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

دﻋوﺗﻨا



اﻹﻋﻼ ت

ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬا ﻣﻊ اﻹدارة

٥٦

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

شعار
اﻟﻠــﻪ ﻣﻌـبﻮد
واﻟﺮﺳﻮل ﻣﻘﺼﻮد
واﻟﻘـﺮآن ﺣﺠﺘﻨﺎ

واﳉﻬـﺎد ﺧﻠﻘـﻨﺎ
واﳋـﻼﻓـﺔ ﻏﺎﻳﺘﻨﺎ
وأﺑﻮ اﻟﻌﺰاﺋﻢ إﻣﺎﻣﻨﺎ

اﻻشﱰاﻛات
داﺧﻞ ﻣﺼـﺮ  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.
في المقاﻻت السابقة كتبنـا عـن أصـل المصـطلح اللغـوي والسياسـي،
وعرجنا إلـى مرادفـات المصـطلح فـي العـالم اﻹسـﻼمي ،ومهـام الطـابور
الخامس على اﻷصعدة المختلفة.
وبدأنا التحدث بالتفصيل عـن جماعـات الطـابور الخـامس فـي البلـدان
اﻹسﻼمية ،وكان منها :منظمـات المجتمـع المـدني ،ونخبـة الفـن الهـابط،
وفـي هــذا المقــال نتحــدث عــن كتبـة جهــنم مــن إعﻼمــي وأدبــاء الطــابور
الخامس.

هناك طابور خامس يهيمين على الحياة الثقافية واﻷدبية واﻹعﻼميـة،
هـــذا الطـــابور يســـيطر علـــى وســـائل اﻹعـــﻼم المقـــروءة والمســـموعة
والمرئية ،ويسيطر على اتحـادات الكتـاب ودور النشـر والنقابـات اﻷدبيـة
واﻹعﻼمية ،وهناك قسم آخر منه يعمل في المقاهي ،والمراكز الثقافية.
هـــؤﻻء يعملـــون علـــى عـــدة محـــاور تســـتهدف العقـــل والوجـــدان،
ويساهمون في تسطيح الفكر في المجتمع وقتـل كـل اﻷشـخاص القـادرين
على النهوض الفكري -نفسيا.
ظهورا ،لكـنهم غلﱠفـوا أنفسـهم
هؤﻻء هم أكثر أنواع الطابور الخامس
ً
ومن على شاكلتهم بطبقة من القدسية التي تجعلهم رغم وضوح خيـانتهم
ﻻ ينتقدون ،ببساطة ﻷنهم يظهـرون بمظهـر النﱡ ﱠقـاد لواقـع المجتمـع ،كمـا
أنهم أساتذة في تحريف الكلم عن مواضعه ،وهـذا يعطـيهم مرونـة كبيـرة
للبقاء والتأثير في الناس.



اﻹعــﻼم ،وﻷن مــن الطــابور الخــامس مــن
تمكن من الوصول لمفاصـل القطـاع اﻷدبـي

لم يخرج اﻻستعمار مـن بلـداننا ،إﻻ بعـد
أن م ﱠكن طابوره الخامس من الدخول للنخبـة

فــي الدولــة ،فقــد مــنح العديــد مــن الطــابور

اﻷدبية والتأثير فيها.

الخــامس جــوائز تقديريــة وتشــجيعية عبــر
العقــود الماضــية ،كمكافــأة لهــم علــى هــذه

فقام طـابور اﻻسـتعمار الخـامس بإفسـاد

اﻷعمال المخربة.

اﻷدب؛ ﻷنه يعلم أن اﻷدب إذا ارتقى ارتقـى
العلم ،وإذا فسد فسد العلم ،وبدأ في نشـر قـيم

بــل واستضــيفوا فــي المحافــل اﻹقليميــة

زائفـــة مثـــل :الرضـــا بالخضـــوع ،والـــذل،

والدولية باعتبارهم قادة فكر ،وتـم رشـوتهم:

والتسليم لتفوق الغرب.

إما بالمال صـراحة ،أو بجـوائز تـدر عوائـد
مالية.

ثم بدأ الطابور الخامس بـالترويج لفكـرة
أن حرية اﻷدب تعني أنه ساحة التعبيـر عمـا

كما أننـا لـم نجـد روايـة أو قصـة خلفهـا

في نفوس أصـحابه ،دون أن تتقيـد بمصـلحة

مقصــد خبيــث ،إﻻ وجــرى تحويلهــا لعمــل

المجتمع أو الوطن.

درامي :سواء فيلم ،أو مسلسل ،أو مسرحية؛
حتى تؤثر في المجتمع بشكل كبير.

هذا المبدأ ساعد اﻷدباء في هذه المرحلة

كمـــا جـــرى استضـــافة قـــادة الطـــابور

فجـة ،سـاهمت
في نشر أعمال أدبيـة جنسـية ﱠ
في شغل الشباب باﻷمور الجنسـية أكثـر مـن

نجح كاتب أو شاعر أو صحفي أو رسـام أو

الخــامس اﻷدبــي فــي الجامعــات والنــدوات

شغلهم باﻷمور العامة في الـبﻼد ،أو التفكيـر

فنــان بعيــدًا عــن فكــرهم ،فتطحنــه مطــاحن

الثقافية لنشر سمومهم بـين الشـباب وصـغار

في نهضتهم.

النفاق والدجل من طابور قيمته الوحيـدة أنـه

اﻷدبــاء ،وفــتح صــفحات وشاشــات اﻹعــﻼم

بﻼ أخﻼق.

لنشر أفكارهم.

ثم لم يكتفوا بذلك ،بـل جعلـوا هـذه القـيم
أساســـا ﻷي عمـــل نـــاجح ،وﻷن
الجنســـية
ً

وﻷنهم نجحوا في نشر قيمة جمـع المـال

بعضــهم تــرأس لجــان التقيــيم وعــﻼ صــوته

كأساس للنجاح ،هرع إلـيهم الكثيـر مـن دور

فرضـا علـى
باعتباره ناقدًا أدبيا ،فرض ذلك
ً

النشر لنشر أعمالهم الرخيصة ،والترويج لها

هؤﻻء حولوا وحدة المجتمع مـن العائلـة

باقي اﻷدباء.

في الجامعات واﻷندية وعند باعة الكتب فـي

الكبيرة ،إلى اﻷسرة الواحدة ،واﻵن يحاولون

المكتبات واﻷرصفة.

تحويلها للفردية ،بهـدف نشـر الفسـق وتفكـك

وبجانب الروايـات والقصـص الجنسـية،
كانت اﻷعمال اﻷدبية التي تسيء لﻸديـان أو

وﻷنهــا تجنــي المــال أكثــر مــن غيرهــا،

تلميحـ ـا،
للعـــرف المجتمعـــي ،تصـــري ًحا أو
ً

كثــرت طباعتهــا ،وكثــر الحــديث عنهــا فــي

هؤﻻء نجحوا في تحويل الدين من عقيدة
إلى ثقافة ،ومع الوقت سيتم نبذ هذه الثقافة.

المجتمع.
هؤﻻء نجحـوا فـي رسـم صـورة واحـدة

وبــدت هــذه اﻷعمــال وكــأن أصــحابها هــم

للشــاب والفتــاة فــي طريقــة اللــبس والكــﻼم

أصـــحاب ثـــورة التنـــوير ،وتـــم تصـــويرهم

والتعامل؛ مما حول بعض اﻷنفس المريضـة

باعتبـــارهم مفجـــري المعرفـــة ،فيـــتم إلهـــام

إلى الشذوذ الجنسي ،وهـم يهـدفون لتعميمـه،

صغار اﻷدباء بالمضي خلفهم.
هؤﻻء بدأوا في نشر القيم الغربية داخـل

ومن ثم فرضه.
ولوثوه ،فبدﻻً
هؤﻻء ز ﱠيفوا خيال الشباب ﱠ

أعمال أدبية؛ حتى فرضوها علـى المجتمـع،

مــن التفكيــر فــي اﻻختراعــات التــي تفيــد

بد ًءا من التدخين وشرب الخمر؛ حتـى الزنـا

أوطــانهم ،امــتﻸت عقــولهم بخيــاﻻت جنســية
وماجنة أرهقت أنفسهم وأوهنت أجسادهم.

والعﻼقات المحرمة ،وخيانة اﻷوطان ،وحب
المال ،وفعل كل الموبقات.
دورا فــي
كمـا أصـبح للطـابور الخـامس ً

لقد نجح الطابور الخـامس فـي السـيطرة

نهش المثقفين ،فﻼ ينجو منهم ناجح أو متألق

تقريبًا على غالبيـة وسـائل اﻹعـﻼم ،ويرجـع

أو مبــدع ،فيقومــون بتشــويش ﻻ يــرحم كلمــا

ذلــك ﻷن وســائل اﻹعــﻼم العالميــة يــديرها



الصهاينة من أجل مصالحهم ،ولذلك زرعوا

وعربي بوست ،وغيرهـا مـن الوسـائل التـي

رجالهم في اﻹعﻼم المحلي للعديد من الـدول

اتخذت أسماء مشـابهة للوسـائل العالميـة مـع

هــذه الوســائل هــي التــي تصــف نفســها

اﻹسﻼمية والعربية.

إضافة كلمـة "عربيـة" ،أو التـي تقـدم نفسـها

بتصنيف وهمي لكنها تهدف ﻹربـاك العقـول

الطابور الخامس في اﻹعﻼم يتم فرضـه

باعتبارهـــا النســـخة العربيـــة مـــن وســـيلة

والعبث بها ،مثل القنوات الدينيـة التـي ظهـر

عبر شركات الدعاية واﻹعـﻼن ،التـي تقـرر

إعﻼميــــة ،مثــــل :النســــخة العربيــــة مــــن

بها شيوخ الفتنة للوقيعة بين الشـيعة والسـنة،

مــــد هــــذا البرنــــامج أو ذاك باﻹعﻼنــــات

الجارديان ،أو النسخة العربية مـن البـي بـي

أو بين الصوفية والسـلفية ،أو التـي تحـرض

الضـــخمة؛ ممـــا يحقـــق مكســـ ًبا للقنـــوات

سي ،وغيرها.

على الفتن الطائفية بدافع أنها تنصر الدين.

ﻻ بد أن يعلم الجميع أن وسـائل اﻹعـﻼم

وكذلك من هذه الوسـائل قنـوات الترفيـه

الفضائية ،وبالتالي تستجيب لفرض إعﻼمـي
يدر عليها رب ًحا.
بعينه؛ ﻷنه من ﱡ

العالميــة التــي يــديرها الصــهاينة لــن يمنحــوا

التي تبـث اﻷغـاني واﻷفـﻼم الهابطـة بهـدف

وكذلك الحال في الصحف ،التي تقبل أن
يكــون هنــاك مقــاﻻً للــرأي أو صــفحة كاملــة

اسمهم ﻷي وسيلة إقلمية عربية إﻻ إذا كانـت

تغريب الثقافة اﻹسﻼمية ،ونشر القيم الماجنة

هذه الوسيلة تخدم توجهاتهم ،باﻹضافة لثقتهم

بين الشباب.

تحرر بتوجه معـين لمجـرد أن صـاحب هـذا

الكاملة في أن القائمين على هذه الوسـيلة مـا

وكـــذلك قنـــوات الرياضـــة التـــي تبـــث

التوجــه يقــدم رشــاوى للصــحيفة فــي شــكل

هـــم إﻻ مجموعـــة مـــن عمـــﻼء الطـــابور

مباريات وتحليﻼت  ٢٤ساعة من أجل إلهاء

إعﻼنات ممولة.

الخامس.

الشعوب اﻹسﻼمية.

شــركات الدعايــة واﻹعــﻼن هــي مــن

هذا النوع من وسـائل الطـابور الخـامس
غالبًا ما يكون مملو ًكا لدول فـي المنطقـة ،أو

اختﻼف أشكالها لنفس اﻷشخاص ،ويقومـون

أهميتها الكثير من الحكومـات؛ ﻷن قـوة هـذه
ً
أحيانـ ـا قـــوى الحكومـــة،
الشـــركات تفـــوق

يدار بشخصيات وسيطة لصالح خدمة بعض

ببـــث رســـائلهم عبـــر أشـــكال مختلفـــة مـــن

الدول اﻹقليمية ،أو خاضـعة لسـيطرة رجـال

التصنيفات.

لقـــدرتها -كمـــا أوضـــحنا -علـــى فـــرض

أعمال ممن يعدون من رجال الماسـونية فـي

شخصيات أو توجهات بعينها على اﻹعﻼم.

المنطقة.

المفاصل الحيوية في الدول ،والتي تغفل عن

وغالبًا ما تجد هذه القنوات مملوكة علـى

خذها قاعـدة :الصـهاينة يخترقـون مـا ﻻ

هذه الشـركات يسـيطر عليهـا الصـهاينة

يهدف هذا النوع لتقريب وجهات النظـر

بشـكل كبيـر علـى المسـتوى الـدولي ،وعلـى

مــع الصــهاينة وتقبــل التعامــل معهــم ،ومــد

يستطيعون امتﻼكه.

المســتوى الــداخلي للــدول فــإنهم يــدعمون

جسور التطبيـع ،باﻹضـافة إلـى العمـل علـى

شركات بعينها لتستحوذ على سوق الدعايـة،

إســقاط اﻷنظمــة العربيــة ،ودعــم المصــالح

وبالتــالي فــإن أي وســيلة إعــﻼم ليســت
مملوكــة للصــهاينة ،فــإن لهــم رجــاﻻً فيهــا،

وبالتالي تؤثر في اﻹعﻼم.

الغربية في المنطقة.

هؤﻻء إما أن يكونوا :مديرين يوجهون سـير
العمــل ،أو كتــاب رأي يفرضــون وجهــات

وأما إعﻼم الطابور الخامس فينقسم إلـى
عدة أقسام نعرضها كما يلي:

نظــرهم ،أو صــحافيين صــغار فــي اﻷبــواب
من هـذه الوسـائل قنـوات اﻹخـوان التـي

الدينية والثقافيـة والﻼيـف سـتايل واﻻقتصـاد

قــاموا بإطﻼقهــا بعــد إســقاط حكمهــم ،مثــل:

وغيرهــا ،يعملــون علــى دعــم القــيم الغربيــة

الشــرق ،ومكملــين ،ومصــر  ،٢٥ومصــر

ودعــم مصــالحها ،وتمييــع الحقــائق بهــدف

ومــن علــى شــاكلتها مــن صــحف وقنــوات

الثورة.

خدمة الصهاينة وإسرائيل.

خرجــت إلــى العلــن رافعــة شــعار الحريــة

وكذلك التليفزيون العربي وموقع العربي
الجديد الﱠذَ ْي ِن يدير شؤونهما عضـو الكنيسـت

الــذين يــديرون بــرامج التــوك شــو الكبيــرة،

في العسل ،وروجت للمصـالح الغربيـة ضـد

اﻹسرائيلي السابق عزمي بشارة.

والــذين تــم فرضــهم -كمــا قلنــا -مــن خــﻼل

من هذه الوسائل قنـاة الجزيـرة القطريـة

والرأي والـرأي اﻵخـر ،لكنهـا بثـت السـموم
المصــالح اﻹســﻼمية ،وعملــت علــى خدمــة
إسرائيل.
هــذه الوســائل ﻻ بــد وأن تكــون توأمــة
لوسائل إعﻼم عالمية يديرها الصهاينة ،مثل:

ومن هؤﻻء بعض اﻹعﻼميين المشـاهير

وتعمل هذه الوسائل على زعزعة اﻷمن

شركات الدعاية واﻹعﻼن ،وإذا كان اﻹعﻼم

ونشــر الشــائعات والتشــكيك فــي اﻹنجــازات

وطنيــا يــتم زرع ُم ِعــ ٍ ّد فــي برنامجــه يعمــل

الوطنية ،وهدفها هو نزع الدافع الوطني مـن

لصــالح الصــهاينة يوجــه فقــرات البرنــامج

صدور المواطنين.

ويختار ضيوفه وفق ما يرتضون.

الجزيــرة وبــي بــي ســي ،وهافنــت بوســت



اﻻنفجـار فـي أي معركــة كبـرى ،أو بحــرب

المخرب لﻸوطان.
الطابور الخامس
ِّ

طاحنـــة ،فبوســـائل التواصـــل اﻻجتمـــاعي
ﻻ يخفــى علــى أحــد أن هنــاك حالــة مــن

الحديثة تلتهب الحـروف ،وتشـتعل الكلمـات،

التذمر واليأس والتوتر في مجتمعنا ،وانتشار

وتتفجر العبارات التي تمزق الوطن ،وتفرق

اﻹشاعات السلبية التي لهـا اﻷثـر الكبيـر فـي

النســيج اﻻجتمــاعي ،وتــنجح فــي اســتبعاد

اﻷمــراض المجتمعيــة ،وســلوك المــواطن،

اﻷولويات ،فتتسارع المفردات دون أن تترك

وتصرفاته ،وأفعاله.

للوقــت فرصــة ﻻلتقــاط اﻷنفــاس بــين عــدم

هذا النـوع الـذي عرضـناه مـن الطـابور
الخامس في اﻷدب واﻹعﻼم هـو مـن أخطـر
أنواع الطابور الخامس؛ ﻷنه يستهدف العقل،
يخرجه مـن النـور إلـى الظلمـات ،يرسـم لـه
خياﻻً مزي ًفا ،يقدم له معلومات مضللة ،يدفعه

نعــم اﻹشــاعة المغرضــة تســتهدف شــق

مســـؤولية وﻻ مبـــاﻻة ،وبـــين عـــدم إدراك

وحدة الصـف ،وتفريـق النسـيج اﻻجتمـاعي،

والﻼوعــــي ،وســــذاجة ونشــــر لﻸخبــــار،

وتشتيت المجموعة ،للوصول إلى هدم كيـان

وتصديق كل ما يقال ،دون التأكد من مصدر

المجتمع ،وهو الذي يطمح إليه كل من تهمـه

المعلومـــات ،لتنـــتج لنـــا حالـــة مـــن التـــذمر

زعزعــة أركــان الدولــة ،وإضــعافها ،وممــا

المســتمر ،وعــدم الرضــا عــن كــل مبــادرة

يؤسف له أن البعض قد يصـدق أي إشـاعة،

تســتحق اﻹشــادة ،أو الثنــاء ،وأن اﻷمــور ﻻ

فيــروج لﻸخبــار الزائفــة ،أو ينشــرها بــين

تسير حسب التمنيـات والتطلعـات للمـواطن،

العامة بحسن نية ،دون التأكـد مـن صـحتها،

فتحبط الهمم ،وتكسر العزائم وتكثر الشكوى

أو التحقق منها ،فقط ﻷنهـا مثيـرة أو شـائقة،

وتنتشـر اﻹشــاعات وتتفــرق الصــفوف وكــل

فتنتشر بسرعة كبيـرة بـالمجتمع خاصـة فـي

يحمل اﻵخر النقص في أداء الواجـب ،وأننـا

هــذا العصــر ومــا يحملــه مــن تطــور تقنــي

في حالة من التردي والتراجـع ،فنصـل إلـى

اﻷدباء المنتمون للطابور الخامس سـلبوا

بوسائل التواصل اﻻجتمـاعي ،والتـي تزخـر

الســخط باتجــاه الســلطة وتــدني المعنويــات

مِ ﱠنا أغلى ما نمتلك وهو :أحﻼمنا ،دخلوا فـي

بعدد كبيـر مـن مختلـف اﻷعمـار والثقافـات،

وإهمال المبادرات اﻹيجابية والحزن على ما

أحﻼمنـــا واســـتبدلوا طموحاتهـــا وأفكارهـــا

فنجــــد المتطــــرف والمتــــربص والمتــــآمر

آلت إليه اﻷمور ،من واقـع ينظـر إليـه بعـين

النهضوية بخياﻻت شـاذة ومريضـة تسـتحوذ

والمؤجج للصراع والباحث عن اﻷعداء بأي

فقدت اﻷمل وفقـدت المتطلبـات التـي يسـعى

شكل مـن اﻷشـكال ،والـذين ﻻ يفرقـون بـين

إليها كل مواطن.

علــى اﻹنســان ،وﻻ تتركــه أبـدًا ،وإن تركتــه
ً
عاجزا جاهﻼً ﻻ يدري ماذا يفعل ،وقـد
تجده

هــذا الــدور التخريبــي لمواقــع التواصــل

انتزع منه تطلعه نحو النور؛ ﻷن الظـﻼم قـد

حرية التعبير ،وخطورة الكلمة.
ومــع اﻷســف قــد نجــدهم أصــحاب ثقــل
اجتماعي ،أو سياسي ،لتوجيـه الـرأي العـام،

اﻻجتماعي منوط به الطابور الخـامس الـذي
تمت زراعته في كل بلد إسﻼمي.

إلى نبـذ دينـه وثقافتـه وقيمـه ومبادئـه؛ حتـى
يتحول إلى مسـخ يأكـل وينـام ويتنـاكح ،وإذا
قام مـن مكانـه قـام فخـرب وطنـه أو اعتـدى
على حقوق الغير.
يحــول اﻹنســان إلــى أداة
هــذا الطــابور
ِّ
لتنفيــذ خطــط أعدائــه فقــط ،يغضــب حــين
يريــدون ،ويبكــي حــين يتــألمون ،ويضــحك
عندما ينتصر أعداؤه؛ ﻷنه ﻻ يـدري الحقيقـة
من الزيف.

خ ﱠيم على عقله.
وكذلك اﻹعﻼم التـابع للطـابور الخـامس

حيـث مصـالح المسـتفيدين تـنهش فـي المقـام

هذا الطابور الخامس ترى صفحاته على

أوصلنا لحالة من الشك العام ،أصـبحنا نشـك

اﻷول في مصلحة الوطن ،فﻼ يقدرون حجـم

مواقــع التواصــل اﻻجتمــاعي تضــم مﻼيــين

في كل معلومة تأتي إلينـا؛ حتـى ولـو كانـت

المسؤولية ،وﻻ خطورة الكلمـة ،فيصـدروها
غير مبالين باﻵثار الناتجة عنهـا ،وبـدﻻً مـن

المتابعين -الكثير مـنهم وهميـين ،-وتـرى أن

صحيحة ،بل وأصبحنا نشك فيما تراه أنفسنا.

كل ما يكتبـه يصـل للجميـع ،ومهمـا كتـب ﻻ

نســأل ﷲ أن ينيــر عقولنــا ،وأن يزيــل

أن يقــودوا الــبﻼد إلــى بــر اﻷمــان فــي وقــت

يــتم حظــره أو حجبــه ،علــى عكــس النخــب

اﻷزمات ،تراهم هم أنفسهم من يشـعلون نـار

الوطنيــة التــي يــتم حظــر صــفحاتها بشــكل

ـربين والمــوالين لعــدونا؛
عنهــا غمامــة المخـ ِ ّ
حتى نرى الحق ،ونتحرك صوبه ،ونبدأ فـي

الفتنة ،ويسعون إلى دمار اﻷمة.

دوري.

نهضة وطننا ،ونصـبح فـاعلين ﻻ مفعـولين،

ﻻ شك أن وسـائل التواصـل اﻻجتمـاعي

من ضمن أعضاء الطابور الخامس تجد
مــن يــتم ترقيتــه ليصــبح مســؤوﻻً مــثﻼً عــن

ومؤثرين ﻻ متأثرين.

الفعـال فــي هـذا العــالم؛ حتـى أنهــا أصــبحت

عمليــات جوجــل فــي الشــرق اﻷوســط :مثــل

تســمى بـــ»اﻹعﻼم الجديــد« ،والنــاتج عــن

وائل غنيم ،أو في منصـب رفيـع فـي الفـيس

اﻻنفجـــار المعرفـــي ،والـــذي تفـــوق علـــى

بوك مثل اليمنية توكل كرمان ،وغيرهم مـن

الحديثــة أصــبحت تمثــل الــدور اﻹعﻼمــي



يوحـد كلمتنـا ،وأن
كما أسأله تعـالى أن ِّ
نتعاون جميعًا في نهضة هذا الوطن الغالي.
وصلى ﷲ على سـيدنا وموﻻنـا رسـول
ﷲ وعلى آله وسلم.

اﻹمام ا دد

اﻟﺴﻴد ﳏﻤد ماﺿﻰ أﺑﻮ اﻟﻌﺰاﺋﻢ


تسليم اﻷمور كلها للوكيل ،مع الطلب ومزاولة اﻷســباب،
شغﻼً لنفسك ونفعًا للخلق ،وتخليًا عن الدعوى ،فــإن الســالك
قـــال تعـــالىَ  :وع ََلـ ـى ّ ِ َفتَ َوك ُﱠلـ ـواْ إِن كُنـ ـت ُم ﱡمـ ـ ْؤمِ نِينَ 
)المائـــدة .(٢٣ :وقـــال َ  :و َمــن يَتَ َو ﱠكــ ْل ع ََلــى ﱠ ِ َف ُهـ ـ َو
سبُهُ) الطــﻼق .(٣ :وقــال ســبحانهَ  :وعَلَـى ّ ِ َف ْليَتَ َو ﱠكـ ِل
َح ْ
ا ْل ُم ْؤمِ نُونَ ) التوبة.(٥١ :
والتوكــل هــو طــرح البــدن فــى العبوديــة ،وتعلــق القلــب
بالربوبية ،والطمأنينــة إلــى الكفايــة ،فــإن أعطــى شــكر ،وإن

فــى بدايتــه قــد يــدعوه حــال العلــم إلــى الشــك فــى اﻷســباب،
فيتجرد منها ،فيعود ضرره على الخلق ،ويــتمكن منــه العــدو
تخليـا
فيغتر بنفسه ،فيكون اﻷكمــل لــه أن يتعــاطى اﻷســباب،
ً
عن تلك المهاوى ،فإن النفس إذا فرغت مــن اﻷســباب ،ولــم
تكمل تزكيتها ،استولت عليها الحظوظ واﻷهــواء ،والــدعوى
الباطلــة ،فــإذا زاول الســالك اﻷســباب ،همــدت نــار الــنفس،
وصغرت أعمال الطاعات فى عينه ،ولم يجد الشــيطان منفـذًا

منع صبر ،ورد العيش إلى يوم واحد ،وإسقاط َه ِ ّم غد ،وهــو

يدخل عليه ،وفى معاطاة اﻷسباب للسالك مزج لشرابه؛ حتى

خلع اﻷرباب ،وقطع اﻷسباب ،مع إلقاء النفس فى العبوديــة،

ﻻ يخرج عن اﻻعتدال ،فإنه بمزاولة اﻷسباب يختلط بالعامة،

وإخراجهــا مــن الربوبيــة .ومقامــات التوكــل حقيقــة ﻻ يمكــن

مما يجعله على الطريق الوســط  ،ﻻ يتجــاوز حــد الحكــم ،وﻻ

على ﻻ يتسنى للسالك تكلفه.
ادعاؤها ،وحال
ّ

يتغالى فى الفهم.





إسناد اﻷمور كلهـا إلـى المالـك سـبحانه،

لم تسكن نفسه إلى المسـبب
 لـــم يشـــم شـــذا عبيـــر
التوكل.

       
    
     
.

واليقين الحق فـى التعويـل علـى وكالتـه  
مــع إســقاط الطلــب ،والنظــر بعيــون اليقــين 
الحق إلـى المسـبب 

نظـرا يجعلـه يشـهد
ً

تسليم النفس للوكيل 

بعد علـم اليقـين

قوته التى هى فوق اﻷسـباب ،غاضـا بصـره

بحقيقة التوكل ،والجهاد اﻷكبر فى الخـﻼص

عن اﻷسـباب ،مسـارعًا إلـى التحقـق بحقيقـة

مــن التوكــل ،فــإن نظــر إلــى نفســه متوكــل،

التوكل ،لتهمد نار بشريته ،وتنمحى فى عينه

نقص عند أهل التمكـين فـى التوكـل ،لشـوب

منزلة نفسه ،باﻹقبال بالكلية على الحق ؛

التوحيـد بشــهوده عمـل نفســه ،وكيـف يكــون

حتــى يكــون كالطفــل الرضــيع أمــام والدتــه

متــوكﻼً مـــن شــاب توحيـــده جهــل بوحـــدة

الشــفيقة الرحيمــة .وﻻ يتحلــى بحلــل التوكــل

اﻷفعال؟! .وأهل التمكين يردون الشئون إلـى

الجميلة ،إﻻ من يتنـزل للحـق بتلـك المنزلـة،

وحدة القضاء والقدر ،ويردون اﻷسباب إلـى

فﻼ يجد ملجأ ،وﻻ منجى من ﷲ إﻻ إليه ،كما

واحد أحد ،فرد صمد ،لم يلد ولم يولـد ،ولــم

أن الطفل الرضيع ﻻ ملجأ له فـى كـل نازلـة

كفوا أحد ،وﻻ يكمل التوكـل فـى هـذا
يكن له ً

ً
معينــا إﻻ هــى،
إﻻ أمــه ،وﻻ يشــهد لنفســه

المقــام العلــى ،إﻻ بعــد اليقــين الحــق ،لقولــه

ولــديها يــزول شــرف الــنفس الــذى يعتورهــا

ت َو َمــا ِفــي
الســ َماوا ِ
تعــالى ّ ِ  :ﱠ ِ مـــا ِفــي ﱠ

بمزاولة اﻷسباب ،فتصغر فى عينهـا ،وتشـم

ض) البقــرة .(٢٨٤ :وقولــه ســبحانه:
اﻷ َ ْر ِ

طيب ﻻ حول وﻻ قوة إﻻ با  ،ويفرغ القلب

ض
َ ِ ّ ِ من ِفـي ﱠ
السـ َم َاوات َو َمـن فـِ ي اﻷ َ ْر ِ

لمراقبة الرب ،ويستريح البدن للمسارعة إلى

)يونس .(٦٦:وقوله تقدست ذاتـهُ ِ ّ ِ  :م ْلـكُ

القيــام بمــا أوجبــه الحــق  ،فــإن الواصــل

ض) المائدة .(١٢٠:فيشهد
س َم َاوا ِ
ال ﱠ
ت َواﻷ َ ْر ِ

يجاهد نفسه أن يصبر مع ﷲ -تعالى -؛ حتى

بعين اليقين أن العوالم كلها مملوكة  ،وأنـه

ً
وعلنـا ،قـال ﷲ
يتحقق بمعنى العبوديـة سـرا

 ملـــك عزيـــز ،ﻻ يشـــاركه فـــى ملكـــه

تعــالىَ  :وأَن ُِيب ـوا ِإ َل ـى َر ِّب ُك ـ ْم َوأَ ْس ـ ِل ُموا َل ـهُ

مشارك ،بل هـو القـاهر فـوق عبـاده ،ومتـى

)الزمر .(٥٤ :فإذا لم يسقط الطلـب كـان لـه

علم ـا ً
يقينـا بهــذا المقــام صــح توكلــه،
تحقــق ً

شغل بتدبير نفسه .وإذا لم يغض الطرف عن

وتحقق حقا أن الحق  هـو مالـك اﻷشـياء

السبب لم تسكن نفسه إلى المسبب  ،وإذا

وحده ،ومن نازعه فى صفة من صفاته قصم



ظهره ،ولديها يحسن توكله علـى ﷲ .وكثيـر
من أهل التمكين مات ولم يشم عبيره ،فضـﻼً
عــن أن يتنــاول طهــوره ،وإنمــا يتوكــل حــق
التوكل على ﷲ من كان مؤم ًنا ،قـال تعـالى:
ع َلـــى
َ و َ

ّ ِ فَت ََو ﱠك ُلـــواْ إِن ُكنـــتُم ﱡمـــؤْ مِ نِينَ 

)المائدة .(٢٣:وقد بين ﷲ لنا مـا يتفضـل بـه
علــى العبــد المتوكــل بقولــه تعــالىَ  :و َم ـن
علَى ﱠ ِ فَ ُهـ َو َح ْسـ ُبهُ) الطـﻼق.(٣ :
َيت ََو ﱠك ْل َ
وأشــار  بأنــه ســبحانه يتــولى مــن توكــل
عليه ،فيكفيه ويشفيه ،ويواليه ،ويعصمه مـن
ْس ﱠ ُ
النــاس ،ويحميــه ،قــال تعــالى :أَ َلــي َ
ِب َكـافٍ َع ْبـ َدهُ) الزمــر ..(٣٦:فســارع -أيهــا
اﻷخ المسترشــد -إلــى التنــزل لربــك العل ـي؛
حتى يفيض عليك جماله الجلى ،وإن قهرتـك
نفسك فﻼ تحـرم أن تكـون

كالطفـل ﻷمـه،

فيكون لك أشفق وأحن من والـدتك .ومـن لـم
يستطع أن يتنزل إلى رتبـة الطفـل أمـام ربـه
الرؤوف الرحيم ،فاﻷولى لـه أﻻ يقـول :إنـى
متوكل ،فإن ﷲ مطلع على سـويداء القلـوب،
وهو  عﻼم الغيوب ..والتوكـل عنـد أهـل
التمكــين يجعلهــم يفــرون مــن الكــونين إلــى
المكون -سبحانه -بعد تحققهم بأنه أولـى بهـم
من أنفسهم ،وكيف ﻻ يتحققون بتلك الحقيقـة،

      



      

للمتوكل علـى ﷲ أنـوار،
تواجهــه مــع الوكيــل العلــى

لكل جارحة من جوارحه من التفويض ،كان
كاذبًا فى دعواه.

سبحانه ،تجعله منع ًما بمعانى

والتفويض فوق التوكل :ﻷنه يكون حال

صفات الجمـال اﻹلهـى سـرا

السبب ،وقبل السبب ،وبعد السبب .والتوكـل

وعل ًنا ،مبته ًجا بوكيله القــوى

ﻻ يكون إﻻ بعد السبب ،ولهذا كان التفـويض

وقـــد نزلـــوا إلـــى العـــدم البحـــت ،وشـــهدوا

ظاهرا وباط ًنا ،وليس هذا مقام دعوى ..وﷲ
ً

ألطف ،وأرق ،وأسمى من التوكـل ،وأصـفى

المصــور البــديع الخ ـﻼﱠق الــرؤوف الــرحيم،

أسأل أن يجملنى ،وأهلى ،وإخـوانى ،بجمـال

على السالك ،بل والواصل من سريان النفس

شهادة أفنـتهم عـن وجـودهم المنسـوب إلـيهم

المتوكلين ،ويلحقنا بهم ،إنـه علـى كـل شـىء

فى الجسم.

بوجــودهم الحقــانى ،فشــهدوا الشــئون التــى

قدير.

تجرى عل ًما بجوارحهم المجترحة ،بتقدير ﷲ



      

.

وتــدبيره وقدرتــه ،ففــروا مــن أنفســهم إلــى
منفسها ،وأسلموا وجوههم

رب العـالمين؟

ومتى تنـاول طالـب ﷲ -تعـالى -طهـور

ض أ َ ْمـ ِري ِإ َلـى ﱠ ِ ِإ ﱠن
قال تعالىَ  :وأُفَ ّ ِو ُ
ير ِب ْال ِع َبا ِد) غافر.(٤٤ :
ص ٌ
ﱠ َ َب ِ

التوكل ،بمﻼحظة اﻷسباب ،وتمكـن فـى هـذا
المقــام ،تميــزت أمــام ســره الحضــرتان ،ثــم
تجلت كل حضرة بكماﻻتها ،فشـهد أن كمـال

قــال الخليــل عليــه الصــﻼة والســﻼم :إِ ِّن ـي

والتفـــويض :رد اﻷمـــور كلهـــا للـــولى

رتبتـــه العجـــز ،والـــذل ،والفقـــر ،والعـــدم،

ي ل ﱠِلـــذِي فَ َ
ت
الســـ َم َاوا ِ
طـــ َر ﱠ
َوج ْﱠهـــتُ َوجْ ِهـــ َ

الحكيم القادر ،والرضا بأحكامه ،وهـو فـوق

واﻻضطرار ،وأن كمال رتبة الحـق القـدرة،

ْال ُم ْشــ ِركِينَ 

مقام التوكل؛ ﻷن كـل مفـوض أمـره إلـى ﷲ

والقــوة ،والغنــى ،فأســلم اﻷمــر كلــه لوليــه،

)اﻷنعام .(٧٩ :وقال خطيـب اﻷنبيـاء :(١)

متوكل ،وليس كل متوكل مفوضًا أمـره إلـى

وفوض جميع أموره إلى ﷲ يقي ًنا حقا.

ِ إ ّنِي ت ََو ﱠك ْلتُ َع َلـى ّ ِ َر ِّبـي َو َر ِّب ُكـم ﱠمـا ِمـن

ﷲ تعالى ..والتفويض لـيس بعبـارات تنطـق

فالســالك يــرى بــالتفويض أن الحــق 

َاص َي ِت َها) هود.(٥٦ :
دَآ ﱠب ٍة ِإﻻﱠ ه َُو آخِ ذٌ ِبن ِ

بها اﻷلسنة ،ولكنهـا حقـائق متجليـة للقلـوب،

يملك كل شىء ،ويتحقق بأنه عبد ﻻ يملك إﻻ

فالسالك إذا ترك اﻷسـباب ضـل ،وﻻ بـد

مواجهة للسـرائر ،قـاهرة للجـوارح ،فـالقول

اﻻستطاعة قبل العمل ،فيدوم خوفه ،ويـزول

له منها ،والواصـل إذا توقـف عنـد اﻷسـباب

قسط اللسان من التفويض ،ولكل عضـو مـن

يأسه فى المعونة ،وتنمحى ثقته بالنية ،ولذلك

زل ،واﻷولى له التجرد منها ،والمتمكن عنـد

الهيكل اﻹنسانى قسط منه .فللقلـب الطمأنينـة

فـــإن ﷲ  قـــالِ  :إ ﱠيـــاكَ َن ْع ُبـــ ُد و ِإ ﱠيـــاكَ

شهود الحق ﻻ تشـغله الشـئون عـن منشـئها،

بمن فوض اﻷمر إليه ،وللنفس السـكون إلـى

ن َْســـتَعِي ُن) الفاتحـــة .(٥ :مـــع أن العبـــادة

وﻻ الكائنات عن مكونهـا ،فهـو فـى التجـارة

منفســها ،وللســر اســتجﻼء معــانى اﻷســماء

مقصد ،واﻻستعانة وسيلة ،فقـدم اختصاصـه

والبيــع مــع ﷲ -تعــالى -؛ ﻷنــه مــع المســبب

بحقيقة مقتضياتها ،وللجسم اﻻستسﻼم للـولى

بالعبــــادة – ســــبحانه  -قبــــل اختصاصــــه

 وإن تخلى عـن اﻷسـباب فالمسـبب 

الذى إليه يفوض اﻷمر ،وإليه يوجـه الوجـه،

بالمعونة ،لينبه العبد إلـى كمـال التخلـى عمـا

ارة ٌ
معه ،قـال تعـالىِ  :ر َجـا ٌل ﻻ ت ُ ْل ِهـي ِه ْم ت َِجـ َ

وإليه يسند الظهر .ومـن قـال تلـك الكلمـات،

يشوب العبودة الخالصة ،ثم بـين لـه أنـه 

عن ِذ ْك ِر ﱠ ِ) النور.(٣٧ :
َوﻻ َب ْي ٌع َ

فأخذ من التفويض قسط اللسـان ،وأهمـل مـا

مختص بالمعونة ،لينبهه إلى أن يتجافى عـن

ض َحن ًِيفــا َو َمــا أ َ َنــا ْ ِمــنَ
َواﻷ َ ْر َ



شهود العمل بنفسه إنه مكر بالعبد؛ ﻷن العبد
إذا شهد عمﻼً بنفسه كـان مشـر ًكا ،وﻻ يقبـل
ﷲ عمل مشرك ،قال تعالىَ  :وقَد ِْمنَا ِإلَى َما
ع َمــ ٍل فَ َج َع ْل َنــاهُ ه ََبــاء ﱠم ُ
ورا
نثــ ً
َعمِ ُلــوا ِمــ ْن َ
)الفرقان .(٢٣ :وإذا شـهد العمـل لنفسـه فـى
سيره أيضًا ،حصـل لـه اليـأس والقنـوط مـن
رحمــة ﷲ  ،وذلــك -والعيــاذ بــا  -كفــر..
وكيف ﻻ ،ومن وقع فى معصية وشهد العمل
منه ﻻ يذوق للتوبة حﻼوة ،وﻻ لنيل المغفـرة
لذة؛ ﻷن شهوده المعصية منه به ذنـب أكبـر
مــن المعصــية؛ حتــى يستنشــق شــذا عبيــر
التوحيــد ،ويشــم عــرف التفــويض ،فيرجــع
بتوفيق ﷲ إلى ﷲ الذى قدر عليه المعصـية،
نادمـا  ،فيغفــر ﷲ لــه .وإذا نســب
مسـ ً
ـتغفراً ،
العمل لنفسه وثق بالنية؛ ﻷنه يظن لجهله أنـه
نوى بعمله هذا اﻹخﻼص

 ،وكيف يخلص

مشرك ،يرى غير ﷲ فـاعﻼً ،ويجهـل أن
الحــول والقــوة والتوفيــق مــن ﷲ؟ ولــديها
تنـزعج نفسـه التـى تزكـت مـن الثقـة بالنيـة،
وتســـارع إلـــى الثقـــة بـــا  ،قـــال تعـــالى:
ارعُواْ ِإ َلــى َم ْغ ِفــ َرةٍ ِ ّمــن ﱠر ِّب ُكــ ْم َو َج ﱠنــ ٍة
َ و َســ ِ
ض أ ُ ِعـــــدﱠتْ
ضـــــ َها ﱠ
ع ْر ُ
الســـــ َم َاواتُ َواﻷ َ ْر ُ
َ
ل ِْل ُمتﱠ ِقينَ ) آل عمران.(١٣٣ :
يـم
فَ ّ ِو ِ
ﻲ ِ ٱ ْل َكـ ِر ِ
ض ٱﻷ َ ْم َر ِل ْل َو ِلـ ّ
وم
ﻻَ تُفَ ّك ِْر فِـﻲ شَأْنِـكَ ٱ ْل َم ْق ُ
سـ ِ
وف تَعَـالَ ٰى
َو ِ ّك ِل ٱﻷ َ ْمـ َر لِلـ ﱠر ُء ِ

ِيم
ﺛ ُـ ﱠم أ َ ْ
ب َ
س ِلـ ْم لَـهُ بِقَ ْلـ ٍ
سـل ِ

جْهـ ِه مِ ـ ْن َجـ َ
ﻼ ٍل
َوٱ ْ
ست َ َعاذُوا بِ َو ِ

ْق
َوأَن ِْب ُم ْخ ِل ً
صـا ِإلَ ْيـ ِه ِبـ ِصد ٍ
ت ُ ْعـ َ
يـم
ط مِ ـ ْنهُ َمـنَ ِاز َل ٱلتﱠك ِْر ِ
ون
اضيًـا ِب ُ
ك ُْن لَهُ ٱ ْلعَـ ْب َد َر ِ
شئ ُـ ٍ
ِيم
ت َ ْقت َ ِضيهَا ٱﻷ َ ْ
س َمـا تَفُـ ْز بِـﭑلنﱠع ِ
ع ﱠَو َد ٱ ْل ُم ْخل ِِصيـنَ ُكـ ﱠل َجـ َما ٍل
يَ ْمنَ ُح ٱ ْل َخـي َْر بِﭑ ْلـ َج َما ِل ٱ ْل ُمقِيـ ِم
ْس يَـد ِْري
يَجْ َه ُل ٱ ْلعَـ ْب ُد قَد َْرهُ لَي َ
لر َ
ضـا بِأ َ ْمـ ِر ٱ ْلعَلِيـ ِم
فَعَلَ ْيـ ِه ٱ ِ ّ

شـ ِ ّر أ َ ْو ُم ِلـ ٍ ّم أَلـِيـ ِم
َومِ ـنَ ٱل ﱠ
ست َ َعاذُوا
اصﻲ ٱ ْ
َومِ نَ ٱ ْل َج ْه ِل َوٱ ْل َم َع ِ
لر ِجيـ ِم
َود ََواعِﻲ ٱ ْله ََو ٰى َو َ
شـ ِ ّر ٱ ﱠ
سـأَلُوهُ ٱ ْل َمـ ِزي َد مِ ْن ُك ِ ّل َخـي ٍْر
َ
عـا ِبفَ ْ
ضـ ٍل ُمقِيـ ِم
َاب ٱل ﱡد َ
فَـأَج َ
سـ َع ٱ ْلفَ ْ
ضـ ِل إِنِّﻲ
َاوا ِ
يَاإِلَ ٰـ ِهﻲ ي َ
لرضَا َونَ ْي َل ٱلنﱠعِيـ ِم
أ َ ْر ُ
ج مِ ْنكَ ٱ ِ ّ
َو َج َمـاﻻً يَـدُو ُم ِلـﻲ َوﻷ َ ْه ِلـﻲ
يـم
ب ِبﭑلتﱠ ْكـ ِر ِ
َو ِل ُكـ ِ ّل ٱﻷ َ ْحـبَا ِ

ى تَعالَـ ٰى
َم ْن يَك ُْن َربﱡـهُ ٱ ْلعَ ِلـ ﱠ
يـم
س َع د َْو ًما َ
علَى ٱل ِ ّ
يَ ْ
ص َراطِ ٱ ْلقَ ِو ِ
وف َودُو ٌد
ُمــوقِـنًـا أَنﱠـهُ َر ُء ٌ

ﻲ أ َ ْنـتَ َوكِيلِﻲ
أ َ ْنتَ نِ ْعـ َم ٱ ْلـ َو ِل ﱡ
يم
أ َ ْنتَ َحـ ْ
س ِبﻲ يَا ذَا ٱ ْل َم َقا ِم ٱ ْلعَظِ ِ

ض ِل بِﭑ ْلعَ َ
سـ ُع ٱ ْلـفَ ْ
يم
َوا ِ
طاءِ ٱ ْلعَمِ ِ
سلَ ُموا لَهُ ٱ ْل َخـي َْر د َْو ًما
يُعْطِ َم ْن أ َ ْ
َويُـ َوا ِلـﻲ بِﭑ ْل ُجـو ِد َوٱلتﱠعْظِيـ ِم
يَ ْ
ش َهـدُونَ ٱ ْل َج َما َل فِﻲ ُك ِ ّل َ
شـ ْﻲءٍ
يم؟!
َك ْيـ َ
ِﻲ ِ ٱ ْلحَمِ ِ
ف ﻻَ َو ْهـ َو بِﭑ ْل َول ّ
عـ ُ
طوفًا
ع ِل ُمـوا َربﱠـ ُه ْم َر ُءوفًـا َ
َ
يـم
ب ٱ ْلك َِر ِ
ﺛ ُ ﱠم حَـنﱡوا إِ َلى ٱ ْل ُم ِجي ِ

لَكَ َو ﱠجهْتُ ُك ﱠل قَ ْلبِﻲ َو ُروحِ ـﻲ
ِيم
أ َ ْر ُ
ج حِ ْفظِ ﻲ مِ ـ ْن َحـا ِ
س ٍد َولَئ ِ
َوقَضَا َء ٱ ْل َج َما ِل فِﻲ ُكـ ِّل شَأْنِﻲ
َو ُوصُولِﻲ إِلَ ْيـكَ َ
وم
غـي َْر َملُـ ِ
ب َخـي ِْر ٱ ْلب ََرايَا
بِ َمقَ ِام ٱ ْل َمحْ ـبُو ِ
يم
لر ُء ِ
َوٱ ْلح َِر ِ
لرحِ ِ
وف بَ ْل َوٱ ﱠ
يص ٱ ﱠ
عـائِذًا بِـكَ َربِّـﻲ
قَ ْد ت َ َو ﱠجهْتُ َ
سـ ٍ ّر قَـ ْد َجـا َء فِـﻲ ۤ
﴿حم﴾
َوبِ ِ

يَسْأَلُـونَ ٱ ْل َج َمـا َل َو ْهـ َو قَـدِي ٌر
سـلِيـ ِم
ان َ
صـ ٍ
ب َ
بِ ِل َ
اف َوقَـ ْل ٍ
س ٍ
وس
َ
ع ِل ُمـوهُ أ َ ْولَ ٰى ِب ِهـ ْم مِ ـ ْن نُفُـ ٍ
ق حَمِ يـ ِم
َومِ نَ ٱ ْل َمـا ِل أَ ْو َ
صدِيـ ٍ
لَ ْم يَـ َر ْوا َ َ
غـي َْرهُ ُمـ ِريدًا قَـ ِريبًا
وم
فَﭑ ْ
لر ُ
س ِ
ستَجَابُـوا لَـهُ نَعَـ ْم بِـﭑ ﱡ



فَأ َع ِْذنِـﻲ َوٱ ْرفَعْ َمقَامِ ﻲ َوقَد ِْري
صـ َ
يم
ﻼةً َ
َو َ
لر ُء ِ
لرحِ ِ
وف ٱ ﱠ
علَى ٱ ﱠ
ب
َو َ
علَى آ ِلـ ِه ٱ ْل ِكـ َر ِام َو َ
صـحْ ٍ
ِيم
َو َ
ب َ
عـلَ ٰى َمـ ْن أَت َـ ٰى بِقَ ْل ٍ
سل ِ
) (١س نا ه د .

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 .





فاﻹنســـــان حـــــان الشـــــراب
للسالكين ،ودنان الراح للواصـلين،
والشراب الطهور للعارفين ،ظهـر
مبنــاه وغــاب معنــاه ،وإن اﻹنســان
بمعناه ﻻ بمبناه.
وكم من وحـش كاسـر وشـيطان
مــاكر وخنزيــر ِس ـفاد فــي صــورة
إنسان.
ي
ي وكروبـ ّ
وكم من ملَكٍ ُروحان ّ
آنـس
هائم فـي جـﻼل ربـه؛ وعـا ٍل ٍ
بمعية موﻻه في صورة إنسان.
فم ـن وقــف عنــد الصــورة وحكــم عليــه قــال:
َ
حيــوان ،ومــن نظــر بعــين البصــيرة إليــه قــال:
ي تـــوﻻه ﷲ،
مخلـــوق تخدمـــه المﻼئكـــة ،وولـ ـ ّ
ﷲ لـه مـا فـي
ومحبوب قربه ﷲ ،وإنسان سـ ﱠخر ُ
السموات وما في اﻷرض جمي ًعا منه.
ﷲ بيــده طينــة صلصــالية،
واﻹنســان صـ ﱠـوره ُ
ونفخ فيه من ُروحه القدسية ،وأسجد لـه مﻼئكتـه
فقربهم بسجوده ﱠ
وعلمهم ،وأبى السجود له إبلـيس
ﱠ
فأقصاه وأبعده لتركه السجود لﻺنسان.
قـرب ،وأبعـد بـه َمـن
قرب ﷲُ به َمن ﱠ
اﻹنسان ﱠ
أبعد.
قال تعالى  :ﱠما َل ُك ْم َﻻ ت َْرجُونَ ِ ﱠ ِ َوقَاراً * َو َقـ ْد
َخلَقَ ُكــ ْم أ َ ْ
طــ َواراً) نــوح ،(١٤ – ١٣ :وقــد دل
القرآن أن اﻹنسان لم تكن بدايته في هذه الدنيا أو
حتى في رحم أمـه ،بـل لﻺنسـان أطـوار يتطـور
فيهــا قبــل إبــرازه فــي هــذا الكــون المحســوس،
وأطــوار أخــرى فــي الكــون المحســوس ،وجعــل
سبحانه سـبع طرائـق ﻻ يصـل الواصـل إلـى ﷲ



ســــبحانه إﻻ بمجاوزتهــــا ،فتلــــك
طـورا
أطوار يتطور فيها اﻹنسـان
ً
بعد طور بد ًءا وخت ًما.
فأما أطواره قبل إبرازه في الكـون
المحسوس فهي سبعة:
فكان في حضرة العلم.
ثم خصصته اﻹرادة.
ثــم كــان حقيقــة إنســانية أمــام ﷲ
تعــالى بــدليل قولــه تعــالىَ  :ولَ َق ـ ْد
صــــ ﱠو ْر َنـــا ُك ْم ث ُ ﱠم قُ ْلنَا
َخلَ ْق َنـــا ُك ْم ث ُ ﱠم َ
ل ِْل َمﻶ ِئ َك ِة ا ْس ُجدُواْ ﻵد ََم) اﻷعراف(١١ :؛ وﷲ
إنما يخاطب الموجود ﻻ المعدوم.
ثم تعلقت به ) ُكن( إيجا ًدا للحقيقة اﻹنسانية ً
أوﻻ
التي هـي هـو اﻹنسـان قبـل بـروزه فـي اﻷعيـان
الكونية.
ثم واثق اﻷنبياء لرسـول ﷲ  يـوم الميثـاق
اﻷعظم.
َ
ثم كان يوم ألَسْتُ ِب َر ِّب ُك ْم) اﻷعراف.(١٧٢ :
ثم كان الخﻼف بين المﻼئكة وبين ﷲ تعالى.
وكــل هــذه اﻷطــوار قبــل إبــرازه فــي الكــون
المحسوس.
وأما أطوار اﻹنسان في الكون المحسـوس فقـد
ضا :فكـان اﻹنسـان ً
طينـا ،ثـم كـان
كانت سبعة أي ً
فعظامـا ،فكسـيت
فمضـغة،
علقـة،
نطفة ،ثم كان
ً
لحم ـا ،ثــم أنشــأه ً
خلق ـا آخــر ،فتبــارك ﷲ
العظــام ً
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َ
َ
َ
ْ
اﻹن َسانَ
أحسن الخالقين ،قال سبحانهَ  :ولقد َخلقنَا ِ
ين ُثـ ﱠم َج َع ْلنـَ اهُ نُ ْ
ط َفـةً ِفـي َقـ َر ٍار
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َ
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اركَ ﱠ ُ أَحْ َسـنُ ْال َخ ـا ِلقِينَ 
نشـأنَاهُ خ َْلق ـا ً َ
أَ َ
آخ ـ َر فَت ََبـ َ

برهان على المكانة اﻷحمدية ،فإن الرسل بالنسـبة لـه  أمـة وهـو
وأما ما جعله فوقنا من طرائق فهي سبع؛ سر قوله تعالىَ  :ولَقَ ْد

رسولها ،وهذه المكانة هي وﻻيته  على جميع الرسل.

َخلَ ْقنَا فَ ْو َق ُك ْم َس ْب َع َ
غـا ِفلِينَ ) المؤمنـون:
ق َ
ط َر ِائـقَ َو َمـا ُك ﱠنـا َ
عـ ِن ْالخ َْلـ ِ

مجلسـا جمـع أهـل العلـم والهـدى والتقـوى؛
ومثال ذلك أنك ترى
ً

 ،(١٧وقد ّأولها بعض المفسرين بأنها السموات السبع ،ويرى اﻹمـام

ورجل هو وليّهم وهم أتباعه ينصـرونه ،فكـذلك رسـول ﷲ  هـو

أبو العزائم أنها طرائق سبع ﻻ بد أن يتجاوزهـا اﻹنسـان ليصـل إلـى

ي الرسل بتصريح
رسول مثل الرسل؛ ولكنه عليه الصﻼة والسﻼم ول ّ

ربه وهي :الحظوظ الشهوانية ،ثم حب الدنيا ،ثم اﻵخرة ،ثم الرؤيـة،

هذه اﻵية الشريفة.

ثم الشهود ،ثم الفناء عن كل ذلك بت َْركه ،ثـم الفنـاء عـن ﱠ
التـ ْرك بتـَ ْرك
التﱠ ْرك.
والميثاق اﻷعظم :وهو ﱠ
الط ْو ُر الخـامس مـن أطـوار اﻹنسـان ،إذ
كان ميثـاق اسـتجﻼء لكمـال اﻷسـماء والصـفات اﻹلهيـة فـي الحقيقـة
المصطفوية ،فقد خلق ﷲ حبيبـه محمـ ًدا  مـن نـوره ،فهـو العقـل
تجليـا
اﻷول الذي نظر إليه بد ًءا وخلق ﻷجله العالم أجمع ،وتجلى فيه ً
عامـا؛ حتــى شــوهدت تلــك اﻷنــوار القدســية ﻷعلــى عليــين ولعــالين،
ً
وللمﻼئكة عمار ملكوت ﷲ تعالى.
فكان آدم  مظهر شهود تلـك المعـاني للمﻼئكـة ،ورسـول ﷲ
الروحـانى
 المظهر اﻷكمـل لشـهود تلـك الغيـوب القدسـية للعـالم ﱡ
العـــالي واﻷعلـــى ،فأشـــهدهم  ظهـــوره حقــا فـــي حقيقـــة حبيبـــه
ومصطفاه ،ليلحظوا بالعيون التي وهبها لهم محاب ﷲ ومراضيه فيما
تقتضيه تلك الحقيقة ،فصارت بكمال اﻻستحضـار معـالم بـين أعيـنهم
فــي طــورهم الــدنيوي ،يمثلونهــا لﻸمــم ،ويرســمون صــورتها علــى
جواهر نفوس العالم ،وتشرق بهم شمسه .
ففــي يــوم الميثــاق اﻷعظــم واثــق ﷲُ اﻷنبيــا َء أن يؤمنــوا بســيدنا

سـو ٌل هـو
فالمراد بالرسول في قولـه سـبحانهُ  :ثـ ﱠم َجـاء ُك ْم َر ُ
سيدنا محمد  الذي يرسله مؤي ًدا لهم فيمـا جـاءوا بـه مـن عنـد ﷲ
تعالى ،وإن خالفت شريعته شـريعتهم فـي فـروع الفقـه والمعـامﻼت،
وفي تفصيل إجمال علوم التوحيد وأسـرار غيـب اﻷسـماء والصـفات
والحكم واﻵداب ،فإن ذلـك مقتضـى بعثـة خـاتم اﻷنبيـاء صـلوات ﷲ
عليه وعليهم الذي أخبرنا ﷲ بما تفضل به علينا بسـببه لقولـه تعـالى:
اﻹ ْسـﻼَ َم
علَ ْي ُك ْم ِن ْع َمتِي َو َر ِ
ْ ال َي ْو َم أ َ ْك َم ْلتُ لَ ُك ْم دِي َن ُك ْم َوأ َ ْت َم ْمتُ َ
ضيتُ لَ ُكـ ُم ِ
دِينا ً) المائدة ،(٣ :فإن كل رسول بُعث قبله جاء بما جاء به َمن كان
قبله وزيادة؛ حتى أكمل ﷲ دينه وأتم نعمته علـى العـالم أجمـع ببعثـة
حبيبه محمد .
ي لـو بعـث
وقوله :لَتُؤْ مِ نُ ﱠن ِب ِه َولَت ُ
َنصـ ُر ﱠنهُ توجـب علـى كـل نبـ ّ
رسول ﷲ  في عصره أن يـؤمن بـه وأن ينصـره ،فكيـف يكـون
الحال بغير اﻷنبياء من أتبـاعهم وغيـرهم؟ ،فيكـون اﻹيمـان مـنهم بـه
وسـى َحيـا َمـا
ونصرتهم له من باب ْأولَى ،قال ) :لَ ْو كَانَ أخِ ي ُم َ
َو ِسعَهُ ﱠإﻻ ا ِتّ َباعِي(.
يقول اﻹمام أبو العزائم:
ب محم ٍد
الــرس ُل مِ ـــن قب ِل الحبي ِ

رسول ﷲ ويصدقوه وينصـروه؛ وأخـذ علـيهم العهـد والميثـاق علـى
ي في مجلى الذات سيدنا وموﻻنا
ي المجل ّ
ذلك ،ثم أشهدهم الجمال العل ّ

نوابُـــه وهـــو الحبـيـبُ الهــادِي
وغيرهم
موسى وعيسى والخلي ُل
ُ

محمد  كما قال تعالىَ  :و ِإ ْذ أَ َخذَ ﱠ ُ مِ يثَاقَ ال ﱠن ِب ِّيينَ لَ َما آت َْيـت ُ ُكم ِ ّمـن
ص ّد ٌ
ص ُر ﱠنهُ
ب َوحِ ْك َم ٍة ث ُ ﱠم َجاء ُك ْم َر ُ
ِكتَا ٍ
ِق ِلّ َما َمعَ ُك ْم لَتُؤْ مِ نُ ﱠن ِب ِه َولَتَن ُ
سو ٌل ﱡم َ

يرجـــون مـنـــه نــظـــرةً بـودا ِد
رغـبــوا يـكــونـوا أمــةً لمـحـمـ ٍد

اشـ َهدُواْ َوأ َ َنـاْ
علَى ذَ ِل ُك ْم ِإص ِْري قَالُواْ أَ ْق َر ْرنَا قَا َل فَ ْ
قَا َل أَأ َ ْق َر ْرت ُ ْم َوأ َ َخ ْذت ُ ْم َ
َم َع ُكم ِ ّمنَ ال ﱠ
شا ِهدِينَ ) آل عمران.(٨١ :

وبــــحـــ ِّبه فـازوا بــكــ ِّل ُمــــرا ِد
رآن عـا َه َدهُم له
وبـمـــحكـــ ِم القــ ِ
اجــ ِه الــوقﱠا ِد
أن يــؤمـنــوا بـ ِســ َر ِ

فهذا الميثاق الذي واثقهم بـه ﻷجـل مـا آتـاهم مـن كتـاب وحكمـة



الشدة عليه!
وقد دخل ُحجر على معاوية ،ومعاوية ينتظر منـه صـدمة يتبعهـا
محييـا لـه باﻹمـارة
حذر فانتباه لواجب الحلم واﻷناة ،فلما دخل حجر
ً
وزال الحاجز اﻷول؛ زالت معه الحواجز اﻷخريات ،ولم يعلم الرجل
أين يكون الوقوف …
ونظن أن هذه الخليقة قد أوشكت أن تبرز في طويـة معاويـة مـن
وعيه الباطن إلى وعيه الظاهر ،ومن ذاك قوله" :إذا شد الناس شعرة
أرخيتهــا ،وإذا أرخوهــا شــددتها" .أو قولــه" :إذا طــرتم وقعنــا ،وإذا
وقعتم طرنا" .أو قوله لزياد" :كن أنت للشدة ،وﻷكن أنا للين".
فهو يتلقى وحـي طبيعتـه مـن الصـدمة التـي تلقـاه ،فـإن لـم تكـن
صدمة فهناك الحيرة التي ﻻ تخرجه منها طبيعة تلوذ بالغضـب علـى
قدرة ،فﻼ تقف حيث ينبغي لها الوقوف ،ولو كان للغضب عنده أثـره
المطبوع ﻻنتظر الناس حلمه حيث يغضبون ،وانتظروا غضبه حيث
يحلمون ،وكثير من أمثال هذه الخليقة تلقاه بيننا كل يوم ،فيقول القائل

ويستدعينا ختـام هـذا الفصـل تفرقـة أخـرى كالتفرقـة بـين الحلـم
وامتناع الغضب ،وهي التفرقة بين الطموح إلى الزعامـة والصـولة،
والطموح إلى الشرف اﻻجتماعي والوجاهة السياسية.
فالطموح إلى الزعامة والصولة مزاج حيوي يـدخل فـي تركيـب
البنية ،ويدفع صاحبه كما تدفعه وظائف الجسد ،فﻼ يسـتريح أو يقـود
اﻷمم قيادة الزعامة ،ويصول بعظمـة الرئاسـة والعلـو علـى اﻷقـران
واﻷتباع.
والطمــوح إلــى الشــرف اﻻجتمــاعي تقليــد مــن تقاليــد المجتمــع
يحرص عليه مـن توارثـوه حرصـهم علـى الحطـام ،وبسـطة العـيش
ووجاهة اﻷسرة والبيت ،ويغلب عليه أن يكون تراثًا متخلفًا من اﻵباء
لﻸبناء يغض من اﻷبناء أن يتخلوا عنه ،ويروا غيرهم في مكانه.
وﻻ يلزم من الطموح إلى الشرف اﻻجتمـاعي أن يكـون صـاحبه
عا على الصولة والعلو ،وطلب الطاعـة والخضـوع ،وقـد يلجـأ
مطبو ً

عن الرجل من أصحابها لو أنك شددت عليه ﻷرضـاك وحمـدت أثـر



صــاحبه إلــى المــداورة واللــين والخضــوع لهــذا والمصــانعة لــذاك؛
ليحتفظ بالتراث الذي صار إليه أو يرجو أن يصير إليه.
ونحن في قرانا نشهد المثال علـى كـل مـن النمـوذجين فـي كـل
قرية وكل إقليم ،فبينا يستميت "بيـت العمـدة" فـي اسـتبقاء وجاهتـه،
ويلين من أجل ذلك للحاكم وصـاحب اﻷمـر وأعوانـه علـى المكانـة
الموروثة ،ينهض رجل آخر مطبوع على اﻷنفة والصولة ،فيستطيل
على تلك المكانة ،وينازع في تلك الوجاهة ،وﻻ يستريح إﻻ إذا أمـر
وتحدى وملك زمام العزة بالمقال والفعال …
وبنــو أميــة عامــة ،ومعاويــة خاصــة مــن أصــحاب "المظهــر
شعر بالحاجة إلى تنفيس كذلك التنفيس.
اﻻجتماعي" ،وليس فيهم غير القليل النادر من أصحاب الطموح إلى
لقد كان في الرجل مشابهة للجمل الصبور ،ولم تكن فيه مشابهة
الزعامــة والصــولة ،كمــا تكــون فــي بنيــة المــزاج وتركيــب الخلــق
لﻸسد الهصور) ،(١كان يصفح؛ ﻷنه ﻻ يغضـب ،وكـان يحمـل علـى
والجسـد ،وقـد صـبر معاويـة علـى ألـوان مـن الخضـوع فـي طلـب
كاهله ،وفي طوايا نفسه ما ينوء) (٢غيره بحمله ،وكان يصبر الصبر
وجاهته السياسية ﻻ يصبر عليها كثير من عامة الناس؛ ﻷنـه يطلـب
الطويل على بلوغ الجاه حيث ﻻ يطاق هذا الصبر مع نزوع الطبيعة
تلك الوجاهة بتقليد وراثـي ،وﻻ يطلبهـا بنزعـة غﻼبـة فـي الطبيعـة
)(٣

السوارة

إلى الزعامة والصولة.

والتكوين.
كــان حلمــه امتنــاع غضــب ،وكانــت همتــه تقليــد وراثــة وحليــة
واحتاج أن يقول مرة كما جاء في الطبري مسن ًدا إلى سـعيد بـن
وجاهة … وقد قـال مـرة أو مـرات" :إن السـلطان يغضـب غضـب
سويد" :ما قاتلتكم لتصوموا ،وﻻ لتصلوا وﻻ لتحجوا وﻻ لتزكوا ،قد
الصبي ،ويأخذ أخذ اﻷسد"…
عرفت أنكم تفعلون ذلك ،ولكن إنما قاتلتكم ﻷتأمر عليكم".
ولكنه حين غضب غضـبته اﻵبـدة فـي مقتـل حجـر وصـحبه لـم
وهي قولـة لـم يقلهـا أحـد غيـره مـن المطبـوعين علـى الصـولة

يغضــب غضــب الصــبي وحســب ،بــل الــتمس العــذر ،مجف ـﻼً مــن

والزعامة؛ ﻷنهم ﻻ يحتاجون إليها؛ ولكنـه قالهـا ﻷنهـا جثمـت علـى
غضبته ،فلم يفتح عليه بغير عذر الصبي بين يدي الفقيه.
صدره لطول ما صـبر علـى مجابهـة هـذا ومصـانعة ذاك ،وتـذكير
فتحـا ،بـل ملكهـم المشـارطة
المذكرين إياه أنه لم يملكهـم عنـوة وﻻ ً
واﻻتفاق … فنفس عن صدره بتلك الكلمة ،ولم يحدث من غيره أنه



ينصت شيخه ،ويبتسم ،ويجيب:

يذهب إﻻ بمجاهدة ،فيجاهد؛ حتى يطمﺋن إلى

ـ اترك قلبك لطريقـه ،وﻻ تجعـل

أنه قد تخلص من كل اﻷحجار الثقيلة الملقـاة

شيﺋًا فيك يلجمه ،وسيأتي ما تريد.
اتســـعت عينـــاه دهشـــة ،وبانـــت
رغبة في اﻻستزادة ،فواصل الشيخ:
ـ كل خﻼء مملوء ،وﻻ فراغ أبدًا في هذا
يمد يده فيقبض على الحقيقة ،بينما عيناه

الكون.

بﻼ ترتيب في طريقـه إلـى ﷲ ،ثـم يكلـم مـن
فعلوها:
ـ يا أيها الذين ألقيتم كل هذا فـي طريقـي
وكنــتم تظنــون أنكــم تهــدونني إلــى ســواء
السبيل ،لست غاضبًا مـنكم ،ففـيكم مـن فعـل

مغمضتان كي يرى كل الكـﻼم الـذي صـبوه

وأيقن عندها أن الفضاء الواسسع فيه مـا

هذا وهو يظن أنه يُحسن لـي صـنعًا ،ومـنكم

فــي أذنيــه منــذ نعومــة أظــافره يتهــاوى ثــم

يمﻸه ،وأن كل ما بين رأسه والسحاب العابر

الذي وجد في صباه مثلي من أخذه ووضـعه

يــذوب ،ويلــوح لــه شــيخه ً
واقف ـا فــي عمــق

والنجـوم إن صــفت السـماء لــيس ذلـك الــذي

علــى أول هــذا الــدرب ،وراح يدفعــه؛ حتــى

النور ،يكاد أن يكون منه ،ويقول له:

يقول عنه أنه هواء ،وكان يعتقد أنه فراغ أو

ً
طــويﻼ ،وصــار صــعبًا عليــه أن
ســار فيــه

عدم .ها هو قـد أدرك أن كـل شـيء مملـوء،

يتوقف أو يعود.

ـ ﻻ تعبأ بكل مـا سـمعت ،فطريـق ﷲ ﻻ
يحتاج إلى وسطاء.
يدرك في هذه اللحظـة أن عليـه أن يهـز
رأسه عنيفًا ،ليسقط كل ما فيه ،فتأخـذه ريـح
هوجاء إلى بعد اﻷرض بكثير ،وعندها يجـد
نفسه راغبًا في السؤال:
ـ إن فرغت فكيف المﻼء؟

فلماذا يخشى تفريغ رأسـه ممـا علـق بـه ،ثـم

بــات يــدرك أن المأســاة ليســت أن ت ُـدفع

يترك نفسه للتجربـة كـي تزحـف علـى مهـل

ـرا أو غفلــة أو بحســن نيــة وطويــة ،علــى
قهـ ً

وتتربع في قلبه وعقله ونفسه؟

درب ما ،لكنها تكون بالفعل إن عرفـت أنـك

ها هو يفعلهـا ،يجلـس وحيـدًا فـي البيـت

ﻻ تمضــي فــي الطريــق الســليم ،ومــع هــذا

غارقًا في الصمت ،ويستعيد كل ما قيـل لـه،

أكملـــت الســـير؛ حتـــى تســـقط فـــي النهايـــة

ويــأمره بالرحيــل ،وينتظــر ،لكــن ﻻ شــيء

المحتومة .وبينما هو غـارق فـي النظـر فـي



هذه الفكرة ،سمع شيخه يقول له ،وهو يدوس

سمع صوت أنثى تقول له:

أغلبه من صناعة أهواء وأغراض وإحـن ﻻ

على الحروف كأنه يثبتها بأوتاد من حديد:

ـ صورتك عادية لكن لها كل محبتي.

تنتهي.

من أرسلها في هـذا الهزيـع اﻷخيـر مـن

كــل مــا عرفنــا وألفنــا يــروح أمــام كلمــة

ـ التجربة  ..التجربة.
وأشار بيده إلى البعيد ،ففهـم مـن يسـمعه

الليل كي تقول هذا؟ يا له من سـؤال ﻻ يليـق

واحدة ،تتكدس فيها حروف وأحـﻼم وتـدابير

أنه يقصد بما قال أن مـا بـين المـرء وخالقـه

برجل يعرف أن هناك ما فوق تلك التي يظن

عديـــدة ،إنهـــا التجربـــة ،هـــي الحالـــة التـــي

تجربة ،عليه أن يخوضـها فـي تمعـن وتبتـل

المتعجلون أنها أسرار ،ها هو قد فتح له باب

يخوضها كل إنسان ،مجردًا مـن كـل شـيء،

وإخﻼص ،مطلقًا كـل جوارحـه كـي تخـدمها

أســﺋلة ﻻ نهايــة لهــا ،بينمــا اﻹجابــة واحــدة

ومن جميع مـا يضـنيه ،ويطـأ مـا أسـره مـن

حتى يأتيه اليقين ،فﻼ وصول إﻻ لمـن عـرك

وحيدة ،تقول له:

قبل ،موق ًنا ،بعـد طـول قداسـة زاﺋفـة لـه ،أن

متعاليـا فـوق أي خـور
وعرف ،وقام وقاوم،
ً

ـ امض في طريقك واعرف.

أو تـــردد أو استســـﻼم لمـــا يـــردد النـــاس

ومضـى الــذي ســمع ،وأدرك بعــد طــول

كالببغــاوات ،متنقلــين بــين "عــن" و"عــن"؛

تيه وانتظار أن الدرب مفتوح .كان مـن قبـل

حتى تنقطع الدراية وتموت ،وﻻ تبقى سـوى

ً
متخبط ـا فــي القلــق حــول مــا عليــه أن يفهــم

الرواية وأختها فتتابع اﻷكاذيب التي تصنعها

ويقول ويسير ،واليوم صار بعد تجربة موق ًنا

مخيﻼت عطشى لﻼختﻼق واﻻفتراء.

أن الوصول أيسر مما صوره له أولﺋك الذين

يسمع صوتًا يناديه من بعيد:

زعمــوا أن كــل خطــوة بحســاب دقيــق ،وﻻ

ـ خض تجربتك بنفسك.

يملــك تلــك الدقــة ســوى مــن يــراهم النــاس

لم يكـن هـذه المـرة صـوت شـيخه ،إنمـا

يمضــون فــي عمــاﺋم أو قلنســوات أو قبعــات

كان ﻵخر ،أبعد ،ربما هو شيخ شيخه ،أو ما

سوداء ،ويطلقون في آذان الناس كلمـات فـي

فــوق هــذا ،ﻻ يــدري ،لكنــه يــوقن فــي هــذه

لحن ،وألحان في كلم؛ حتى يظـن مـن يسـمع

اللحظة أن عليه اﻻمتثال ،فالنور الذي أحـاط

أنه ترتيل قادم من جوف سماء بعيدة ،مع أن

فيــه الضــﻼل ولــيس الهــدى ،اﻷســر وليســت
الحريــة ،وﷲ ﻻ يمكــن أن يكــون إﻻ حيــث
ـرارا؛ ﻷنــه ســبحانه أكمــل
يكــون النــاس أحـ ً
وأعظـم وأقـدر مـن أن يجعـل أحـدًا فـي هـذا
العالم يختاره مكرها.
نـورا
ها هي التجربة تمنح من يخوضها
ً
ﻻ يؤتى لمن يكسلوا عـن فعـل هـذا ،ويرتفـع
نداء من جوف ما ﻻ تبصره عين:
ـ طوبي لمن لم يرضخ لكل ما سمع قبل
أن يضع قدميه على أول الطريق ،ووقف في
البداية أو فـي المنتصـف ،سـيان ،كـي يسـأل

الحروف التي انطلقـت بصـوت يبعـث علـى

نفسه عن جدوى ما هو سـاﺋر فيـه ،ثـم قـرر

الخشـــوع والخضـــوع ،ﻻ يمكـــن معـــه ﻷي

بعد أن أتاه اليقين.

امــرئ أن يتــردد فــي مبايعــة مــا ســمع ،ومــا

يا أيتها التجربة الدينية! هكذا يناديها كـل

رأى ،فهو فـوق النـواميس ،وفـوق أي عقـل

مــن عــرف فضــلها ،ويتــرك نفســه لهــا كــي

عابر ،فمن ذا الذي يعتقد فـي أي يـوم أن مـا

خبرا بأشـياء وأمـور
تعلمه أنه إن كان يحاط ً

بينـــه وبـــين ﷲ تجربـــة ،عليـــه وحـــده أن

في الدنيا فله أن يمضي فيها عـابيء بشـيء،

يخوضــها ويعركهــا ويعرفهــا ويصــل معهــا

وإن كان يقف عندها فله أن يسـتمهلها ،فهـي

وبها إلى شاطيء النجاة.

أفضل ما يعلمه ويهديه.





لمطاعن الجاهلين وجذ ًبا



لطبع القاصرين ،سـلو ًكا
للسبيل اﻷحكم.

يقــول شــيخ اﻹســﻼم تــاج الــدين الســبكي فــي طبقــات الشــافعية

كثيرا
وانشغل اﻹمام
ً

الكبرى:
لﻸشاعرة قوﻻن مشهوران في إثبـات الصـفات ،هـل تمـر علـى

بقضية تكفير أهل القبلة،

ظاهرها مع اعتقاد التنزيه ،أو تئـول؟ .والقـول بـاﻹمرار مـع اعتقـاد

خاصــــــة وأن هنــــــاك

التنزيـه هـو المعـزو إلـى الســلف ،وهـو اختيـار اﻹمـام فـي الرســالة

نصوصـــا عديـــدة مـــن
ً

النظامية )يقصد إمام الحرمين أبو المعالي الجـويني( ،وفـي مواضـع
من كﻼمه ،فرجوعه معناه الرجوع عن التأويـل إلـى التفـويض ،وﻻ
إنكار في هذا ،وﻻ في مقابلـه ،فإنهـا مسـألة اجتهاديـة ،أعنـي مسـألة
التأويــل أو التفــويض مــع اعتقــاد التنزيــه .إنمــا المصــيبة الكبــرى
والداهية الدهياء اﻹمرار على الظاهر ،واﻻعتقاد أنه المراد ،وأنه ﻻ







القرآن تحذر من أصناف
مــن كبــائر الــذنوب قــد
يفهــم مــن ظاهرهــا مــن
ليس له قدم راسـخة فـي
العلــم التكفيــر؛ فيقــع فــي

يستحيل على الباري ،فـذلك قـول المجسـمة عبـاد الـوثن ،الـذين فـي

تكفيــر أص ـحاب الكبــائر

قلوبهم زيغ يحملهم الزيغ على اتباع المتشـابه ،ابتغـاء الفتنـة ،علـيهم

كتـــــــاركي الصـــــــﻼة

لعائن ﷲ تترى واحدة بعد أخـرى ،مـا أجـرأهم علـى الكـذب ،وأقـل

ومرتكبــي الزنــا وقــاتلي

فهمهم للحقائق.

اﻷنفس والحاكمين بغيـر
مــــــا أزل ﷲ دونمــــــا

يقــول العﻼمــة ســعد الــدين التفتــازاني فــي شــرحه علــى العقائــد

اســتحﻼل لــذلك؛ فيحمــل

النسفية:
...واﻷدلة القطعية قائمة على التنزيهات فيجـب أن يفـوض علـم

تلـــك النصـــوص علـــى

إيثـارا للطريـق
النصوص إلى ّ تعالى علـى مـا هـو دأب السـلف،
ً

ظاهرها فيقع في أخطـر

دفعـا
اﻷسلم ،أو يؤول بتأويﻼت صحيحة على ما اختاره المتأخرون ً

البــدع التــي ظهــرت فــي
اﻷمة اﻹسﻼمية أﻻ وهي



تكفير المسلمين ،والذي عليـه مدرسـة اﻷشـعرية أن نفهـم النصـوص

وما أشبهها مسـتحﻼً لهـا

على هدي غيرها من النصوص وﻻ نختار النص الذي ّ
يكفـر ونتـرك

كافرا إذا كـان غيـر
كان
ً

النص اﻵخر الذي يجعل اﻷمـر تحـت مشـيئة ﷲ إن شـاء عـذب وإن

معتقــد تحريمهــا( .يقــول

شــاء عفــا .وﻻ شــك أن هــذه المعاصــي والــذنوب مــن أعظــم الكبــائر

الذهبي فـي سـير أعـﻼم

كفرا إﻻ لمن استحل ذلك ،أما من ارتكب ذلـك
والجرائم ولكنها ليست ً

النبﻼء:

كـافرا؛ ﻷن ﷲ
وهو مقـر بالخطـأ والـذنب فهـو فاسـق مجـرم ولـيس
ً

)رأيـــت لﻸشـــعري

تعالى يقول﴿ :إن ﷲ ﻻ يغفر أن يشرك بـه ويغفـر مـا دون ذلـك لمـن

كلمـــة أعجبتنـــي وهـــي

يشاء﴾ )النساء ٤٨ :و ،(١١٦وقد حذّر الرسول من بدعة التكفير أشد

ثابتـــة رواهـــا البيهقـــي،

التحذير؛ فقال) :أيما امرئ قال ﻷخيه :يا كافر ،فقد باء بهـا أحـدهما،

ســـــمعت أبـــــا حـــــازم

إن كان كما قال وإﻻ رجعت عليه( .أخرجه اﻹمام مسلم في صحيحه،

العبدوي ،سـمعت زاهـر

وأخرج نحوه اﻹمام البخاري عن أبي هريرة .وقد حذر الرسول مـن

ابـــن أحمـــد السرخســـي

هذا الصـنف مـن النـاس الـذين يكفـرون المسـلمين ،ووصـفهم بكثـرة

يقول :لما قرب حضـور

العبادة والصﻼة ،ولكنهم لتكفيرهم المسلمين ﻻ ينفعهم ذلك شيئًا ،فعـن

أجـــــل أبـــــي الحســـــن

أبي سعيد الخدري أنه قال :سمعت رسول ﷲ يقول :يخـرج فـي هـذه

اﻷشــــعري فــــي داري

اﻷمة ولـم يقـل منهـا قـوم تحقـرون صـﻼتكم مـع صـﻼتهم فيقـرؤون

ببغــداد ،دعــاني فأتيتــه،

القـرآن ﻻ يجـاوز حلـوقهم أو حنــاجرهم ،يمرقـون مـن الـدين مــروق

فقال :أشهد علـي أنـي ﻻ

السهم من الرمية .أخرجه اﻹمام مسلم في صـحيحه .وعـن علـي بـن

أكفـــر أحـ ـ ًدا مـــن أهـــل

كرم ﷲ جهه أنه قال :سمعت رسول ﷲ يقول :سيخرج في
أبي طالب ّ

القبلـــــــة؛ ﻷن الكـــــــل

آخر الزمان قـوم أحـداث اﻷسـنان سـفهاء اﻷحـﻼم يقولـون مـن خيـر

يشـــيرون إلـــى معبـــود

البرية يقرؤون القرآن ﻻ يجاوز حنـاجرهم ،يمرقـون مـن الـدين كمـا

واحــد ،وإنمــا هــذا كلــه

أجرا لمن
يمرق السهم من الرمية فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم ً

اختﻼف العبارات( .قلت

قتلهم إلى يوم القيامة .أخرجه اﻹمام مسلم في صحيحه ،وانطﻼقًا من

)أي الـــذهبي( :وبنحـــو

هذه اﻷحاديث بنى اﻹمام اﻷشعري ومدرسـته معتقـدهم بالتحـذير مـن

هـذا أديـن ،ويقـول :قــال

المجازفة في تكفير المسلمين والتحـذير مـن خطـر ذلـك علـى الـدين،

النبي ) :ﻻ يحـافظ

يقول اﻹمام اﻷشعري) :نرى أن ﻻ نكفر أحـ ًدا مـن أهـل القبلـة بـذنب

على الوضوء إﻻ مـؤمن

يرتكبه ،كالزنا والسرقة ،وشرب الخمـر كمـا دانـت بـذلك الخـوارج،

فمــــن ﻻزم الصــــلوات

وزعموا أنهم بذلك كافرون ،ونقول :إن من عمـل كبيـرة مـن الكبـائر

بوضوء فهو مسلم(.






بقية :الفضائل الخاصة:
بقيــة :٢ :أبنــاء النبــى  ومواقــف
من حياتهم الطاهرة
بقية - ٤ :السيدة فاطمـة الزهـراء بنـت
النبـــى  الريحانـــة والبضـــعة النبويـــة
:
بقيــة :أحاديــث خاصــة بفضــائل الســيدة
فاطمة :

وروى مثلــه الﺣــاكم فــى المســتدرك ]رواه

"اللهم إنـى أشـهدك أنـى مﺣـب لمـن أﺣـبهم،

الترمذى[.

مــبغض لمــن أبغضــهم ،ســلم لمــن ســالمهم،

كان النبى 

إذا رجع مـن غـزوة أو

ﺣرب لمن ﺣاربهم ،عدو لمن عـاداهم ،ولـي

أﺣب النسـاء إليـه ،فقـد ذكـر فـى اﻻسـتيعاب

سفر ،أتى المسـجد فصـلى فيـه ركعتـين ،ثـم

لمــن واﻻهــم" ] .بعــض هــذا الﺣــديث بنصــه

بسنده ،سئلت السيدة عائشة  ،أى النـاس

ثنــى بفاطمــة ،ثــم يــأتى أزواجــه .وعــن ابــن

أخرجه الترمذى وأبو ﺣاتم[.

كــان أﺣــب إلــى رســول ﷲ ؟ قالــت:

عباس 

قال :قال رسـول ﷲ " :يـا

روى الترمذى وغيره عن أسامة بن زيد

"فاطمـــة" ،قيـــل :ومـــن الرجـــال؟ قالـــت:

علي إن فاطمة بضعة منى ،هى نور عينـى،

 ،قال :إن رسول ﷲ  قال) :أﺣـب

قوامـا".
"زوجها ،إن كان ما علمتـه صـوا ًما
ً

وثمرة فؤادى ،يسوءنى ما سـاءها ،ويسـرنى

أهلي إلي فاطمة(.

 -٤شـدة ﺣـب النبــى  إياهـا ،وأنهــا

ما سرها ،وأنها أول

المفكر الصوفي
المستشار
 

 -٥أنها أصدق الناس لهجة ،فعن عائشة

من يلﺣقنى مـن أهـل

أم المؤمنين 

بيتــى ،فأﺣســن إليهــا

أصدق فـى لهجـة مـن فاطمـة ،إﻻ أن يكـون

مـــن بعـــدى ،وأمـــا

الذى ولدها ] ."أخرجه أبو عمر[.

قالت" :ما رأيت أﺣ ًدا كـان

الﺣســــن والﺣســــين

 -٦زفافهــا إلــى الجنــة كــالعروس ،فعــن

فهمــــــــا ابنــــــــاى

علـــي  قـــال :قـــال رســـول ﷲ :

وريﺣانتـــاى ،وهمـــا

"تﺣشر ابنتى فاطمة يوم القيامة ،وعليها ﺣلة

ســـيدا شـــباب أهـــل

الكرامــة قــد عجنــت بمــاء الﺣيــوان والﺣيــاة،

الجنة ،فليكونا عليـك

فتنظر إلى الخﻼئق فيتعجبون منها ،ثم تكسى

كســمعك وبصــرك"،

ﺣلة من ﺣلل الجنة على ألـف ﺣلـة ،مكتـوب

ثــم رفــع  يديــه

بخط أخضر أدخلوا ابنة مﺣمـد 

إلــى الســماء فقــال:

على أﺣسن صورة وأكمل هيئة وأتـم كرامـة



الجنـة

وأوفــر ﺣــظ ،فتــزف إلــى الجنــة كــالعروس،




علي بن موسى الرضا .[

   
    
   
   
   
  
 
  
   



ﺣولها سبعون ألـف جاريـة" ]خرجـه اﻹمـام

 -٧زواجها بأمر من السماء :قال رسول
ﷲ  :إن ﷲ أمرنى أن أزوج فاطمة من
ى ]رواه الخطيب ،وابن عساكر ،والﺣـاكم
عل ّ
عن أنس[.
 -٨مكانتها يوم القيامـة :قـال  :أنـا
وعلي وفاطمة والﺣسن والﺣسين يوم القيامة
فــى قبــة تﺣــت العــرش ]رواه الطبرانــى فــى
الكبير عن أبى موسى[.

منــى يســرني مــا يســرها ،ويغضــبني مــا
يغضبها( ،فعبد ﷲ بضعة من بضعة رسـول

الصﺣيﺣين عن المسور بـن مخرمـة سـمعت

ﷲ .
 -١٠إن ﷲ يغضــب لغضــبها ويرضــى
لرضاها :عن ابن سعد في شرف النبوة عـن

عل ّي ٍ 

قـال :قـال رسـول ﷲ " :يـا

فاطمة إن ﷲ  يغضب لغضبك ويرضـى
لرضــاك" ،وفــى هــذا يقــول اﻷســتاذ أﺣمــد
فهمى مﺣمد:

ﻓـاق

ن ـاء العال ـ ونها
يـ م الق ـامة تـ دهى

ﷲ غ

ح

تغ

اء

ﻓا

قال عمر بن الخطاب  :قـال رسـول

رسول ﷲ  على المنبر يقـول" :فاطمـة

ﷲ ) :أنـــا وفاطمـــة وعلـ ـي والﺣسـ ـن

بضعة منـى يـؤذينى مـا آذاهـا ،ويريبنـى مـا

والﺣسين فى ﺣظيرة القدس ،فى قبة بيضاء،

رابها" ،وعن صﺣيح الترمذى" :إنما فاطمـة

 -١١عــن ابــن عبــاس  قــال :قــال

وهى قبة المجد ،وشيعتنا عن يمـين الـرﺣمن

بضعة منـى يـؤذينى مـا آذاهـا وينصـبنى مـا

) :خلـــق النـــاس مـــن أشـــجار شـــتى،

تبارك وتعالى(.

أنصبها" .وعن المسور :أنه بعث إليه الﺣسن

وخلقت أنا وعلي بن أبـى طالـب مـن شـجرة

وعـن أبــى أيــوب اﻷنصــارى  قــال:

المثنـى بـن الﺣسـن السـبط بـن علـي يخطـب

واﺣــدة ،فمــا قــولكم ف ـي شــجرة أنــا أصــلها،

قــال رســول ﷲ  :إذا كــان يــوم القيامــة

ابنته ،فقال :ما من نسب وﻻ سبب أﺣب إلـي

وفاطمــة فرعهــا وعلــي لقاﺣهــا ،والﺣســن

جمع ﷲ اﻷولين واﻵخرين فى صعيد واﺣـد،

من نسبكم وسببكم وصـهركم ،ولكـن رسـول

والﺣســين ثمارهــا ،وشــيعتنا أوراقهــا؟! فمــن

ثم ينادى مناد من بطنان العـرش :إن الجليـل

ﷲ  قال" :فاطمة بضعة منـى يقبضـنى

تعلق بغصن من أغصانها سـاقه إلـى الجنـة،

جل جﻼله يقول :نكسـو رؤوسـكم ،وغضـوا

مــا يقبضــها ،ويبســطنى مــا يبســطها" ،وإن

ومن تركها هوى إلى النار().(١

أبصاركم ،فـإن هـذه فاطمـة بنـت رسـول ﷲ

اﻷنســاب يــوم القيامــة تنقطــع غيــر نســبى

فهــذه فاطمــة التــى كانــت فــى غايــة مــن

 تريــد أن تمــر علــى الصــراط .فتمــر

وســـببى وصـــهرى ،وعنـــدك ابنتهـــا ،ولـــو

الزهد واختار ﷲ عز وجل لها علي بن أبـى

ومعها سبعون ألفًا من الﺣور العين.

ـاذرا لــه.
زوجتــك لقبضــها منــك ،فــانطلق عـ ً

طالب  ،فقـد خطبهـا غيـر واﺣـد ،مـنهم:

إنها بضعة منـى

وروى أبو الفرج اﻷصفهانى فى اﻷغانى أن

أبو بكر ،وخطبها بعـده عمـر ،والنبـي 

أو شجنة منى :روى البخـارى فـى صـﺣيﺣه

عبد ﷲ بن الﺣسن المثنى بـن الﺣسـن السـبط

وبســنده أن رســول ﷲ  قــال) :فاطمــة

ي بـن أبـى
يقول :إنها صغيرة ،ثم خطبها علـ ﱡ

دخل على عمر بن عبد العزيز ،وهو ﺣـديث

طالب فزوجه بها .وكـان مهرهـا درع علـ ّ
يِ

بضعة منى فمن أغضبها أغضـبنى( ،وروى

السن وله وقار وتمكين ،فرفـع عمـر مجلسـه

ابــن أبــى طالــب الﺣطميــة المهــدى إليــه مــن

مسلم فى صﺣيﺣه أن رسول ﷲ  قـال:

وأكرمه وقضـى ﺣوائجـه ،فسـئل عمـر عـن

رسول ﷲ .

"إنما فاطمة بضـعة منـى يريبنـى مـا رابهـا،

ذلك فقال :إن الثقة ﺣدثني كأنى أسمع من في

ويــؤذينى مــا آذاهــا" ،وفــى اﻹصــابة عــن

رسول ﷲ  أنه قال) :إنما فاطمة بضعة

 -٩قول الرسول 



) ( أخ جه ال
١

ﷲ ي ضى ﻓى مقـام رضاء

انى ﻓى اﻷوس .

من اﻷفضل لهن البقاء فــي المنــزل بغيــر
تعلــيم أو اســتزادة معرفيــة؛ حتــى تصــير
إن المــــرأة فــــي معتقــــد التيــــارات
والجماعات الدينية المتطرفة مثل جماعة
التكفيــر والهجــرة التــي تزعمهــا جهــﻼء
الفكر الدين وفاسدو العقيدة والمقصد فــي
ثمانينيات القرن المنصــرم ،والشــواكيش،
والجماعات اﻹسﻼمية التي انتشــرت فــي
شتى بقاع مصر ،وتنظيم اﻹخوان الممتد
في كثيــر مــن البلــدان العربيــة ،وأنصــار
وأخيــرا
بيــت المقــدس ،ووﻻيــة ســيناء،
ً
تنظــيم الدولــة اﻹســﻼمية )داعــش( ً
وفق ـا
للتقــــارير اﻹســــتراتيجية التــــي تعــــدها
المؤسســات اﻹعﻼميــة المتخصصــة فــي
الشرق اﻷوسط تمثل ظاهرة معقــدة لــدى

سهلة اﻻنقيــاد والســيطرة عليهــا والــتحكم
في وعيها وإدراكها.
وفــي الوقــت الــذي أكــد فيــه اﻹســﻼم
الصحيح قرآنًا وسنة لمكانة وقيمة المــرأة
وأعلى بالفعل من قدرها ومكانتها تشريفًا
بل وتعظي ًما بتخصيص سور وآيــات فــي
القـــرآن الكـــريم ،نجـــد فيـــه مغالطـــات
الطروحـــات الفكريـــة ﻷمـــراء الجهـــاد
والجماعــات الراديكاليــة المتطرفــة فــي
وطننا العربي ،فهي تمثل عورة وغريزة
وشــهوة وســﻼ ًحا فــي وجــه المعــارض
عا بشرية إن لــزم اﻷمــر مــن أجــل
ودرو ً
حمايــة أطمــاع ومطــامح أصــحاب هــذه
التيارات الفاسدة.

تلك الجماعات.
فهي في اﻷصل عورة ومصدر فتنــة
وإغـــواء ،وربمـــا ســـبب كـــل الشـــرور
والمفاســـد علـــى ســـطح اﻷرض وربمـــا
أيض ـا ،ومــن هنــا
ســطح القمــر والمــريخ
ً
كانت هنــاك ضــرورة فــي إقصــاء بقائهــا
بأية تجمعات أو مشــاركات مجتمعيــة قــد
تضـــر بالرجـــال ،فصـــوتها الســـاحر أو
المزعج عورة على السواء ،وكل اتصال
بها في الشارع أو العمل أو أمكنة التعلــيم
والدراســة ســبيل ســهل للهاويــة والنــار
والجحيم؛ لذا ومــن مظــان اعتقــاد أمــراء
وشيوخ الجماعات الدينيــة المتطرفــة أنــه

ولعـــل التقريـــر الـــذي نشـــره موقـــع
البوابة اﻹلكتروني كان شافيًا ووافيًا عــن
رصــد وتحليــل وإبــراز رؤيــة تيــارات
اﻹسﻼم السياسي للنساء عمو ًما ،وقد جاء
التقريــر فــي نهايــات عــام ٢٠١٩م تحــت
عنــوان " الم ـرأة فــي نظــر اﻹرهــابيين "
وأعدته الصحافية المصرية هناء قنــديل،
وفيـــه ـ التقريـــر ـ تمـــت اﻹشـــارة إلـــى
محاوﻻت استغﻼل المرأة من أجل تحقيق
مصلحة الجماعــات الدينيــة ،فعلــى ســبيل
المثــال يــذكر التقريــر اســتغﻼل تنظــيم
اﻹخـــوان للمـــرأة ،الـــذى اقتصـــر علـــى
مجتمــع الجماعــة فــي ب ـادئ اﻷمــر ،وقــد



ظهر هذا اﻻستغﻼل مع إقــرار وصــياغة

المناهضـــة للدولـــة ،وعلـــت أصـــواتهن

الﻼئحة اﻷولــى لﻸخــوات ،عــام ١٩٣٣م

بمطالــب سياســية ،دون أن يجــرؤ أحــد

فــي مصــر ،والتــي حــددت دور المــرأة

أصــــحاب الفتــــاوى المتشــــددة ،علــــى

ووظيفتها داخــل الجماعــة ،حيــث نصــت

التصــريح بــأن هــذا يتنــافى مــع أدبيــات

على :أنها »عضوة في الفرقة كل مسلمة

الجماعة التى طالما رأت المـرأة مخلوقًـا

تود العمل على مبادئهــا ،وتقســم قســمها،

ﻻ يجــب أن يبــرح المنــزل ،وهــذا يؤكــد

وأن المرشــد العــام هــو رئــيس التنظــيم

تــوافر حالــة مرضــية ســلبية لــدى تلــك

النســائي لﻸخــوات ،ويتصــل بأعضــائها

الجماعات وفقر الرؤية المتكاملة صــوب

بوكيلـــة عنـــه ،وتـــوزع اﻷعمـــال التـــى

المرأة.

يستدعيها تحقيق الفكرة عليهن.
كمـــا يؤكـــد التقريـــر علـــى أمـــرين؛
اﻷول :هو نظرة أمــراء وشــيوخ تيــارات
الجماعــات الراديكاليــة للمــرأة .والثــاني:
هــو كيفيــة اســتغﻼل واســتقطاب أمــراء
ً
تحقيق ـا ﻷطمــاعهم
النســاء والشــهوة لهــن
ومصالح تلك الجماعات والفــرق ،فتشــير
الكاتبة إلى أنه وبمرور الوقــت ،وظهــور
المزيد مــن جماعــات التطــرف والعنــف،
تحولت المرأة بــين يــدى هــؤﻻء اﻷمــراء
والشيوخ المزعــومين ،مــن جاريــة تخــدم
سيدها فــي البيــت بــﻼ أيــة حقــوق وربمــا
أيض ـا ،بعــد أن يــتم خطفهــا مــن
إنســانية
ً
أسرتها ،خﻼل جرائم اﻻعتداء اﻹرهابيــة
التى تنفــذها جماعــات العنــف ،إلــى لعبــة
جنسية تســتخدم للتســرية عــن المجاهــدين
مؤخرا في سوريا
وهو ما تم الكشف عنه
ً
تحدي ًدا وبعض جماعات الجهاد اﻹسﻼمي
وأيض ـا م ـا تــم الكشــف عــن
فــي مصــر
ً
أســراره عقــب العــزل الشــعبي لجماعــة

اﻹخوان المسلمين في مصر في ٢٠١٣م
ومدى اﻻستغﻼل الجنسي للمــرأة والولــع
المرضي بهن وممارسة التحرش السري
والعلني بهــن وهــو مــا تداولتــه الصــحف
المصرية فتــرة طويلــة ،الــذين يمارســون
العنف ضــد المجتمعــات فــي كــل مكــان،
وسمعنا عن جهــاد النكــاح ،الــذى ابتكــره
تنظيم داعش اﻹرهــابي ،لتبريــر جرائمــه
ضد النساء.
ثـــم يشـــير التقريـــر  -الـــذي أعدتـــه
الصحافية المصرية هناء قنديل  -إلــى أن
المفاجأة الحقيقيــة فــي تصــور الجماعــات
الراديكاليــة للمــرأة ،كانــت فــي التحــول
الكبير الذى طرأ علــى نظــرة الجماعــات
المتطرفة ،خاصة اﻹخــوان ،خــﻼل فتــرة
العنف الدموي الذى مارسوه ضد الدولــة
المصرية ،فــي أعقــاب ثــورة  ٣٠يونيــو؛
حيـــث تصـــدرت النســـاء التظــــاهرات



نهاية اﻷمر ،لم تكن الدعوة إلى جهاد
الحــــب بجديــــدة؛ ﻷن تــــاريخ الفــــرق
ً
تطرفـا نجحــت لعقــود
الراديكالية اﻷكثــر
طويلــة فــي اســتغﻼل النســاء ،ســواء مــن
حيــث اســتقطابهن مــن خــﻼل التوظيــف
الضيق ﻵيــات الــذكر الحــديث ،والتأويــل
الفاســد ﻷحاديــث خيــر اﻷنبيــاء والرســل
ســيدنا محمــد رســول ﷲ  ،أو عــن
طريق دمجهم فــي الممارســات السياســية
التي تحقق مصالح الجماعات والتيــارات
الدينيـــة اﻹســـﻼمية ،أو تحـــويلهن إلـــى
مقـــاتﻼت فـــي الصـــفوف اﻷولـــى ضـــد
اﻷنظمــة السياســية الحاكمــة فــي الشــرق
وأخيرا اقتناصها كفريسة ســهلة
اﻷوسط،
ً
القنص والصيد بين مطرقة جهــاد النكــاح
واﻻستغﻼل الجنســي المــريض ،وســندان
جهــاد الحــب مــن خــﻼل إغــواء غيــر
المسلمات بل والمسلمات كذلك مــن أجــل
ضمهن إلى أسراب تلك الجماعات.

 -٥الرفقة الصالحة:

الشــر إن أرادوا ﻹيمــانهم رســو ًخا وت ً
مكين ـا،

مــن أهــم مــا ينبغــي أن يحــرص عليــه

وﻷخﻼقهم سموا وتهذي ًبا ،وﻷجسادهم سﻼمة

المربي تجاه ولده الشاب المراهـق أن يختـار
لــه رفقــاء صــالحين مــأمونين يذ ّكرونــه إذا

ظـــــــاهرة

نسي ،وينصحونه إذا انحـرف ،ويعينونـه إذا

العــــــــادة

وقــد يقــال :إن هــؤﻻء الرفقــاء المعنيــين

الســــــرية

انصـــلح ،ويواســـونه إذا أصـــابته أحـــداث
ونوازل.
قليلون ،وﻻ سيما في هـذا الزمـان الـذي ّ
عـز

وقوة.
وليحرصـــوا علـــى الرفقـــة الصـــالحة،
والجماعة المؤمنة؛ لتتحقق لهـم السـعادة فـي
الــدارين :الكرامــة فــي الــدنيا ،والنجــاة فــي
اﻵخرة ،وصدق ﷲ العظيم القائل فـي محكـم
عـد ﱞُو
كتابه :اﻷ َخِ ﻼﱠ ُء َي ْو َم ِئ ٍذ َب ْع ُ
ضـ ُه ْم ِلـ َب ْع ٍ
ض َ
ِإﻻﱠ ْال ُمتﱠقِينَ ) الزخرف(٦٧ :

فيه الصديق المخلص ،والرفيق المؤمن .نعم

 -٦اﻷخذ بالتعاليم الطبية:

نسلم أنهم قلة ولكن هذه القلة متوفرة في كـل

إن مما ينصح به علماء الصـحة والطـب

مكـان ،يعرفـون بســيماهم مـن أثـر الســجود،

في التخفيف مـن سـلطان الغريـزة ،وجمـوح

ويميــــزون بــــأخﻼقهم العاليــــة ،وبــــنهجهم
المستقيم .فما أجدر الشـاب أن يبحـث عـنهم،
ويتمسـك بأذيـالهم إذا ظفـر بهـم؛ ليكونـوا لــه

)( ٣

الشهوة هو ما يلي:
 اﻹكثـــار مـــن اﻷلعـــاب الرياضــــية،والتمارين الجسمية.
 -تجنب اﻷطعمة المحتوية على بهـارات

السند في الملمات ،والعون على فاسد الحيـاة

وتوابل لكونها مثيرة ومهيّجة.

الخي ـرة التــي يثــق بهــا،
ومفاتنهــا ،والبطانــة ّ

 -اﻹقﻼل ما أمكن من المنبهات العصبية

ويأوي إليها ،ويعتمد عليها.

كالقهوة والشاي.

وﻻ شك أن المرء على ديـن خليلـه ،وأن

 -عــدم اﻹكثــار مـــن اللحــوم الحمـــراء

القــرين بالمقــارن يقتــدي ،وأن الطيــور علــى

والبيض.

أشكالها تقع  ،وصدق رسول ﷲ  القائـل

 -عدم النوم على الظهـر أو الـبطن ،بـل

فيما رواه الترمذي) :المرء على دين خليلـه،

الســنة أن ينــام علــى شــقه اﻷيمــن مســتقبﻼً

فلينظر أحدكم من يُخالل(.

بوجهه القبلة.

ومن المعلوم يقي ًنا أن الذي يصاحب أهل

ـرا استشــعار خــوف ﷲ تبــارك
 -٧وأخيـ ً

المنكر والفسوق والعصـيان فـﻼ يقودونـه إﻻ

وتعالﻰ:

إلــى ضــﻼل ،وﻻ يدفعونــه إﻻ غوايــة ،وﻻ

من ال ُمسلم بـه أن الشـاب حـين يستشـعر

يصحبونه إﻻ إلى منـافع شخصـية ،وغايـات

مــن أعمــاق وجدانــه أن ﷲ ســبحانه يرقبــه

دنيوية.

ويــراه ،ويعلــم ســره ونجــواه ،ويعلــم خائنــة

فليحذر شبابنا من رفقاء السـوء ،وقرنـاء



اﻷعين وما تخفي الصـدور ،وأنـه سيحاسـبه
وفرط ،ويعاقبـه إن انحـراف وز ّل؛
إن قصر ّ
وﻻ شك أنه سينتهي عن الموبقـات والقبـائح،
ويكف عن المنكرات والفواحش.
ّ
ومـن المعلـوم ً
يقينـا أن حضـور مجـالس
العلم والذكر ،والمداومة على صﻼة الفـرض

      
        

ولكــي نــوفّي هــذه الظــاهرة حقهــا مــن
البحث يحسن التكلم عنها في أمور ثﻼثة:

والنفـــل ،والمواظبـــة علـــى تـــﻼوة القـــرآن،

 (١اﻷضرار التي تنجم عنها.

والتهجد في الليل والنـاس نيـام ،واﻻسـتمرار

 (٢حكم اﻹسﻼم فيها.

على صـيام المنـدوب والتطـوع ،واﻻسـتماع

 (٣العــــﻼج النــــاجع فــــي استئصــــالها

إلــى أخبــار الصــحابة والصــالحين ،واختيــار
الرفقــــة الصــــالحة واﻻرتبــــاط بالجماعــــة
المؤمنة ،وذكر الموت ومـا بعـده  -كـل ذلـك
يقــوي فــي المــؤمن جانــب الخشــية مــن ﷲ،
والمراقبة له ،واﻻستشعار لعظمته.
فحــري بالشــاب المــؤمن أن يــنهج هــذه
الوسائل التي تقوي في نفسه عقيـدة المراقبـة
والخشية منه؛ حتى ﻻ تتجاذبه المغريـات،
وﻻ تفتنــه زينــة الحيــاة الــدنيا ،وﻻ يقــع فــي
محظور أو محرم ،وأن يضـع نصـب عينيـه
قوله تبارك وتعالى :فَأ َ ﱠما َمن َ
ط َغـ ٰى * َو َآثـ َر
ِي ْال َمأْ َو ٰى * َوأَ ﱠما
ْال َح َياةَ ال ﱡد ْن َيا * فَإِ ﱠن ْال َجحِ َ
يم ه َ
عـ ِن ْال َهـ َو ٰى
س َ
ام َر ِّب ِه َو َن َهى ال ﱠن ْف َ
َم ْن خ َ
َاف َمقَ َ
ِي ْال َمأ ْ َو ٰى) النازعـات- ٣٧ :
* فَإِ ﱠن ْال َج ﱠنةَ ه َ
.(٤١


فهي ظاهرة خطيرة وأليمة نراها متفشية

والقضاء عليها.
أما اﻷضرار التي تـنجم عـن المخـدرات
والمسكرات فهي مرتبة كما يلي:


من المجمع عليـه لـدى اﻷطبـاء وعلمـاء
الصــحة أن تعــاطي المســكرات والمخــدرات
تسبب الجنـون ،وتضـعف الـذاكرة ،وتـورث
ضا عصبية ومعدية ومعوية ،وتشل حدة
أمرا ً
آﻻم ـا فــي الجهــاز
الفكــر والــذهن ،وتحــدث ً
الهضمي ،وتفقد الشهية إلى الطعام ،وتسـبب
ســوء التغذيــة والهــزال والخمــول والضــعف

أكثر ما يقتل مرض السل ،ففي عام ١٩٥٥م
مــات ســبعة عشــر ً
ألفـا ،مــن الفرنســيين مــن
تأثير الخمر ،بينما لم يمـت مـن السـل سـوى
اثني عشر ألفًا في السنة نفسها(.


مــن المعلــوم أن الــذي يتعــاطى الخمــور
والمخــدرات يبــذل المــال فــي ســبيله ســهﻼً
صا بدون حساب ،وﻻ يخفي ما فـي هـذا
رخي ً
البذل الرخيص مـن إتـﻼف للمـال ،وخـراب
للبيوت ،وإيراث للفقر ،عـدا عـن أن المـدمن
يســبب الضــعف فــي اﻹنتــاج ،والخلــل فــي
اﻻقتصـاد ،والتخلـف فـي ميـادين الحضـارة؛
لما يصاب به من هـزال وخمـول وأمـراض
جسمية ونفسية نتيجة الخمر والمخدر.

الجنســـي ،وتـــؤدي إلـــى تصـــلب اﻷنســـجة

فقد ذكرت صحيفة اﻷهرام القاهرية فـي

والشــرايين ،إلــى غيــر ذلــك مــن اﻷمــراض

عــددها الصــادر فــي ١٩٦٥/٥/٣م" :أن ٧٢

الخطيرة .ويكفي أن نعلـم عـن أضـرار هـذه

مليون أمريكي يتنـاولون الخمـور ،مـنهم ٢٠

الظــاهرة أن معهــد اﻹحصــاء القــومي فــي

مليو ًنا يكلفون الدولة بليوني دوﻻر كل سـنة،

فرنسا قرر) :أن الخمور تقتل من الفرنسـيين

السبب تغيبهم عن العمل".

فــي البيئــات التــي ﻻ تقــيم لﻸخــﻼق الفاضــلة
وز ًنا ،وﻻ للتربية اﻹسﻼمية حرمة.
هذه الظاهرة نراهـا أكثـر مـا نراهـا فـي
اﻷطفـال المشــردين الــذين فقـدوا مــن يعــيلهم
ويشــرف علــى تــربيتهم وتــوجيههم ،وفــي
اﻷوﻻد الـــذين ســـاروا فـــي طريـــق الفســـاد
واﻻنجـــراف بغفلـــة عـــن مراقبـــة آبـــائهم
وأمهـــاتهم ،فخـــالطوا اﻷشـــرار ،وصـــاحبوا
الفخار ،فاكتسبوا منهم كل مفسدة ورذيلة.

قــــال رســــول ﷲ ) :الــــدين
النصيحة(.
 -رواه مسلم في صحيحه -






قررت محكمة جنايات القاهرة ،السبت  ١٢يونيه ،ضبط وإحضار محمد حسين يعقوب ،وانتداب الطب الشرعي للكشف على محمد حسان
في مكان إقامته ،وذلك خﻼل نظر محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعﻼميا بخلية داعش إمبابة.
وكشفت تفاصيل وأوراق القضية التي تحمل رقم  ٢٧١لسنة ٢٠٢١م جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة ،والمقيدة برقم  ٣٧٠جنايات
أمن دولة عليا ،أن المتهمين قاموا بتأسيس وإدارة خلية داعشية في منطقة إمبابة بالجيزة جنوب القاهرة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج
عليه ،وتغيير نظام الحكم بالقوة واﻻعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم ،واستهداف المنشآت العامة ،واستباحة دماء
المسيحيين واستحﻼل أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.
من جهته ،طلب دفاع المتهمين سماع شهادة محمد حسان ومحمد حسين يعقوب واﻻستماع إلى أقوالهما ومناقشتهما في الفكر والمنهج الذي
يتبعانه أمام المحكمة ،خاصة بعد أن أكد المتهمان أنهما يعتنقان ذات الفكر والمنهج الذي يقدمانه ،فقررت المحكمة ضبط وإحضار يعقوب،
وتشكيل فريق من الطب الشرعي لبحث الحالة الصحية لحسان.
في  ١٥يونيه حضر محمد حسين يعقوب على كرسي متحرك لﻺدﻻء بشهادته ،وقال :إن حسن البنا أسس الجماعة لعمل الخﻼفة وللوصول
للحكم ﻹعادة الخﻼفة ،وﻻ يجوز اتباع شخص إﻻ النبي ،وﻻ اتباع جماعة إﻻ جماعة النبي.
وسألت المحكمة الشاهد يعقوب عن اعتراف متهم بأنه يأخذ أفكاره من خطب محمد حسان ومحمد حسين يعقوب ومصطفى العدوى وأبو
إسحاق الحويني ،واستقى معلوماته والتزم دينيا من خﻼل خطبهم ،ورد يعقوب" :وأبو إسحاق الحويني يخاطب طﻼب العلم ،ومحمد حسان
يخاطب الملتزمين ،وأنا أخاطب العوام ،وهنا فارق بيننا جميعًا".
ووجه رئيس المحكمة حديثه للشاهد قائﻼً" :ورد في شهادة بعض المتهمين أنهم كانوا ملتزمين ،ثم مروا بمراحل تطور في اﻻلتزام وكان
التزامهم دينيا ،ثم امتثلوا للمرحلة الثانية وهي التأثر بالفكر السلفي ،ثم انتقل للتأثر بالفكر السلفي التكفيري .ما هو الفكر السلفي؟".
وهنا رد" :هذا السؤال يوجه لدعاة الفكر السلفي ،وﻻ أعلم عن وجود فكر سلفي تكفيري ،وصدقًا ﻻ أعلم ،فالسلفي سلفي والتكفيري
تكفيري" ،مضيفًا" :أنا أدعو لكتاب ﷲ وأعمل صال ًحا فقط".
وعقﱠب رئيس المحكمة بالقول :إن أحد المتهمين انتقل لمرحلة الفكر الجهادي ،ثم انتقل للفكر الداعشي ،فما تعرفه عن هذا؟ وهنا رد الشاهد
قائﻼً" :ﻻ أعلم".
وعن سؤاله عن معنى جهاد الكلمة ،قال يعقوب" :معنى جهاد الكلمة برأيي أن نكثر من وجود الصالحين لكي ﻻ تهلك اﻷمة .أنتمي للمذهب
الحنبلي ،ﻻ يوجد اﻵن خليفة لعدم إجماع المسلمين لخليفة في العالم كله ،ولكن رئيس الدولة ولي أمر".
وسألت المحكمة :هل عبارة "الدولة التي ﻻ تطبق الشريعة اﻹسﻼمية" خطأ أم صواب؟ ،فرد الشاهد" :ﻻ يمكن الحكم عليها بالخطأ أو
الصواب إﻻ بعد معرفة موضعها في الحديث" ،وردا على ما يسمى في الفكر التكفيري بـ"الفئة الممتنعة عن تطبيق الشريعة" ،قال يعقوب" :أنا
أول مرة أسمع عن هذه الكلمة وﻻ أعلم عنها شيئًا".
ً
وأشار رئيس المحكمة إلى يعقوب بأن مصطلح "الفئة الممتنعة" ورد في كتاب ابن تيمية ،وبالتحديد في كتاب "مجموع الفتاوى" ،قائﻼ له:
"أنت تقول إن ابن تيمية هو شيخكم" .فرد يعقوب":ابن تيمية له  ٣٧مجل ًدا ،وقد تكون الجملة التي تتحدث عن تطبيق الشريعة عن سياق آخر،
أو قد يكون حديثه عنها عن فئة معينة في عصره".
ضا للمحكمة" :أنا حاصل على دبلوم معلمين ،وقد نشأت في بيت جدي وأبي وورثت منهما ،ولي عشرات اﻵﻻف من المقاطع
يعقوب قال أي ً
ع ﱠباد ،وأنا في العُ ﱠباد ،ومنذ
والتسجيﻼت على اﻹنترنت ،وقرأت في كتب كثيرة منها القرطبي وابن كثير" .وأضاف" :الناس يقسمون إلى علماء و ُ
بدايتي حين يسألني أحد أقول له اسأل العلماء ،وكل ما أقوله هو اجتهادات شخصية مما قرأت".
واستطرد" :بدأت الخطبة في الناس سنة ١٩٧٨م ،وكانت تلك الخطب والدعوات من خﻼل منابر المساجد وأشرطة الكاسيت والتلفزيون".
وجهت المحكمة سؤاﻻً ليعقوب :هل أنت سلفى؟ ليجيب" :أنا داعية واللى عايز يقول عليا سلفى يقول هو براحته لكن أنا ما بقولش".



تعــاني المرافــق الصــحية التــي مــا
زالــت تعمــل فــي الــيمن مــن ضــعف
شـــديد فـــي الخـــدمات ونقـــص فـــي
اﻷجهــزة واﻷدويـــة الرئيســـية ،ﻛمـــا
تعــاني مــن أزمــة المشــتقات النفطيــة
وانقطــاع التيــار الﻛهربــائي؛ مــا قــد
يعرض العديـد مـن المرضـى لخطـر
الموت.
وقالــت منظمــة الصــحة العالميــة
التابعــة لﻸمــم المتحــدة :إن “مراﻛــز
نقصـا حـادا فـي
غسيل ال ُﻛﻠـى تعـاني
ً
اﻷدويــة والوقــود ،فضـﻼً عــن نقــص
اﻷموال الﻼزمة لدفع أجور العـامﻠين
بانتظام”.
ونقــــل التقريــــر عــــن مســــؤول
اﻷمراض غير المعدية بالمنظمة فـي
اليمن عبد الوهـاب النهمـي قولـه :إن
“الوصــول المحــدود لجﻠســات غســيل
ال ُﻛﻠــــى والعــــﻼج يعــــرض حيــــاة
المرضــــى المستضــــعفين لﻠخطــــر،
وســيؤدي إلــى نتــائج ُمهﻠﻛــة ،ناهيــك
عن المعاناة التي يمرون بها وأسرهم
بسبب نقص العﻼج”.

أغﻠقت الصيدليات في جميع أنحاء لبنان أبوابها احتجا ًجا عﻠى نقص حاد في اﻹمدادات ،بينمـا اصـطف
سائقو سيارات يبحثون عن الوقود لساعات خارج محطات البنزين.
اﻹضراب الذي استمر يومين والذي دعا إليـه الصـيادلة بسـبب نقـص اﻷدويـة والبنـزين وحتـى حﻠيـب
اﻷطفال هو أحدث عﻼمة عﻠى اﻻنهيار اﻻقتصادي والمالي في لبنان ،والذي يبدو أنـه يخـرج عـن نطـاق
السيطرة وسط عجز سياسي ﻛامل من قبل قادة البﻼد.
توقفت الحرﻛة في مجمعات سﻛنية بأﻛمﻠها في جميع أنحاء الـبﻼد؛ ممـا تسـبب فـي اختناقـات مروريـة
هائﻠة في الشوارع الصغيرة وعﻠى الطرق السريعة ،بسبب اصـطفاف سـائقي السـيارات خـارج محطـات
الوقود .ﻛما يهدد نقص الوقـود بإيقـاف مولـدات الﻛهربـاء ،التـي تعـد المصـدر الـرئيس لﻠﻛهربـاء لمعظـم
الﻠبنانيين.
اندلعت معارك بين الزبائن في بعض المحطات ،حيث أصـر الـبعض عﻠـى مـلء جالونـات بﻼسـتيﻛية.
أغﻠقت العديد من المحطات قائﻠة :إنه ليس لديها بنزين لتقدمه.
يواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية غيـر مسـبوقة أدت إلـى خسـارة العمﻠـة المحﻠيـة لحـوالي  ٪٨٥مـن
قيمتها منذ أﻛتوبر ٢٠١٩م شددت البنوك القيود عﻠى عمﻠيـات السـحب والتحـويﻼت الماليـة؛ مـا أدى إلـى
حرمان الناس من مدخراتهم وسط ارتفاع التضخم.
مع نضوب احتياطياته اﻷجنبية ،ظل البنك المرﻛزي يقول منذ شهور :إن الحﻛومة لن تﻛون قادرة عﻠى
مواصﻠة الدعم ،بما في ذلك عﻠى اﻷدوية والوقود؛ مما يؤدي إلى موجة ذعـر فـي الشـراء والتخـزين فـي
المنازل وفي المستودعات .أدى ذلك إلى تفاقم النقص.
تضررا ،حيث أوقفت بعض المستشفيات العمﻠيـات
ﻛان نظام الرعاية الصحية في البﻼد من بين اﻷﻛثر
ً
الجراحية اﻻختيارية ونفدت مجموعات اﻻختبار لدى المختبرات ،وحذر اﻷطباء في اﻷيام اﻷخيرة من أنه
قد ينفد التخدير لﻠعمﻠيات.
ُ
قالت المستشفيات :إنها قد تضطر إلى وقف عﻼج غسيل الﻛﻠى.
يقول الصيادلة :إن النقص الذي يؤثر عﻠى ﻛل شيء من أدوية اﻷمـراض المزمنـة إلـى مسـﻛنات اﻷلـم
وحﻠيب اﻷطفال يجعﻠهم في خﻼف متزايد مع العمﻼء والمرضى .يتهمـون المـوزعين بتخـزين المنتجـات
لﻠبيع ﻻحقًا بأسعار أعﻠى أو في السوق السوداء.

أشعﻠت سياسة تحرير أسعار الوقود التي بدأت الحﻛومة السودانية تنفيذها احتجاجات وجدل ﻛبيرين فـي الشـارع
السوداني ،حيث خرجت عﻠى الفور مظاهرات مناهضـة ،وأغﻠـق المحتجـون معظـم الشـوارع الرئيسـية بالحجـارة
مشعﻠين النيران في إطارات السيارات.
ورفعت السياسة الجديدة أسعار المحروقات بنسبة تقارب المئة في المئة ،وحددت سعر لتر البنـزين بواقـع ٢٩٠
جني ًها سودانيا )الدوﻻر يعادل  ٤٣٠جنيها( ،وسعر لتر الغازولين بواقع  ٢٨٥جني ًها.
ويعيش السودان صعوبات اقتصادية بالغة وسط توقعات بارتفـاع معـدﻻت التضـخم إلـى أﻛثـر مـن  ٥٠٠بالمئـة
وخروج العديد من اﻷعمال عن دائرة اﻹنتاج .ويعاني من ارتفاع الديون الخارجية إلى أﻛثر من  ٦٠مﻠيـار دوﻻر،
وانهيار معظم القطاعات اﻹنتاجية والخدمية بسبب الفساد والسياسات التي اتبعت خـﻼل فتـرة حﻛـم المخﻠـوع عمـر
البشير التي استمرت  ٣٠عا ًما.
ورفع المئات من المحتجين الذين خرجوا إلى شوارع العاصـمة الخرطـوم والعديـد مـن مـدن السـودان اﻷخـرى
شعارات تندد بسياسة الحﻛومة اﻻقتصادية ،معبرين عن خيبة أمﻠهم من عدم تحقيق أهداف الثورة بعد مرور عامين
من اﻹطاحة بالنظام السابق.



أبلغت مصر الفصائل الفلسطينية تأجيل موعد الحوارات واللقاءات التي كان من المقرر أن تنطلق في القاهرة يومي السبت واﻷحد
 ١٣-١٢يونيه  ،دون تحديد موعد جديد.
وبعد ساعات من إعﻼن التأجيل ،وصل وفد الجهاد اﻹسﻼمي برئاسة زياد النخالة اﻷمين العام للحركة ،إلى العاصمة القاهرة ،للقاء
مسؤولين مصريين ،ضمن وفد ضم عضوي المكتب السياسي للحركة محمد الهندي وأنور أبو طه.
أما حول أسباب التأجيل ،فأكد مصدر فلسطيني مسؤول لـ "العربية.نت" أن السبب يكمن في منح الفصائل مزيدًا من الوقت للتشاور
والوصول إلى تفاهمات حول خﻼفات مرتبطة بملفات جذرية ،يعتبرها الفلسطينيون سبب كل ما يحدث من انقسامات.
كما أضاف أن "هناك فريقًا من الفصائل يرى أنه يجب البدء بحل المشكﻼت العاجلة ،كإعادة اﻹعمار وملف اﻷسرى والحصار
وبعدها وبتدرج يمكن النقاش حول وضعية منظمة التحرير الفلسطينية وملف اﻻنتخابات".
حوارا شامﻼً ،يرد اﻻعتبار لمنظمة التحرير ككيان يمثل جميع الفلسطينيين ،وتحت مظلتها
ولفت إلى أن بعض الفصائل تريد
ً
السياسية الواسعة يمكن تخفيف ،بل كسر الحصار وإعادة اﻹعمار في قطاع غزة دون الخضوع ﻻبتزاز أو مساومات أو شروط".
من جانبه قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني لـ "العربية.نت" :إن عدم اﻻتفاق على اﻷولويات
والملفات التي كان يجب مناقشتها ،كانت السبب الرئيس لتأجيل الجلسات.
كما أضاف :أن حركة حماس وآخرين ،تمسكوا بوجوب البحث أوﻻً في وضع منظمة التحرير كأولوية ،فيما رأت فصائل أخرى
أنه يجب البحث أوﻻً في كيفية إنهاء اﻻنقسام وتوحيد الصف وتشكيل حكومة وحدة وطنية ،واﻻنتقال تدريجيا إلى ملفات أخرى بما فيها
ملف منظمة التحرير .إلى ذلك ،رأى أنه على الفصائل عقد المزيد من الحوارات فيما بينها وتهيئة المناخ للوصول إلى خارطة طريق
تحدد اﻷولويات التي سيتم بحثها.
وشدد الدكتور طارق فهمي مدير وحدة الدراسات اﻹسرائيلية بالمركز القومي للدراسات ،على أن القاهرة ﻻزالت الداعم اﻷكبر
للقضية الفلسطينية ،وستستمر في الدعم رغم تأجيل الحوار الوطني في القاهرة إلى أجل غير مسمى.
وأضاف فهمي ،في برنامج »وراء الحدث« ،عبر قناة »الغد« ،أنه من الضروري الوصول إلى توافق بين الفصائل الفلسطينية
وحركتي :حماس ،وفتح .ووجود أرضية قوية يقام عليها التوافق من أجل فلسطين وليس تحقيق مصالح شخصية ،منوهًا إلى أن الوسيط
المصري يريد أجندة تطرح من أجل توافق بين جميع القوى والفصائل.
وأشار مدير وحدة الدراسات اﻹسرائيلية بالمركز القومي للدراسات ،إلى أن كل فصيل من الفصائل يريد أن ينفذ أجندته ويحقق
مطالبه مع افتقاد اﻹرادة السياسية بعيدًا عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية تحت مظلة التحرير ،ﻻفتًا إلى وجود ملفات أخرى فرعية
وجزئية منها ملف إعمار قطاع غزة خﻼف المتغيرات اﻷخرى ورفع الحصار تدريجيا عن قطاع غزة.
كما أكد الدكتور طارق فهمي ،أن كل طرف يتمسك بطرحه المباشر ،مضي ًفا أنه ﻻ بد أن تكون هناك أطروحات تخدم الصالح العام
وليس مصالح شخصية وهو ما تسعى له القاهرة وتمسكها بوجود أرضية مشتركة بين الفصائل.

أعلنت إسرائيل اتخاذ خطوة جديدة لتشجيع المصدرين إلى كل من المغرب والبحرين ،التي وقعت معهما تل أبيب اتفاقات تطبيع أواخر
العام الماضي.
وبحسب موقع "جلوبس" اﻻقتصادي العبري ،أعلنت الشركة الحكومية للتأمين ضد مخاطر التجارة الخارجية )أشرا( البدء في التأمين
على المصدرين اﻹسرائيليين للمغرب والبحرين.
في المرحلة اﻷولى ،ستوفر الشركة أطر تأمين ائتماني بمبلغ يقارب  ١٠٠مليون دوﻻر للمصدرين إلى البحرين ،و ٢٠٠مليون دوﻻر
للمصدرين إلى المغرب.
ويدور الحديث في اﻷساس عن أطر الصفقات والمشاريع طويلة اﻷجل التي تصل إلى  ١٥عا ًما.
ويحمي تأمين اﻻئتمان المصدر من عدم السداد من العميل نتيجة صعوبات مالية أو حدث سياسي .باﻹضافة إلى ذلك ،يسمح للبنوك بتوفير
حد ائتمان للمعامﻼت عندما تكون بوليصة التأمين ضما ًنا للتمويل وتسمح للمصدر باستﻼم الدفعة مقد ًما.
وستقدم الشركة للمصدرين اﻹسرائيليين إلى البلدين العربيين مجموعة متنوعة من حلول التأمين ،والتي تتيح تقليل المخاطر.




ﻰ بن أبﻰ طالب :
قال أمير المؤمنين اﻹمام ﻋﻠ ّ

و)الﻐرز( بفتح الﻐين ،وسكون الـراء بعـدها زاي :هـو
ركاب من جﻠد.



تجرأ ﻋﻠيك.
تجرأ لك ﱠ
 من ﱠقرع به.
 ما ﻋفا ﻋن الذنب من ﱠق.
 ﻋبد الشهوة أذ ﱡل من ﻋبد ِ ّالر ّ ِ

قــال اﻹمــام المجــدد الســيد محمــد ماض ـي أبــو العــزائم
رضوان ﷲ ﻋﻠيه:

 -ليس ينبﻐـي لﻠعاقـل أن يطﻠـب طاﻋـة غيـره ،وطاﻋـة

سي ِْر ِإلَﻰ ﱠ ِ تَ َعالَ ٰﻰ.
َارة ٌ ِإلَﻰ ال ﱠ
 ْال َحجﱡِ :إش َوح ثَﻼَ ٌ
ثَ :ح ﱞج
احُ :مشَا َه َدة ُ ْال َب ْيتَِ ،و َح ﱡج ﱡ
الر ِ
َ -ح ﱡج اﻷ َ ْش َب ِ

نفسه ﻋﻠيه ممتنعة.
 الناس رجﻼن :واجد ﻻ يكتفي ،وطالب ﻻ يجد. كﻠما كثر ُخ ﱠزان اﻷسرار ،زادت ضياﻋًا. مــن اشــتاق خــدم ،ومــن خــدم اتصــل ،ومــن اتصــلوصل ،ومن وصل ﻋرف.
 ﻋجبًا لمن يخرج إلﻰ البسـاتين لﻠفرجـة ﻋﻠـﻰ القـدرة،وهﻼﱠ شﻐﻠته رؤية القادر ﻋن رؤية القدرة!.


ﻋن أبي هريـرة  قـال :قـال رسـول ﷲ ) :إذا
الﻐـرز،
خرج الحا ﱡج حاجا بنفق ٍة طيبةٍ ،ووضـع رجﻠَيـ ِه فـي
ِ
فنــادى :لبيــك الﻠهــم لبيــكَ  .نــاداه منــا ٍد مــن الســماءِ  :لبيــك

ضـ َرةِ ْال ُم َح ﱠمد ﱠِيـةَِ ،و َحـ ﱡج
إِلَ ٰﻰ َن ْف ِس َها تَ ْش َه ُد ْال َمعَانِيَ ،و َح ﱡج ْال َح ْ
ور.
ْال َب ْي ِ
ت ْال َم ْع ُم ِ
 إِذَا َح َججْ تَ فَﻠَ ِّبـهِ؛ ِلتـَ َر ٰى أ َ َثـ َر أ َ ْن ِب َي ِائـهِ ،فَ ُكـ ْن فـِ ي َم َقـ ِامار َر ِّبـكَ ،
َخﻠِي ِﻠ ِه ِج ْسـ ًما أ َ ْو ُر ً
وحـاُ ،ثـ ﱠم ُحـ ﱠج ِبقَ ْﻠ ِبـكَ ؛ ِلتـَ َر ٰى َآثـ َ
ار
ى آثَا َر اﻷ َ ْن ِب َياءِ َك َم ْن َ
سا َح؛ ِل َي َر ٰى َآثـ َ
َولَي َ
ْس َم ْن هَا َج َر؛ ِل َي َر َ
الربّ ِ ذِي اﻵﻻَءِ َ و َمـا ِب ُكـم ِ ّمـن ِّن ْع َمـ ٍة َف ِمـنَ ّ ِ) النحـل:
ﱠ
.(٥٣
ور ْال َوجْ ِه فِي ُك ِّل
ج؛ َي َر ٰى نُ َ
 َم ِن ا ْﻋتَن َٰﻰ ِبف َِّك ُر ُم ِوز ْال َح ّ ِ
ج.
فَ ّ ٍ

ـرور
وســعديكَ  ،زادُك حـﻼل ،وراحﻠت ُـك حــﻼلٌ،
ﱡ
وحجـكَ مبـ ٌ
َ
رجﻠـه فـي
مأزور ،وإذا خـرج بالنفقـ ِة الخبيثـ ِة فوضـع
غير
ُ
ٍ

اﻹ ْحــ َر ِام الﱠ ِتــي يُ َحــ ﱠر ُم ِب َهــا َﻋ َﻠــﻰ
اﻹ ْحــ َرا ُمَ :كتَ ْك ِب َ
يــرةِ ِ
 ِيم ـا ِ ﱠ ِ ت ََع ـالَ ٰﻰ
الص ـﻼَة َ أ َ ْو َي ْنقُ ُ
ص ـ ّﻠِي َم ـا يُب ِ
ْط ـ ُل ﱠ
ض ـ َها تَعْظِ ً
ْال ُم َ

ـرز فنــادى :لبيــك ،نــاداه منــا ٍد مــن السـماءِ  :ﻻ لبيــك وﻻ
الﻐـ ِ

ش َعائ ِِر ِه.
َو ِل َ

ُ
غيـر
وحجـك مـأزور
ونفقتـك حـرا ٌم،
سعديكَ  ،زادُك حرا ٌم،
ﱡ
ُ

اﻹ ْ
ق ِإحْ َرا ًما ﻻَ حِ ﱠل
 َم ْن أَحْ َر َم ِب ُروحِ ِه فِي َح َضرةِ ِ
طﻼَ ِ
شـ ْيءٍ َوﻋ ِْنـ َد ُكـ ِّل
َيءٍ َ ،و َب ْعـ َد ُكـ ِّل َ
َب ْع َدهُ؛ َرأ َ ٰى َر ﱠبهُ َق ْب َل ُك ِّل ش ْ

مبرور(.
ٍ
رواه الطبراني في اﻷوسط ،ورواه اﻷصبهاني.

َيءٍ .
َيءٍ َ ،وفِي ُك ِّل ش ْ
ش ْ



 ســماحة موﻻﻧــا اﻹمــام المجــدد حجــة اﻹســﻼم
والمسلمين فﻰ هذا الزمان السيد محمـد ماضـﻰ أﺑـو
س ﱠر ُك ْم ،وﻧفعﻧـا ﷲ ﺑكـم ،وجعلكـم
العزائم  -قدس ﷲ ِ
وليا مرشدًا لطﻼب العلم الﻧافع – ﻧود من سـماحتكم
أن تﺑيِّﻧــوا لﻧــا  -أطــال ﷲ عمــركم -مــا هــو الواجــب
ج يـوم الوقـوف ﺑعرفـة مـن أحكـام وآداب،
علﻰ الحا ّ ِ
وكــذلك فــﻰ ِمﻧًـﻰ عﻧــد رمــﻰ الجمــرات ،حتـﻰ ﻧﻧتفــع
ﺑفريضة الحج التﻰ ﻧحيﻰ ذكراها اﻵن.

فأجاب سماحته قائﻼً:



يــا ﺑﻧــﻰ :قلــت :الحضــور بعرفــة بــدل
الوقــوف بعرفــة؛ ﻷن المــراد وجــود الحــاج
جالسـا أو مضـطجعًا
فوق عرفة سواء أكـان
ً
أو راك ًبا أو مارا ما دام أمكنـه الوجـود علـى
عرفة جز ًءا من النهار يوم عرفة وجز ًءا من
نهــارا
الليــل )ليلــة اﻷضــحى( ،والحضــور
ً
واجب عند المالكية وفريضة عند أبى حنيفـة
وبعض اﻷئمة ،والركن عند المالكية الوقوف
لــيﻼً ،ويكفــى الحضــور فــى أى جــزء مــن
أجـزاء ليلـة عيــد اﻷضــحى ولــو قبــل الفجــر
بقدر إمساك الصائم ،ويجب فـى هـذا الـركن
اﻻســتقرار فــوق الجبــل بقــدر الجلســة بــين
السجدتين بعـد الغـروب ،ﻻ فـرق بـين القـائم
فوق الجبل والجالس والراكع ،فإن نفـر عنـد
الغروب مباشرة فعليه دم.
وﻻ يضر الخطـأ فـى تعيـين الليلـة ،فـإن
وقفوا فى الليلة الحادية عشـرة معتقـدين أنهـا
الليلة العاشرة أجزأهم ذلك ،وﻻ يبطـل الحـج
نهارا إذا تعذﱠر ،ويُجْ َب ُر بالـدم؛
بترك الوقوف
ً
ﻷنه واجب عند المالكية.
ومن السنة فى يـوم عرفـة خطبتـان بعـد
الـــزوال بمســـجد عرفـــة كالجمعـــة يُ ْع ِل ُم ُهـ ـ ُم
الخطيب بهما مـا علـيهم مـن المناسـك وذلـك
في يوم عرفـة قبـل أذان الظهـر ،ثـم يصـ ِلّى
الظهــر والعصــر جمــع تقــديم وقصــر بغيــر
المقيمين بعرفة ،ثم ينفرون بعد الصـﻼة إلـى
جبـل الرحمـة علــى طهـارة مسـتقبلين البيــت
ح ـال الوقــوف ،داع ـين متضــرعين لغــروب
الشــمس ،ثــم يــدفعون لــدفع اﻹمــام بســكينة
ووقــار وخشــوع تعــالى ورحمــة بأهــل
الموقف؛ حتى ﻻ تحصـل مضـرة لـزوار ﷲ
فى بيته.
ثــم يجمــع فــى مزدلفــة بــين المغـــرب
والعشــاء جمــع تــأخير مــع قصــر العشــاء،
ويلتقط منهـا الجمـرات قبـل صـﻼة الصـبح؛
ﻷنه يبيت بها فى ضـيافة ﷲ تعـالى ويصـلى
بها الصبح.
وينفر إلى المشعر الحرام ليقـف بـه إلـى
قرب طلوع الشمس ،فيسير إلى مِ ًنـى لرمـى

س ـر
جمــار العقبــة ،وعنــد مــروره بــبطن ُم َح ِ ّ
يسرع.
فإذا رمى الجمار حلق أو قصر وذبح أو
نحر هديه ،وبـذلك َي ِحـ ﱡل اﻹحـﻼل اﻷصـغر،
فﻼ يحرم عليه إﻻ الصيد والنساء ،وفي قول:
والطيب.
ويسـ ـرع إلـــى مكـــة فيطـــوف طـــواف
اﻹفاضة وبه َح ﱠل له الصيد والنساء والطيب،
ويرجع إلى مِ ًنى فى اليوم الحادى عشر ليقيم
بهـــا اﻷيـــام الثﻼثـــة المعـــدودات ،ولرمـــى
الجمرات الثﻼث.

ﻣﻨﺪﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ

)(١

اﻷولــى وقــوف بعــد صــﻼة الظهــرين
ْ
ى عرفة عند
بجبل الرحمة – وهو مكان شرق ِ ّ
القبة المسماة قبة أبينا آدم – وندب الوضوء،
وندب الوقوف مع الناس ،وندب الركـوب أو
الوقــوف إﻻ لتعــب فــيجلس ،ونــدب صــرف
اﻷنفــاس فــى هــذا الوقــت وال َم َحــ ِّل بالــدعاء
والتضرع إلى ﷲ تعـالى لنيـل خيـرى الـدنيا
واﻵخــرة؛ ﻷنهــا لحظــات اﻹجابــة ،وأنفــاس
اﻹقبال من ﷲ على عبيـده ،وتج ِلّيـه بـالغفور
التواب المحسن الوهاب.
فإذا غربـت الشـمس يـدفع إلـى مزدلفـة،
شا َء ْي ِن جمـع تـأخير ،ويصـ ِلّى
ويجمع بين ال ِع َ
واﻷولــى
قصــرا إﻻ أهــل مزدلفــة،
العشــاء
ً
ْ
صــﻼة المغــرب والعشــاء فــى هــذه الليلــة
بمزدلفة ،وأعادهما مـن قـ ﱠد َم ُهما قبـل مزدلفـة
ند ًبا لغير عـذر ،فيجمعهمـا المعـذور فـى أى
َم َح ٍّل ،كل ذلك لمن وقـف مـن النـاس ،ومـن
انفرد بوقوفه عـن اﻹمـام والنـاس ،صـﻼﱠهما
فــى وقتهمــا ،ووجــب النــزول بمزدلفــة َبقـ ْدر
حــ ِ ّ
الر َحـ ـال وصـــﻼة العشـــاءين واﻷكـــل
ـط ِ ّ
والشرب ،ومن لم ينزل فعليه التقرب إلى ﷲ
بذبيحــة ،ونــدب البيــات بهــا وارتحالــه منهــا
ِبغَلَ ٍس بعد صﻼة الصبح.
وندب الوقوف بالمشعر الحـرام – َم ِحـ ﱞل
بــين مزدلفــة ً
ومنــى– يقــف مســتقبﻼً البيــت
فـاكرا
شـاكرا
سائﻼً ﷲ تعالى المغفرة حام ًدا
ً
ً
إلـــى اﻹســـفار ،ويســـرع الســـير فـــى بطـــن
سـ ـر– وهـــو واد بـــين المشـــعر الحـــرام
ُم َح ِ ّ
ومِ ًنى– فإذا وصل إلى العقبـة وعليهـا سـور

من البناء يع ِّينها رمى جمرة العقبـة نـد ًبا فـى
هذا المكان والوقت.

ﺭﻣﻰ ﺍﳉﻤﺮﺍﺕ ﻭﺍﺟﺐ

ويتع ﱠين أن يكون بسبع حصـيات يلتقطهـا
من المزدلفة للعقبة ويسرع برميها ولـو كـان
راك ًبا ،وبتمـام رميهـا َحـ ﱠل لـه كـل شـىء إﻻ
النســاء والصــيد ،قيــل :والطيــب ،ونــدب أن
يك ِّب َر عند رمى كل حصاة ،وتتابع الرمى من
غيــر فصــل ،ونــدب لقطهــا بنفســه مــن أى
أرض إﻻ جمرة العقبة فمن المزدلفة ،وجـاز
أن يلتقطها له غيره.
وبعــد العقبــة يــوم النحــر يحلــق ويــذبح،
والحلق واجـب ،والنحـر واجـب ،وينـدب أن
يكون عقب العقبة إلى ما قبل زوال الشمس،
وصح تقصير الرجل ،والمـرأة تقصـر فقـط،
وﻻ يجــوز حلــق الــبعض مــن الــرأس ،وﻻ
يجزئ تقصير بعض شعر الرجل ،وإن أجزأ
عند بعض المذاهب كمسح جزء مـن الـرأس
أو بعضها.
ﱡ
والمالكيـــة ﻻ يصــلون العيـــد ً
بمنــى وﻻ
بالمســجد الحــرام ،بــل يتوجهــون إلــى مكــة
لطواف اﻹفاضة بعد الحلق والتقصـير ،وبـه
اﻹح ـﻼَ ُل اﻷكبــر ف َحلﱠ ـتْ لــه زوجتــه
حصــل ْ
َ
ى الفريضة
والصيد والطيب ،إذا كان ق ﱠد َم َ
س ْع َ
قبــل الوقــوف ،فــإن لــم يكــن قَ ﱠد َم ـهُ تع ـ ﱠين أن
يسعى بعـد ركعتـى الطـواف ،وعنـد توجهـه
س ْعي ِ يتسلﱠم الحجر اﻷسعد ويخـرج للصـفا،
لل ﱠ
وبتمام ال ﱠس ْعى َيحِ ﱡل له كل شىء.
ويرجـــع إلـــى مِ ًنـ ـى ليقـــيم بهـــا اﻷيـــام
المعدودات ،ويرمى الجمرات الـثﻼث ،فيبـدأ
بــاﻷولى ثــم الوســطى ثــم العقبــة ،وذلــك فــى
اليوم الحادى عشر ،ويرمى فى اليـوم الثـانى
عشــر والثالــث عشــر ،فيكــون مــا رمــاه مــن
حجرا ،ثﻼثة أيام يرمى كـل
اﻷحجار سبعين
ً
يكبـر عنـد رمـى كـل
جمرة بسبع حصـياتِّ ،
حصاة ويرميها بنفسه.

ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺮﻣﻰ

ليس من الس ﱠنة الوقوف عند رمى جمـرة
عا ،ويمضــى إلــى
العقبــة بــل يرميهــا مســر ً
المناسك اﻷخرى مـن حلـق وذبـح وطـواف،
ويقف عند الجمرتين اﻷولى والوسطى َبقـ ْد ِر



يكبـر عنـد رمـى كـل
ما يقرأ سـورة البقـرةِّ ،
حصــاة وهــو الســ ﱠنة ،وﻻ شــىء عليــه عنــد
اﻷئمــة إن تــرك التكبيــر إﻻ الثــورى ،وقــال:
ُي ْ
ى.
ط ِع ُم فإن َج َب َر بدم فأحب إل ﱠ
ويقـف عنــد الجمــرتين بعــد العقبــة َبقـ ْد ِر
داعيـا ﷲ
مكبـ ًرا مسـ ِّب ًحا حامـ ًدا
سورة البقرة ِّ
ً
بما شاء.
عن مالك بن أنس  قال :إنه بلغه أن
عمر بن الخطاب كـان يقـف عنـد الجمـرت ْين
اﻷوليين وقوفًا طويﻼً؛ حتى َي َم ﱠل القائم.
وعن مالك عن نافع أن عبد ﷲ بن عمـر
يكبـر ﷲ
كان يقـف عنـد الجمـرت ْين اﻷوليـين ِّ
ويس ـبحه ويحمــده ويــدعو ﷲ  وﻻ يقــف
عند جمرة العقبة.
وعن مالك عن نافع أن عبد ﷲ بن عمـر
يكب ـر عن ـد َر ْمــ ِى الجمــرة كلمــا َر َمــى
كــان ِّ
ى فى َر ْمـ ِى الجمـار فـى
حصاة ،والس ﱠنة ال َم ْش ُ
والثالث.
اليوم الثانى َ ْ ُ

ﺍﳌﺸﻰ ﻓﻰ ﺍﳉﻤﺎﺭ

فيمشــون ذاهبــين وراجعــين ،إﻻ جمــرة
العقبة فى يـوم النحـر ،والجمـرة اﻷولـى فـى
اﻻصــطﻼح هــى مــا تلــى مِ ًنــى ،فيبــدأ بهــا
اﻹنسان فـى كـل يـوم ويخـتم بالعقبـة ،وإنمـا
ئ بالعقبة فى يوم النحـر؛ ﻷنهـا تلـى بطـن
ُب ِد َ
سر ،وجاز الركوب فـى َر ْمـ ِى الجمـرات
ُم َح ِ ّ
لمــريض أو ضــعيف ،فقــد رماهــا معاويــة
راكب ـا ،وقــد ْ
ص ـتْ جمــرة العقبــة بــأمور
ً
اخت ُ ﱠ
َ
ف
وقــ
ي
ﻻ
وأن
النحــر،
يــوم
بكونهــا
أربعــة:
ُ
َ
عندها ،ويرميها ض ًحى ،وت ُ ْر َمى مـن أسـفلها
الصـفا
سعَى بـ ْين
ﱠ
ند ًبا ،وﻻ يعيد من َر َمى أو َ
والمروة غ َير ْ متوضئ ،ولكن ﻻ يتع ﱠمد ذلك.

ﻰ ﺍﳉﻤﺮﺗﲔ ﺍﻷﻭﻟﻴﲔ
ﻭﻗﺖ ﺭﻣ ِ

وقتهــا بعــد الــزوال مــن اليــوم الحــادى
عشر ،فمن َر َمى قبل الزوال أعاد ،ويُ ْستَ َحبﱡ
ى قبــل صــﻼة الظهــر ،وهــذا
أن يكــون ﱠ
الر ْم ـ ُ
بإجماع اﻷئمة رضوان ﷲ عليهم ،وعلى من
شـ ﱡب ِه
تَ َج ﱠم َل بهديهم واقتفـى أثـرهم وسـارع للتﱠ َ
بهم.
وصلى ﷲ على سيدنا محمـد وعلـى آلـه
وصحبه وسلم.


ﱡ
َ
ضةً؛ ِﻷ َ ﱠن
ع ْن كَافﱠ ِة ذَ ِوي َها ُم ْع ِر َ
يع أَ ْه ِل َها ُم ْس ِع َدةًَ ،و َﻻ َ
اﺑنﻲ مسﺗقﺑل اﻷمة :ا ْعلَ ْم أ ﱠن ال ﱡد ْنيَا لَ ْم تَ ُك ْن قَط ِل َجمِ ِ
ع َ
ع َدةِ
سا َ
ع ْن َجمِ ي ِع ِه ْم َ
ض َها َ
إع َْرا َ
سا ٌد ِﻻئْت َِﻼفِ ِه ْم ِب ِاﻻ ْخت َِﻼفِ َوالت ﱠ َباي ُِنَ ،وا ِتّفَاقِ ِه ْم ِب ْال ُم َ
طبٌ َ ،و ِإ ْس َعا ُدهَا ِلكَا ﱠفتِ ِه ْم فَ َ
او ِن.
َوالتﱠعَ ُ
س ِب ً
ص ْفنَا،
س َاوى َجمِ يعُ ُه ْم لَ ْم َي ِج ْد أَ َح ُدهُ ْم إلَى ِاﻻ ْستِ َعانَ ِة ِبغَي ِْر ِه َ
فَإِذَا تَ َ
يﻼَ ،و ِب ِه ْم مِ ْن ْال َحا َج ِة َو ْال َع ْج ِز َما َو َ
ع ْج ًزا.
ض ْيعَةً َويَ ْهلَ ُكوا َ
َفيَ ْذ َهبُوا َ
اصلِينَ ِب ْال َحا َجةِ؛ ِﻷ َ ﱠن
ص ُ
اروا ُمؤْ تَ ِلفِينَ ِب ْال َمعُونَ ِةُ ،مت ََو ِ
عزيزي مسﺗقﺑل اﻷمةَ :وأ ﱠما إِذَا ت َ َبا َينُوا َوا ْختَ َلفُوا َ
صولٌَ .وقَ ْد قَا َل ﱠ ُ تَعَالَىَ  :وﻻ يَزَ الُونَ ُم ْختَ ِلفِينَ * إِﻻ َم ْن َرحِ َم
صولٌَ ،و ْال ُم ْحت َا َج إلَ ْي ِه َم ْو ُ
ذَا ْال َحا َج ِة ُو ُ
َربﱡكَ َو ِل َذلِكَ َخلَقَ ُه ْم) هود.(١١٩ ،١١٨ :
]كتاب أدب الدنيا والدين ،ﻷبى الحسن الماوردي ط – ١٦ .القاهرة

زينب أنور خطاب
سنهور – ﺑحيرة

أحمد عﻼء سيداحمد نعمة ﷲ
كفر الشيﺦ

محمد أحمد محمد عﺑدالﺑاسط
دراو – أسوان

عمار ياسر عﺑد ﷲ
الفيوم

منﻰ عﻠﻲ ﻓﺗحﻲ
الحدين

أمنية السيد خفاﺟﻲ
هورين – منوﻓية

حسام حسن عﺑدالمﺟيد قنديل
الشعيرة – إيﺗاي الﺑارود

محمد أﺑو العزايم الكفاﻓﻲ
كفر الحاج داود




مر ﺻفوان بن أمية ب ِشعب مملوء إبﻼً وغن ًما ﻓﺄﻋجبه ،ﻓجعل ينظــر إليـه ،ﻓقــال النبــي 
ﱠ
له:
 أﻋجبك هذا ال ِ ّشعب يا أبا وهب؟
قال ﺻفوان :نعم يا رسول ﷲ.
ﻓقال النبي :
 هو لك بما ﻓيه.ﻓقال ﺻفوان :أشهد أنك رسول ﷲ ،ما طابت بهذا نفس أحد قط إﻻ نفس نبي.
ثم رجع ﺻفوان إلﻰ قومه ﻓقال:
يا قومي أسلموا ،ﻓإن محمدًا يعطي ﻋطاء من ﻻ يخاف الفقر.
]أخرجه النساﺋي ﻓي البيوع )ب  ،(٧٧وأخرجه أحمد )[(٣٠٣/٣

س ﱠم العقرب قد
أﻓادت دراسة طبية حديثة بﺄن ُ
يكون بديﻼً من المورﻓين لتســكين اﻷوجــاع،
ويجري الباحث مايكل جيوريفيـتز تجارب
ســم العقــارب مــن أجــل ﺻــناﻋة حبــوب مســكنة لــﻶﻻم .وأشــار
جيــوريفيتز إلــﻰ أن ســموم اﻷحمــاض اﻷمينيــة "بيبتايــد" ﻓــي ســم
العقــرب تتفاﻋــل مــع قنــوات الﺻــوديوم ﻓــي الجهــازين العﺻــبي
والعضلي ،وأن بعــض هــذه القنــوات مســﺋولة ﻋــن الشــعور بــاﻷلم،
وأوضــح جيــوريفيتز أنــه توجــد ﻓــي أجســام الثــدييات تســع قنــوات
ﺻوديوم مختلفة ،وﻓيها واحد ﻓقط ينقل اﻷلم إلﻰ الـدماغ ،مؤكـدًا أن
العلــم يحــاول ﻓهــم الطريقــة التــي تتفاﻋــل ﻓيهــا الســموم مــع قنــوات
الﺻوديوم ﻋلﻰ مستوى جزيﺋي.
وأكد جيوريفيتز أنه يحاول ﺻنع أقراص دواء مسكنة لﻸوجــاع
تحاكي المكونات البيولوجية لسم العقرب؛ ﻷنــه لــن تكــون لهــا آثــار
جانبية كما هو الحال بالنسبة إلﻰ أدوية قوية كالمورﻓين.

 كيلــو قــرنبيط –  ٢كــوب أرز – نﺻــف كيلــو لحمــةمــوزات مــع العظــم –  ٤ﻓﺻــوص ثــوم – ملعقــة كبيــرة
كمون – رشة هيل – رشة بهارات – رشة قرﻓة – رشة
ملح – مكعب مرقة – زيت للقلي – قليــل مــن الﺻــنوبر
للتزيين – ملعقة سمن لتحمير الﺻنوبر.
  -اغسلي القرنبيط جيدًا ثم انزﻋي الجــذع منهــا .قطعــيالقرنبيط إلﻰ قطع متوسطة .ضعي زيت القلي ﻋلﻰ النــار
ثم ﻋندما يحمﻰ الزيت اقلي الزهرة به وقلبيها ﻋلﻰ جميع
الجهات؛ حتﻰ يﺻبح لونهــا ذهبيـا .ارﻓعــي القــرنبيط ﻋــن
النار وﺻفيها من الزيت .انقعي اﻷرز بعد دقيقــة وغســله
بالماء الساخن لمدة  ١٥دقيقة .اســلقي اللحمــة ﻋلــﻰ النــار
مع رشها بالبهــارات والملــح .أزيلــي الزﻓــرة ﻋــن اللحمــة
أثنــاء غليهــا .اتركــي اللحمــة ﻋلــﻰ النــار؛ حتــﻰ تنضــﺞ.
أضيفي الزهرة إلﻰ اللحمة ،ضعيها ﻓوق اللحمة مع رشها
بجميع البهــارات والملــح ومكعــب المرقــة والكمــون ومــع
الثوم المدقوق .اتركــي الخلــيط يغلــي ﻋلــﻰ النــار لمــدة ٧
دقاﺋق ثم أضيفي إليه اﻷرز واتركيه يغلي ﻋلﻰ النار مــدة
 ٤دقاﺋق ،ثم هدﺋي النار؛ حتﻰ ينضﺞ اﻷرز .اقلبيــه ﻋلــﻰ
ﺻينية بعد نﺻف ساﻋة من رﻓعها ﻋن النــار .تؤكــل مـع
اللبن .زينيها بحبات الﺻنوبر المحمرة بالسمن.



ابنــه .قــد رضــي علي ـا للخﻼفــة علــى المســلمين،




وأدخله فـي الشـورى ،وعلـي بـن أبـي طالـب قـد
ســ ّمى نفســه أميــر المــؤمنين ،فــأقول أنــا :لــيس
للمؤمنين بأمير؟! فانصرفت عنه).(١

بقية :البينة اﻷولى:

انظــر ســيدي القاضــي كيــف اســتغرب هــذا

قال القاضي :لم أفهم ما تقول ..هل تعنـي أن
ﻻبن تيمية سلفًا آخر في هذا غير اﻹمام أحمد؟

الراويــة أن يعتبــر أحمــد اﻹمــام علي ـا خليفــة مــن
خلفاء المسلمين ..وهو ليس وحيـ ًدا فـي ذلـك ،فقـد

قال الحنبلي :أجل سـيدي القاضـي ،فقـد كـان

كان للكثير من الحنابلة هذه الرؤيـة التـي شـجعها

الحنابلة على صنفين :أحدهما يميـل إلـى التجسـيم

ابن تيمية ،وزاد طينها بلة ،وقد قال ابن الجـوزي

والنصب والصـراع والفتنـة ..وهـم الـذين يمـثلهم

منكرا علـى الحنابلـة هـذا اﻻنشـقاق الـذي
الحنبلي
ً

ابن تيمية ،ويدافع عنهم ..والثاني :هـم مـن ينتمـي

قاموا به على اﻹمام أحمد) :إياكم أن تبتـدعوا فـي

إليهم الكثير من الحنابلة ،وأزعم أني واحد مـنهم،

مذهبه ما ليس منه ،ثم قلتم فـي اﻷحاديـث ،تحمـل

ولدينا من الروايات عن اﻹمام أحمد على أنه كان

على ظاهرها وظاهر القدم الجارحة ،فإنه لما قيل

في صفنا ،وأن ابن تيمية ومن معه من النواصـب

في عيسى قرأ اﻷحاديث ونسكت ،ما أنكـر علـيكم

انشــقوا عــن المــنهج الصــحيح الــذي س ـنﱠه اﻹمــام

أحد ،إنمـا حملكـم إياهـا علـى الظـاهر قبـيح ،فـﻼ

أحمد.

تدخلوا في مذهب هذا الرجل الصـالح السـلفي مـا

وكـدليل علـى ذلـك سـيدي مـا رواه ابـن أبـي

قبيحـا؛
ليس منه .ولقـد كسـيتم هـذا المـذهب شـينًا ً

يعلى عن دويزة الحمصي قال :دخلـت علـى أبـي

حتـى صـار ﻻ يقـال حنبلــي إﻻ مجسـم ،ثـم زينــتم

عبد ﷲ أحمد بن حنبل حين أظهر التربيـع لعلـي،

ضا بالعصـبية ليزيـد بـن معاويـة ،ولقـد
مذهبكم أي ً

فقلت :يـا أبـا عبـد ﷲ إنّ هـذا لطعـن علـى طلحـة

علمتم أن صاحب المذهب أجاز لعنتـه ،وقـد كـان

والزبيــر .فقــال :بئســما قلــت ،ومــا نحــن وحــرب

أبو محمـد التميمـي يقـول فـي بعـض أئمـتكم :لقـد

القوم وذكرهـا .فقلـت :أصـلحك ﷲ إنّمـا ذكرناهـا

قبيحــا ﻻ يغســل إلــى يــوم
شــان المــذهب شــينًا ً

حين ربّعت بعلي ،وأوجبت له الخﻼفة ،وما يجب

القيامة().(٢

لﻸئمة قبله ،فقال لي :وما يمنعني من ذلـك؟ قـال:
قلت :حديث ابن عمر؟ فقال لـي :عمـر خيـر مـن



قال القاضـي :إن اسـتيعاب هـذه القضـية مـن
الناحية القضائية يستدعي توضي ًحا أكثر.

قال الحنبلـي :ﻻ بـأس سـيدي ..أنـت تعلـم أن
العادة فيمن ينتمي إلى جهـة أو يعظمهـا أن يلتـزم
آراءها ويحترمها؛ حتى لو خرج عنها في بعـض
المسائل.



قال القاضي :ذلك صحيح.
قال الحنبلي :لكن ابـن تيميـة لـم يفعـل هـذا..


ولذلك ،فإنه لن يقول مثـل هـذا الكـﻼم ،باﻹضـافة

ضا.
الصحابة أي ً

ً
انحيازا كليا للمنحرفين عـن إمامـه ،بـل
فقد انحاز

ثم نجد البربهـاري بعـد هـذا يوصـي باﻵثـار

لو طبقنا عليه المقاييس التي يطبقهـا علـى أعدائـه

وينسى مثل حـديث عمـار ونحـوه وعنـدما أحـس

لجعلنا إمامـه فـي زمـرتهم ..ذلـك أنـه كـان يميـل

بـأن النــاس سـيتهمونه بالنصــب ﻹيـراده مــن هــذا

كثيرا من
لقد سرد الخﻼل  -سيدي القاضي ً -

مــيﻼً شــدي ًدا إلــى النواصــب مــن الحنابلــة وأهــل

التعصــب ضــد اﻹمــام علــي جــاء بقاعــدة تســكت

اﻵثار في فضل معاوية ،والتي تأثر بها ابن تيمية

الحديث ،كما يميل إلى المجسمة منهم.

هــؤﻻء ،فقــال) :واعلــم إذا ســمعت الرجــل يقــول:

بعد ذلك ،كقولهم :إن معاوية يشبه المهدي ..وأنـه

وإن أذنت لي سـيدي القاضـي سأضـرب لـك

فﻼن ناصبي؛ فاعلم أنه رافضي() ،(٦وبهذا يكـون

أفضــل مــن عمــر بــن عبــد العزيــز ..وأنــه خــال

مثالين على ذلك ..يعتبرهمـا ابـن تيميـة أئمـة مـن

قد قطع الطريق على من تسول له نفسه أن يتهمه

المؤمنين ،وكاتب الوحي ،وأنه أفضل من سـتمائة

أئمة الدين..

بالنصب ..وليته أخبرنـا عـن الـذي نسـمعه يقـول

من أمثال عمر بن عبد العزيز ،وأنه أحلم النـاس،

قال القاضي :هات اﻷول.

عن الرجل مـن أهـل السـنة :فـﻼن رافضـي ،هـل

وأنــه أعطــى ثــﻼث ســفرجﻼت ليلقــى بهــن النبــي

قال الحنبلي :المثال اﻷول) (٣هو البربهـاري،

يكون القائل ناصبيا؟

 في الجنة ،وأنه يـزاحم النبـي  علـى

ً
موقفـا
وهو رجل من كبار الحنابلة وقد كان يقـف

وقال) :من وقف في عثمان وعلي ،ومن قدم

سلبيا من آل البيت؛ حتى أنه لم يكن يعتبـر اﻹمـام

عليا على عثمان فهو رافضي قد رفض أصـحاب

عليا خليفة من خلفاء المسلمين ،وقد قال في كتابه

رسول ﷲ .(٧)(!!

زورا وبهتانً ـا )الســنة() :والجماعــة مــا
المســمى
ً

إلى أنه لم يدرك معاوية فقد ولد بعد موت معاوية
بسنة فكيف أدركه؟.

باب الجنة...
وهكذا سيدي القاضي نجد في الحنابلـة أمثـال
محمد بـن عبـد الواحـد الحنبلـي المعـروف بغـﻼم

اجتمع عليه أصحاب رسول ﷲ  في خﻼفـة

وهــو بهــذا يــتهم عمــار بــن ياســر وأبــا ذر

ثعلب الذي كان ﻻ يبدأ درسه إﻻ بعد قـراءة جـزء

والمقداد وغيـرهم مـن الصـحابة بـأنهم روافـض؛

فيه اﻷحاديث الموضوعة في فضل معاوية ،فكان

أبي بكر وعمر وعثمان() ،(٤ومعنى هذا أن علـي

ﻷنهم كـانوا يـرون تفضـيل علـي علـى أبـي بكـر

يلــزم كــل طالــب مــن طﻼبــه بقــراءة ذلــك الجــزء

بن أبي طالب ومن معه من البدريين والمهاجرين

وعمر فضﻼً عن عثمان.

أوﻻً)..(١٠

واﻷنصار ليسوا على الجماعة ،بينما عـد معاويـة
وفئته الباغية من أعاريب لخم وجذام هم الجماعة
بعد صلح الحسن.

قــال القاضــي :وعيــت هــذا ،فهــات المثــال
الثاني.
قــال الحنبلــي :المثــال الثــاني) (٨هــو الخــﻼل

ضا) :واعلم أن الدين العتيـق مـا كـان
وقال أي ً

الحنبلي صاحب كتاب السـنة) ،(٩وهـو أسـتاذ ابـن

إلـى قتـل عثمـان بـن

تيميـــة فـــي نصـــره معاويـــة ،فقـــد كـــان يـــروي

عفــان ،وكــان قتلــه أول الفرقــة وأول اﻻخــتﻼف

الموضوعات والمناكير في فضـل معاويـة؛ حتـى

فتحاربت اﻷمة وتفرقت واتبعت الطمـع واﻷهـواء

أنــه روى عــن أحــدهم قولــه :كنــا عنــد اﻷعمــش

والميل للدنيا() (٥انظر – سيدي القاضـي – كيـف

فــذكروا عمــر بــن عبــد العزيــز وعدلــه ،فقــال

لم يستثن عليا ومن معه من البدريين والمهاجرين

اﻷعمـش :فكيــف لــو أدركــتم معاويــة؟ قــالوا :فــي

واﻷنصار!! وكانت اﻷغلبية السـاحقة مـن هـؤﻻء

حلمه ،قـال :ﻻ وﷲ بـل فـي عدلـه!!( مـع أن هـذه

مع علي وهم الجماعة يومئ ٍذ وهم الفئـة العادلـة ﻻ

رواية مكذوبة ،فاﻷعمش من شـيعة الكوفـة الـذين

الباغية كما لـم يسـتثن البربهـاري المعتـزلين مـن

كــانوا يــذمون معاويــة  -بــل بعضــهم يكفــره -

من وفـاة رسـول ﷲ 













"قضية فلسطين والقدس :هي قلب أوطاننا ،وفلذات كبد أمتنا،
وخﻼصة رأس مالنا" .مقولة شهيرة أطلقها مؤسس اﻹخوان
حسن البنا ،عكست اهتمام الجماعة بهذه القضية .وكان احتﻼل
أرض فلسطين عام ١٩٤٨م واحدة من أهم المحطات التاريخية
في تعاطي الجماعة مع "قضية" أكسبتها مكانة سياسية مهمة
وخبرة عسكرية وهالة شعبية ،حيث شارك اﻹخوان في الحرب
ضمن الفصائل المقاتلة في فلسطين.
لكن حتى هذه المشاركة لم تخلو من البراجمتية اﻹخوانية
المعهودة ،فيقول الباحث المختص في الصراع العربي
اﻹسرائيلي الدكتور خالد سعيد :إن "الجماعة استفادت سياسيا
من الحرب ،وﻻ أظن أنّها كانت واجهة مقصودة لتحسين
صورتها ،لكن أظن أنّ النزعة القومية كانت دافعًا لها إلى
ضرورة دحر اﻻحتﻼل".
ويتابع لموقع رصيف" :٢٢بعد الحرب ،نجحت الجماعة في
توسيع عﻼقاتها وفتح قنوات اتصال كبيرة قادت إلى انتشار
أفكارها بينما لم تكن معروفة قبل ذلك ،كما اكتسبوا خبرة
قتالية وميدانية عسكرية كبيرة" .ويوضح أنّ الجماعة
استفادت أي ً
ضا في صنع هالة حولها ووسعت قاعدتها الشعبية،
ْ
وإن كان ذلك بطريقة غير مباشرة.
يتفق الباحث في التاريخ معصوم مرزوق مع سعيد على أنّ
تلك المشاركة صنعت للجماعة هالة كبيرة ،ﻻ سيّما أنّها كانت
في طليعة الجماعات غير النظامية المشاركة في الحرب ،ومثّل
أمرا مهما.
ذلك للرأي العام ً
نتيجة لذلك فطن اﻹخوان ﻷهمية المتاجرة بالقضية
الفلسطينية ،ومنذ ١٩٤٨م وحتى اﻵن وهم يتاجرون بالقضية
لتحقيق أهداف سياسية ،رغم أنهم أحيانًا يتقاربون مع المحتل
ويتحالفون معه ،إﻻ أنهم يتاجرون شعبيا بها.
من الشعارات التي ألتصقت بجماعة اﻹخوان عندما يجدون
أنفسهم في ورطة فيلجأون لرفعها» :على القدس رايحين..
شهداء بالمﻼيين« ،هذا الشعار الذين ظلوا يرفعونه للتشنيع
على الجيوش العربية بأنها لم تتحرك من بعد ١٩٤٨م لنجدة
فلسطين ،مبدين استعدادهم دو ًما للتحرك ،لكنه ثبت مع الوقت
أنه ما هو إﻻ شعار زائف للمتاجرة كما يفعل اﻹخوان دو ًما
برفع الشعارات الرنانة التي تلعب على الجانب العاطفي
للمواطنين ،وهدف الجماعة من ذلك كسب تأييدهم لصالحها.



في شهادة محمود عبد الحليم ،عضو الهيئة
التأسيســــية للتنظــــيم وأول مــــؤرخ لتــــاريخ
الجماعة ،كشف كيـف كانـت جماعـة اﻹخـوان
تجمـــع اﻷمـــوال تحـــت اســـم دعـــم القضـــية
الفلسطينية ،ولكن التنظيم كان يحصل على هذه
التبرعـــات لحســـابه ،فـــي كتابـــه "اﻹخـــوان
المســلمون :أحــداث صــنعت التــاريخ" يقــول:
"النقود التي كنا نجمعها لفلسطين مـن المسـاجد
والمقاهي والبارات لم يكن القصـد مـن جمعهـا
إعانة إخواننا المجاهدين الفلسطينيين بهـا ،فهـم
كانوا من هذه الناحية في غير حاجة إليهاّ ،
ﻷن
أغنياء أهل فلسطين من التجار كانوا مـن وراء
هؤﻻء المجاهدين".
وأضاف قائﻼً" :كان جمعنا لهذه التبرعات
أسلو ًبا من أساليب التأثير في نفوس الناس بهذه
ً
وربطـا لقلـوب النــاس وعقـولهم بهــا،
القضـية،
واختبارا لمدى تجاوبهم معها" ،موض ًحا" :هذه
ً
المبالغ لم تكن ترسل إلى المجاهدين ،بل كانـت
تُصرف في شؤون الدعاية لهـذه القضـية بـأمر
اللجنة العليا ،ث ّم ّ
إن اللجنة كانت ترسل إلينا من
أموالها الخاصة مبـالغ طائلـة لنضـيفها إلـى مـا
عندنا لﻺنفاق على هذه القضـية الخطيـرة التـي
كانت اللجنة العليا تعتبرها أهـ ّم وألـزم للقضـية
مـــن الجهـــاد المســـلح الـــذي يقـــوم بأعبائـــه
المجاهدون في فلسـطين نفسـهاّ ،
وإﻻ لمـا كـان
لﻺخوان وهم ما زالوا فـي مهـدهم أن ينهضـوا
أقضـت مضـجع
بمهام الدعايـة المجلجلـة التـي
ّ
اﻹمبراطوريــة البريطانيــة ،والتــي تحتــاج إلــى
إنفاق واسع النطاق".
ثـان يؤكـد متـاجرة اﻹخـوان
وفي اعتراف ٍ
بالقضية الفلسطينية ذكره علي عشماوي ،آخـر
قــادة التنظــيم الخــاص للجماعــة ،فــي كتابــه
س ِ ّري لﻺخـوان المسـلمين" المنشـور
"التاريخ ال ِ ّ
عام ٢٠٠٦م :إذ قال" :إن اﻹخوان كلمـا تسـنح
لهم فرصة المتاجرة بقضية اﻷقصى ،يطـالبون
بفتح باب التطوع ﻹنقاذ اﻷقصـى ،ومعنـاه فـتح
باب التبرع لجمـع المـال مـن جديـد ،ثـم شـراء
السﻼح وتخزينـه لحسـابهم ،وتتكـدس خـزانتهم
باﻷموال من تبرعات المسلمين من كـل الـدول
اﻹسﻼمية ،ليتكرر ما حدث في ١٩٤٨م".
وأشار "عشماوي" إلى أن جميـع اﻷعمـال
التى يفخر بها اﻹخوان في  ٤٨لم تكن حقيقيـة،
فهم لم يدخلوا إﻻ معارك قليلة جدا ،ثم صدرت
أوامر من الشـيخ محمـد فرغلـي بعـدم الـدخول
في المعارك ،بحجة أن هنـاك مـؤامرة لتصـفية
المجاهدين ،مؤكدًا أن تبرعات فلسـطين طـوال
فتـــرة حســـن ﱠ
البنـــا لـــم يعـــرف أي شـــخص
مصيرها".

من صادق الجهد ،ليكون أهﻼً لعطف فخـامتكم
وحســـن تقـــديرها ،أرجـــو مـــن فخـــامتكم أن
تتفضلوا فتحوطوه بتأييـدكم ،وتولـوه رعـايتكم،
وتتلقوا منه بالقبول وتمام الثقة ،ما يبلغـه إلـيكم
من جانبي ،وﻻ سيما إن كان لـي الشـرف بـأن
أعــرب لفخــامتكم عمــا أتمنــاه لشخصــكم مــن
السعادة ،ولبﻼدكم من الرغد.
صديقكم الوفي
محمد مرسي
هـذا الخطـاب يعتبــر وثيقـة تاريخيـة تؤكــد
طبيعة عﻼقة التعاون بين اﻹخوان والصهاينة.

ال

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

ى

ظل اﻹخوان يتاجرون بالقضية الفلسطينية
عام ـا مــن ١٩٤٨م وحتــى ٢٠١٢م عنــدما
ً ٦٥
تولى أحد أفراد الجماعة حكم مصـر ،ففضـحه
القـــدر وفضـــح عﻼقـــة اﻹخـــوان المخلصـــة
ﻹسرائيل.
حيث نشرت صحيفة اﻷهرام وصحيفة "ذا
تــايم أوف إســرائيل" عبــر موقعيهمــا خطا ًبــا
وجهه محمـد مرسـي إلـى الـرئيس اﻹسـرائيلي
شــيمون بيريــز ،وهــو الخطــاب الــذي حملــه
عــاطف ســالم الســفير المصــري الجديــد فــي
إسرائيل إلى بيريز.
ويظهـــر فـــي صـــورة الخطـــاب ،توقيـــع
وإمضاء يحمل اسم محمد مرسي عليه ،وتوقيع
وإمضاء وزير الخارجية المصري محمد كامل
وأيضــا توقيــع رئــيس ديــوان رئــيس
عمــرو،
ً
الجمهورية.
وإليكم نص الخطاب:
بسم ﷲ الرحمن الرحيم
محمد مرسي رئيس الجمهورية
صــاحب الفخامــة الســيد شــيمون بيريــز
رئيس دولة إسرائيل
عزيزي وصديقي العظيم..
لمــا لــي مــن شــديد الرغبــة فــي أن أطــور
عﻼقات المحبة التي تربط لحسن الحـظ بلـدينا،
قد اختـرت السـيد السـفير عـاطف محمـد سـالم
ضا
سيد اﻷهل ،ليكون
سفيرا فوق العادة ،ومفو ً
ً
مــن قبلــي لــدي فخــامتكم ،وإن مــا خبرتــه مــن
إخﻼصه وهمتـه ،ومـا رأيتـه مـن مقدرتـه فـي
المناصــب العليــا التــي تقلــدها ،ممــا يجعــل لــي
وطيد الرجاء في أن يكون النجـاح نصـيبه فـي
تأدية المهمة التي عهدت إليه فيها.
وﻻعتمادي على غيرته ،وعلى مـا سـيبذل



سبق انطﻼق حماس ،عام ١٩٨٧م ،عشرة
أعوام من اﻹعداد ﻹعﻼنها ،فيما يشبه اﻹعـداد
ٍ
لتأسيس جماعة اﻹخوان في مصر؛ حيث ش ّكل
تأســيس الجماعــة فــي مصــر ضــربةً للوحــدة
تجسـدت فــي
الوطنيــة فــي مواجهــة اﻻحــتﻼل،
ّ
ثــورة ١٩١٩م التــي اتّحــد فيهــا الهــﻼل مــع
الصــليب ،قبــل أن تبــدأ خطــة اﻹخــوان فــي
امتصاص حيوية الشعب عبـر عنـوان الخﻼفـة
الوهميــة ،وهــو مــا كررتــه حمــاس ،عنــدما
فرعـا
تحدثت ،فـي بيـان تأسيسـها ،عـن كونهـا
ً
لجماعة اﻹخوان المسـلمين فـي فلسـطين ،وقـد
انخرطت في العمل للمشروع اﻹخواني ذاته.
تكفّل سلوك حماس في تعميق الخﻼف بين
الفرقاء الفلسطينيين ،وهو ما ساعد "إسـرائيل"
صل من التزاماتها ،والشروع في تغيير
في التن ّ
بالتوسـع فـي بنـاء المسـتوطنات،
اﻷمر الواقع،
ّ
وتهويــد القــدس ،كمــا اســتطاعت ،علــى خلفيــة
التحــول فــي معــادﻻت اﻹقلــيم والعــالم ،تحقيــق
ت على المستوى الدولي؛ كنجاحها فـي
اختراقا ٍ
الوصول إلى رئاسة اللجنة القانونيـة فـي اﻷمـم
المتحـــدة ،وتطـــوير العﻼقـــات مـــع روســـيا
إستراتيجيا ،واختراقها إفريقيا وآسيا الوسـطى،
تعهــده
فض ـﻼً عــن نجــاح ترامــب ،الــذي نفّ ـذ ّ
ً
ـع
بــإعﻼن نقــل الســفارة ،مــا يع ـ ّد
عنوان ـا لواقـ ٍ
مخز.
يٍ ٍ
عرب ّ
ّ
لم تخضع حماس لجهود الوساطة ،إﻻ بعـد
سقوط اﻹخوان في مصر ،وخسـارتهم الرهـان
على النظام اﻹخواني ،بعد عشرة أعوام ،كانت
كافية ليتجهز المسرح لما جرى ﻻحقًا.
مواقف اﻹسﻼميين ،عمو ًما ،تتسـم بالغبـاء
والعمــى اﻹســتراتيجي؛ انقلبــت حمــاس علــى
السلطة الوطنيـة فـي غـزة عمليـا ،بينمـا كانـت
تكرر ّ
أن المخطـط الصـهيوني
دعايتها النظرية ّ
يهدف إلى تحويل الصـراع ،مـن صـراعٍ ضـ ّد
صـراع داخـل الصـف العربـي
اﻻحتﻼل ،إلـى
ٍ
الفلسطيني.

والواجــب الــوطني والقــومي واﻹســﻼمي،
يفرض علينا تحـريم اﻻقتتـال الـداخلي ،وتأكيـد
دائم ـا نجــد هــذا الخطــاب
وحــدة أبنــاء اﻷمــةً ،
المنفصل عن الواقع.
في تاريخ إسـرائيل ،أجـرى ثﻼثـة رؤسـاء
وزراء فقــط محادثــات معتــرف بهــا ً
علن ـا مــع
حمــاس ،وقــد أثبــت واحــد فقــط أنــه شــريك
براجمــاتي موثــوق للحركــة اﻹســﻼمية ،وهــو
بنيامين نتنياهو.
في مارس ١٩٨٨م ،التقى وزير الخارجية
اﻹسرائيلي آنـذاك شـيمون بيريـز مـع الـدكتور
محمود ﱠ
الز ﱠهـار ،أحـد مؤسسـي حمـاس ،وبعـد
بضــعة أشــهر ،دعــا وزيــر الــدفاع اﻹســرائيلي
إسحق رابين الزهار إلى توسيع اللقاءات.
اقترح الزهار على إسرائيل اﻻنسحاب من
غــزة ،بعــد ســتة أشــهر مــن الضــفة الغربيــة
والقـــدس الشـــرقية ،وتســـليم الســـيطرة علـــى
اﻷراضي لطرف ثالث؛ حتى لـو كـان الطـرف
الثالــث مــن جنــوب إفريقيــا )فــي ذلــك الوقــت،
كانت جنوب إفريقيا ﻻ تزال تحت حكم الفصل
العنصري(.
عرفت هذه اللقاءات بأنها في إطار لقاءات
دوريــة بشخصــيات غيــر مرتبطــة بـــ “منظمــة
التحريــر الفلســطينية” التــي قادهــا آنــذاك ياســر
عرفات.
كانت الحكومات اﻹسرائيلية المتعاقبة ،وﻻ
سيما الحكومات ذات التوجه اليميني ،حريصـة
جدا على مواجهة منظمة التحريـر الفلسـطينية،
لدرجة أن إسرائيل منذ عام ١٩٧٨م ،رخصت
وشجعت ومولت جزئيـا الجماعـات اﻹسـﻼمية
في غزة لتقويض الحركات العلمانيـة والقوميـة
واليســـارية الفلســـطينية ،ومـــن هـــذا التيـــار
اﻹسﻼمي نفسه تشكلت حماس عام ١٩٨٧م.
بمجـــرد توقيـــع اتفاقيـــات أوســـلو عـــام
١٩٩٣م ،أصبحت منظمة التحريـر الفلسـطينية
ً
متعاونـا ﻹسـرائيل
والسلطة الفلسطينية شـري ًكا
ولــيس عــدوا لهــا ،وأصــبحت حمــاس عــدوا
مشــتر ًكا لكليهمــا .وأصــبحت الحركــة مفســدة
لعملية السﻼم.
اﻵن ،ينظر حكام غزة مـن حركـة حمـاس
إلى نتنياهو ،العدو المعلن لحركة حماس ،على
سيئين واﻷقل شـرا فـي اﻻنتخابـات
أنه أفضل ال ﱠ
اﻹسرائيلية .فـي الواقـع ،فـي منتصـف فبرايـر
٢٠١٩م ،قبـــ ـل سلســـــلة مـــ ـن اﻻنتخابـــــات
اﻹســرائيلية المتعاقبــة ،فضــلت غالبيــة القــادة
الذين حضروا مجلس شورى حمـاس ،نتنيـاهو
على اﻵخرين.

يمكـــن تقســـيم الحركـــات اﻹســـﻼمية فـــي
اﻷراضي المحتلة  -وفق معيار قبـول السياسـة
وميلها للعنف  -إلى ثﻼثة مستويات:
القائمــة العربيــة الموحــدة فــي إســرائيل –
رغم كونها جز ًءا من الفـرع الجنـوبي للحركـة
اﻹسﻼمية )اﻹخـوان داخـل إسـرائيل( – تميـل
للبراجماتيـة أكثـر .مسـتعدة للعـب وفـق قواعـد
اللعبة القائمة والمشاركة فـي العمليـة السياسـية
لتعزيز نفوذها وقوتها.
لـ ـذلك ،ﻻ يمكـــن تفســـير تحـــول موقـــف
منصــور عبــاس -زعــيم القائمــة -علــى أســس
أيديولوجيــة أو بســبب أي تغييــر حقيقــي فــي
المبادئ ،بل كخطوة تكتيكية تهدف إلى ركـوب
موجة الرأي السائد بين عرب إسرائيل الـداعي
إلى نتائج ملموسة ً
بدﻻ من الركـون للشـعارات
التقليدية.
يمثله الفرع الشمالي لﻺخـوان ..أو حمـاس
فــي غــزة بتعبيــر آخــر ،وهــي التــي تلجــأ إلــى
العنف والتحريض حسب اﻷجندة السياسية.
الجماعات الجهادية التكفيرية مثـل القاعـدة
وداعش ،التي تنـادي بحـرب فوريـة ومسـتمرة
أيضـا ﻻ تفعـل
ضد أعـدائها دون هدنـة ،لكنهـا
ً
شيئًا تجاه إسرائيل.
في عام ١٩٩٦م ،كانت الوﻻيـات المتحـدة
علــى وشــك تســليم زعــيم حمــاس ،موســى أبــو
مــرزوق ،اســتجابة لطلــب مــن حكومــة رابــين
المنتهيـــة وﻻيتهـــا .لكـــن نتنيـــاهو ،كـــرئيس
ً
خوف ـا مــن أن
للــوزراء ،أســقط طلــب التســليم،
يــؤدي ســجن أبــو مــرزوق فــي إســرائيل إلــى
إشعال موجة من اﻻضطرابات.
لقد رأت حماس في ذلك الوقت في نتنياهو
براجماتيا مناسبًا ،على الرغم مـن ماضـيه فـي
قـــوات الكومانـــدوز ،لكنهـــا رأت أن وضـــعه
الدقيق مع تهم الفساد يجعله أكثـر مـيﻼً لتجنـب
عـــدم اﻻســـتقرار ،وبالتـــالي سيصـــبح رهينـــة
التعاون ،إن لم يكن اﻻسترضاء.
منــذ عــام ٢٠٠٩م ،أصــبح مــن الواضــح
بشكل متزايد أن نتنياهو كان يعارض بشدة حل
الدولتين ،وهو موقف تم التعبير عنـه بوضـوح
خﻼل وﻻية ترامب الرئاسـية ،وقـد أدى تفـاني
نتنياهو الشديد في تـدمير فـرص تحقيـق سـﻼم



عادل ودائم مـع الفلسـطينيين إلـى اتخـاذ قـرار
إستراتيجي بدعم سيطرة حماس على غزة.
كمـا تمكنـت حمـاس مـن تحقيـق إنجـازات
ملحوظــة لــم تــنجح الســلطة الفلســطينية فــي
تحقيقها مـن خـﻼل الدبلوماسـية والمفاوضـات،
علــى يــد نتنيــاهو ،مثــل إطــﻼق ســراح ١٠٤٧
ســـجي ًنا فلســـطينيا محتجـــزين فـــي الســـجون
اﻹســرائيلية فــي عــام ٢٠١١م مقابــل إطــﻼق
سراح جلعاد شاليط من أسر حمـاس ،رغـم أن
نتنيــاهو رفــض إطــﻼق ســراح  ٢٤ســجي ًنا فــي
إطــار محادثــات كيــري ٢٠١٤-٢٠١٣م مــع
السلطة الفلسطينية.
اســتغل نتنيــاهو وجــود ممارســات قمعيــة
لحكومــة حمــاس ضــد ســكان غــزة ،واعتيــاد
خطابات الحركة النارية ومسيراتها ،وإطﻼقهـا
الصاروخي المتقطع على إسـرائيل ،باعتبارهـا
السيناريو الذي سيحدث في الضـفة الغربيـة إذا
انســحبت إســرائيل ،وتــذرع بــه لعــدم إنهــاء
اﻻحتﻼل العسكري.
من ناحية أخرى ،يبني نتنياهو حجته علـى
أن سيطرة حماس على غـزة تثبـت أن السـلطة
الفلسطينية ﻻ تتمتع بالتأييد الكافي الذي يمكنهـا
مـــن تمثيـــل الفلســـطينيين ،وأنهـــا ﻻ تمـــارس
سلطتها على جميع اﻷراضي الفلسطينية.
حماس توفر فرصة ذهبية للحجـة والحجـة
المضادة .إن انفردت بسلطة غـزة كانـت دلـيﻼً
على ضعف السـلطة فـي الضـفة الغربيـة ،وإن
تصــالحت معهــا الســلطة فهــي متصــالحة مــع
جماعة إرهابية.
الراحل صائب عريقات لخص إستراتيجية
نتنيــاهو بقولــه“ :نتنيــاهو وحكومتــه اســتخدموا
اﻻنقسام الفلسطيني كذريعة لعدم صنع السـﻼم.
واﻵن يريدون اسـتخدام المصـالحة الفلسـطينية
كذريعة لنفس الغرض”.
ف ـي عــام ٢٠١٩م ،قــال نتنيــاهو لصــحيفة
إســرائيل هيــوم اليمينيــة :إنــه يعــارض اقــتﻼع
حمــاس مــن غــزة؛ ﻷن ذلــك ســيعطيها ﻷبــو
ملخص ـا الفائــدة التــي قــدمتها ســيطرة
مــازن،
ً
حماس على غزة“ :انقطـع اﻻتصـال بـين غـزة
والضفة”.
بنى نتنياهو بفعالية عﻼقـة معـامﻼت قويـة
مـع حمــاس ،حيــث تحــافظ الحركــة اﻹســﻼمية
علــى الســﻼم مــع إســرائيل مقابــل ضــخ نقــود
شهرية ،وهذه السياسـة كانـت كافيـة ﻹضـعاف
موقــف الســلطة الفلســطينية ،ولــذلك اســتطاع
نتنيــاهو أن يحظــى بــدعم لهــا مــن خصــومه:
نفتالي بينيـت وأفيجـدور ليبرمـان وحتـى بينـي
غانتس؛ حتى أنهم أشرفوا عليها خﻼل مهـامهم
كوزراء للدفاع.

وخــﻼل العقــد اﻷخيــر مــن حكــم نتنيــاهو،
أسست حماس وإسرائيل معادلـة ردع متبادلـة،
حيــث تمنــع حمــاس الجماعــات المســلحة مــن
مهاجمة إسرائيل ،وبالتالي تتجنب انتقام الجيش
اﻹسرائيلي .وفي المقابـل ،يمكـن لقـادة حمـاس
الخروج عل ًنا دون خوف من اﻻغتيال ،واثقـين
من أن نتنياهو سيتجنب إشعال أي تصعيد.
يســـتمتع زعـــيم حمـــاس إســـماعيل هنيـــة
برياضة الركض في الشوارع عندما يكون فـي
غزة .ومروان عيسى ،رئيس كتائب القسام في
غــزة ،يتــردد علــى نــادي البــريج لكــرة الســلة
للعــب ،ويســتعرض أعضــاء حمــاس ويــؤدون
تدريبات عسـكرية بحريـة فـي اﻷمـاكن العامـة
دون خوف من هجوم مفـاجئ ،بـل إن الحركـة
تطلــق مقــذوفات تجريبيــة فــي البحــر ﻻختبــار
دقتها وتحسينها دون خوف من اﻻنتقام.
بل وصل اﻷمر إلى إشعال حروب مفتعلـة
بين الجانبين بهدف إنقاذ نتنيـاهو مـن السـقوط،
وفــتح مجــال لجمــع التبرعــات لحمــاس بحجــة
إعمار غزة.

خﻼل الفتـرة اﻷخيـرة وتكـرار اﻻنتخابـات
اﻹسرائيلية ﻷربع مرات ،كان ﻹخوان إسرائيل
دور في دعم كﻼ الجانبين.
ٌ
منصــور عبــاس – زعــيم القائمــة العربيــة
المشـــتركة – يثيـــر الدهشـــة فـــي إســـرائيل،
والغضـــب لـــدى بعـــض زمﻼئـــه المشـــرعين
العرب ،بعدما سـعى عمليـا لتحسـين العﻼقـات
مع رئيس الوزراء اﻹسرائيلي بنيـامين نتنيـاهو
وحــزب الليكــود ،ودعــا العــرب فــي إســرائيل
ﻻتخاذ خطوات مماثلة.
منصــور عبــاس يــرأس القائمــة العربيــة
الموحدة ،وهو قيادي بارز في الفـرع الجنـوبي
للحركـــة اﻹسـ ـﻼمية ،أحـــد تنظيمـــات إخـــوان
الداخل  -انتقد القائمة المشتركة فـي مقابلـة مـع
التليفزيـــون اﻹســـرائيلي ..قـــال :إن رفضـــها
التعاون مـع حكومـة نتنيـاهو يعنـي عمليـا أنهـا
تســاهم فــي تخلــف المجتمــع العربــي داخــل
إسرائيل.
منصور عباس قرر القيـام بخطـوة لـم يقـم
بها أي سياسي عربي آخر من قبل ،حيث رأى
أن عﻼقة اﻷحزاب العربية مع حكومة نتنيـاهو
كانــت مختلــة ،ولــم تــأت بأيــة ثمــار لمصــلحة
الجمهور العربـي؛ لـذلك التقـى بمسـؤولين فـي
مكتب نتنياهو مباشرة في ديسمبر الماضي.
كانــت الحكومــة تحتاجــه كوجــه للتــرويج
لخطتها لصالح القطـاع العربـي ،وهـي الخطـة

الموزعة علـى خمـس سـنوات وتكلـف حـوالي
 ٥٠٠مليـــون شـــيكل )حـــوالي  ١٥٠مليـــون
دوﻻر( ســـنويا ،ويحتاجهـــا ﻻنتـــزاع خـــدمات
مباشرة يشعر بها ناخبوه.
ستمنح الخطوة منصور عباس أداة لتعظيم
تــأثير الحركــة اﻹســﻼمية والجنــاح السياســي
“القائمة العربية الموحدة” داخل القائمة العربية
أيضــــا الجبهــــة
المشــــتركة ،التــــي تضــــم
ً
الديموقراطيـــة للســـﻼم والمســـاواة ،والتجمـــع
الوطني الديمقراطي ،والحركة العربية للتغيير،
ومن ثم على الحكومة اﻹسرائيلية الجديدة.
من المؤكـد أن هـذا التحـول العربـي تجـاه
حكومة نتنياهو لفت انتباه الناخبين العـرب فـي
إسرائيل الذين يبحثـون عـن سياسـيين يحققـون
نتائج ملموسة من انتخابهم ،وقـد أدى إلـى أداء
أفضل لحزب عبـاس منصـور فـي اﻻنتخابـات
اﻹســـرائيلية ،التـــي تمـــت فـــي  ٢٣مـــارس
الماضي.
تشير استطﻼعات الـرأي اﻷخيـرة إلـى أن
القائمــة المشــتركة ستخســر بضــعة مقاعــد مــن
مقاعدها الـ  ١٥الحاليـة ،وأن تفككهـا -الـذي ﻻ
توجد مؤشرات عليـه حتـى اﻵن -قـد يعنـي أن
بعض اﻷحزاب لن تتجاوز عتبة الوصول إلـى
الكنيست إذا خاضت اﻻنتخابات بشكل منفصل.
عنـــــدما وجـــــد منصـــــور ،اﻹخـــــواني
اﻹسرائيلي ،أن مصلحته لن تنفـع مـع نتنيـاهو،
قرر تحويل وجهه إلـى المنافسـين لـه :اليمينـي
الصهيوني المتطرف نافاتالي بينت ،واليسـاري
يائير ﻻبيد زعيم حزب "هناك مستقبل".
تحــالف عبــاس معهمــا ،ليكــون بــذلك أول
عربي يشارك في حكومة إسـرائيلية منـذ نكبـة
كبيرا في تاريخ
١٩٤٨م ،وهو ما يمثل منعطفًا
ً
القضية الفلسطينية.
تحركــــات منصــــور تثبــــت أن جماعــــة
اﻹخوان ،التي ينتمي إليها ،تسعى بكـل الطـرق
لحفظ النظام السياسي اﻹسرائيلي من اﻻنهيـار،
على عكس إفسـادهم لجهـود مصـر للمصـالحة
بين حمـاس وفـتح ،فـإن اﻹخـوان يبـدون أكثـر
قابليــة للتحــالف مــع الصــهاينة ﻹنقــاذهم مــن
التحـالف مـع إخـوانهم المسـلمين والفلسـطينيين
لقيام الدولة الفلسطينية.

التحالف الـذي جمـع نفتـالي بينيـت ويـائير
ﻻبيد مع منصور عبـاس ،وأوصـل بينيـت إلـى
رئاسة حكومة إسرائيل ،يعتبر دليل خيانـة مـن
جماعة اﻹخوان للقضية الفلسطينية.
بينيــت ،وفــق تقريــر جديــد مــن يــديعوت



أحرونـوت ،مــتهم بارتكــاب مذبحـة قانــا ،التــي
طالت أكثر من  ١٠٠مدني لبنـاني ،حـين كـان
ضــاب ً
طا فــي وحــدة الكومانــدوز خــﻼل عمليــة
عناقيد الغضب في ١٩٩٦م.
الصــحيفة أشــارت أن بينيــت ،الــذي كــان
يقود قوة من  ٦٧جنديًا في لبنان ،قـرر تجاهـل
أوامر قيادة الجيش ،وتغييـر الخطـط التشـغيلية
دون تنسيق مع رؤسائه ،الذين رآهم جبناء وﻻ
يســتحقون الطاعــة ،مــا أدى ﻻستشــهاد ١٠٢
مــدنيا وجــرح  ،١٠بيــنهم  ٤مــن قــوات حفــظ
السﻼم اﻷممية.
وﻻ عجب أن نرى منصور عبـاس ،بـدﻻً
م ـن أن يثــأر لــدماء إخوانــه مــن بينيــت ،يقــوم
بالصﻼة ركعتين شـكر داخـل الكنيسـت بعـد
أن قـــام بالتحـــالف معـــه ،وإنقـــاذ الحكومـــة
اﻹسرائيلية من أن تدخل في دوامة اﻻنتخابـات
التشــريعية الخامســة ،فهــذا المشــهد ﻻ بــد أﻻ
نأخذه بعيدًا عن عبارة مرسي لبيريز "صديقكم
الوفي".
أيضــا أن نــرى اتحــاد علمــاء
وﻻ عجــب
ً
القرضاوي ،اﻹخواني ،يبارك لعباس خطواته،
فالخيانة تسري في عروقهم مسرى الدم.

يوم بعد يوم ،يتأكد لنا صدق المفكر عباس
محمود العقاد في تلميحه في مجلة اﻷساس سنة
١٩٤٨م إلى يهودية حسن البنـا ،فيهوديـة البنـا
وإن كنــا غيــر متأكــدين منهــا نسـبًا ،فـنحن فــي
أقوى حاﻻت التأكد منها بفعله وفعـل جماعتـه،
التي خربت جميع اﻷوطان اﻹسـﻼمية ،وشـقت
الصف الفلسـطيني ،واﻵن تحـافظ علـى الكيـان
السياسي للمحتل.
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.

الدكتور



وعن عمر بن الخطـاب 
عــن أبــي ســعيد الخــدري  أن النبــي
 قــال) :إيــاكم والجلــوس بالطرقــات(.

عـن النبـي

 قــال – وفيــه ) :-وتغيثــوا الملهــوف
وتهدوا الضال( .رواه أبو داود.

فقالوا :يا رسول ﷲ ،ما لنـا مـن مجالسـنا بـُ ﱞد
نتحدث فيهـا ،فقـال) :فـإذ أبيـتم إﻻ المجلـس،

عـــن أبـــي هريـــرة  أن رســـول ﷲ

فــأعطوا الطريــق حقــه( .قــالوا :ومــا حــق



الطريق يا رسول ﷲ؟ قال) :غـض البصـر،

غصن شوك على الطريق ،فأخره فشـكر ﷲ

وكــــــف اﻷذى ،ورد الســــــﻼم ،واﻷمــــ ـر

له فغفر له( متفق عليه.

ار ِه ْم َو َيحْ ف ُ
َظ ـوا
لّ ِْل ُم ـؤْ مِ نِينَ َيغُ ﱡ
ْص ـ ِ
ض ـوا ِم ـ ْن أَب َ
ـر ِب َم ـا
فُ ـ ُرو َج ُه ْم ذَ ِل ـكَ أ َ ْز َك ـى لَ ُه ـ ْم إِ ﱠن ﱠ َ َخ ِبيـ ٌ
ِ
ِ
َي ْ
صـــ َن ُعونَ * َوُقـ ـل ّلِْل ُ ْ ِمَـ ـات َ ْغ ُ ْ ـ ـ َ مـ ـ ْ
أَ ْ َ ـ ِ
وج ُه ﱠ ) النـور،٣٠ :
ارِه ﱠ َوَ ْ َف ْ ـ َ َفـ ُ َ
.(٣١

قال) :بينما رجل يمشي بطريق ،وجـد

 -١قال ﷲ تعالىِ  :إ ﱠن الﱠذِينَ يُحِ بـﱡ ونَ أَن

بالمعروف ،والنهي عن المنكر( .متفق عليه.

اﻷولـــى فـــي حـــق هـــؤﻻء القـــوم عـــدم

عذَابٌ أ َ ِلـي ٌم
تَشِي َع الفَاحِ َ
شةُ فِي الﱠذِينَ آ َمنُوا لَ ُه ْم َ

وعــن أبــي طلحــة  قــال :كنــا قعــودًا

الجلــوس فــي الطريــق ،فــإن أبــوا إﻻ ذلــك،

اﻵخـــ َرةِ َو ﱠ ُ َي ْع َلـــ ُم َوأ َ ْنـــت ُ ْم ﻻَ
ِفـــي الـــ ﱡد ْن َيا َو ِ

باﻷفنية نتحدث ،فجاء رسـول ﷲ  فقـام

فعليهم أن يعطوا الطريق حقها ،ويمتثلوا أمر

تَ ْعلَ ُمونَ ) النور.(١٩ :

علينا ،فقال) :مـا لكـم ولمجـالس الصـعدات؟

رسول ﷲ .

 -٢وقــال ﷲ تعــالىَ  :وﻻَ تَ ْقعُ ـدُوا ِب ُك ـ ِّل

اجتنبوا مجالس الصعدات( فقلنـا :إنمـا قعـدنا

كمـا أن إطـﻼق البصــر فـي الحـرام مــن

س ِبي ِل ﱠ ِ َمـ ْن
ص َراطٍ تُو ِعدُونَ َوت َ ُ
صدﱡونَ َ
ِ
عن َ

لغير ما بأس ،قعـدنا نتـذاكر ونتحـدث ،قـال:

اﻷمـور المحرمــة ،فقــد أمــر ﷲ تعــالى كافــة

آ َمنَ ِب ِه َوتَ ْبغُو َن َها ع َِوجا ً َوا ْذ ُك ُروا ِإ ْذ ُكنت ُ ْم قَلِيﻼً

)إمــا ﻻ ،فــأدوا حقهــا :غــض البصــر ،ورد

المــؤمنين والمؤمنــات بغــض البصــر عــن

فَكَثﱠ َر ُك ْم َوان ُ
ْف كَانَ
ظ ُروا َكي َ

َعاقِ َبةُ ال ُم ْف ِسدِينَ 

السﻼم ،وحسن الكﻼم( .رواه مسلم.

النظر إلى الحـرام ،حيـث قـال تعـالىُ  :قـل

)اﻷعراف.(٨٦ :



 -٣وعن أبي هريـرة 

اختلفــتم فــي الطريــق جعــل عرضــه ســبعة

قـال :سـمعت

رسول ﷲ  يقول) :كل أمتي معـافى إﻻ

أذرع.

المجــاهرين ،وإن مــن المجــاهرة أن يعمــل

عن أبي هريرة  قال :قال رسول ﷲ

ونازع في هذا التحديد جمع من متأخري

الرجل بالليل عمﻼً ،ثم يصبح وقد ستره ﷲ،

) :ليس للنساء وسط الطريق( رواه ابن

الشافعية ،قال الزركشي تب ًعا لﻸذرعي :تـابع

فيقول :يا فـﻼن ،عملـت البارحـة كـذا وكـذا،

حبان.

النووي في هذا التحديد إفتـاء ابـن الصـﻼح،
ومـذهب الشــافعي :اعتبــار قـدر الحاجــة فــي

وقد بات يستره ربه ،ويصبح يكشف ستر ﷲ
عنه( متفق عليه.

أمن الطريـق يشـمل اﻷمـن علـى الـنفس
والمال ،وذلك وقت خروج الناس للحج؛ ﻷن

عـــن أبـــي هريـــرة  أن رســـول ﷲ

اﻻستطاعة ﻻ تثبت بدونه.

طريق الناس أو في ظلهم( رواه مسلم.

إن كانــت الطريــق مــن أرض مملوكــة
يسـ ِّبلها مالكهــا فتقــدير مســاحة الطريــق إلــى

إلـى مــا اتفــق عليــه المحيــون ،فــإن تنــازعوا

) :إذا ســافرتم فــي الخصــب ،فــأعطوا
اﻹبـل حظهـا مــن اﻷرض ،وإذا سـافرتم فــي

عرف أهل المدينة ،وصرح بذلك المـاوردي

وإن زاد على سـبعة أذرع ،أو عـن قـدر

اختياره ،واﻷفضل توسـيعه ،وعنـد اﻹحيـاء:

عن أبي هريرة  قال :قال رسول ﷲ

منها ،والحديث محمول عليه؛ ﻷن ذلـك كـان

والروياني من الشافعية.

اللعــا َن ْين( .قــالوا :ومــا
 قــال) :اتقــوا ﱠ
اللﱠ ﱠعانان يا رسول ﷲ؟ قال) :الذي يتخلى فـي

قدر الطريق ،زاد عن سـبعة أذرع أو نقـص

جعل سبعة أذرع ،لحـديث أبـي هريـرة 
قال :قضى النبـي إذا تشـاجروا فـي الطريـق
الميتاء بسـبعة أذرع ،ورواه مسـلم بلفـظ :إذا

الحاجـــة لـــم يغيـــر؛ ﻷن الطـــرق واﻷفنيـــة
كاﻹحبــاس للمســلمين ،فــﻼ يجــوز ﻷحــد أن
يســتولي علــى شــيء منهــا ،أو يقتطــع مــن
طريــق المســلمين شــيﺋًا وإن كــان الطريــق
واسـ ًعا ،ﻻ يتضــرر المــارة بــالجزء المقتطــع
منه ،لما روي عن الحكم بن الحارث السلمي
أن النبــي  قــال) :مــن أخــذ مــن طريــق

السنة ،فأسـرعوا عليهـا السـير ،وإذا عرسـتم

شـبرا طوقـه ﷲ يـوم القيامـة مـن
المسلمين،
ً

بالليل ،فاجتنبوا الطريق ،فإنها مـأوى الهـوام

سبع أرضين ،ويهـدم إن اسـتولى شـخص أو

بالليل( رواه مسلم.

اقتطع من الطريق وأدخله فـي بناﺋـه( ،وفـي
قول المالكية :أنه ﻻ يهدم عليه ما اقتطع منها
إذا كان مما ﻻ يتضرر به المارة ،وﻻ يضيق

عن عاﺋشة  قالت :كان النبـي 

على المارة لسعته.

يعجبه التيمن فـي تنعلـه وترجلـه ،وطهـوره،

وإلى اللقاء فـي المقـال القـادم إن شـاء

وفي شأنه كله .متفق عليه.

ﷲ ﺗﻌالى.



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





سماء الدنيا إلى اﻷرض؛ ويـرد هـذا التفسـير



ض
﴿ولَ ُكـ ْم ِفـي اﻷ َ ْر ِ
قولــه فــي اﻵيــة اﻷولــىَ :

يقول اﻹمام المجدد السيد محمـد ماضـى
أبو العزائم :

المفسرين :الجملة اﻷولـى أمـر بـالهبوط إلـى
سماء الدنيا .والجملة الثانية أمر بالهبوط مـن

ُم ْستَقَ ﱞر َو َمتَاعٌ إِلَى حِ ين﴾ فإن هذه اﻵيـة تـدل
بصريح البيان أن الهبوط إلـى اﻷرض ﴿فَإِ ﱠمـا

قوله تعالى﴿ :قُ ْلنَا ا ْه ِب ُ
يعـا﴾.
طـواْ مِ ْن َهـا َجمِ ً

َيأ ْ ِت َي ﱠن ُكم ِ ّم ّنِي ُهـدًى﴾ هنـا يسـجد العقـل لكشـف

توكيــد للجملــة التــي قبلهــا .وإن قــال بعــض

أسرار التوحيد العالية – يقول تعالى﴿ :فَإِ ﱠمـا﴾
أتى بإن الشرطية المدغمة في ما ليقيم الحجة
علينا أنه ﻻ يجـب عليـه سـبحانه شـيء؛ ﻷنـا
جميع ـا بالنســبة إليــه عبيــد مربوبــون وعبــاد
ً
مقهورون ،فهو سبحانه الهادي الـذي يتجلـى
باسمه الهادي فيؤتي مـن سـبقت لـه الحسـنى
قسطه من الهـدى ،ثـم بعـد أن كشـف السـتار
عن حقيقة التوحيد في الهدى أثبت لنـا عمـﻼً
ﻹثبــات اﻷســباب التــي أقامهــا ســبحانه بينــه
وبين خلقه ،ﻻ شك في أن من اتبـع هـدى ﷲ
الذي آتاه يعتقد حق اليقـين أن اتباعـه للهـدى



هــو بتوفيــق ﷲ تعــالى فــي عنايتــه وســابق

ار﴾ يعني الذين تصحبهم النار أبد اﻵبدين،
ال ﱠن ِ

إرادتــه الحســنى ل ـه ،إذ ﻻ حــول للعبــد عــن

أو أنهم أصحابها ﻻ يفارقونها ،وفى ذلك مـن

معصــية ﷲ وﻻ قــوة لــه علــى طاعــة ﷲ إﻻ

شديد التخويف ما فيه .وهنا ألمع ﻷهل الصفا

ومـن آتـاه ﷲ الهـدى ،كيـف يعتقـد أنـه

– نعمــة ﷲ عليــك أيهــا الســالك بإقامتــك فــي

بحوله وقوته اتبع هدى ﷲ تعـالى هـذا مـا ﻻ

طاعته ومسارعتك إلى تحصيل العلم النـافع،

يتصوره إﻻ من لم يتبع هدى ﷲ تعالى ممـن

ومحافظتك على اﻷدب مع الشريعة المطهرة

يحتس جرعة من صـافى شـراب التوحيـد
لم
ِ

هي أعظم النعم مـن ﷲ عليـك توجـب عليـك

بصــحبة العلمــاء الربــانيين .قــال ِ ) :إ ﱠن

دوام الشكر والذكر لحضرته العليـة .فاحـذر

ش ْي َ
ٱل ﱠ
طانَ َل َي ْجـ ِري ِفـي ٱ ْبـ ِن آد ََم َم ْجـ َرى ٱلـد ِﱠم(

أيها السـالك أن تشـهد أنـك عابـد وأن غيـرك

با

ومن علم أن الشرك ظاهر وأخفى سارع إلى
تحصــيل العلــم بــا خوفً ـا مــن الوقــوع فــي
الشرك الخفـى أو اﻷخفـى ،وقـد كثـر الـدعاة
إلـــى اﻷعمـــال وقـــبلهم الجـــاهلون ،فتـــراهم

وذلك فضل ﷲ يؤتيه من يشاء.

عــاص ،أو أنــك خيــر مــن مرتكبــي الكبــائر
بعملك فيدخل عليك الشرك من حيث ﻻ تعلم،

﴿


الهدايــة والتوفيــق خيــر مــن العافيــة والمــال
وتكون قد مننت على ﷲ بعملـك ،فـإن نعمـة

كثيـرا مـن غيـر أن
كثيرا ويـذكرون
يصلون
ً
ً

هــذه اﻵيــة الشــريفة مقابــل ﴿فَ َمــن ت َِبــ َع

يتعلموا شيئًا من علوم التوحيد العالية التي ﻻ

َاي﴾ فــإن اﻷمــر باطــل أو حــق ،وكــأن
ُهــد َ

تتلقى إﻻ ممن أثنـى ﷲ علـيهم بقولـه تعـالى:

المعنى وﷲ أعلم :ومن كفروا وكذبوا بآياتنـا

رسول ﷲ  .وخير المحبوبين

﴿ ِإ ﱠن َما َي ْخشَى ﱠ َ مِ ْن ِع َبا ِد ِه ْالعُلَ َماء﴾ أمـا دعـاة

ص َحابُ
أولئك أصحاب النار – وفى قوله﴿ :أ َ ْ

مــن جاهــد نفســه فــي ذات ﷲ واعتقــد أنــه

الجهالـــة وعلمـــاء الـــدنيا  -خدمـــة الملـــوك

واﻷوﻻد.
أسأل ﷲ لي ولك يا أخي أن يؤدبنا بأدب
تعالى

مسيء وظالم لنفسه ،فأدام التوبة واﻻسـتغفار

واﻷمــــراء الـــــذين مقصـــــدهم الوظـــــائف



عقب كل عمل صالح وهي ،سنة رسـول ﷲ

والرياسات  -فليسوا من هداة اﻷمة وﻻ ممـن

    

 ،فإنه كان إذا سلم من الصﻼة اسـتغفر

يزيلون عن القلوب الغمة.

   


والهدى الذي يؤتيـه ﷲ تعـالى هـو بعثـة

  

قلوب أهل اﻹيمان والبيـان الـذي بينـه ورثـة

    

الرسل وإنزال الكتب والنور الذي يجعله في

الرسل عليهم الصﻼة والسﻼم والعقـل القابـل
للفقه عن ﷲ تعالى.
ومـن الهـدى صـحبة اﻷخيـار وإلهـام ﷲ
العبد في صحوه ومنامه .وهو أنـواع كثيـرة.

   


  
   







ﷲ تعالى وهي ،إشارة إلى أهل القلوب الذين
تذوقوا حﻼوة اﻹيمان).(١
وبهذا نكون قد ألقينا الضـوء علـى قولـه
علَ ْي ِه ْم َوﻻَ
َاي فَﻼَ خ َْو ٌ
ف َ
تعالى :فَ َمن تَ ِب َع هُد َ

هُ ْم َيحْ زَ ُنونَ 

)البقرة (٣٨ :وأن أهل اﻷتباع

هم الذين ﻻ خوف عليهم وﻻ هم يحزنون.





فى مجال اﻻستشهاد بكﻼم اﻷئمة فــى
العقيــدة نجــد اﻹمــام  يــذكر فــى كتبــه
مجموعة كبيرة من اﻷئمة نذكر منهم:
أبو بـكر الشـــبلى) ..(١وأبـــو الحســـن
البوشـــــــنجى) ..(٢واﻹمـــــــام جعفـــــــر
الصــادق) ..(٤)(٣والــدقاق) ،(٥وإي ـاس بــن
جانبـا مــن استشــهاد
معاويــة) (٧)(٦ونــذكر
ً

زعم أن ﷲ فى كــل شــىء أو مـــن شــىء
أو على شىء فقد أشرك ،إذ لــو كـان فــى
محصورا ،أو كان مــن شــىء
شىء لكان
ً
لكان محدثًا ،أو لو كان على شــىء لكــان
محمــوﻻً .وقــال أبــو الحســن البوشــنجﻲ:
التوحيد أن تعلم أنه غيــر مشــبه للــذوات،
وﻻ منفى

للصفات").(٨






اﻹمــــام بكﻼمهــــم" :ســـــئل ذو الـــــنون

وإلــى جانــب مــا تقــدم مــن المصــادر

ـر ْح َم ُن
المصــرى عــن قولــه تعــالى :الـ ﱠ

المختلفـــة التـــى اســـتقى منهـــا عقيدتـــه -

اس ـت ََوى) طــه (٥ :قــال:
ع َل ـى ْال َع ـ ْر ِش ْ
َ

وتتمثــل كمــا ذكــرت فــى القــرآن الكــريم

أثبـــت ذاتـــه ونفــى مكانــه ،فهــو موجــود

وكتب الحديث والعقيدة والفرق والتوحيــد

بذاته ،واﻷشياء موجودة بحكمه كما شــاء

 -هنــاك مصــدر مهــم أخــذ منــه اﻹمــام

سبحانه .وقال اﻹمام جعفر الصادق :مـن

عقيدتــه وتتمثــل فــى شــيوخه الــذين نقــل



عنهم العلم ،ولقد كان لوالده وهو أول من
تتلمذ له اﻹمام أبو العزائم وكان له جهود
عظيمــة فــى تثبيــت العقيــدة عنــد إمامنــا،
فكان مما أخبر به اﻹمام :أنه تربــى فــى
كنف العلم وتغذى بلبانه على عــين والــده
عالمـا فاﺿـﻼً،
– رحمه ﷲ – حيث كان
ً
لديه خزانة كتب نفيسة).(٩

وقــد مالــت نفــس اﻹم ـام إلــﻲ الشــيخ

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ

حسن الطويل فيما بعد ،فتلقــﻲ منــه علــوم

واﻷخــﻼق عل ـى طريقــة اﻹمــام الغزالــﻲ

التوحيد ،وصحبه زمنًا).(١٠

 ....وأجازنﻲ بذلك أكثر مشايخﻲ").(١٢



) (١هـــو دلـــف بـــن جحـــدر الشـــبلﻲ أبـــو بكـــر،
)٢٤٧ـ ٣٣٤هـ( بغدادي المولد والمنشـأ ،وأصـله
أسروشنه من بﻼد ما وراء النهر ،صـحب الجنيـد
ومن فﻲ عصره ،وتوفﻲ ببغداد) .البداية والنهاية:
) ،(١٣٢/١١ســـير أعـــﻼم النـــبﻼء،(٣٣١/١٤ :
)شذرات الذهب.(٢٥٦/٢ :

صــاحب الشــيخ محمــد القفــاص فتــرة
لدراسة علوم اللسان والتوحيد).(١١


يقــول اﻹمــام " :فــإنﻲ والحمــد
علــﻲ نعمائــه وإحســانه قــد أكرمنــﻲ ﷲ
تعــالﻲ بصــحبة رجــال مــن أهــل العلــم
والعمل والحكمة والحــال ،وتلقيــت عــنهم
بعــد أن تلقيــت العلــم الشــريف بــاﻷزهر
ومدرسة دار العلوم ببﻼد مصر ،فتلقيــت
باﻷزهر الشريف الفقه على مذهب اﻹمام
مالك ،والعقائد على أصــول أهــل الســنة،

) (٢أبــو الحســن عبــد الرحمــان بــن محمــد بــن



    
  
  

  
   

 
  
   

   






المظفــر الــداودي البوشــنجﻲ الشــافعﻲ المتــوفى
علمـا وفﺿـﻼً
 ٤٦٧فقيه محدث ،شيخ خراسـان ً
وجﻼلــــة وســــن ًدا ،اســـتقر ببوشــــنج للتصــــنيف
والتدريس والفتوى والتذكير ،وصار وجه مشـايخ
خراســان ،يعبــر عنــه يــاقوت فــﻲ معجــم البلــدان
شعرا ،وذكر له ابن الجوزي:
باﻹمام وذكر له
ً
كان فﻲ اﻻجتماع للناس نور
فمﺿى النور وادلهم الظﻼم
فـسد الناس والزمان جميعًا
فعلى الناس والزمان السﻼم
وذكــره الســبكﻲ وحكــى عــن الحــافظ الجرجــانﻲ
ثناءه عليـه بقولـه :شـيخ عصـره ،وأوحـد دهـره،
واﻹمام المقدم فﻲ الفقـه واﻷدب والتفسـير ،وكـان
ورعـ ـا ،حســـن الســـمت بقيـــة المشـــايخ
زاهـ ـ ًدا
ً
بخراســان ،وأعﻼهــم إســنا ًدا ،أخــذ عنــه فقهــاء
بوشنج ،توفﻲ وله ثﻼث وتسعون سنة ،وقـال ابـن
شاكر :كان من اﻷئمة الكبار فﻲ معرفـة المـذهب
والخﻼف واﻷدب ،مع علو اﻹسـناد ،وذكـر جملـة
من شعره منها قوله:
إن شئت عي ً
شا طيبًا * يغـدو بــﻼ منـــازع
فــاقنع بما أوتــيـتـه * فالعيش عيش القانع
ـن علــﻲ زيــن
) (٣هــو اﻹمــا ُم جعفـ ُ
ـر ب ـ ُن محمـ ِد بـ ِ
الحسين السـبط بـن الصـحابﻲ الجليـل
بن
ِ
العابدين ِ
علﻲ بن أبﻲ طالب  ابن عم النبﻲ  وزوج
ابنتــه فاطمــة البتــول  .ولــد ســنةَ ثمــانين مــن
الهجــرةِ ،وتـــوفﻲ ســنةَ ١٤٨هــــ وعمــرهُ ثمـــا ٌن
وستون سنةٍ ،وبالمدين ِة وﻻدتُهُ ووفاتُهُ.
) (٤الطريق إلى ﷲ لﻺمـام أبـى العـزائم ص ٥٨
– .٦١
) (٥الشيخ أبﻲ علﻲ الحسن بن علـﻲ النيسـابوري
المعروف بالـدقاق وكـان إمـام وقتـه ،وهـو أسـتاذ
اﻹمــام القشــيري وتــوفﻲ فــﻲ ســنة اثنتــﻲ عشــرة
وأربعمائة  -وفيات اﻷعيان.
) (٦هو القاﺿـﻲ المشـهور إيـاس بـن معاويـة بـن
قـرة المزنــﻲ ،مﺿــرب المثـل فــﻲ الــذكاء ،وكــان
فقيهـ ـا ،تـــوفﻲ ســـنة ١٢٢هــــ .٧٤م ،الزركلـــﻲ
ً
)اﻷعـــﻼم( ج ٢ص ،٣٣ابـــن خلكـــان )وفيـــات
اﻷعيان( ج ١ص ،٨١أبـو نعـيم )حليـة اﻷوليـاء(
ج ٣ص.١٢٣
) (٧دستور آداب السلوك لﻺمام أبـى العـزائم مـن
ص .١٢إلى ص.١٤
)) (٨الطريــق إلــى ﷲ( لﻺمــام أبــى العــزائم صـــ
.٥٩
) (٩خاتم الوراث المحمديين ص .١٤
) (١٠المرجع السابق ص .٢٤
) (١١المرجع السابق ص .٢٠
) (١٢المرجع السابق ص .١٠٨



الثالث :وسط بين الطرفين ،وهو كـل
حــظ عاجــل ولكنــه معــين عﻠــى أعمــال
اﻵخرة خادم لهـا ،كقـدر القـوت وكـل مـا
يﻠزم اﻹنسان لﻠبقاء فﻲ الحياة ،وهو وسيﻠﺔ
لفعل الطاعات؛ لذلك فهو لـيس مـن الـدنيا
المذمومﺔ ،أمـا إن كانـت النيـﺔ فيـه ترجـع
ِّ
الحظ العاجل والمتعﺔ القريبـﺔ والتـنعم
إلى
التقوى عﻠى الطاعﺔ فهـو
المجرد دون نيﺔ ّ ِ
من الدنيا المذمومﺔ.
فالدنيا مذمومﺔ إﻻ ما أعان منها عﻠـى
الخيــر والتقــوى؛ لــذلك قــال النبـﻲ :
)من طﻠـب الـدنيا حـﻼﻻً
مفـاخرا؛
مكـاثرا
ً
ً
لقى ﷲ وهو عﻠيـه غضـبانٌ  ،ومـن طﻠبهـا
استعفافًا عن المسألﺔ وصيانﺔ لنفسه؛ جـاء
يوم القيامﺔ ووجهه كالقمر ليﻠﺔ البدر(.
إذن ..فالدنيا ﱡ
حظ نفسك العاجـل الـذي
وعبـر ﷲ عـن
ﻻ حاجﺔ فيه ﻷمر اﻵخرة .ﱠ
ِّ
الحظ بالهوى فقال تعالىَ  :وأ َ ﱠمـا َمـنْ
هذا
ْ
ﱠ
َ
الهـ َوى *
ن
ع
س
ف
ن
ال
ى
ه
ن
َ
و
ه
ب
ر
ام
ق
م
اف
ّ
ِ
َ َ ِ َ
َخ َ َ َ َ ِ َ َ
ِﻲ ال َمأ ْ َوى) النازعـات،٤٠ :
فَإ ِ ﱠن ال َج ﱠنﺔَ ه َ
.(٤١



كــل حــدث مــن أحــداث الحيــاة  -أي
كل ما قبل الموت -فهو دنيا؛ ﻷنه قريـبٌ
وك ﱡل ما بعد الموت هو اﻵخرة.
فكل ما لك فيه ﱞ
حظ عاجـل ونصـيبٌ
دان وشهوة ٌ ولـذة عاجﻠـﺔ
قريبٌ وغرض ٍ
الحال قبل الوفاة ،فهﻲ الدنيا.
إﻻ أنه ليس كل ما لك فيه ﱞ
حظ وميل
مذمو ًما ،وإنما ينقسم إلى ثﻼثﺔ:
اﻷول :مــا يصــحبك إلــى اﻵخــرة،
كــالعﻠم لوجــه ﷲ ،والعمــل الخــالص ،
وهــو مــن الــدنيا ولكنـه محمــود ،والنبـﻲ
ى من دنياكم ثـﻼث:
 قالُ ) :ح ِّبب إِلَ ﱠ
النساء ،والطيبُ  ،وجعﻠت قرة عينﻲ فـﻲ
الصﻼة().(١
ﱞ
حـظ عاجـل وﻻ
الثانﻲ :كل مـا فيـه
ثمرة له فﻲ اﻵخـرة؛ كالتﻠـذذ بالمعاصـﻲ
والتنعم بالمباحات الزائـدة عـن الحاجـﺔ.
فهــذا كﻠــه مــن الــدنيا المذمومــﺔ ،وهــﻲ
المحظورات من المعاصﻲ.

مجامع الهوى فـﻲ خمسـﺔ أمـور كمـا
فﻲ قوله تعالى :ا ْعﻠَ ُموا أ َ ﱠن َما ال َح َياة ُ الـ ﱡد ْن َيا
لَعِبٌ َولَ ْه ٌو َو ِزي َنﺔٌ َوتَفَا ُخ ٌر َب ْي َن ُك ْم َوتَ َكاث ُ ٌر فِﻲ
اﻷ َ ْم َوا ِل َواﻷ َ ْوﻻ ِد) الحديد.(٢٠ :
ثم نجد أن ﷲ قد وضح اﻷعيان التـﻲ
تحصل منهـا هـذه الخمسـﺔ ،وهـى سـبعﺔ،
اس ُحــبﱡ
فــﻲ قولــه تعــالىُ  :ز ِّيــنَ ل ﱠِﻠنــ ِ
ﱠ
ير
الش ـ َه َوا ِ
ت ِم ـنَ ال ّن َ
ِس ـاءِ َو ْال َب ِن ـينَ َو ْالقَ َن ـاطِ ِ
ْ
ْ
ﱠ
َ
ضــ ِﺔ َوالخ َْيــ ِل
ب َوال ِف ﱠ
ال ُمقَنطــ َرةِ ِمــنَ الــذ َه ِ
ث ذَ ِلــكَ َم َتــاعُ
ال ُم َســ ﱠو َم ِﺔ َواﻷ َ ْن َعــا ِم َو ْال َحــ ْر ِ
ال َح َياةِ ال ﱡد ْن َيا) آل عمران.(١٤ :
وحكمﺔ جعل هذه الزينﺔ إنما ﻻختبـار
اﻹنسان؛ لقوله تعالىِ  :إ ﱠنا َج َع ْﻠنَا َما َع َﻠـى
ســ ُن
اﻷ َ ْر ِ
ض ِز َينــﺔً لﱠ َهــا ِل َنب ُْﻠــ َوهُ ْم أَي ُﱡهــ ْم أَحْ َ
ع َمﻼً) الكهف.(٧ :
َ
ْ
المـ ْوتَ َوال َح َيـاة َ
وقوله  :ﱠالـذِي خ ََﻠـقَ َ
ع َم ـﻼً َو ُه ـ َو العَ ِزيـ ُ
ـز
س ـنُ َ
ِل َيبْﻠُ ـ َو ُك ْم أَ ﱡي ُك ـ ْم أَحْ َ
ور) المﻠك.(٢ :
الغَفُ ُ
كل هذه المعطيـات إنمـا تـدفع العاقـل
خالصـا ،
الﻠبيــب إلــى أن يوجــه القصــد
ً
يعرضه فﻲ بعـض اﻷحيـان
وإن كان ذلك ِ ّ



لحرمــان مــن لــذة عاجﻠــﺔ فــﻲ الــدنيا ،ومــا
أهونـها عﻠى ﷲ!!.
مــر رســو ُل ﷲ  عﻠــى شــاة ميتــﺔ
ﱠ
فقال) :أترون هذه الشاة ه ِّينـﺔً عﻠـى أهﻠهـا؟(
قالوا :من هوانـها ألقوها .قال) :والذي نفسﻲ
بيده لﻠدنيا أهون عﻠى ﷲ من هذه الشاة عﻠـى
أهﻠها ،ولو كانت الدنيا تعـدل عنـد ﷲ جنـاح
كافرا منها شربﺔ ماء().(٢
بعوضﺔ ما سقى
ً
والنبــﻲ  يقــول) :الــدنيا مﻠعونــﺔ،
مﻠعو ٌن ما فيها إﻻ ذكر ﷲ ومـا واﻻه وعـالم
أو مــتعﻠم()ٍ ،(٣ويقــول ) :حــب الــدنيا
رأس كـــل خطيئـــﺔ()) ،(٤وإن الـــدنيا حﻠـــوة ٌ
فناظر كيف
خضرة ،وإن ﷲ مستخﻠفكم فيها
ٌ
تعمﻠون().(٥
إن بنى إسـرائيل لمـا بسـطت لهـم الـدنيا
ومهدت تـاهوا فـﻲ الحﻠيـﺔ والنسـاء والطيـب
والثياب.
ويقــول النب ـﻲ ) :مــن كانــت الــدنيا
همه فرق ﷲ عﻠيه أمـره ،وجعـل فقـره بـين
عينيه ،ولم يأتـه مـن الـدنيا إﻻ مـا كتـب لـه،
ومن كانت اﻵخـرة نيتـه جمـع ﷲ لـه أمـره،
وجعــل غنــاه ف ـﻲ قﻠبــه ،وأتتــه الــدنيا وهــى
راغمﺔ().(٦
وفى الحديث القدسﻲ) :يا ابن آدم ،تفرغ
ً
رزقـا .يـا
لعبادتﻲ أمﻸ قﻠبك غ ًنى وأمﻸ يدك
فقـرا وأمـﻸ
ابن آدم ،ﻻ تباعد منى أمﻸ قﻠبك ً
يدك شغﻼً().(٧
وهكذا ،يتضح مما سبق أن الدنيا مﻠعونﺔ
إﻻ ما أدى إلى اﻵخرة من عﻠم وعمـل ،وأن
الحياة كﻠها – بخيرهـا وشـرها  -ابـتﻼ ٌء مـن
ﷲ تعــالى لعبــاده ،فمــن شــغﻠته الــدنيا عــن
اﻵخــرة فقــد ســقط ف ـﻲ الفتنــﺔ ،ومــن شــغﻠته
اﻵخرة أتته الدنيا راغمﺔ ،وحـاز الخيـر كﻠـه
فﻲ الدنيا واﻵخرة.
َو َما َي ْع ِقﻠُ َها إِ ﱠﻻ ْال َعـا ِل ُمونَ َ ..و َمـا َيـذﱠ ﱠك ُر إِﻻﱠ
ار.
أُولُو ْاﻷ َ ْل َبا ِ
ص ِ
ب ..فَا ْعتَ ِب ُروا َيا أ ُولِﻲ ْاﻷ َ ْب َ
) (١الﻨﺴﺎﺋﻲ ،ك :عشرة الﻨﺴﺎء ،ح.٣٨٧٨
) (٢الترمذي ،ك :الزهد ،ح.٢٢٤٢
) (٣الترمذي ،ك :الزهد ،ح.٢٢٤٤
) (٤كﻨز العمﺎل ،ح.٦١١٤
) (٥مﺴلم ،ك :الذكر ،ح .٤٩٢٥
) (٦الترمذي ،ك :صفة القيﺎمة ،ح.٢٣٨٩
) (٧الترمذي ،ك :صفة القيﺎمة ،ح.٢٣٩٠



والطريق إليه هو :الﻌلم واﻷخﻼق؛ لكن واقﻌنا يقول :التﻌلـيم فاشـل،

قامت مشيخة الطريقــة العزميــة تحــت رعايــة ﺳــماحة الﺳــيد

واﻷخﻼق فاسدة ،والمادة سيطرت على سلوكيات الناس.

محمد عﻼء الدين ماضى أبى العزائم شــيخ الطريقــة العزميــة

وطالب سماحته أن يسأل كل واحد نفسه :ماذا فﻌلت كـي أصـل

١٤٤٢ه ،تأكيـ ًدا لــدورها

إلى الجنة؟ ،وواصل سماحته قاﺋﻼً :الفكـر الوهـابي نشـر فـي اﻷمـة

عدة محاضرات خﻼل شـهر 

الكبير فى تبصير اﻷمة بالواجب المطلوب منها:

عذاب القبر وأهوال يوم القيامة؛ من أجل أن ييأس الناس من دخول
الجنة ،ويكرهوا لقاء ﷲ!!.

فــى يــوم الثﻼثــاء  ٢٧

وخــتم ســماحته كلمتــه بقولــه" :ﻻ بــد أن نهــتم بتوحيــد الكلمــة،
١٤٤٢ه ،الموافــق ٢٠٢١/٦/٨م

أقيمت ليلة أهل البيت الرابﻌـة 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 بقول مهاتير محمد رﺋيس وزراء ماليزيا) :الذي مزق اﻷمة
اﻹسﻼمية هو مﻌاوية وليس اﻻستﻌمار ،اﻻستﻌمار مـزق الممـزق(،
وأضاف سماحته :أن سبب عـدم توحـد اﻷمـة اﻹسـﻼمية هـو فقـدان
اﻹرادة ،وأن سبب تخلفنـا هـو أننـا لـم نقـدم شـيﺋًا – سـنة وشـيﻌة –
ﻷهل البيت ،تقريبًا أﺋمة أهل البيت قتلوا واﻷتباع سلبيون.
وأكد سماحته أن رسول ﷲ  وضـع لنـا هـدفًا هـو :الجنـة،

والبحث الﻌلمي ،ومقاومة الباطل مقاومة سلبية )المقاطﻌـة( ،وتقليـل
الزيادة السكانية الرهيبة".
وواصل الشريف عبد الحليم الﻌزمي الحسيني حديثه حول سيرة
أهل البيت  ،بالحديث عن أساليب اﻹمـام جﻌفـر الصـادق فـي
فصـل الحـديث عـن سياسـة أبـي
مواجهة خطر ال ُملك الﻌباسـي ،ثـم ﱠ
جﻌفر المنصور ضد اﻹمام الصادق ،ثم كشف عن تحـرك الﻌلـويين
نحو الثورة ضد المنصور وموقف اﻹمام الصادق من آل الحسن ،ثم
ب ﱠين خطوات ثورة محمد )ذي النفس الزكية( وموقف اﻹمام الصادق
منها.
وقامت الفرقة الﻌزمية بإنشـاد القصـاﺋد الﻌزميـة بقيـادة اﻷسـتاذ
أحمد مخلوف.






ﱠ ﱠ
ﺑﻴﻨﺎ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺍﻷﺣﺴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﻖ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ

ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﳍﺪﻱ ﺍﳌﻨﺰﻝ ﻣﻦ ﺍﷲ



ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻠﻪ

ﺑﻌﺎﻣﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺍﻹﳒﻴﻞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ،ﺛﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺗﺒﺎﻉ ﺍﳍﺪﻱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻲ ﺍﳌﻨﺰﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ



ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻷﻣﲔ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﱃ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ..ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻝ

ﻧﻮﺍﺻﻞ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻓﻨﻘﻮﻝ:


ﻲ آخـر بالبلـد اﻷمـين أو البلـد
ﺛَ ﱠم قَ َ
س ٌم إله ٌ
الحرام أى مكة المكرمة سنعرضـه ونحـاول
سـ ٍم آخـر ،ﺛـم
أن نوضح الصـلة بينـه وبـين قَ َ
الصلة بينهما معًا وبـين المقسـم عليـه ،وهـذا
كلــه فــى ســورة البلــد ،وهــى التــى تمــس
موضوعنا الـذى نحـن بصـدده ،قـال تعـالى:
ﻻَ أ ُ ْق ِس ُم ِب َهذَا ال َبلَ ِد * َوأ َ ْنتَ حِ ﱞل ِب َهـذَا ال َب َلـ ِد *
َو َوا ِل ٍد َو َما َولَ َد) البلد.(٣ – ١ :

عبيــدة() (١فقولــه تعــالى إذًا :ﻻَ أ ُ ْق ِس ـ ُم ِب َه ـذَا
ال َبلَ ِد هو :أى أقسم؛ ﻷنه قـال) :بهـذا البلـد(

وقد أقسم به فى قولهَ  :وهَذَا ال َب َلـ ِد اﻷَ ِمـ ِين
)التين (٣ :فكيف يجحد القسم به ،وقـد أقسـم
)(٢

به( .

فﻔى قوله تعالى :ﻻَ أُ ْق ِسـ ُم ِب َهـذَا ال َب َلـ ِد

ﺛم قال القرطبى رحمه ﷲ :وقرأ الحسـن

قال القرطبى :يجوز أن تكون "ﻻ" زائدة كما

واﻷعمش وابن كﺛير "ﻷُقس ُم" من غيـر ألـف

تقدم فى قوله تعالى :ﻻ أُ ْق ِس ُم ِب َي ْو ِم ال ِق َيا َم ِة

أيض ـا أن
بعــد الــﻼم إﺛباتًـا ،وأجــاز اﻷخﻔــش
ً

)القيامـــة (١ :قيـــل أن "ﻻ" صـــلة ،وجـــاز

تكون بمعنى "أﻻ أقسم؟" وقيـل :ليسـت بنﻔـى

وقوعها فى أول السورة؛ ﻷن القرآن متصـل

القسم ،وإنمـا هـو كقـول العـرب" :ﻻ وﷲ ﻻ

بعضـه بــبعض ،فهـو فــى حكـم كــﻼم واحــد،

فعلت كذا" و "وﻻ وﷲ ﻷفعلن كذا".

ولهــذا قــد يــذكر الشــﻲء فــى ســورة ويجــىء

وقيــل :هــى نﻔــى صــحيح ،والمعنــى :ﻻ

جوابــه فــى ســورة أخــرى ،كقولــه تعــالى:

أقسم بهذا البلد إذا لم تكن فيـه بعـد خروجـك

َ وقَالُوا َيا أ َ ﱡي َها ﱠالـذِي ُنـ ِ ّز َل َعلَ ْيـ ِه الـ ِذّ ْك ُر ِإ ﱠنـكَ

منه ،حكاه مكـﻲ ورواه ابـن أبـى نجـيح عـن

لَ َمجْ ُنـونٌ ) الحجـر (٦ :وجوابـه فـى ســورة

مجاهد قال" :ﻻ" رد عليهم ،وهذا اختيار ابن

ون
ِب َمجْ ُن ـ ٍ

العربى؛ ﻷنه قال" :وأما مـن قـال :إنهـا رد،

)القلــم (٢ :ومعنــى الكــﻼم :ﻻ أ ُ ْق ِس ـ ُم ِب َي ـ ْو ِم

فهــو لــيس لــه رد؛ ﻷنــه يصــح بــه المعنــى

أخــرىَ  :م ـا أ َ ْن ـتَ ِب ِن ْع َم ـ ِة َر ِّب ـكَ

ال ِق َيا َم ِة قالـه ابـن عبـاس وابـن جبيـر وأبـو



)(٣

ويتمكن اللﻔظ والمراد" .

والمعنى أن "ﻻ" رد علـى الـذين أنكـروا

بهذا البلد جني ًنا ومولو ًدا وطﻔﻼً وصبيا وياف ًعا

وهى محلـك ،وﻻ تعـارض بـين الـدﻻلتين إذ

عظمــة مكانـــة النبــﻲ  عنـــد ﷲ ،

وشابا ورجﻼً وكهﻼً؛ حتـى هـاجر ،ومـن ﺛـم

إنهما متﻼزمتان ،إذ ﻻ يحل له أو يحل له أن

وكرامة وشرف هذا البلد مكة التى نسبها ﷲ

تكون الصلة المعنويـة بـين القسـمين هـى أن

مقيمـا
يقتل بها من يشـاء ؛ إﻻ إذا كـان ً

تعـــالى إلـــى نﻔســـه تشـــريﻔًا لهـــا ولكعبتهـــا،

والديه عبد ﷲ وآمنة قد ولداه بهذا البلد ،فحل

فيهــا وهــى محلــه ،فــالراجح أن تﻔســير قولــه

وتكري ًما وتعظي ًما لهما بنسبة الكعبة إلى نﻔسه

فيه؛ حتى هجرته ،يؤكد هذا أن السورة مكية

تعالىَ  :وأ َ ْنـتَ ِحـ ﱞل ِب َهـذَا ال َب َلـ ِد) البلـد(٢ :

محرمـا علـى الجبـابرة
بيتًا له سـبحانه وبلـ ًدا
ً

باتﻔاق المﻔسرين.

هو وأنت مقيم بها وهﻲ محلك وبلدتك.

فهى بكـة التـى تـبكهم ،فـرد سـبحانه وتعـالى

ومعنـى ِحـ ٌل :عــن مجاهــد "وأنــت ِحـلٌ"

أمــا قولــه تعــالىَ  :و َو ِالــ ٍد َو َمــا َو َلــ َد

عليهم بقوله  ناف ًيا إنكارهم عظمـة مكانـة

قال :ما صنعت فيه من شﻲء فأنت فى ِحـ ٍّل،

)البلــد (٣ :فمــا قيــل فــى تﻔســيرها عــن ابــن

النبـى  والبلـد الحـرام :ﻻَ أ ُ ْق ِسـ ُم ِب َهـذَا

وكذا قال ابن عباس :أُحِ ﱠل له يوم دخـل مكـة

عباس وطائﻔة من التابعين أنه قسم بآدم وكل

ال َبلَ ِد * َوأ َ ْنتَ حِ ﱞل ِب َهذَا ال َب َل ِد) البلد(٢ – ١ :

أن يقتل من شـاء .ﺛـم قـال القرطبـى :وقيـل:

بنيه ،فهو قسم إذًا بسـنة ﷲ تعـالى فـى خلـق

تعظيمــا
أى بــل همــا كــذلك ،وأقســم بهمــا
ً

وأنت مقيم فيه ،وهو محلك.

اﻹنسان نتيجة التقـاء الـذكر بـاﻷنﺛى وتكونـه

والخﻼصة :أن قوله تعالىَ  :وأ َ ْنتَ ِحـ ﱞل

وتكري ًما وتشريﻔًا.
فهذا البلد عظيم مبارك مشرف ،وأنت يا

ِب َهذَا ال َبلَ ِد) البلد (٢ :له دﻻلتان:

يولد طﻔﻼً فى المهد ،ﺛم ترضـعه أمـه؛ حتـى

ى ،فأقسم
رسولﻲ يا محمد أكرم من خلقتُ عل ﱠ

اﻷولى :أنه يحـل لـك أن تقتـل فيهـا مـن

بهذا البلد وأنت مقيم به ،وأحللتـه سـاعة مـن

تشاء بعد فتحها فقد أحلها ﷲ لـك سـاعة مـن

نهار يا محمد ،وهذا القسم غير القسم به قبـل

نهار ،ولن تحل ﻷحـد بعـدك  -

أن تحل فيه وبعد أن ترحل عنه ،وحيـث إنـه

يوم القيامة.

 مولــود بمكــة المكرمــة ،أى أنــه لمــا

الثانية :وأنت حل بمكـة أى وأنـت مقـيم

بحياته.
فهذا القسم إذًا ،بهذا التﻔسير ،قسم بالوالـد




ﷲ  المطلقــة ،بــل هــى آيــة تعــدل خلــق
السماوات واﻷرض وكل شﻲء ،كما تب ﱠين لنا
هذا من قبل.

٢

ومــن ﺛــم قــالوا :الوالــد هــو آدم ،

الــبﻼد عليــه ســبحانه وأشــرفها منزلــة بــين
البﻼد.

وقولهم آدم يندرج تحته كل والد مـن ذريتـه؛

يــدل علــى هــذا التﻔســير قولــه ســبحانه
وتعالى بعد قولـهَ  :وأ َ ْنـتَ

 -إلـى

تﻔطمه ،ﺛم تربيه وتنميه؛ حتى يقوى ويسـتقل

ومولوده باعتبار أنه آيـة عظمـى علـى قـدرة

أنجبــه والـــداه بمكـــة صـــار أعظـــم وأكـــرم
وأشرف مخلوق على ﷲ  قد حـل بـأكرم

جني ًنا فى رحم أمه؛ حتى يكتمـل تكوينـه ،ﺛـم



ﻷن القسم بهذه السنة يصدق على كـل آدمـى

ِحـ ﱞل ِب َهـذَا ال َب َلـ ِد

والد.

)البلد (٢ :قالَ  :و َوا ِل ٍد َو َما َو َل َد) البلد(٣ :
فالصلة المعنويـة بـين كونـه حـاﻻ بهـذا البلـد



وبين القسم بوالد وما ولد :هى أنه  حل



قال رستم " :قد سمعت مقالتك ،فهل لكم
هــذه فكــرة جوهريــة عنــد " جماعــات
اﻹسـﻼم السياســي " و" التيــارات الســلفية "،
يـؤمن بهـا اﻷعضـاء بمجـرد انخـراطهم فـي
هذه التنظيمـات ويجعلـون تنفيـذ هـذه الفكـرة
أساس عﻼقتهم ونظرتهم للعالم.
بـل يجعلــون رسـالتهم فــي الحيـاة هــي "
إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب

أن تــؤخروا هــذا اﻷمــر؛ حتــى ننظــر فيــه
وتنظــروا "؟ ،قــال " :نعــم كــم أحــب إلــيكم؟
يومـًا أو يومين؟ " ،قال " :ﻻ بل حتى نكاتب
أهل رأينا ورؤساء قومنا " ،فقال " :مـا ﱠ
سـن

لنا رسول ﷲ 

أن نـؤخر اﻷعـداء عنـد

اللقــاء أكثــر مــن ثــﻼث ،ف ـانظر فــي أمــرك
وأمرهم واختر").(١

العباد "!!!
وعندما تسألهم كيف؟!

أول مــن بعــث هــذه الفكــرة مــن كتــب

يجيبون :بالجهـاد المسـلح

التراث في العصر الحديث هو الشيخ الهندي

لعمل " انقﻼب عالمي " علـى

أبـ ـو الحســـن النـــدوى " ١٩١٣م١٩٩٩-م "

جميــع أنظمــة الحكــم بالعــالم

وذلك في كتابه " ماذا خسر العـالم بانحطـاط

وبعد ذلك نخير الشـعوب بـين

المســلمين؟" ســنة ١٩٤٤م ،والــذي صــدرت

طوعـا أو
الدخول في اﻹسﻼم
ً

طبعته اﻷولى بمصر سنة ١٩٥٠م.

دفـــع الجزيـــة والخضـــوع لنظـــام الحكـــم
اﻹسﻼمي أو القتل!!!.

وقد احتفى الشيخ الندوى بكلمة ربعي بن
عامر وجعلها محور كتابه حيث قال " :إنمـا

والدارس ﻷدبيـات هـذه التنظيمـات يجـد

قاموا " أي المسلمين " ليخرجـوا النـاس مـن

أن أصل هذه الفكـرة الخطيـرة يرجـع لكلمـة

عبادة العباد جمي ًعا إلى عبـادة ﷲ وحـده كمـا

تنســب ل " ربعــي بــن عــامر "  أوردهــا

قال ربعـي بـن عـامر رسـول المسـلمين فـي

ابن كثير في البداية والنهاية ج.٧

مجلس يزدجرد " :ﷲ ابتعثنـا لنخـرج النـاس
من عبادة العباد إلـى عبـادة ﷲ وحـده ،ومـن

تنسب هـذه الفكـرة إلـى الروايـة التاليـة:
طلــب " رســتم " قائــد جيــوش الفــرس" مــن
"سـعد بـن أبـي وقـاص"  أن يبعـث إليـه
رجـﻼً مــن رجالــه ،فاختــار لــه " ربعــي بــن
عامر ".
فقال له رستم " :ما الذي جاء بكم "؟
فقــال " :إن ﷲ ابتعثنــا لنخــرج مــن شــاء
من عبادة العباد إلى عبادة رب العبـاد ،ومـن
ضيق الدنيا إلى سـعتها ،ومـن جـور اﻷديـان
إلى عدل اﻹسـﻼم ،فأرسـلنا بدينـه إلـى خلقـه
لندعوهم إليه ،فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا
عنه ،ومن أبى قاتلناه أبدًا؛ حتى نفضـي إلـى
موعود ﷲ " ،فقال رستم " :وما موعـود ﷲ
"؟ ،قال " :الجنة لمن مات على قتال من أبى
والظفر لمن بقى ".



ضيق الدنيا إلى سـعتها ،ومـن جـور اﻷديـان
إلى عدل اﻹسﻼم").(٢
بل جعلها تمثل " رسالة العالم اﻹسﻼمي
" فقال:
" ﻻ ينهض العالم اﻹسﻼمي إﻻ برسـالته

التي وكلها إليه مؤسسه 

واﻹيمـان بهـا

واﻻستماتة في سبيلها ...وهى الرسالة نفسها
التــي حملهــا المســلمون فــي فتــوحهم اﻷولــى
التي لخصها أحد رسلهم في مجلس يزدجـرد
ملك إيران بقوله ":ﷲ ابتعثنـا لنخـرج النـاس
من عبادة العباد إلـى عبـادة ﷲ وحـده ،ومـن
ضيق الدنيا إلى سـعتها ،ومـن جـور اﻷديـان
إلـى عــدل اﻹسـﻼم " ،رســالة ﻻ تحتـاج إلــى
تغيير كلمة وزيادة حرف فهـي منطبقـة تمـام
اﻻنطباق على القرن العشرين انطباقها علـى

القرن السادس").(٣

اﻹسﻼم لقضى اﻷمر بـ " كن " فيكون!!

ثم جاء أبو اﻷعلـى المـودودى بباكسـتان

 -٤هــذه الفكــرة تسـيء لﻺســﻼم وتجعــل

وسيد قطب بمصـر وجعـﻼ هـذه الكلمـة هـي

المســلمين كالتتــار الــذين يطمعــون فــي حكــم

محور رسالة " الحركة اﻹسـﻼمية والطليعـة

العالم باسم " ﷲ ".
وقــد يــرد أحــدهم باســتعﻼء" :ﻻ يهمنــا

المؤمنــة " ﻹخضــاع العــالم " لســلطان ﷲ"

نظرة العالم الجاهلي لنا ".

فيما يعرف بفكرة الحاكمية ،وتحرير اﻹنسان
مــــن العبوديــــة للعبــــاد بإزالــــة اﻷنظمــــة

فنرد " :نظرة العالم كانـت تهـم الرسـول

والحكومات التي تقـوم علـى أسـاس حاكميـة

 فقــــد رفــــض القضــــاء بقتــــل أحــــد

البشر للبشر وعبودية اﻹنسان لﻺنسان.

المستحقين بالفعل للقتل ،لماذا يا رسول ﷲ؟

يقول سيد قطب:

أجاب) :حتى ﻻ تقول العـرب إن محمـ ًدا

"جوهر رسالة اﻹسﻼم ونظرته للعالم"؟!!.

" طبيعــة الــدعوة إلــى ﷲ علــى مــدار

والغريــب أن هــذه التيــارات التــي تعتمــد

التــاريخ البشــرى أنهــا تســتهدف اﻹســﻼم...

رواية " سيف بن عمر " هنا ،رغم مخالفتها

 -٥ونتساءل معًا :أنكم تقولـون أن الـدين

إسﻼم العباد لرب العباد وإخراجهم من عبادة

لجوهر القرآن الكريم ،هي نفسها التي تكذب

ﻻ يفرض بالسيف ،وأن من يـرفض اﻹسـﻼم

العباد إلـى عبـادة ﷲ وحـده ،بـإخراجهم مـن

روايــات أخــرى لســيف بــن عمــر ،ﻻ ﻷنهــا

يدفع الجزية )وهى مبلغ مالي يدفعه الرجـال

ســـلطان العبـــاد فـــي حـــاكميتهم وشـــرائعهم

تخــالف القــرآن الكــريم ولكــن ﻷنهــا تخــالف

القــادرون علــى الحــرب فقــط ويعفــى منــه

وقيمهم وتقاليدهم إلـى سـلطان ﷲ وحاكميتـه

مصالحها ورؤيتها للتاريخ!!!.

الرهبان والقساوسة والنساء واﻷطفال(.

وشــريعته وحــده فــي كــل شــأن مــن ش ـئون
الحياة").(٤

لقد أصـبحت عبـارة " تعبيـد النـاس

"

أيقونــة مــن أيقونــات " اﻹســﻼم السياســي "
والمتتبــع لفكــر هــذه الجماعــات يفاجــأ بكــ ِّم
الكتب والرسائل والخطب التي تشرح وتنظر
وتــدعو لهــذه الفكــرة منــذ خمســينيات القــرن
العشرين حتى اﻵن.
بــل إنهــم يستش ـهدون بكلمــة ربعــي بــن

يقتل أصحابه( رواه البخارى ومسلم

وحتى لو صح السند فهـذه الفكـرة يجـب

أي أن الرهبان والقساوسة سيبقون علـى

ردها؛ ﻷنها تخالف مبادئ وأصـول اﻹسـﻼم

ديانتهم ،ولن يدفعوا حتى " الجزية " أي أنـه

كما أوضحتها محكمات القرآن الكريم.

عمليــا لــن يتحقــق الهــدف المرجــو وهــو "

 -٢متن هذه الكلمة يخالف القرآن الكريم
وآياتـه المحكمــات التــي تؤكـد حريــة العقيــدة

إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب
العباد ".

وعدم اﻻعتداء علـى المسـالمين ،وأن القتـال

أي أنكم ستأخذون " المال " لحماية حـق

فرض في اﻹسﻼم لرد العدوان وليس لفرض

الشــعوب المغلوبــة فــي البقــاء " فــي عبــادة

اﻹسﻼم على الناس.

العباد"!!!).(٥

 -٣إن عبــارة " تعبيــد النــاس

ضا لفكرتكم!!!.
أليس هذا مناق ً

" مــن

أم أنكـــم ستفرضـــون اﻹســـﻼم بالســـيف

الناحية اللغويـة تحمـل معنـى الجبـر والقسـر
وهــذا مخــالف ﻵيــات محكمــات مثــل :ﻻَ

مخالفين آيات القرآن البينات؟!.

مع أننا بعد دراسة هـذه الفكـرة تبـين لنـا

علَيْكَ
ِين) البقرة ،(٢٥٦ :إِ ْن َ
إِ ْك َراهَ فِي ال ّد ِ
ِإﻻﱠ ال َبﻼ ُ
ع َلـ ْي ِهم
غ) الشورىَ  ،(٤٨ :ل ْسـتَ َ

اﻷفضل واﻷولى اﻻعتـراف بـأن الفكـرة
عا!!!.
خطأ شكﻼً وموضو ً

 -١سند هذه القصة ضـعيف ولـم يثبـت،

سيْطِ ٍر) الغاشيةَ  ،(٢٢ :ولَ ْو َ
شـا َء َر ﱡبـكَ
ِب ُم َ
َ
َ
ﱡ
ض ُكل ُه ْم َجمِ يعًا أفَأ ْنتَ ت ُ ْك ِرهُ
ﻵ َمنَ َمن فِي اﻷ َ ْر ِ

) (١تـــــاريخ الطبـــــرى ج٣ص ،٥١٨والبدايـــــة

عامر كأنها يقين مطلق ﻻ يقبل الشك.
اﻵتي:
بنــاء علــى قواعــد علمــاء الجــرح والتعــديل
أنفسـهم ،فهـذه القصـة ذكرهـا ابـن كثيـر فــي
البداية والنهاية عن " سيف بن عمـر " وهـو
متروك الحديث وكان يضع الحديث ويـروى
الموضوعات بل اتهم بالزندقة.
فكيف نأخذ بروايته في مثل هذه القضـية
المحورية بل يتم اعتمادهـا واعتبارهـا تمثـل

اس َحتﱠى َي ُكو ُنوا ُمؤْ مِ نِينَ 
ال ﱠن َ

)يـونس،(٩٩ :

والنهاية ﻻبن كثير ج٧ص.٣٩
) (٢كتاب " ماذا خسر العالم بانحطاط المسـلمين؟

بــل هنــاك أكثــر مــن  ١٢٠آيــة قرآنيــة تؤكــد

" للندوى ص .٩١

حرية العقيدة وعدم اﻹكـراه فـي الـدين ،ومـا

) (٣المرجع السابق ص .٢٣٢

علينا إﻻ الدعوة بالحكمة والموعظـة الحسـنة
فَ َمــن َشــا َء فَ ْل ُيــؤْ مِ ن َو َمــن َشــا َء فَ ْل َي ْك ُفــ ْر

) (٤كتاب " معالم فـي الطريـق " سـيد قطـب ص

)الكهف (٢٩ :والحساب يوم الفصل

.

ﻷنه  لو أراد دخول البشـر كلهـم فـي



.٤٦
) (٥محمد جﻼل كشك في كتابـه " خـواطر مسـلم
عن الجهاد واﻷقليـات واﻷناجيـل " ط ١ص ،٦٠
.٧٠

ُ
اشـــتهى ّ
رغبتـ ـه فيـــه
الشـ ـيء :اشـــتدّت
نفسـه ،قــال تعــالى:
وحرصـه عليــه ،وتم ﱠنتــه ُ
ُ
سـ ُك ْم) فصــلت:
ِيهـا َمـا ت َْشـتَ ِهي أ َ ْنفُ ُ
َ و َل ُكـ ْم ف َ
الريـا ُح بمـا ﻻ
 ،(٣١وقيـل فـي المثـل :تـأتي ِ ّ

اﻷس اذ
س ـح م

سفُنُ .
تشتهي ال ﱡ

د ق ـ يل

وعكــس اﻻشــتهاء :الزهــد ،وهــو مــن
مقامــات اليقــين ،وخــالص الزهــد :إخــراج
الموجود من القلب ،ثم إخراج مـا خـرج مـن
القلب من اليـد ،ولـيس الزاهـد مـن زهـد فـي
دنيا لم تمكنه من متاعها ،وضاقت عليـه مـع
اتســاعها ،وهــو مضــطر إلــى ذلــك لظهــور

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

عسرته ،ونفاذ يسرته ،إنما الزاهد فـي الـدنيا
مــن أقبلــت عليــه ،وحشــدت فوائــدها إليــه،
وحسنت لـه فـي ذاتهـا ،وأمكنتـه مـن لـذاتها،
فأعرض عنها وزهد فيها.
والزهـــد يختلـــف بـــاختﻼف المقامـــات،
فالسالك يزهد فـي الحـرام ،والواصـل يزهـد
فــي المبــاح ،والمــتمكن يزهــد فــي نفســه،
فــان عــن الزهــد ،الزهــاد ملــوك
والعــارف
ٍ
اﻵخرة وهم فقراء العارفين ،فيزهد العـارف
فــي اليــوم اﻷول فــي الــدنيا ومــا فيهــا ،وفــى
اليوم الثانى في اﻵخرة وما فيها ،وفـى اليـوم
الثالث فيما سوى ﷲ.
لقــد جعــل ﷲ الشــر فــي بيــت ،وجعــل
مفتاحــه حــب الــدنيا ،وجعــل الخيــر كلــه فــي
بيــت ،وجعــل مفتاحــه الزهــد ،وإذا حــدثتك
نفسك بترك الدنيا عنـد إدبارهـا فهـو خدعـة،
وإذا حــدثتك بتركهــا عنــد أقبالهــا فهــو ذاك،
ليس الزهد في الشبهات ،بل في الحﻼل ،أمـا



ﱡ
والشـ َبه فنــار تســعر فــي بطــون
فــي الحــرام

فمــن صــحب الزاهــد غيــر العــارف ،ســعطه

وحرامها ،وإنمـا هـى معاملـة القلـوب لعـﻼم

اﻵكلين.

الخل والخردل ،ومن صحب الزاهد العارف

الغيوب.

الزهد عقـد وعمـل ،فالعقـد خـروج حـب

عطــره بالمســك والعنبــر ،قــال ﷲ تعــالى:

الزهد عند الواصلين تـرك مـا زاد علـى

الـدنيا مـن القلـب بــدخول حـب اﻵخـرة فيــه،

ع َلــى أَنفُ ِســ ِه ْم َو َلــ ْو َكــانَ ِب ِهــ ْم
َ و ُيــؤْ ث ُِرونَ َ

صا على فراغ القلب لمعاملـة
الضرورة ،حر ً

والفعل بالزهد إخراج المحبوب من اليـد فـي

اصــةٌ) الحشــر ،(٩ :ومــن تكلــم فــي
ص َ
َخ َ

مقلبه ،وعمارة الوقت بمحاب ﷲ ومراضيه،

ســبيل ﷲ ،الزاهــد هــو الخــائف مقــام ربــه،

الزهد ،ووعظ الناس ،ثـم رغـب فـي مـالهم،

ومســـارعته إلـــى التحلـــى بحلـــة اﻷنبيـــاء

عا قبـل أن يخـرج َنفَسـه إليـه
البائع ن ْفسه طو ً

رفع ﷲ حب اﻵخرة مـن قلبـه ،وقـال اﻹمـام

واﻷولياء والصديقين ،وﻷهل العزائم في هذا

كرهــا ،ومــن نظــر إلــى الــدنيا نظــرة محبــة،

أحمد بن حنبل رضى ﷲ عنـه :الزهـد علـى

المقام إشارات عاليـة ،ترمـى بهمـة الواصـل

أخرج ﷲ نور اليقين والزهد من قلبه.

ثﻼثة أوجه :ترك الحرام ،وهو زهد العـوام،

إلى قدس العزة والجبـروت ،رغبـة فـي ﷲ،

والثــانى :تــرك الفضــول مــن الحــﻼل ،وهــو

وفناء عما سواه.

أما الـورع فهـو تـرك الشـبهات ،الـورع
أول الزهـد ،وهـو بــاب مـن أبـواب اﻵخــرة،

زهد الخواص ،والثالث :ترك ما يشغل العبد
عن ﷲ ،وهو زهد العارفين.

والطمــع أول الرغبــة ،وهــو بــاب كبيــر مــن

الزهــد عنــد أهــل التمكــين  -وهــو لبــه
وخالصه  -إخـراج الموجـود مـن القلـب ،ثـم
إخــراج مــا خـــرج مــن القلــب عــن اليــد،

أبواب الدنيا ،الـورع حـال مـن الزهـد ،وهـو

الزهــد عنــد الســالكين نــراه فــي قــول ﷲ

واحتقارا ،ثم نسيان الزهـد فـي
استصغارا له
ً
ً

حزرا من الوقوع
ترك اﻻستطالة في المباح،
ً
في المكروه ،ﻻ يكون الورع إلى بتسوية كل

س
ام َر ِّب ِه َو َن َهى ال ﱠن ْف َ
تعالىَ ) :وأ َ ﱠما َم ْن خ َ
َاف َمقَ َ
المــأ ْ َوى
َ
ي َ
عــ ِن َ
الهــ َوى* َفـ ـإ ِ ﱠن ال َج ﱠنــةَ ِهــ َ

الزهد؛ حتى يكون زاه ًدا في زهـده ،لرغبتـه
فــي مزهــده  ،وهــو أعلــى اﻷحــوال فــي

الخلــق فــي قلبــك ،واشــتغالك عــنهم بــذنبك،

)النازعات ،(٤١ ،٤٠ :وقـال ) :ٱلـ ﱡد ْن َيا

فـرارا
مقامات اليقين؛ ﻷنـه زهـد فـي الـنفس
ً

وعليـك بالــذكر مـن قلــب ذليـل لــرب جليــل،

ِيه ـا ِإﻻﱠ ذ ِْك ـ ُر ٱ ﱠ ِ َو َم ـا
ونـةُ◌ٌ َم ْلعُ َ
َم ْلعُ َ
ونـةٌ َم ـا ف َ

إلــى ُمنفِّســها ،ولــديها تســتوي الحــاﻻت عنــد

وفكر في ذنبك وسـارع للتوبـة يثبـت الـورع

َواﻻَهُ( رواه ابن ماجة عن أبى هريرة ،زهـد

الزاهــد ،ويواجــه بالبهــاء الجﻼلــى والنــور

في قلبك ،اجتنب الطمع إﻻ مـن ربـك ،وتـب

المريد أن يتناول الشىء ﻻ لرغبة فيه ،ولكن

آنســا بــالمعطى الوهــاب،
الجمــالى ،فيكــون ً

إلى ﷲ ،ينبت الورع في قلبك.

لحاجة تدعو إليه.

المنعم المتفضل ،راض ًيا عنه سبحانه مرضيا

ع َلـى َمـا
سـ ْوا َ
قــال ﷲ تعــالى :ل َِكـيْﻼ تَأ ْ َ

والزهد قربة للعامة ،وضـرورة للمريـد،

ﻻ ت َ ْف َر ُحوا ِب َما آتَا ُك ْم َو ﱠ ُ َ
فَاتَ ُك ْم َو َ
ﻻ يُحِ بﱡ ُكـ ﱠل

وخشية من ﷲ ،ورغبة فيما عنـده للخاصـة،

ويؤكد اﻹمام في الحكمة أن من لم يترك

ور) الحديد ،(٢٣ :وقـال :
ُم ْختَا ٍل فَ ُخ ٍ

فالمريــد يتــرك الشــبهة بعــد تــرك الحــرام،

كثيرا مـن المشـتهيات الملهيـة عـن ﷲ ،وقـع
ً

لر ُجــ َل أ ُ َ
وتــ ٰى زهــدًا فــي ٱلــ ﱡد ْن َيا
) ِإذَا َرأ َ ْيــت ُ ُم ٱ ﱠ

ويحــذر مــن المعتبــة ،وتســتنكف نفســه مــن

في كثيـر ممـا يكـره ،ممـا ينـتج عـن الطمـع

َو َم ْنطِ قًا فَﭑ ْقت َِربُوا مِ ْنهُ فِإِ ﱠنهُ يُ َلقَ ُن ٱ ْلحِ ْك َمـ ِة( رواه

النقيصة ،وتكره مشاركة الفساق ،فمن رغب

والظلم للنفس واﻵخرين ،يقول إمامنا:

ابن ماجة وأبو نعيم في الحلية.

فــي الشـيء وطلبــه وادعــى أنــه زاهــد ،فهــو

وتعريــف الزهــد عنــدهم :هــو تــرك مــا

كاذب ،ونعم هـو زاهـد ،ولكـن فـي اﻵخـرة،

يشغل عن ﷲ جملـة ،فالزاهـد غيـر العـارف

غر الشيطان مريـ ًدا
وليس بمريد عندنا ،وكم ﱠ

مشغول بنفسه ،والزاهد العارف مشغول با

فجمـل ظـاهره
ى ،ﱠ
فأوهمه أنه زاهد ،وأنه ولـ ّ

عــن نفســه ،فالعــارف زهــد فيمــا ســوى ﷲ،

للخلق ،وقلبه معلق بالدنيا ،يطلبهـا مـن حلهـا



من ﷲ .
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اب
ْ َ
َﻋـ َ َ َ ُ َ َ
َﻋ َـ ِ
اب
َف ََ َ
اضـ ُع ا ُذﻻ َﻋـَﻠﻰ ٱﻷ ْ
ِ
مالُ ا َﻋ ِ ٱْلع ﱠ ِ
ال َب ْل َو َﻋ ِ ٱل ّ َ ٰ
ُ
َ
وتَ ﱠ ـ ُـ ا ِﭑلـ ﱡهـ ِ
ﻵد ِ
اب
ٱ
و
ْ َ َ
َ َ
ﻼ
ﻋ
َوَفَ ْ ا ِ َ ْ َه ِ ُح ْ ِ َم ْع ُ ٍق َ َ
ِ
اء وٱﻷَص ِ
اب
َح ﱠ ٰﻰ َﻋـ ِ ٱْلُﻘـ َ َن َ ْ َ

الحق 



هـو الـذي أنطقـه ،وهـو الـذي

ألهمه ،وهو الذي جمله ،كأنه يقول للمﻼئكة:



ﻓــﻲ الســياق الــذي ذكرنــاه ﻓــﻲ العــدد

أنا الظاهر ﻓيه لكم ﻓاعرﻓونﻲ؛ ﻷنكم تعلمـون

الماضﻲ من تفسـيره لﻶيـة الكريمـة وعـﻼوة

أنه مـن الطـين؛ وأنـا المتجلـﻲ بـأنواري لكـم

علـى مـا سـبق مـن بيانـه ﻓـﻲ تفسـيرها يبـين

ﻷقــرب لكــم الغيــب المصــون؛ حتــى تنكســر

اﻹمام أبو العزائم ُقـ ّدِس ِسـ ﱡره معـان عديـدة؛

نفوسكم لعزتﻲ ﻷنكم خضعتم أمام هيكل مـن

ومنها:

الطين.

عظيمـــ ـﺎ
 -١ســـــجود المﻼئكـــــة ﻵدم ت ً
واحترا ًمﺎ:



اسـ ُجدُواْ
قوله تعالىَ  :و ِإ ْذ قُ ْلنَا ل ِْل َم َ
ﻼئ َِكـ ِة ْ
اسـت َ ْك َب َر َو َكـانَ
يس أ َ َبـى َو ْ
ﻵد ََم ﻓَ َ
س َجدُواْ إِﻻﱠ إِب ِْلـ َ
مِ نَ




ْال َكـاﻓ ِِرينَ 

)البقـرة ،(٣٤ :السـجود لغـة

ﻓارﻓع ستائر الهيكـل عنـك وتجـول ﻓيمـا
متجليـا
ﻓيــك مــن أســرار الــروح تـَـ َر مــوﻻك
ً
قري ًبا ،ﻓأنت يا ابن آدم صـورة أبيـك ،وسـره
جار لك اﻵن.
ﻓيك ،وما جرى له بد ًءا هو ٍ
-٢إحسﺎن ﷲ على أبينﺎ آدم هو إحسـﺎن

ضـ َع
وسـ َجدَ :و َ
معلوم  -يقالَ :س َجدَ :خضـعَ ،
ض تَ َع ﱡبــ ًدا  ،-والســجود ﻻ
َج ْب َه َتــهُ َع َلــى اﻷ َ ْر ِ

سبحانك اللهـم وبحمـدك ﻻ نحصـى ثنـاء

تقدست ذاته وتعالت أسماؤه ﻓـﻲ

عليك أنت كمـا أثنيـت علـى نفسـك ،عجـزت

يكون إﻻ

مقام العبادة ،ولكنه ﻵدم تعظي ًما واحترا ًما.

علينﺎ جمي ًعﺎ:

العقول الكاملة على أن تحصى عطايـاك ،أو

يقــول الشــيخ العقــاد ﻓــﻲ تفســيره :وإنــﻲ

تقدر نعمة من النعم التﻲ تفضلت بهـا علينـا؛

أشير إليك بمعنى من معـانﻲ سـر آدم ،لعلـك

ﻷن إحسانك على أبينا آدم هـو إحسـان علينـا

تذوق حﻼوة معرﻓة موﻻك:

جمي ًعا.

آدم من الطين وهو ظلمة كثيفة ،وهيكلـه

تـــذكرنا ســـبحانك جﻼئـــل الـــنعم التـــﻲ

تأسس مـن سـاﻓل العناصـر الحقيـرة ،ولكـن

خصصت بها أبانا آدم دون غيره من اﻷنواع

الحق أراد أن يتعرف للعالم من وراء ستائر

العاليــة ،ﻓــذكرتنا بأنــك رﻓعــت قــدره بإقامتــه

هذا الهيكل الطينﻲ ،ﻓالطين ظﻼم وجماد من

خليفة عنك ،ثم تفضلت بالمزيد ﻓعلمته مـا ﻻ

أين له النور والحركة؟ ،الطين حقيـر مهـين

تعلمه مﻼئكتك ،ثم ميزته بأن جعلتـه يعلمهـم

من أين أتاه الجمـال ورﻓعـة الشـأن؟ ،الطـين

ما لم يكونوا يعلمون.

صامت من أين أتاه العلم والبيان؟.

ثـــم أوليـــت مـــا ﻻ عـــين رأت وﻻ أذن
سمعت وﻻ خطر على قلب بشر مما ذكـرت
ســبحانك ﻓــﻲ اﻵيــة وهــى قولــكَ  :و ِإ ْذ قُ ْل َن ـا
ل ِْل َم َ
ســ َجدُواْ ...إلـــخ،
ﻼئ َِكــ ِة ْ
اســ ُجدُواْ ﻵد ََم ﻓَ َ
ﻓاﻓتتحــت اﻵيــة بقولــك :قُ ْل َنـا الدالــة علــى
التعظيم للمسجود له ،ثم أمرت سبحانك بأمر
إكرامــا لـــه
صــريح ﻓجعلـــت الســجود ﻵدم
ً
ورﻓعة لقدره بـين المﻼئكـة؛ ثـم أكرمـت مـن
أطاع اﻷمر وأهنت من خـالف اﻷمـر ،ﻓكـان



وآدم وذريته جمع ﷲ ﻓيهم كل الحقـائق،

وإذا توســلت باﻷنبيــاء واﻷوليــاء ﻓإنمــا

إكرامه ﻓوق كل اﻹكرام ،حيث ﻷجله ترﻓـع،

ﻓأرواحهم من نور سيدنا وموﻻنا  الذي

تتوسل بالمعانﻲ المواجهـة للحضـرة اﻹلهيـة

ق بين السجود له والسجود إليه:
 -٣فَ ْر ٌ

خلقــه ﷲ مــن الرحمــة ،وعقــولهم مــن نــور

ﻓإنهم ﻓﻲ معية ﷲ.

اسـ ـ ُجدُواْ ﻵد ََم
وﻓـــﻲ قولـــك ســـبحانكْ  :
ﻓَ َس َجدُواْ من الرﻓعة لقدره ما دل علـى أنـك

الحكمــة المقتـبس مــن مشــكاة أنــواره ،

واحترس من إنكار الوسيلة...

ونفوسهم من نار القـوة والجـﻼل ،وأشـباحهم

ﻓالهواء وسيلة للحياة؛ وليس له أثـر ،بـل

جملتــه بجمــال محبــوب لحض ـرتك ،وأهلتــه

من أنواع جواهر اﻷرض التﻲ ﻻكها سبحانه

للقيام بمحابك سبحانك ومراضيك ،ولم تقـل:

بالماء؛ وجففها بالهواء.

وﻷجله تخفض.

المؤثر هو ﷲ.
وهناك نسيم إلهﻲ يرد علـى القلـوب مـن

اسجدوا إلـى آدم؛ كمـا أمرتنـا أن نسـجد إلـى

 -٥بﻼء حسن من ﷲ تعﺎلى:

حضرة القدس ﻓيحييهـا؛ والـذي أورده عليـك

الكعبة والسجود لحضـرتك العليـة ﻓـنعلم أنـه

ﻓقهر المﻼئكة والجن علـى السـجود ﻵدم
ُ

هو ﷲ.

اســ ُجدُواْ ﻵد ََم أي:
كعبــة لنــا ،بــل قلــتْ  :

بــﻼء حســن مــن ﷲ تعــالى ،لينفــذ صــورة

جعلنا ﷲ ممن يشـهدون أنـواره ﻓـﻲ كـل

قدموا له تحية التعظيم والتجلة وقوموا أمامه

اﻹرادة ويظهــر حقيقــة القبضــتين ،ولتشــرق

شﻲء ،ويتواضعون للحق المتجلـﻲ ﻓينتفعـون

قيام اﻹكـرام واﻻحتـرام ،إذ سـجود العبوديـة

أنوار القدرة وأسرار الحكمة ﻓﻲ بدائع إبـداع

ـرا ﻓاتــه
بأســرار الوجــود ،ﻓمــن احتق ـر مظهـ ً

خاص بذاتك ،أعذنا بوجهك مـن التأويـل ﻓـﻲ

صنعه ولطائف حكمه وغيب حكمتـه ،يـذوق

خيره.

مقام التصريح ،وأعنـا علـى الطاعـة ﻷمـرك

هذا الراح الطهور من ﻓقـه الخطـاب مـن ﷲ

وبغض ما تنهانا عنه.

تعالى وألقى السمع وهو شهيد.

الحجــر اﻷســعد رمــز للنــﺎس كرمــز آدم
للمﻼئكة:

ويقول اﻹمام أبو العزائم ﻓﻲ صـيغة مـن

ســجد المﻼئكــة لتتجلــى حقيقــة اﻹرادة،

ويفصل اﻹمام أبو العزائم بعض ذلك ﻓﻲ

صـــيغ الصـــلوات علـــى رســـول ﷲ :

وأبى إبليس ليشهد أهل الكشف حقيقـة العـدل

كتابه" :الطهور المدار على قـوب اﻷبـرار"؛

ﻲ ِ ﱠالـذِي
س ِلّ ْم َ
ص ِّل َو َ
"اللﱠ ُه ﱠم َ
ع َلـ ٰى َخلِيف َِتـكَ ْال َح ِ ّقـ ّ
ور ِه ْال ُمت ََﻸْ ِلـ ِئ ِﻓـﻲ
َ
س َج َدتْ َمﻼ ِئ َكتُكَ ِبأ َ ْم ِركَ ل ُِنـ ِ

ﻓيما أراد ا ﱡ
لحق سبحانه وأبدع.

ﻓيبين أن الحجر اﻷسـعد رمـز للنـاس كرمـز

أ َ ِبﻲ َم ْبنَاهُ"" ،الفتح الخامس من الصلوات".
ويقول ﻓﻲ قصيدة من قصائده:

 -٤أصل خلق المﻼئكة واﻹنسﺎن:
أمــر ﷲ المﻼئكــة بالســجود مــن الــبﻼء
جميع ـا هــم
العظــيم؛ ﻷن المﻼئكــة كمــا نعلــم
ً
أجســام نورانيــة خلقهــم ﷲ مــن نــور ســيدنا
وموﻻنا محمد  ،الذي خلقه ﷲ من نور
العزة.

يقول الشـيخ العقـاد :ﷲ تعـالى جعـل آدم

آدم للمﻼئكة ،وكما أمر ﷲ المﻼئكة بالسجود

وقربـا،
وسيلة لرقﻲ المﻼئكة ،ﻓنالوا به عل ًما
ً

ﻵدم وهو من طين ليقهرها ليدوم لها القـرب

وعرﻓــوا أنفســهم ﻓعرﻓــوا ربهــم ،والــذي لــم

مــن ﷲ والحظــوة لديــه؛ أمــر النــاس بحــج

يخضع للوسـيلة هـو إبلـيس ﻓطـرد واسـتحق

البيــت ،وأمرنــا رســول ﷲ  أن نســجد

اللعن.

بوجوهنــا علــى الحجــر اﻷســعد ليقهرنــا 

وقــد ســرت ﻓــﻲ نفــوس بعــض الجهــﻼء

حفظا لمكانتنا العبدية ،لتعظيم أمره بالطواف

بالحقيقة إنكار الوسيلة ﻓفـاتهم الخيـر الكثيـر،

حــول الكعبــة ،ولــثم الحجــر اﻷســعد  -وهــو

ﻓإن ﷲ تعالى رﻓع مراتب الناس على بعـض

حجر  -ومن خالف اﻷمر لعن وطـرد ،ومـن

ً
وامتحانــا ،ﻓالــذي ﻻ يعظــم الوســيلة
ابــتﻼء

أطاع اﻷمر رﻓع.

متكبر؛ ﻷن الوسيلة ﻻ تنفع وﻻ تضر؛ ولكـن

وهــو القهــار المحســن بقهــره إلــى مــن

ـارا وابــتﻼء للكبريــاء الكــامن
ﷲ جعلهــا اختبـ ً

سبقت لهم الحسنى ،وهو هو الموﻓـق المعـين

ﻓﻲ النفوس.

لمن أحبه ،والمق ّدِر البعد علـى مـن لـم تسـبق

ﻓإذا احترمت المشايخ ﻓإنمـا تحتـرم نـور

لهم الحسنى ،وله الحجـة البالغـة علـى خلقـه
ع ﱠما َي ْف َع ُل َوهُ ْم ُيسْأَلُونَ ) اﻷنبياء:
َ ﻻ ُي ْسأ َ ُل َ

ﷲ ﻓيهم.
وإذا عظمـــت المرســـلين ﻓإنمـــا تعظـــم
تجليات المعطﻲ الوهاب.



 ،(٢٣وﻓى اﻹشارة بيان لمن كان له قلـب أو
ألقى السمع وهو شهيد.

ﲨﺎﻝ ﲪﺪﺍﻥ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺭﻫﲔ ﺍﶈﺒﺴﲔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻱ:

ﺩﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﻓﻜﺮ ﻋﺎﱂ ﺟﻠﻴﻞ
هو حل اﻷخيرة أوﻻً وقبـل كـل شـيء ،ومـا زال
صــــحي ًحا أن حــــل مشــــكلة مصــــر الخارجيــــة
ولو أن هذا كان مشكلة داخلية فحسب ،يعني لو

وتحريرها ﻻ بد أوﻻً أن يمر بالعاصمة داخليا.

أن مشـــكلة "مصـــر )وبالتحديـــد أيـــام حســـنى

وكما في دول الشرق اﻷوسط والعالم المتخلـف،

مبارك( هي حاكمهـا" اقتصـرت علـى السياسـة

لــيس ثمــة شــيء فــي سياســة مصــر الخارجيــة

الداخلية والطغيان المحلي ،لهان الخطب نسبيا،

اسمه الشعب  -من الوجهة العملية  -وﻻ أوهـام

غير أن الواقع المرير أنهـا تمتـد إلـى السياسـة

في هذا أو انفعال ،فصناعة السياسـة الخارجيـة

الخارجية ،ولعل هذا أسوأ ما في اﻷمر كله ،فكما فـي معظـم الـدول

وتشــكيلها وتوجيههــا هــي عمليــا وواقعيــا  -وبغــض النظــر عــن

المتخلفة كدول العالم الثالث والعالم العربي  -ربما أكثر  -السياسـة

الشكليات السطحية المموهة  -حكر لرجل واحد هو الحاكم وحده ﻻ

الخارجيــة هــي امتــداد وانعكــاس مباشــر للسياســة الداخليــة ونظــام

شريك له ،إنه حاكم مطلق خارجيا كما هـو داخليـا ،وﻻ يكـاد يوجـد

الحكم )لنﻼحظ أن هذه اﻷقوال الشجاعة لجمال حمـدان  ،قيلـت فـى

حــاكم فــي العــالم القــديم أو الحــديث ينفــرد بوضــع سياســة بلــده

ذروة استبداد حسـنى مبـارك " نهايـة الثمانينيـات " ولـم يخـف أو

الخارجية كحاكم مصر) .انظروا كيف أن هذا القـول جـاء فـى ذروة

يتردد حمدان فى قوله ،اﻷمر الذى يجعلنا نجزم أنه كـان بـﻼ جـدال

جبروت حسنى مبارك وزبانيته من المخابرات وأجهزة اﻷمن  ،فلـم

أحد اﻷدباء الروحيين الحقيقيين والمؤسسين لثورة ينـاير ٢٠١١م

يخف أو يتردد جمال حمدان فى قوله وبشجاعة تحسب له(.

التى أطاحت بحسنى مبارك وديمقراطيته المزيفة !!( .

* هذا ويرى د .جمال حمدان أن مكان مصر ومكانتها الدولية كقوة

بل إن سياستنا الخارجية  -وفقـا ً لكتـاب )شخصـية مصـر( للـدكتور

سياسية انتصارها وهزيمتها عسكريا ،مصـيرها وبقاؤهـا  ...الـخ،

جمال حمدان  -كانت ترتبط بسياستنا الداخلية أشد اﻻرتباط وبدرجة

كل أولئك بيد شخص فرد واحد بينما الشعب مقود غصبًا وﻻ شيء

قل أن تعرفها أي دولة أخرى في العالم ،وأزمة مصر الخارجية هي

عمليا والنتيجة المنطقية ،وﻻ نقول الحتمية ،هي الهزيمة والنكسـة

دائ ًما أزمتها الداخلية في اﻷصل والمصدر واﻷساس ،وحـل اﻷولـى

ثم اﻻستسﻼم والنكبة ،فقط "انظر حولك"..



من هنا كانـت الفرعونيـة الجديـدة هـي
ببساطة ولكن بصرامة "الفشل فـي الـداخل
والهزيمــة فــي الخــارج"" ،الطغيــان فــي
الـــداخل والركـــوع فـــي الخـــارج" ،ومـــن
الصعب أن نحدد من السبب ومـن النتيجـة:
هل الهزيمة العسـكرية فـي الخـارج نتيجـة
عقابيــة لﻼســتبداد اﻻنقﻼبــي الجبــان فــي
الـــداخل ،أم أن اﻻســــتبداد الـــداخلي هــــو
تعــويض مــريض عــن العجــز واﻻنكســار
المشين في الخارج؟
الشـــيء المؤكـــد علـــى أيـــة حـــال -
والمؤســف فــي كــل اﻷحــوال  -أن التجربــة
المريــرة المفجعــة قــد أثبتــت أن السياســة
الخارجية عندنا هي إلى حـد بعيـد معكـوس
السياسة الداخلية مثلمـا هـي انعكـاس لهـا،
أو إن شئت فقل انعكاس عكسي ،وهذا هـو
الثمن الفادح والمضاعف للطغيان المسـتبد
واﻻستبداد الغاشم.
فإذا ما عدنا من هذا الحصاد المـر فـي
الخارج والداخل لنرى الثمرة النهائية ،فإن
الديموقراطيــة الجديــدة هــي كمــا وصــفت
نفسها بنفسها "ديموقراطيـة ذات أنيـاب"،
فهــي إذًا ديمقراطيــة "أنيابيــة" أكثــر منهــا
نيابية ،وبالتالي تحقق نفس أغراض النظام
السابق ،ولكن فقط من خﻼل شكلية سـيادة
القــــانون ،ثــــم إن الحــــديث عــــن أنيــــاب
للديموقراطيــة ينفــي  -بــل وينســف  -مبــدأ
فــورا ،إذ حالمــا
الديموقراطيــة وجوهرهــا
ً
تنبت للديموقراطية أنياب فإنها تسـمى فـي
كل اللغات الفقهية ديكتاتورية بﻼ مواربة.
إلى هذا كله يضيف الـبعض – والقـول
لجمال حمدان  -في النهاية أن الحديث عن
الديموقراطية أصﻼً  -قبل هذا وبعده  -غير
وارد أو جــــائز علــــى اﻹطــــﻼق ،فإنمــــا
الديموقراطيــة بــالتعريف هــي حكــم الشــعب
للشعب بالشعب  -ﻻ بالجيش  -ولـيس ثمـة
شــيء فــي القــاموس السياســي أو الفقــه

القــــانوني "كديمقراطيــــة عســــكرية" أو
"كديمقراطيـة مســلحة" مــثﻼً ،إﻻ أن تكــون
مـــن قبيـــل التنـــاقض اللفظـــي أو التوريـــة
الســـــاخرة أو الكنايـــــة المســـــتترة عـــــن
"الديكتاتورية العسكرية" أو "الديكتاتورية
المســلحة" باختصــار ،مجــرد الحــديث عــن
الديموقراطية في ظل "العسكرقراطية" إنما
هو امتهان للعقل البشري وإهانـة لﻺنسـان
المصري "] .وتلك كانت أزمـة مصـر إبـان
عصــر حســنى مبــارك ويبــدو أنهــا ﻻ تــزال
مستمرة وبحق ،وﻻ أزمة سـواها ً
وفقـا لمـا
انتهـى إليــه العـالم الجليــل الشـهيد الــدكتور
جمـــال حمـــدان ،تـــرى هـــل ينبئنـــا الواقـــع
المصري بغير ما ذهـب إليـه جمـال حمـدان
وانتهى إليه؟ أليست هذه هي الحقيقة المرة
التــي تهــدد )شخصــية مصــر( فــى زمــن
اﻹخــــوان والتيــــارات الســــلفية الوهابيــــة
المخاصمة لروح اﻹسﻼم الحقيقية وللـوطن
ً
المصرى الذى ﻻ تراه أصـﻼً
وطنـا يسـتحق
الحياة الطيبة أو حتى البقاء!![ .
* إن حمدان يجيبنـا قـائﻼً
ومحـذرا :إن
ً
مصــر تجتــاز اليــوم أخطــر عنــق زجاجــة،
وتــدلف أو تســاق إلــى أحــرج اختنــاق فــي
تاريخهــا الحــديث ،وربمــا القــديم كلــه ،إن
انقﻼبــا تاريخيــا فـــي مكـــان مصـــر
هنـــاك
ً
ومكانتها ،ولكن من أسف إلـى أسـف وإلـى
وراء ،نراه جميعًا رأي العين ،ولكنا  -فيمـا
يبـــدو  -متفـــاهمون فـــي صـــمت علـــى أن
نتعــامى عنــه ونتحاشــى أن نواجهــه "فــي
ووجهــا لوجــه ،ونفضــل أن نــدفن
عينــه"
ً
رؤوســنا دونــه فــي الرمــال ،لقــد تغيــرت
ظروف العالم المعاصر والعالم العربـي مـن
حولنا ،فلم يعد بعد اﻷول بع ًدا نائيًا ،وﻻ عاد
الثاني مجرد "أصفار على الشمال".
ومنـذرا
محـذرا
* ثم يقـول – حمـدان -
ً
ً
مـن جديــد لمــن فــي قلبــه فهــم ســليم وحــب
حقيقي لمصـر" :لقـد أفسـدت اﻻسـتمرارية
السياسية ،استمرارية الفرعونية ،ما أصلح
انقطاع الحضـارة الحديثـة ،ذلـك أن مـرض



مصر المزمن فـي الحاضـر والمـوروث مـن
الماضي هو حاكمها ونظامهـا ،نظـام الحكـم
باختصار ،فلقد تغيرت مصر فـي كـل شـيء
تقريبًا إﻻ شيئ ًا واح ًدا هو النظـام السياسـي،
وهو وحده الذي يقاوم بضراوة ودموية كل
تغيــر يجمــد الشخصــية المصــرية ويحنطهــا
فرعونيـــا " انظـــروا إلـــى عبقريـــة هـــذا
التوصيف لنطبقه على حال مصر اليوم بعـد
ثورة يناير سنجده صحي ًحا تما ًما.
ومعنــى هــذا ونتيجتــه  ،يقــول حمــدان
المبشر بـالثورة  " :أن شخصـية مصـر قـد
تغيرت ،ولكن لم تتغير الشخصية المصـرية
بالكاد ،ولم يبق إﻻ تغيير ذلك النظام لتلحـق
الشخصــــية المصــــرية بشخصــــية مصــــر
أخيـرا
الجديدة .لقد تحرر اﻹنسان المصري
ً
 أو يوشك أن يتحرر من التخلـف  -ولكنـهلــم يتحــرر قــط أو بعــد مــن اﻷســر ،ظفــر
بالتنميــة نســبيا ولكنــه لــم يظفــر بالحريــة
ً
نوع ـا ولكــن
إطﻼقـا ،أصــبح إنســانًا متق ـد ًما
ً
ليس إنسانًا حرا حقا" .
هــل هنــاك أبلــغ وأوفــى دﻻلــة مــن هــذا
القول؟ كأن هذا العـالم ﻻ يـزال يعـيش معنـا
فــى زمــن الثــورات اﻷمريكيــة فــى مصــر
والمنطقــة والتــى اختطفتهــا أمريكــا وركبــت
بعضها إسرائيل!!..
رحم ﷲ العالم الجليل والـوطني الغيـور
والبحاثة الفذ الدكتور جمال حمدان.




* اﻷخ الصــادق صــاحب الهمــة العاليــة



والقلب النقي ،الذي ابتلي فصبر ،وأعطى

* الــدكتور عبــد الهــادي قنــديل عبــد الهــادي لحصــوله علــى درجــة

فشكر ،وظل على العهـد وفيـا حتـى لقـي

الــدكتوراه بتقــدير ممتــاز مــن كليــة الحقــوق جامعــة عــين شــمس،

ربه ،الحاج مخلوف أحمد معروف نائب

بعنوان) :دور الضريبة علــى القيمــة المضــافة فــي إطــار اﻹصــﻼح
الضريبي لﻼقتصاد المصري – دراسة تحليلية مقارنة(.

الطريقــة العزميــة بمدينــة المنيــا ،والــد اﻷس ـتاذ أحمــد مخلــوف..
بماقوسة  -المنيا.



* اﻷخ الفاضل والمحب الصادق الحـاج



إبراهيم عثمان خـادم مسـجد اﻹمـام أبـي
العـزائم ،والــد اﻷسـاتذة :أشـرف وياســر



ومجدي وحمادة ورشاد إبراهيم عثمان..
بالحامول – كفر الشيخ.
* اﻷستاذ وليد يونس بكر شـقيق محمـد ومصـطفى وأحمـد يـونس
بكر ..بالشمارقة – كفر الشيخ.
* المهندس محمود محمـد حامـد عفيفـي مـدير الجمعيـة الزراعيـة
اﻷسبق ،واﻷستاذ هاني محمد قطب مهنا ابن شقيق المرحوم الشيخ
سامي قطب مهنا وابن عم الدكتور أحمد واﻷسـتاذ إبـراهيم سـامي
قطب ..بالشعيرة – إيتاي البارود.
* المرحومة كريمـة الحـاج نوفـل ُ
القـن وابنـة أخ الـدكتور ريـاض
نوفل والحاج عبدﷲ نوفل وشقيقة أحمد وهشام والسيد نوفل القُن..
بعزبة أبو العزائم – سيدي سالم.
* الحاج ممـدوح إبـراهيم سـﻼم شـقيق اﻷخ الفاضـل الحـاج منيـر
إبراهيم سﻼم  ..بكوم حمادة  -بحيرة.
* الحاج محمد حسـن الضـريبي ابـن الحـاج حسـن الضـريبي مـن
أصحاب السيد أحمد ماضي أبي العزائم ونسيب الحاج عبد العزيز
علي سﻼمة نائب الطريقة العزمية ..بمدينة ههيا – شرقية.
* حرم اﻷخ الفاضل الحاج سيد فرحات ..بأوﻻد صقر  -شرقية.






