عقيدته شائبة شرك ،أما

صنعته.

هــو تحــت نظــركم وﻻ تعلمــون؛ حتــى وﻻ

أهل النفاق أو الشك فإيمانهم ناقص.

يقول الشيخ العقاد في تفسيره :والمﻼئكة
يجهلون الكثيـر مـن المعـارف؛ ﻷن فطـرتهم

سلم

مخبـرا عـن
واستسلم ،قـال ﷲ تعـالى
ً

بأسمائهم كيف تحكمون على ما غـاب عـنكم
من أسرار حكمتي وغيب تقديري.

تأباهــا ،فهــم ﻻ يــأكلون ،وﻻ يشــربون ،وﻻ
ض ـ ُه ْم إشــارة
وفــي قولــه تعــالىَ  :ع َر َ

ينامون ،وﻻ يذنبون ،وآدم مستعد لمعرفة كل
الحقائق.





وأتى بلفظُ  :كلﱠ َها بيا ًنا لشمول اﻷسماء
التــي تعلمهــا آدم  مــن ربــه لكــل مــا ﻻ
غنــى ﻵدم عنــه فــي ضــرورياته وكمالياتــه،
وأراد ﷲ ســبحانه بتلــك الحادثــة تفصــيل مــا
أجملــه قولــه ســبحانهِ  :إ ِّنــي أَع َْلــ ُم َمــا ﻻَ
تَ ْعلَ ُمون) البقرة.(٣٠ :

ومن هنا نعلم حق العلم أن العلم بـالتعلم،

وآدم 

لم يكن يعلم شـيئًا ،ولكـن ﷲ

عالية؛ حيث أتـى بالهـاء والمـيم المنبئـة بـأن

تعالى شاء أن يقهر المﻼئكة بإظهار عجزهم

المعروض من العقﻼء ،وفي قوله :أَن ِبئُونِي

عن علم مـا علﱠمـه سـبحانه ﻵدم ،لتنـبلج لهـم

ِبأ َ ْس َماء َهؤُﻻء؛ باﻹشارة إليها دليل على أن

حكمة ﷲ في إيجاد آدم ،وليعلمـوا حـق العلـم

المعــروض علــى المﻼئكــة أســماء ظهــرت

أن وجود آدم خير للعالم أجمـع مـن المﻼئكـة

معانيها جلية في آدم ،وهـي معـاني الصـفات

والجن والحيوانات والجمادات.

التي لم يتجمـل بهـا نـوع مـن المخلوقـات إﻻ

فبآدم شهد المﻼئكة من جمال ﷲ وجﻼله
وكماله وبهائه وضيائه ونوره مـا لـم يكونـوا

آدم.
ولك أن تقـول :إنهـا الحقـائق التـي بينهـا

يعلمونه؛ فضـﻼً عـن أن يشـهدوه ،يلـوح لـك

هيكــل آدم ،بمــا فيــه مــن المقتضــيات التــي

علَى
ض ُه ْم َ
ع َر َ
هذا السر في قوله تعالى :ث ُ ﱠم َ

يقتضــي وجودهــا ،وقــد فســر العلمــاء هــذه

ْال َم َ
ﻼ ِئ َك ِة فَقَا َل أَن ِبئُونِي ِبأ َ ْس َماء َهؤُﻻء إِن ُكنـت ُ ْم

اﻷسماء بأنها أسماء كل ما خلقه ﷲ ﻵدم من

صا ِدقِينَ ) البقرة.(٣١ :
َ



ﲨﺎﻝ ﲪﺪﺍﻥ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺭﻫﲔ ﺍﶈﺒﺴﲔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻱ:

ﺩﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﻓﻜﺮ ﻋﺎﱂ ﺟﻠﻴﻞ
البنك

١٩٧١/٧٠

١٩٧٤

١٩٧٥

١٩٧٦

النـــــــاتج

٤٠٠٥

٤٠٠٥

٤٥٨٨

٥٥٢١

المحلـي

يرى جمال حمدان أن أول وأشـمل  -مثلمـا هـو
أبسط وأبرز  -أعراض هذه اﻷزمة هو اﻻنفجار

اﻻستهﻼك

٢١٤٠

٢١٤٠

٣٩٧٢

٥٥٣٦

البنك

١٩٧٧

١٩٧٨

١٩٧٩

معـــــدل
النمـــــو

كثيـرا
اﻻستهﻼكي ،فهو يعني أن أعباءنـا تزيـد
ً

السنوي

عن مواردنا ،وأننا نعيش خـارج حـدود دخلنـا،

النـــــــاتج

٥٩٠٧

٦٥٣٢

٧٠٦٥

٥٬٣

المحلـي

ننفق أكثر مما نملك ،ونستهلك أكثر ممـا ننـتج،

اﻻستهﻼك

٦٦١٤

٨١١٩

١٠٦٨١

٨٬٧

وبالتالي فإننا نعيش اﻵن بالكاد "مـن اليـد إلـى
بالمليون جنيه:

الفم" بل وربما على رأس مالنا كدخل ،وهذا ما
يكمــن خلــف جميــع مشــاكلنا اﻻقتصــادية اﻷخــرى مــن عجــز فــي

نﻼحظ أن الناتج كان يزيد علـى اﻻسـتهﻼك فـي النصـف اﻷول مـن

الميزانية وفي ميزان المدفوعات والميزان التجاري ،ثم مـا يترتـب

العقــد ،ولكــن الوضــع انعكــس فــي نصــفه اﻷخيــر ،ففــي بدايــة

على ذلك من استدانة فتضخم فغﻼء فانخفـاض فـي مسـتوى الـدخل

السبعينيات كان الناتج نحو ضعف اﻻستهﻼك ،ثم أخذ اﻷخير يتزايد

والمعيشة ،إلى آخر الدائرة المفرغة المعهودة.

بسرعة والتقارب بينهما يشتد؛ حتى وصﻼ إلى نقطة التعادل تقريبًا
سنة ١٩٧٦م ،ثم استمر اﻻختﻼل في إطراد؛ حتى ناهز اﻻسـتهﻼك

وسندع اﻷرقام تتحد وفقًا لكتاب )شخصية مصر( في سنة ١٩٧٥م

الناتج نحو المثل ونصف المثل ،وذلك بعجـز قـدره أكثـر مـن ثﻼثـة

مثﻼً بلغ الدخل القومي حوالي  ٤٨٥٣مليون جنيه ،أي بزيـادة )أو

بﻼيين جنيه ،وخﻼل العقد ككل ،كان متوسـط معـدل النمـو السـنوي

باﻷصح بعجز( نحو  ٪٢٧عن المـوارد المتاحـة بالمثـل فـي السـنة

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

التاليــة ١٩٧٦م :اﻷعبــاء القوميــة  ٧٣٠٣مﻼيــين جنيــه ،بينمــا

على الترتيب.

الموارد الذاتية والمتمثلة في الناتج القومي ﻻ تعدو  ٥٢٤٣مليـون
جنيه ،بعجز قدره  ٢٠٦١مليون ،ومـوزع بـين عجـز فـي الميـزان
التجاري حجمه  ٨٧١مليون جنيه ،وبـين التزامـات أجنبيـة قـدرها
 ١١٩٠مليونًا ،وفي العام ١٩٨٢م وصل حجم العجـز فـي ميزانيـة
الدولة إلى  ٤٥٠٠مليون جنيه.
مؤشر آخر دال :إجمال الناتج المحلي مقارنًا باﻻستهﻼك اﻹجمالي،

عا ،فإن مجمل اﻻستهﻼك
بصيغة أخرى ،وفي تقدير آخر مختلف نو ً
تضاعف في عقد واحد نحو أربعة اﻷمثال ،فارتفع مـن  ٨٬٢بليـون
جنيه سنة ١٩٧٠م إلى  ٦٬١٠بليون سنة ١٩٨٠م بنسـبة ٪٣٨٠
تقريبًا ،من هذا الرقم كان نصـيب اﻻسـتهﻼك الخـاص نحـو ٢٠٠٠
مليون جنيه في سنة ١٩٧٠م ٨٠٠٠ ،مليون في سنة ١٩٨٠م أي

مثلما يقدم الجدول اﻵتي الذي يتتبع تطور الناتج المحلي خﻼل العقد

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

الماضي بأسعار سنة ١٩٧٥م ،ثم قيمة اﻻستهﻼك اﻹجمـالي وذلـك

 ٢٦٠٠مليون على الترتيب ،بنسبة  ٪٣١٠بالتقريب.



وعــدا التهريــب المكثــف مــن المنــاطق

العربي المزدوج في دفـع المـد اﻻسـتهﻼكي

الحــرة الجديــدة  -خاصــة بورســعيد كبــاب

عنـــدنا ،ذلـــك أن تـــأثيره يضـــغط مـــرتين،

جـــانبي  -فلقـــد ســـاعد علـــى هـــذا المـــد

مباشـــرة وغيـــر مباشـــرة ،فهـــو بدخولـــه

اﻻستهﻼكي المريض انفتاح باب اﻻسـتيراد

الخرافيــة الســهلة يمثــل مــن ناحيــة حلقــة

على مصراعيه ،فحمـى اﻻسـتهﻼك نتيجـة،

الوصل أو الموصل الجيد ،الذي ينقل جزئيا

مثلما هي سبب ،لفوضـى اﻻسـتيراد ،وهنـا

نمــــوذج اﻻســــتهﻼك الغربــــي اﻷوروبــــي

يــأتي علــى رأس القائمــة اﻻســتيراد بــدون

واﻷمريكي المتطور الباذخ البالغ الترف إلى

تحويل عملـة ،ذلـك النظـام الفريـد الـذي ﻻ

منطقــة الشــرق اﻷوســط والعــالم العربــي،

مثيل له في العالم في أي اقتصاد متقـدم أو

بحيث فرض عدواه فر ً
ضا على مصر؛ حتى

متخلــف ،رأســمالي أو اشــتراكي ،والــذي

ﻻ تتخلف أو تتقهقر ،وبهذا أصـبحت مصـر

أساســــا بتحــــويﻼت المصــــريين
يــــرتبط
ً

حصارا محك ًما
محاصرة بين هذين القوسين
ً

المغتــربين العــاملين فــي الخــارج وخاصــة

ومباشرا.
ً

دول البترول العربية )بلغت قيمة اﻻستيراد

مـــن الناحيـــة اﻷخـــرى فـــإن مكاســـب

بدون تحويل عملة في سـنة ١٩٨١ -٨٠م

المغتربين المصريين بدول البترول العربـي

نحــو  ١٠٨٩مليــون جنيــه ،أي أكثــر مــن

أكثــر مــن نصــف تحويﻼتهــا إلــى الــوطن

مليار(.

يتحول إلى تمويـل لﻼسـتيراد بـدون تحويـل

حتــى الســياحة أصــابتها هــي اﻷخــرى

عملة ،وينصب نهائيا فى اﻻستهﻼك الترفي

حمى اﻻستهﻼك وإن كان بطريقة معكوسة،

الصرف ،بينما يتحول نصفها اﻵخـر محليـا

فمــن الســخرية حق ـا أنــه فــي الوقــت الــذي

إلى ضغوط طلب واستهﻼك وتضخم ،تضخم

نعاني فيه سلعيا مـن اﻻنفجـار اﻻسـتيرادي

منقول وأصيل ،مستورد ومولد.

واﻻنهيار التصديري ،تحولنـا فـي السـياحة

وهكذا يخـتم د .حمـدان تحليلـه بقولـه:

على العكس إلى انفجار تصـديري وانهيـار

إنه وفي المحصلة سقطت مصـر اسـتهﻼكيا

اســتيرادي ،حيــث رأينــا الميــزان الســياحي

بــين تحــديين :نمــوذج الغــرب اﻷوروبــي

مؤخرا ضد صـالح مصـر) .لـنﻼحظ:
ينقلب
ً

ً
أيضـا
اﻷمريكي البالغ التقدم والتطور ولكن

وكأن جمال حمدان يعيش بيننـا اليـوم عـام

البالغ القوة إنتاجيا ،وتقليد البترول العربـي

٢٠١٣م فذات المشـاكل وإن كانـت اﻷرقـام

البالغ الثراء ولكن البـالغ الضـعف إنتاجيـا،

تضاعفت عشرات المرات !!( .

غير أن مصر تخطئ حقا ،وقد أخطأت فعﻼً،
إذا هي سمحت لنفسـها  -تحـت أي اسـم أو

يؤكـــد العـــالم الجليـــل الـــدكتور جمـــال
حمدان أن هذا كله يقودنا إلى دور البترول

مبرر  -أن تسـتدرج إلـى سـباق اسـتهﻼكي
سفيه.



فعلى طرف النقـيض اﻷقصـى والمطلـق
من مصر اﻻقتصـادية ،وعلـى خـﻼف مصـر
اﻻجتماعيــة إلــى حــد بعيــد ،يــرى د .جمــال
حمدان أنه لم تكد )مصـر السياسـية( تتغيـر
أو تعــرف التغيــر ،فهــي إن لــم تكــن بعيــدة
تماما ً عن التغير فإنها بﻼ نزاع ،آخـر وأقـل
ما يتغير في مصـر ،إنهـا قمـة اﻻسـتمرارية
والثوابت ،وقـاع اﻻنقطـاع والمتغيـرات فـي
مصر.
لكنهــا لﻸســف واﻷســى بــالطبع ،أســوأ
استمرارية وشر الثوابت على وجـه اليقـين
واﻹطــﻼق ،ذلــك أنهـا هــي بالتحديــد النقطــة
الســــوداء والشــــوهاء فــــي اﻻســــتمرارية
المصرية جميعًا ،مثلما هي الوحيدة التي لم
تعـــرف اﻻنقطـــاع أو التغييـــر قبـــل العصـــر
الحـديث وبعـده ،إنهــا اﻻسـتمرارية الســلبية
بامتياز مثلما هي قمة سلبيات اﻻسـتمرارية
بيقين.




* الحاج ألهــم محمــود النجــار والــد الســيد



اللواء رأفت النجار ،والشيخ السيد النجار

* اﻷخ الفاضــل والمحــب الصــادق صــاحب

وكيل مديرية أوقاف كفر الشيخ ،واﻷستاذ

الخلق الفاضل واﻷدب العالي اﻷستاذ أسامة

محمد النجار مدير مرفق مياه الرحمانيــة،

رئيســا
عبدالســﻼم شعيشــع لترقيــة ســيادته
ً

وشقيق المرحوم الشيخ عبداللطيف النجار
مدير وعظ كفر الشيخ ســابقًا ،والمرحــوم المهنــدس جمــال
النجــار مــدير إدارة بمضــارب دســوق ســابقًا ،والمرحــوم

لقطاع الجهاز المركزي للمحاســبات ..بكفــر
الشيخ.

* اﻷخ الفاضل خالد البربري على ترقيته وكيﻼً عاما لمديريــة اﻷستاذ عبــدﷲ النجــار مــدير الشــؤون القانونيــة بمستشــفى
دسوق سابقًا ،والحــاج محمــد ماضــي والحــاج يوســف مــن
التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ.
* العالم الجليل والمربي الكبير فضيلة الشــيخ محمــد أبــو العــز اﻷعيان ..بعزبة النجار – شابه -دسوق -كفر الشيخ.
عبدالصــبور نائــب الطريقــة العزميــة بحفيــده عمــر عصــام * اﻷخ الفاضــل الحــاج محمــد منصــور والــد اﻷخ أحمــد
وعﻼء ..باﻹسكندرية.

مصطفى محمود ..بديروط محافظة أسيوط.

اﻷخ الفاضل والمحب الصادق الحاج عبدالمطلب شــلبي
* 


عطية ..بقلين -كفر الشيخ.
* الحــاج حســنين المهنــدس والــد نصــر ومحمــد وجميــل


س ِم َﻛ ْ
وز ِﺻيَامِ ي؟!
لر ْ
ﺷـــــــــ ٌ
أ َ ِل ﱠ
ف فِي ُر ُم ِ
ح تَ ْ
س ﱠر ُه َو ِقيَامِ ي؟!
أ َ ِم الـــــــــــــ ﱡرو ُ
ﺷ َه ُد ِ
ﺻﻔَا؟!
سمِ ي لَهُ بَ ْهﺟَﺔُ ال ﱠ
َوفِي ا ْل ِﻌي ِد َه ْل َر ْ
ح تَ ْ
ور ُمدَامِ ي؟!
لرو ُ
ﺷ َر ُ
أ َ ِم ا ﱡ
ب مِ ــــ ْن َط ُه ِ
سمِ ـــــــي أَﻻَ َح ِلي
ُر ُمــــــو ٌز إِذَا فُﻛﱠتْ ِل َر ْ
س َ
ﻼ ِم
َﺟ َمــــا َل ا ْل ُهــــــد َٰى مِ ــــــ ْن َقا ِد ٍر َو َ
ي فِي ﺻ َْومِ ي ِبﻌَالَمِ ــــ ِه ا ْلﻌَ ِلي
َمﻘَامِ ــــــــ َ

وشقيق اﻷخ الفاضل جميل المهندس ..بقرية الحصة مركز
دمنهور.
* المرحومـــة كريمـــة اﻷخ الفاضـــل الحـــاج محمــد ســـيد
الحلﱡوس ..بالسويس.



ي فِــــــي ا ِﻹ ْف َ
ق َمﻘَامِ ي
ط ِار فَـــــ ْو َ
َوقَ ْد ِر َ
ي فِي ا ِﻹ ْف َ
ط ِار فِــــــي ُح ْظ َو ِة ا ْلﻌَ ِلي
أ َ َرانِ َ
س َ
ﻼ ِم
ين ِفــــــــــــــي ا ِﻹ ْ
ت َ َحﻘﱠ ْﻘتُ ِبالتﱠ ْم ِﻛ ِ
ت َ َﺟلﱠ ْيتَ تَـــــــــــــــــ ﱠوابًا تَنَ ﱠز ْلتَ ُم ْن ِﻌ ًما
تَﻔَ ﱠ
ي بِا ِﻹ ْﻛ َر ِام
ﺿ ْلتَ يَا َمـــــــــــــــــ ْوﻻَ َ
سيِّ ِدي
ي َ
َو ِلـــــــــــي طِ ْلبَﺔٌ نَ ْي ُل ا ِتّحَا ِد َ
ب فِي ِإحْ َرامِ ي
َو َح ِلّـــــي ِبﻘُ ْد ِس ا ْلﻘُ ْر ِ
سيِّ ِدي
ب ذَاتِكَ َ
َو ُحبﱡكَ ِلـــــــي فِي قُ ْر ِ

يتﻘـــدم ســـماحﺔ ﺷـــيخ الطريﻘـــﺔ الﻌزميـــﺔ
بخــالص التهــانى لﻸمــﺔ اﻹســﻼميﺔ بحلــول
عيــد الﻔطــر المبــارك ..ســائﻼً ﷲ تﻌــالى أن
يﻌيده على اﻷمﺔ اﻹسـﻼميﺔ بـالخير والـيُ ْمن
والبرﻛات ،بـأن تتوحـد ﻛلمتهـا ،وتﻘـوم مـن
رقدتها ،وتﺿـطلع بمسـئوليتها ،ﻛخيـر أمـﺔ
أخرﺟت للناس ..فالمطلوب عظـيم ،والﻌمـر
قﺻير ،والخطر ﻛبير.

ب يَاسَمِ ي َع َﻛﻼَمِ ي
قَ َرابَﺔَ قُـــــــــــــ ْر ٍ



