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ت  يتفق عليها مع اإلدارة   اإلعال

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

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

 شعار  دعوتنا

وفطرتــــــه    اإلســــــالم ديــــــن هللا  أوالً:
 الىت فطر الناس عليها.

اإلســـالم نســب يوصــل إىل    نيــاً:
 . رسول هللا

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

 االشرتاكات
 سوم الربيد.ر   خالصة جنيه سنو   ١٠٠ر ـداخل مص 

ً خالصة رسوم الربيد. ٥٠قى دول العامل   دوالراً سنو

 واجلهـاد خلقـنا  اللــه  معـبود 
 واخلـالفـة غايتنا  سول مقصود ر وال

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

 إلى الغيورين على أوطانهم

 إلى كل من يريد نهضة بالده

متداول في أدبيات العلـوم السياسـية واالجتماعيـة نشـأ هناك مصطلح  

الطـابور م، وهـو:  ١٩٣٦سبانية التي نشبت عـام  أثناء الحرب األهلية اإل

 .الخامس

المقاالت السابقة كتبنـا عـن أصـل المصـطلح اللغـوي والسياسـي، في  

وعرجنا إلـى مرادفـات المصـطلح فـي العـالم اإلسـالمي، ومهـام الطـابور 

 الخامس على األصعدة المختلفة.

وبدأنا التحدث بالتفصيل عـن جماعـات الطـابور الخـامس فـي البلـدان 

لفـن الهـابط، نخبـة ااإلسالمية، وكان منها: منظمـات المجتمـع المـدني، و

وفـي هــذا المقــال نتحــدث عــن كتبـة جهــنم مــن إعالمــي وأدبــاء الطــابور 

 الخامس.

 

، واإلعالميـة  دبيةيهيمين على الحياة الثقافية واألهناك طابور خامس  

يســـيطر علـــى وســـائل اإلعـــالم المقـــروءة والمســـموعة هـــذا الطـــابور 

والمرئية، ويسيطر على اتحـادات الكتـاب ودور النشـر والنقابـات األدبيـة 

 .والمراكز الثقافية،  يعمل في المقاهي واإلعالمية، وهناك قسم آخر منه

هـــؤالء يعملـــون علـــى عـــدة محـــاور تســـتهدف العقـــل والوجـــدان، 

مع وقتـل كـل األشـخاص القـادرين في تسطيح الفكر في المجتويساهمون  

 ا.نفسي   -على النهوض الفكري

فـوا أنفسـهم هؤالء هم أكثر أنواع الطابور الخامس ظهوًرا، لكـنهم غلَّ 

ومن على شاكلتهم بطبقة من القدسية التي تجعلهم رغم وضوح خيـانتهم 

كمـا اد لواقـع المجتمـع،  قـَّ ظهـر النُّ مال ينتقدون، ببساطة ألنهم يظهـرون ب

ضعه، وهـذا يعطـيهم مرونـة كبيـرة اساتذة في تحريف الكلم عن موأنهم أ

 للبقاء والتأثير في الناس.

  



 
 

لم يخرج االستعمار مـن بلـداننا، إال بعـد 

الدخول للنخبـة ن طابوره الخامس من  أن مكَّ 

 األدبية والتأثير فيها.

فقام طـابور االسـتعمار الخـامس بإفسـاد 

؛ ألنه يعلم أن األدب إذا ارتقى ارتقـى األدب

وبدأ في نشـر قـيم  العلم، وإذا فسد فسد العلم،

زائفـــة مثـــل: الرضـــا بالخضـــوع، والـــذل، 

 والتسليم لتفوق الغرب.

ثم بدأ الطابور الخامس بـالترويج لفكـرة 

األدب تعني أنه ساحة التعبيـر عمـا   أن حرية

في نفوس أصـحابه، دون أن تتقيـد بمصـلحة 

 المجتمع أو الوطن.

هذا المبدأ ساعد األدباء في هذه المرحلة 

ة، سـاهمت في نشر أعمال أدبيـة جنسـية فجـَّ 

في شغل الشباب باألمور الجنسـية أكثـر مـن 

شغلهم باألمور العامة في الـبالد، أو التفكيـر 

 في نهضتهم. 

هـذه القـيم   ابـل جعلـوثم لم يكتفوا بذلك،  

ــاجح، وألن  ــل نـ ا ألي عمـ ــً ــية أساسـ الجنسـ

صــوته  بعضــهم تــرأس لجــان التقيــيم وعــال

ا علـى باعتباره ناقًدا أدبي  ا، فرض ذلك فرضـً

 باقي األدباء.

الروايـات والقصـص الجنسـية، وبجانب  

كانت األعمال األدبية التي تسيء لألديـان أو 

ا، للعـــرف  ــً المجتمعـــي، تصـــريًحا أو تلميحـ

ــم  ــأن أصــحابها ه ــال وك ــذه األعم ــدت ه وب

أصـــحاب ثـــورة التنـــوير، وتـــم تصـــويرهم 

باعتبـــارهم مفجـــري المعرفـــة، فيـــتم إلهـــام 

 صغار األدباء بالمضي خلفهم.

هؤالء بدأوا في نشر القيم الغربية داخـل 

حتى فرضوها علـى المجتمـع،   ؛أعمال أدبية

حتـى الزنـا   ؛لخمربدًءا من التدخين وشرب ا

والعالقات المحرمة، وخيانة األوطان، وحب 

 المال، وفعل كل الموبقات.

فــي لطـابور الخـامس دوًرا لكمـا أصـبح 

لق أالمثقفين، فال ينجو منهم ناجح أو مت نهش  

تشــويش ال يــرحم كلمــا فيقومــون ب أو مبــدع، 

أو شاعر أو صحفي أو رسـام أو نجح كاتب  

ــان ــًدا عــن فكــرهم، فن ــه مطــاحن  بعي فتطحن

نـه أور قيمته الوحيـدة  النفاق والدجل من طاب 

 .خالقأبال 

وألنهم نجحوا في نشر قيمة جمـع المـال 

هرع إلـيهم الكثيـر مـن دور كأساس للنجاح،  

لنشر أعمالهم الرخيصة، والترويج لها النشر  

في الجامعات واألندية وعند باعة الكتب فـي 

 المكتبات واألرصفة.

وألنهــا تجنــي المــال أكثــر مــن غيرهــا، 

كثــرت طباعتهــا، وكثــر الحــديث عنهــا فــي 

ــن  ــامس م ــابور الخ ــن الط اإلعــالم، وألن م

تمكن من الوصول لمفاصـل القطـاع األدبـي 

ــد مــن الطــابور  ــد مــنح العدي ــة، فق ــي الدول ف

ــر  ــجيعية عب ــة وتش ــوائز تقديري ــامس ج الخ

ــذه  ــى ه ــم عل ــأة له ــية، كمكاف ــود الماض العق

 خربة.األعمال الم

ــة  ــي المحافــل اإلقليمي بــل واستضــيفوا ف

 :والدولية باعتبارهم قادة فكر، وتـم رشـوتهم

أو بجـوائز تـدر عوائـد   ،إما بالمال صـراحة

 مالية.

كما أننـا لـم نجـد روايـة أو قصـة خلفهـا 

ــل  ــا لعم ــرى تحويله ــث، إال وج ــد خبي مقص

 ؛أو مسرحية  ،أو مسلسل  ،سواء فيلم  :درامي

 ل كبير.بشكحتى تؤثر في المجتمع 

ــابور  استضـــافةكمـــا جـــرى  ــادة الطـ قـ

ــدوات  ــات والن ــي الجامع ــي ف ــامس األدب الخ

الثقافية لنشر سمومهم بـين الشـباب وصـغار 

وفــتح صــفحات وشاشــات اإلعــالم األدبــاء، 

 لنشر أفكارهم.

هؤالء نجحوا في تحويل الدين من عقيدة 

 إلى ثقافة، ومع الوقت سيتم نبذ هذه الثقافة.

لمجتمع مـن العائلـة هؤالء حولوا وحدة ا

ولون االكبيرة، إلى األسرة الواحدة، واآلن يح

تحويلها للفردية، بهـدف نشـر الفسـق وتفكـك 

 المجتمع.

هؤالء نجحـوا فـي رسـم صـورة واحـدة 

ــالم  ــبس والك ــة الل ــي طريق ــاة ف للشــاب والفت

مما حول بعض األنفس المريضـة   ؛والتعامل

إلى الشذوذ الجنسي، وهـم يهـدفون لتعميمـه، 

 م فرضه.ومن ث 

ثوه، فبدالً فوا خيال الشباب ولوَّ هؤالء زيَّ 

مــن التفكيــر فــي االختراعــات التــي تفيــد 

ت عقــولهم بخيــاالت جنســية أوطــانهم، امــتأل

 نفسهم وأوهنت أجسادهم.أوماجنة أرهقت 

لقد نجح الطابور الخـامس فـي السـيطرة 

تقريًبا على غالبيـة وسـائل اإلعـالم، ويرجـع 

ــديرها  ــة ي ــالم العالمي ــائل اإلع ــك ألن وس ذل



 
 

من أجل مصالحهم، ولذلك زرعوا   الصهاينة

رجالهم في اإلعالم المحلي للعديد من الـدول 

 اإلسالمية والعربية.

الطابور الخامس في اإلعالم يتم فرضـه 

لدعاية واإلعـالن، التـي تقـرر عبر شركات ا

ــات  ــامج أو ذاك باإلعالنــ ــذا البرنــ ــد هــ مــ

ــخمة ــًب  ؛الضـ للقنـــوات  اممـــا يحقـــق مكسـ

وبالتالي تستجيب لفرض إعالمـي   ،الفضائية

 عليها ربًحا. ألنه من يدرُّ  ؛بعينه

وكذلك الحال في الصحف، التي تقبل أن 

يكــون هنــاك مقــاالً للــرأي أو صــفحة كاملــة 

رد أن صـاحب هـذا تحرر بتوجه معـين لمجـ

ــي شــكل  ــدم رشــاوى للصــحيفة ف التوجــه يق

 إعالنات ممولة.

شــركات الدعايــة واإلعــالن هــي مــن 

المفاصل الحيوية في الدول، والتي تغفل عن 

ألن قـوة هـذه  ؛أهميتها الكثير من الحكومـات

ا قـــوى الحكومـــة،  ــً الشـــركات تفـــوق أحيانـ

علـــى فـــرض  -كمـــا أوضـــحنا -لقـــدرتها

 ها على اإلعالم.شخصيات أو توجهات بعين 

 الصـهاينةهذه الشـركات يسـيطر عليهـا  

بشـكل كبيـر علـى المسـتوى الـدولي، وعلـى 

المســتوى الــداخلي للــدول فــإنهم يــدعمون 

شركات بعينها لتستحوذ على سوق الدعايـة، 

 وبالتالي تؤثر في اإلعالم.

وأما إعالم الطابور الخامس فينقسم إلـى 

 عدة أقسام نعرضها كما يلي:

 

ة من هذه الوسائل قنـاة الجزيـرة القطريـ

ــوات  ــن صــحف وقن ــاكلتها م ــى ش ــن عل وم

ــة  ــعار الحري ــة ش ــن رافع ــى العل ــت إل خرج

والرأي والـرأي اآلخـر، لكنهـا بثـت السـموم 

في العسل، وروجت للمصـالح الغربيـة ضـد 

ــى خدمــة  ــت عل المصــالح اإلســالمية، وعمل

 إسرائيل.

ــائل ال ــذه الوس ــة  ه ــون توأم ــد وأن تك ب

 :لوسائل إعالم عالمية يديرها الصهاينة، مثل

ــي،  ــي س ــي ب ــرة وب ــتوالجزي ــت بوس  هافن

وغيرهـا مـن الوسـائل التـي وعربي بوست،  

اتخذت أسماء مشـابهة للوسـائل العالميـة مـع 

ة "عربيـة"، أو التـي تقـدم نفسـها إضافة كلمـ

ــيلة  ــن وسـ ــة مـ ــخة العربيـ ــا النسـ باعتبارهـ

النســــخة العربيــــة مــــن  :إعالميــــة، مثــــل

الجارديان، أو النسخة العربية مـن البـي بـي 

 يرها.سي، وغ

بد أن يعلم الجميع أن وسـائل اإلعـالم   ال

العالميــة التــي يــديرها الصــهاينة لــن يمنحــوا 

اسمهم ألي وسيلة إقلمية عربية إال إذا كانـت 

هذه الوسيلة تخدم توجهاتهم، باإلضافة لثقتهم 

الكاملة في أن القائمين على هذه الوسـيلة مـا 

ــابور  ــالء الطـ ــن عمـ ــة مـ ــم إال مجموعـ هـ

 الخامس.

نوع من وسـائل الطـابور الخـامس هذا ال

غالًبا ما يكون مملوًكا لدول فـي المنطقـة، أو 

لصالح خدمة بعض   يدار بشخصيات وسيطة

الدول اإلقليمية، أو خاضـعة لسـيطرة رجـال 

أعمال ممن يعدون من رجال الماسـونية فـي 

 المنطقة.

يهدف هذا النوع لتقريب وجهات النظـر 

ــل  ــل التعام ــع الصــهاينة وتقب ــد م ــم، وم معه

جسور التطبيـع، باإلضـافة إلـى العمـل علـى 

ــالح  ــم المص ــة، ودع ــة العربي ــقاط األنظم إس

 الغربية في المنطقة.

 

قنـوات اإلخـوان التـي من هـذه الوسـائل  

 :قــاموا بإطالقهــا بعــد إســقاط حكمهــم، مثــل

ومصــر  ،٢٥ومصــر  ،ومكملــين ،رقالشــ

 الثورة.

ي وموقع العربي وكذلك التليفزيون العرب 

يدير شؤونهما عضـو الكنيسـت   نِ يْ ذَ الجديد الَّ 

 اإلسرائيلي السابق عزمي بشارة.

وتعمل هذه الوسائل على زعزعة األمن 

ونشــر الشــائعات والتشــكيك فــي اإلنجــازات 

وهدفها هو نزع الدافع الوطني مـن   ،الوطنية

 صدور المواطنين.

 

نفســها الوســائل هــي التــي تصــف  ههــذ

بتصنيف وهمي لكنها تهدف إلربـاك العقـول 

والعبث بها، مثل القنوات الدينيـة التـي ظهـر 

بها شيوخ الفتنة للوقيعة بين الشـيعة والسـنة، 

أو بين الصوفية والسـلفية، أو التـي تحـرض 

 على الفتن الطائفية بدافع أنها تنصر الدين.

وكذلك من هذه الوسـائل قنـوات الترفيـه 

بهـدف الهابطـة  ني واألفـالم  التي تبـث األغـا

تغريب الثقافة اإلسالمية، ونشر القيم الماجنة 

 بين الشباب.

ــة التـــي تبـــث  وكـــذلك قنـــوات الرياضـ

ساعة من أجل إلهاء   ٢٤مباريات وتحليالت  

 الشعوب اإلسالمية.

وغالًبا ما تجد هذه القنوات مملوكة علـى 

لنفس األشخاص، ويقومـون اختالف أشكالها  

ببـــث رســـائلهم عبـــر أشـــكال مختلفـــة مـــن 

 التصنيفات.

 

خذها قاعـدة: الصـهاينة يخترقـون مـا ال 

 يستطيعون امتالكه.

ــيلة إعــالم ليســت  ــإن أي وس ــالي ف وبالت

ــم  ــإن له ــا،  رجــاالً مملوكــة للصــهاينة، ف فيه

ن يوجهون سـير ي هؤالء إما أن يكونوا: مدير

العمــل، أو كتــاب رأي يفرضــون وجهــات 

فيين صــغار فــي األبــواب انظــرهم، أو صــح

الدينية والثقافيـة والاليـف سـتايل واالقتصـاد 

وغيرهــا، يعملــون علــى دعــم القــيم الغربيــة 

ــدف  ــائق به ــع الحق ــالحها، وتميي ــم مص ودع

 خدمة الصهاينة وإسرائيل. 

ومن هؤالء بعض اإلعالميين المشـاهير 

الــذين يــديرون بــرامج التــوك شــو الكبيــرة، 

ــذين تــم فرضــهم مــن خــالل  -كمــا قلنــا -وال

شركات الدعاية واإلعالن، وإذا كان اإلعالم 

ــتم زرع مُ وطنيــ  ــِ ا ي ــل  دٍّ ع ــي برنامجــه يعم ف

ــامج  ــرات البرن ــه فق لصــالح الصــهاينة يوج

 ويختار ضيوفه وفق ما يرتضون.



 
 

ال يخفــى علــى أحــد أن هنــاك حالــة مــن 

التذمر واليأس والتوتر في مجتمعنا، وانتشار 

اإلشاعات السلبية التي لهـا األثـر الكبيـر فـي 

األمــراض المجتمعيــة، وســلوك المــواطن، 

 وتصرفاته، وأفعاله.

نعــم اإلشــاعة المغرضــة تســتهدف شــق 

وتفريـق النسـيج االجتمـاعي، وحدة الصـف،  

وتشتيت المجموعة، للوصول إلى هدم كيـان 

المجتمع، وهو الذي يطمح إليه كل من تهمـه 

ــا  ــة، وإضــعافها، ومم زعزعــة أركــان الدول

يؤسف له أن البعض قد يصـدق أي إشـاعة، 

ــين  ــرها ب ــة، أو ينش ــار الزائف ــروج لألخب في

العامة بحسن نية، دون التأكـد مـن صـحتها، 

 ،منها، فقط ألنهـا مثيـرة أو شـائقةأو التحقق  

فتنتشر بسرعة كبيـرة بـالمجتمع خاصـة فـي 

ــي  ــه مــن تطــور تقن ــا يحمل هــذا العصــر وم

بوسائل التواصل االجتمـاعي، والتـي تزخـر 

بعدد كبيـر مـن مختلـف األعمـار والثقافـات، 

فنجــــد المتطــــرف والمتــــربص والمتــــآمر 

والمؤجج للصراع والباحث عن األعداء بأي 

كال، والـذين ال يفرقـون بـين شكل مـن األشـ

 حرية التعبير، وخطورة الكلمة.

ومــع األســف قــد نجــدهم أصــحاب ثقــل 

اجتماعي، أو سياسي، لتوجيـه الـرأي العـام، 

حيـث مصـالح المسـتفيدين تـنهش فـي المقـام 

األول في مصلحة الوطن، فال يقدرون حجـم 

المسؤولية، وال خطورة الكلمـة، فيصـدروها 

مـن   اتجة عنهـا، وبـدالً غير مبالين باآلثار الن 

أن يقــودوا الــبالد إلــى بــر األمــان فــي وقــت 

األزمات، تراهم هم أنفسهم من يشـعلون نـار 

 الفتنة، ويسعون إلى دمار األمة.

ن وسـائل التواصـل االجتمـاعي أال شك  

الحديثــة أصــبحت تمثــل الــدور اإلعالمــي 

نهــا أصــبحت أحتـى  ؛الفعـال فــي هـذا العــالم

ــن  ــاتج ع ــد»، والن ـــ«اإلعالم الجدي ــمى ب تس

ــى  ــوق علـ ــذي تفـ ــي، والـ ــار المعرفـ االنفجـ

االنفجـار فـي أي معركــة كبـرى، أو بحــرب 

ــاعي  ــل االجتمـ ــائل التواصـ ــة، فبوسـ طاحنـ

الحديثة تلتهب الحـروف، وتشـتعل الكلمـات، 

وتتفجر العبارات التي تمزق الوطن، وتفرق 

اد النســيج االجتمــاعي، وتــنجح فــي اســتبع

األولويات، فتتسارع المفردات دون أن تترك 

ــين عــدم  ــاس ب ــاط األنف ــت فرصــة اللتق للوق

ــدم إدراك  ــين عـ ــاالة، وبـ ــؤولية وال مبـ مسـ

ــار،  ــر لألخبــ ــذاجة ونشــ والالوعــــي، وســ

وتصديق كل ما يقال، دون التأكد من مصدر 

المعلومـــات، لتنـــتج لنـــا حالـــة مـــن التـــذمر 

ــادرة  ــل مب ــن ك ــدم الرضــا ع ــتمر، وع المس

ــاء، و تســتحق ن األمــور ال أاإلشــادة، أو الثن

تسير حسب التمنيـات والتطلعـات للمـواطن، 

فتحبط الهمم، وتكسر العزائم وتكثر الشكوى 

وتنتشـر اإلشــاعات وتتفــرق الصــفوف وكــل 

وأننـا   ،خر النقص في أداء الواجـبيحمل اآل

في حالة من التردي والتراجـع، فنصـل إلـى 

ــا ــدني المعنوي ــلطة وت ــاه الس ــخط باتج ت الس

وإهمال المبادرات اإليجابية والحزن على ما 

آلت إليه األمور، من واقـع ينظـر إليـه بعـين 

فقدت األمل وفقـدت المتطلبـات التـي يسـعى 

 إليها كل مواطن.

بــي لمواقــع التواصــل هــذا الــدور التخري 

االجتماعي منوط به الطابور الخـامس الـذي 

 تمت زراعته في كل بلد إسالمي.

ترى صفحاته على هذا الطابور الخامس  

ــين  ــع التواصــل االجتمــاعي تضــم مالي مواق

، وتـرى أن -الكثير مـنهم وهميـين  -المتابعين

كل ما يكتبـه يصـل للجميـع، ومهمـا كتـب ال 

ــى عكــس النخــب  ــه، عل يــتم حظــره أو حجب

ــتم حظــر صــفحاتها بشــكل  ــي ي ــة الت الوطني

 دوري.

من ضمن أعضاء الطابور الخامس تجد 

 مــثالً عــن مــن يــتم ترقيتــه ليصــبح مســؤوالً 

عمليــات جوجــل فــي الشــرق األوســط: مثــل 

وائل غنيم، أو في منصـب رفيـع فـي الفـيس 

بوك مثل اليمنية توكل كرمان، وغيرهم مـن 

 ب لألوطان.الطابور الخامس المخرِّ 

هذا النـوع الـذي عرضـناه مـن الطـابور 

الخامس في األدب واإلعالم هـو مـن أخطـر 

نه يستهدف العقل، أل  ؛أنواع الطابور الخامس

يخرجه مـن النـور إلـى الظلمـات، يرسـم لـه 

مزيفًا، يقدم له معلومات مضللة، يدفعه خياالً  

حتـى  ؛إلى نبـذ دينـه وثقافتـه وقيمـه ومبادئـه

يتحول إلى مسـخ يأكـل وينـام ويتنـاكح، وإذا 

قام مـن مكانـه قـام فخـرب وطنـه أو اعتـدى 

 على حقوق الغير.

ــذا الطــابور يحــوِّ  ــى أداة ل اإلنســان إه ل

ــين  ــب ح ــط، يغض ــه فق ــط أعدائ ــذ خط لتنفي

ــدون ــألمون، ويضــحك  ،يري ــي حــين يت ويبك

ألنه ال يـدري الحقيقـة  ؛هؤعندما ينتصر أعدا

 من الزيف.

ن للطابور الخامس سـلبوا واألدباء المنتم

لك وهو: أحالمنا، دخلوا فـي ت أغلى ما نم  انَّ مِ 

ــا  ــا وأفكارهـ ــتبدلوا طموحاتهـ ــا واسـ أحالمنـ

ت شـاذة ومريضـة تسـتحوذ النهضوية بخياال

لــى اإلنســان، وال تتركــه أبــًدا، وإن تركتــه ع

جده عاجًزا جاهالً ال يدري ماذا يفعل، وقـد ت 

ألن الظـالم قـد   ؛انتزع منه تطلعه نحو النور

 م على عقله.خيَّ 

وكذلك اإلعالم التـابع للطـابور الخـامس 

أوصلنا لحالة من الشك العام، أصـبحنا نشـك 

حتـى ولـو كانـت   ؛تأتي إلينـافي كل معلومة  

 صحيحة، بل وأصبحنا نشك فيما تراه أنفسنا.

نســأل هللا أن ينيــر عقولنــا، وأن يزيــل 

 ؛بين والمــوالين لعــدوناعنهــا غمامــة المخــرِّ 

حتى نرى الحق، ونتحرك صوبه، ونبدأ فـي 

نهضة وطننا، ونصـبح فـاعلين ال مفعـولين، 

 ومؤثرين ال متأثرين.

د كلمتنـا، وأن أن يوحـِّ   تعـالى  هسألكما أ

 نتعاون جميعًا في نهضة هذا الوطن الغالي.

وصلى هللا على سـيدنا وموالنـا رسـول 

 هللا وعلى آله وسلم.



  

 

دد  اإلمام ا
 السيد حممد ماضى أبو العزائم

 

 

 

 

 

 

  

 

ْؤِمنِينَ قـــال تعـــالى:  واْ إِن ُكنـــتُم مـــُّ ِ َفتََوكَّلـــُ ّ ى   َوَعلـــَ

َو  : ). وقـــال٢٣(المائـــدة:  ِ فَهـــُ َّ ى  ْل َعلـــَ ن يَتََوكـــَّ َومـــَ

ِل ). وقــال ســبحانه:  ٣(الطــالق:    َحْسبُهُ  ِ فَْليَتََوكــَّ ّ ى  َوَعلــَ

 ).٥١(التوبة:  ونَ اْلُمْؤِمنُ 

والتوكــل هــو طــرح البــدن فــى العبوديــة، وتعلــق القلــب 

بالربوبية، والطمأنينــة إلــى الكفايــة، فــإن أعطــى شــكر، وإن 

غد، وهــو  مِّ منع صبر، ورد العيش إلى يوم واحد، وإسقاط هَ 

خلع األرباب، وقطع األسباب، مع إلقاء النفس فى العبوديــة، 

توكــل حقيقــة ال يمكــن ال وإخراجهــا مــن الربوبيــة. ومقامــات

 ادعاؤها، وحال علّى ال يتسنى للسالك تكلفه.


تسليم األمور كلها للوكيل، مع الطلب ومزاولة األســباب، 

شغالً لنفسك ونفعًا للخلق، وتخليًا عن الدعوى، فــإن الســالك 

فــى بدايتــه قــد يــدعوه حــال العلــم إلــى الشــك فــى األســباب، 

رد منها، فيعود ضرره على الخلق، ويــتمكن منــه العــدو يتجف 

ا  فيغتر بنفسه، فيكون األكمــل لــه أن يتعــاطى األســباب، تخليــً

عن تلك المهاوى، فإن النفس إذا فرغت مــن األســباب، ولــم 

تكمل تزكيتها، استولت عليها الحظوظ واألهــواء، والــدعوى 

ــن ــار ال ــإذا زاول الســالك األســباب، همــدت ن ــة، ف  فس،الباطل

وصغرت أعمال الطاعات فى عينه، ولم يجد الشــيطان منفــذًا 

حتى   ؛يدخل عليه، وفى معاطاة األسباب للسالك مزج لشرابه

ال يخرج عن االعتدال، فإنه بمزاولة األسباب يختلط بالعامة، 

مما يجعله على الطريق الوســط ، ال يتجــاوز حــد الحكــم، وال 

  .يتغالى فى الفهم



  

 




إسناد األمور كلهـا إلـى المالـك سـبحانه، 

 واليقين الحق فـى التعويـل علـى وكالتـه 

ــين  مــع إســقاط الطلــب، والنظــر بعيــون اليق

نظـًرا يجعلـه يشـهد   الحق إلـى المسـبب  

قوته التى هى فوق األسـباب، غاضـا بصـره 

عن األسـباب، مسـارًعا إلـى التحقـق بحقيقـة 

يته، وتنمحى فى عينه بشرالتوكل، لتهمد نار  

 ؛منزلة نفسه، باإلقبال بالكلية على الحق 

ــه  ــل الرضــيع أمــام والدت حتــى يكــون كالطف

الشــفيقة الرحيمــة. وال يتحلــى بحلــل التوكــل 

الجميلة، إال من يتنـزل للحـق بتلـك المنزلـة، 

فال يجد ملجأ، وال منجى من هللا إال إليه، كما 

لـة ناز  ى كـلأن الطفل الرضيع ال ملجأ له فـ

ا إال هــى،  إال أمــه، وال يشــهد لنفســه معينــً

ولــديها يــزول شــرف الــنفس الــذى يعتورهــا 

بمزاولة األسباب، فتصغر فى عينهـا، وتشـم 

طيب ال حول وال قوة إال با ، ويفرغ القلب 

لمراقبة الرب، ويستريح البدن للمسارعة إلى 

، فــإن الواصــل القيــام بمــا أوجبــه الحــق 

حتى  ؛- تعالى  -هللا  ر معيصب   يجاهد نفسه أن

ا، قـال هللا  يتحقق بمعنى العبوديـة سـرا وعلنـً

هُ تعــالى:  ــَ ِلُموا ل ــْ ْم َوأَس ــُ ى َربِّك ــَ وا إِل ــُ  َوأَِنيب

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

شغل بتدبير نفسه. وإذا لم يغض الطرف عن 

، وإذا السبب لم تسكن نفسه إلى المسبب  

سـبب لما  لم تسكن نفسه إلى

  لـــم يشـــم شـــذا عبيـــر

 التوكل.




بعد علـم اليقـين   تسليم النفس للوكيل  

بحقيقة التوكل، والجهاد األكبر فى الخـالص 

مــن التوكــل، فــإن نظــر إلــى نفســه متوكــل، 

نقص عند أهل التمكـين فـى التوكـل، لشـوب 

التوحيـد بشــهوده عمـل نفســه، وكيـف يكــون 

الً مـــن شــاب توحيـــده جهــل بوحـــدة كومتــ

األفعال؟!. وأهل التمكين يردون الشئون إلـى 

وحدة القضاء والقدر، ويردون األسباب إلـى 

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

يكن له كفًوا أحد، وال يكمل التوكـل فـى هـذا 

ــه  ــين الحــق، لقول ــى، إال بعــد اليق ــام العل المق

يتعــالى:  ِ مـــا فـــِ َّ ي  ِّ ا فـــِ َماواِت َومـــَ الســَّ

ــرة:  األَْرِض  ــبحانه: ٢٨٤(البق ــه س ). وقول

 ي األَْرِض ن فـِ َماَوات َومـَ ي السـَّ ِ َمن فـِ ّ ِ 

ُك ). وقوله تقدست ذاتـه:  ٦٦(يونس: ِ ُملـْ ّ ِ

). فيشهد ١٢٠(المائدة:  السََّماَواِت َواألَْرِض 

، وأنـه يقين أن العوالم كلها مملوكة بعين ال

 ــك عز ــملـ ــه زيـ ــى ملكـ ــاركه فـ ، ال يشـ

مشارك، بل هـو القـاهر فـوق عبـاده، ومتـى 

ا بهــذا المقــام صــح توكلــه،  ا يقينــً تحقــق علمــً

هـو مالـك األشـياء   وتحقق حقا أن الحق  

وحده، ومن نازعه فى صفة من صفاته قصم 

. وكثيـر هره، ولديها يحسن توكله علـى هللاظ

من أهل التمكين مات ولم يشم عبيره، فضـالً 

يتنــاول طهــوره، وإنمــا يتوكــل حــق  نعــن أ

التوكل على هللا من كان مؤمًنا، قـال تعـالى: 

 َْؤِمِنين ــُّ ــتُم مـ واْ إِن ُكنـ ــُ ِ فَتََوكَّلـ ّ ى  ــَ  َوَعلـ

). وقد بين هللا لنا مـا يتفضـل بـه ٢٣(المائدة:

ــالى:  ــه تع ــد المتوكــل بقول ــى العب ن عل ــَ َوم

ُبهُ  َو َحسـْ ِ فَهـُ َّ ). ٣  الق:طـل(ا  َيتََوكَّْل َعلَى 

بأنــه ســبحانه يتــولى مــن توكــل  وأشــار 

عليه، فيكفيه ويشفيه، ويواليه، ويعصمه مـن 

ــالى:   ــال تع ــه، ق ــاس، ويحمي ُ الن َّ ْيَس  ــَ أَل

َدهُ  اٍف َعبــْ أيهــا  -).. فســارع٣٦(الزمــر: بِكــَ

ــ -األخ المسترشــد  ؛يإلــى التنــزل لربــك العل

حتى يفيض عليك جماله الجلى، وإن قهرتـك 

تحـرم أن تكـون  كالطفـل ألمـه،   نفسك فال

فيكون لك أشفق وأحن من والـدتك. ومـن لـم 

يستطع أن يتنزل إلى رتبـة الطفـل أمـام ربـه 

الرؤوف الرحيم، فاألولى لـه أال يقـول: إنـى 

متوكل، فإن هللا مطلع على سـويداء القلـوب، 

عالم الغيوب.. والتوكـل عنـد أهـل   وهو  

ــونين إ ــن الك ــرون م ــم يف ــين يجعله ــالتمك  ىل

بعد تحققهم بأنه أولـى بهـم   -سبحانه  -المكون

من أنفسهم، وكيف ال يتحققون بتلك الحقيقـة، 

      
    

     
 . 



  

     

وقـــد نزلـــوا إلـــى العـــدم البحـــت، وشـــهدوا 

ق الــرؤوف الــرحيم، المصــور البــديع الخــالَّ 

شهادة أفنـتهم عـن وجـودهم المنسـوب إلـيهم 

ــى  ــئون الت ــهدوا الش ــانى، فش ــودهم الحق بوج

، بتقدير هللا حةتجرى علًما بجوارحهم المجتر

ــى  ــهم إل ــن أنفس ــروا م ــه، فف ــدبيره وقدرت وت

منفسها، وأسلموا وجوههم  رب العـالمين؟ 

ي قــال الخليــل عليــه الصــالة والســالم:  ــِّ إِن

َماَواِت  ــَّ َر السـ ــَ ِذي فَطـ ــَّ َي ِللـ ــِ ُت َوْجهـ ــْ هـ َوجَّ

ِرِكينَ  ــْ َن اْلُمش ــِ اْ م ــَ ا أَن ــَ ا َوم ــً  َواألَْرَض َحِنيف

: )١(ب األنبيـاء  طيـ). وقال خ٧٩(األنعام:  

 ن ا مـِ م مـَّ ي َوَربِّكـُ ِ َربـِّ ّ ى  إِّنِي تََوكَّْلُت َعلـَ

 ).٥٦(هود:  َدآبٍَّة إِالَّ هَُو آِخذٌ ِبَناِصَيتَِها

فالسالك إذا ترك األسـباب ضـل، وال بـد 

له منها، والواصـل إذا توقـف عنـد األسـباب 

زل، واألولى له التجرد منها، والمتمكن عنـد 

 تشـغله الشـئون عـن منشـئها، ال  شهود الحق

وال الكائنات عن مكونهـا، فهـو فـى التجـارة 

ألنــه مــع المســبب  ؛- تعــالى -والبيــع مــع هللا

    وإن تخلى عـن األسـباب فالمسـبب 

اَرةٌ معه، قـال تعـالى:   يِهْم ِتجـَ اٌل ال تُْلهـِ ِرجـَ

 ِ َّ  ).٣٧ (النور: َوال َبْيٌع َعن ِذْكِر 

ر، للمتوكل علـى هللا أنـوا

ــل العلــى  ــع الوكي ــه م تواجه

سبحانه، تجعله منعًما بمعانى 

صفات الجمـال اإللهـى سـرا 

وعلًنا، مبتهًجا بوكيله القــوى 

ظاهًرا وباطًنا، وليس هذا مقام دعوى.. وهللا 

أسأل أن يجملنى، وأهلى، وإخـوانى، بجمـال 

المتوكلين، ويلحقنا بهم، إنـه علـى كـل شـىء 

 قدير.


ِ إِنَّ قال تعالى:   َّ ى  ِري إِلـَ ُض أَمـْ َوأُفَّوِ

َ َبِصيٌر ِباْلِعَبادِ  َّ  :٤٤(غافر.( 

ــولى  والتفـــويض: ــا للـ رد األمـــور كلهـ

الحكيم القادر، والرضا بأحكامه، وهـو فـوق 

ألن كـل مفـوض أمـره إلـى هللا   ؛مقام التوكل

متوكل، وليس كل متوكل مفوًضا أمـره إلـى 

تفويض لـيس بعبـارات تنطـق هللا تعالى.. وال

بها األلسنة، ولكنهـا حقـائق متجليـة للقلـوب، 

مواجهة للسـرائر، قـاهرة للجـوارح، فـالقول 

قسط اللسان من التفويض، ولكل عضـو مـن 

نـة الهيكل اإلنسانى قسط منه. فللقلـب الطمأني 

بمن فوض األمر إليه، وللنفس السـكون إلـى 

ــماء  ــانى األس ــتجالء مع ــر اس منفســها، وللس

يقة مقتضياتها، وللجسم االستسالم للـولى بحق

الذى إليه يفوض األمر، وإليه يوجـه الوجـه، 

وإليه يسند الظهر. ومـن قـال تلـك الكلمـات، 

فأخذ من التفويض قسط اللسـان، وأهمـل مـا 

التفويض، كان   لكل جارحة من جوارحه من

 كاذًبا فى دعواه.

ألنه يكون حال  والتفويض فوق التوكل:

سبب، وبعد السبب. والتوكـل السبب، وقبل ال

ال يكون إال بعد السبب، ولهذا كان التفـويض 

ألطف، وأرق، وأسمى من التوكـل، وأصـفى 

على السالك، بل والواصل من سريان النفس 

 فى الجسم.

طهـور   -تعـالى  -ومتى تنـاول طالـب هللا

التوكل، بمالحظة األسباب، وتمكـن فـى هـذا 

 المقــام، تميــزت أمــام ســره الحضــرتان، ثــم

تجلت كل حضرة بكماالتها، فشـهد أن كمـال 

ــدم،  ــر، والعـ ــز، والـــذل، والفقـ ــه العجـ رتبتـ

واالضطرار، وأن كمال رتبة الحـق القـدرة، 

ــه،  ــه لولي ــر كل ــى، فأســلم األم ــوة، والغن والق

 يقيًنا حقا.وفوض جميع أموره إلى هللا 

 فالســالك يــرى بــالتفويض أن الحــق 

ك إال يملك كل شىء، ويتحقق بأنه عبد ال يمل

االستطاعة قبل العمل، فيدوم خوفه، ويـزول 

يأسه فى المعونة، وتنمحى ثقته بالنية، ولذلك 

ــإن هللا  ــال:  فـ اَك قـ ــَّ ُد وإِيـ ــُ اَك نَْعبـ ــَّ ِإيـ

تَِعينُ  ــْ ــة:  َنسـ ــادة ٥(الفاتحـ ــع أن العبـ ). مـ

صد، واالستعانة وسيلة، فقـدم اختصاصـه مق

ــبحانه – بالعبــــادة قبــــل اختصاصــــه  - ســ

به العبد إلـى كمـال التخلـى عمـا بالمعونة، لين 

 يشوب العبودة الخالصة، ثم بـين لـه أنـه  

مختص بالمعونة، لينبهه إلى أن يتجافى عـن 
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ألن العبد   ؛شهود العمل بنفسه إنه مكر بالعبد

ًكا، وال يقبـل إذا شهد عمالً بنفسه كـان مشـر

َوقَِدْمَنا إِلَى َما هللا عمل مشرك، قال تعالى:  

ــَ  ْن َعم ــِ وا م ــُ وًراَعِمل ــُ نث اء مَّ ــَ اهُ َهب ــَ  ٍل فََجعَْلن

). وإذا شـهد العمـل لنفسـه فـى ٢٣  (الفرقان:

سيره أيًضا، حصـل لـه اليـأس والقنـوط مـن 

كفــر..  -والعيــاذ بــا -رحمــة هللا ، وذلــك

وشهد العمل  وكيف ال، ومن وقع فى معصية

منه ال يذوق للتوبة حالوة، وال لنيل المغفـرة 

ه به ذنـب أكبـر ألن شهوده المعصية من   ؛لذة

ــية ــن المعص ــر  ؛م ــذا عبي ــق ش ــى يستنش حت

ــع  ــويض، فيرج ــرف التف ــم ع ــد، ويش التوحي

بتوفيق هللا إلى هللا الذى قدر عليه المعصـية، 

ا ، فيغفــر هللا لــه. وإذا نســب  مســتغفًرا، نادمــً

ألنه يظن لجهله أنـه  ؛ه وثق بالنيةالعمل لنفس

نوى بعمله هذا اإلخالص  ، وكيف يخلص 

يرى غير هللا فـاعالً، ويجهـل أن    مشرك،

الحــول والقــوة والتوفيــق مــن هللا؟ ولــديها 

تنـزعج نفسـه التـى تزكـت مـن الثقـة بالنيـة، 

ــالى:  ــال تعـ ــا ، قـ ــة بـ وتســـارع إلـــى الثقـ

 ِّــ َرةٍ م ــِ ى َمْغف ــَ اِرُعواْ إِل ــَ ٍة َوس ــَّ ْم َوَجن ــُ ّبِك ن رَّ

دَّْت  ــِ َماَواُت َواألَْرُض أُعـــ ــَّ َها الســـ ــُ َعْرضـــ

 .)١٣٣(آل عمران:  ينَ ِلْلُمتَّقِ 

 ِريـمِ ـ ْلكَ ٱّيِ ـِلْلَولِ   ألَْمرَ ٱفَّوِِض 

ْر فِ   ومِ ـ ْلَمْقسُ ٱ َك ـي َشأْنِ ـالَ تُفَّكِ

لِ  ُءوِف تَعَ ـِلل رَ ـألَمْ ٱ َوّكِ  الَىٰ ـرَّ

 ِليمِ ـ ٍب سَ ـ لْ هُ بِقَ ـْم لَ ـأَْسلِ  مَّ ـثُ 

 ِصْدقٍ ـِه بِ ـا إِلَيْ ـُمْخِلصً  َوأَنِبْ 

 لتَّْكِريـمِ ٱَل نَازِ ـْنهُ مَ ـمِ  طَ ـتُعْ 

 ونٍ ـا بُِشئُ ـ َراِضيً  ْلعَـْبدَ ٱ لَهُ  ُكنْ 

 لنَِّعيمِ ٱـ ْز بِ ـتَفُ  اـ ألَْسمَ ٱ تَْقتَِضيَها 

دَ   َمالٍ ـلَّ جَ ـ كُ  نَ ـْلُمْخِلِصيٱ  َعوَّ

 مِ ـْلُمِقيٱ لِ َجَما ـلْ ٱبِ  ْلَخـْيرَ ٱ يَْمنَحُ 

 ْدِري ـ قَْدَرهُ لَْيَس يَ  ْلعَـْبدُ ٱ  يَْجَهلُ 

ضَ ٱ  هِ ـفَعَلَيْ   مِ ـْلعَِليٱ ِر ـبِأَمْ  اـ لّرِ

 ىٰ ـتَعالَ  ىَّ ـْلعَلِ ٱهُ ـيَُكْن َربُّ  َمنْ 

َراطِ ٱَدْوًما َعلَى  يَْسعَ   ْلقَِويـمِ ٱ لّصِ

 هُ َرُءوٌف َوُدودٌ ـأَنَّ  اـنً ـوقِ ــمُ 

 ْلعَِميمِ ٱ َطاءِ ْلعَ ٱ بِ  فَْضلِ ـلْ ٱ  عُ ـَواسِ 

 َدْوًما   ْلَخـْيرَ ٱَمْن أَْسلَُموا لَهُ  يُْعطِ 

 مِ ـلتَّْعِظيٱوَ   ودِ ـ ْلجُ ٱبِ  يـَوالِ ـَويُ 

 ْيءٍ ـفِي ُكّلِ شَ  ْلَجَمالَ ٱ  ُدونَ ـيَْشهَ 

 ! ْلَحِميِم؟ ٱ  ْلَوِلّيِ ٱ َو بِ ـالَ َوهْ  فَ ـَكيْ 

 ُطوفًا ـا عَ ـ ُهْم َرُءوفً ـ َربَّ  وا ـَعِلمُ 

 ْلَكِريـمِ ٱ  ْلُمِجيبِ ٱ َحـنُّوا إَِلى  ثُمَّ 

 ِديرٌ ـَو قَ ـَوهْ   الَ ـ ْلَجمَ ٱ ونَ ـ يَْسأَلُ 

 مِ ـِليـ ْلٍب سَ ـَوقَ   افٍ ـصَ   بِِلَسانٍ 

 وٍس ـْن نُفُ ـْم مِ ـأَْولَٰى بِهِ   وهُ ـَعِلمُ 

 مِ ـٍق َحِميـأَْو َصِدي الِ ـْلمَ ٱ َوِمنَ 

 ِريبًا ـِريًدا قَ ـَرْوا ََغـْيَرهُ مُ ـيَ  لَمْ 

ُسومِ ٱـ ْم بِ ـهُ نَعَ ـلَ  وا ـْستََجابُ ٱفَ   لرُّ

 الَلٍ ـْن جَ ـِه مِ ـبَِوْجهِ   ْستََعاذُواٱوَ 

 مِ ـيـِ ّمٍ أَلـ ُملِ أَوْ  رِّ ـلشَّ ٱ  نَ ـَومِ 

 ْستََعاذُوا ٱ ْلَمَعاِصي ٱوَ   ْلَجْهلِ ٱ َوِمنَ 

ِجيٱ ّرِ ـَوشَ   ْلَهَوٰى ٱ  َوَدَواِعي   مِ ـلرَّ

 ِمْن ُكّلِ َخـْيرٍ  ِزيدَ ـ ْلمَ ٱ أَلُوهُ ـسَ 

 مِ ـٍل ُمِقيـ بِفَضْ   اـلدُّعَ ٱ  أََجابَ ـفَ 

ِهي ـٰ  إِنِّي  لِ ـْلفَضْ ٱ َع ـيَاَواسِ  يَاإِلَ

َضاٱ ِمْنَك  أَْرجُ   مِ ـلنَِّعيٱنَْيَل  وَ   لّرِ

 ي ـْهلِ ي َوألَ ـُدوُم لِ ـيَ  االً ـَوَجمَ 

 ِريـمِ ـ لتَّكْ ٱبِ  ألَْحـبَابِ ٱ  لِّ ـ َوِلكُ 

 َت َوِكيِلي ـأَنْ  َوِليُّ ـ لْ ٱَم ـنِعْ  أَْنتَ 

 ْلعَِظيمِ ٱ  مِ ْلَمَقاٱذَا    ْسبِي َياـحَ  أَْنتَ 

ْهُت ُكلَّ قَْلبِي َوُروحِ   لَكَ   ي ـَوجَّ

 ٍد َولَئِيمِ اسِ ـْن حَ ـِحْفِظي مِ  أَْرجُ 

 ّلِ َشأْنِي ـفِي كُ  ْلَجَمالِ ٱ  َوقََضاءَ 

 ومِ ـَك َغـْيَر َملُ ـإِلَيْ  َوُوُصوِلي

 ْلبََراَيا ٱ َخـْيِر  ْلَمْحـبُوبِ ٱ  بَِمقَامِ 

ُءوفِ ٱ  ْلَحِريِص ٱوَ  ِحيمِ ٱبَْل وَ  لرَّ  لرَّ

ْهُت عَ  قَدْ   ي ـَك َربِّ ـائِذًا بِ ـتََوجَّ

 ﴿ۤحم﴾  يـاَء فِ ـْد جَ ـقَ  رٍّ ـَوبِسِ 

 َمقَاِمي َوقَْدِري  ْرفَعْ ٱوَ   يـِعْذنِ فَأَ 

ُءوفِ ٱ َعلَى   َالةً ـَوصَ  ِحيمِ ٱ لرَّ  لرَّ

 ْحبٍ ـَوصَ   َرامِ ـ ْلكِ ٱِه  ـآلِ  َوَعلَى

 ٰى بِقَْلٍب َسِليمِ ـْن أَتَ ـمَ  لَىٰ ـَوعَ 

 
د  ١(  نا ه  . ) س





ــ د لمــا كــان اإلنســان جــوهرة عق
المخلوقـــات وعجيبـــة العجائـــب، 

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

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

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

 ر. بيكال
ابتاله هللا تعـالى بـأن سـخر   لكلذ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ماضــي أبــو العــزائم عــن حقيقــة 
اإلنســـان، والحكمـــة مـــن إيجـــاد 

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

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

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

إلنســان الكامــل الــذي خلــق هللاُ با
 .  ألجله كلَّ الموجودات





  

فاإلنســـــان حـــــان الشـــــراب 

للسالكين، ودنان الراح للواصـلين، 

والشراب الطهور للعارفين، ظهـر 

مبنــاه وغــاب معنــاه، وإن اإلنســان 

 بمعناه ال بمبناه. 

وكم من وحـش كاسـر وشـيطان 

فاد فــي صــورة  مــاكر وخنزيــر ســِ

 إنسان. 

وكم من ملٍَك ُروحانّي وكروبـّي 

هائم فـي جـالل ربـه؛ وعـاٍل آنـٍس 

 .ه في صورة إنسانمعية موالب 

ــال:  ن وقــف عنــد الصــورة وحكــم عليــه ق فمــَ

ــين ال ــوان، ومــن نظــر بع ــال: حي ــه ق بصــيرة إلي

ــواله هللا،  ــّي تـ ــة، وولـ ــه المالئكـ ــوق تخدمـ مخلـ

ر هللاُ لـه مـا فـي  ومحبوب قربه هللا، وإنسان سـخَّ

 ا منه. السموات وما في األرض جميعً 

ــده طينــة صلصــال ره هللاُ بي ة، ي واإلنســان صــوَّ

ونفخ فيه من ُروحه القدسية، وأسجد لـه مالئكتـه 

بهم بسجوده وعلَّمهم، وأبى السجو د له إبلـيس فقرَّ

 فأقصاه وأبعده لتركه السجود لإلنسان. 

ن  ب، وأبعـد بـه مـَ ب هللاُ به َمن قـرَّ اإلنسان قرَّ

 .أبعد

ِ َوقَاراً قال تعالى:   َّ ِ ا لَُكْم َال تَْرُجوَن  ْد  *مَّ َوقـَ

َواراً  ْم أَطــْ ، وقــد دل )١٤ – ١٣ نــوح:( َخلَقَكــُ

هذه الدنيا أو   القرآن أن اإلنسان لم تكن بدايته في

حتى في رحم أمـه، بـل لإلنسـان أطـوار يتطـور 

ــون المحســوس،  ــذا الك ــي ه ــرازه ف ــل إب ــا قب فيه

وأطــوار أخــرى فــي الكــون المحســوس، وجعــل 

 سبحانه سـبع طرائـق ال يصـل الواصـل إلـى هللا 

ــك  ــا، فتلــ ــبحانه إال بمجاوزتهــ ســ
 اأطوار يتطور فيها اإلنسـان طـورً 

 .اا وختمً بعد طور بدءً 

فأما أطواره قبل إبرازه في الكـون 
  المحسوس فهي سبعة:

 فكان في حضرة العلم. 
 ثم خصصته اإلرادة.

ــام هللا  ــانية أم ــة إنس ــان حقيق ــم ك ث
ــه تعــالى:  ــدليل قول دْ َولَ تعــالى ب ــَ  ق

ْرَنــــاُكْم ثُمَّ صَ ـــَخلَْقَن  اُكْم ثُمَّ قُْلَنا ـــوَّ
؛ وهللا )١١  األعراف:(  ِلْلَمآلئَِكِة اْسُجُدواْ آلَدمَ 

 .إنما يخاطب الموجود ال المعدوم
ا للحقيقة اإلنسانية أوًال ثم تعلقت به (ُكن) إيجادً 

التي هـي هـو اإلنسـان قبـل بـروزه فـي األعيـان 
 الكونية. 

يـوم الميثـاق   بياء لرسـول هللا  ن ثم واثق األ
 األعظم. 

 . )١٧٢ األعراف:( أَلَْسُت ِبَربُِّكمْ ثم كان يوم  
 ثم كان الخالف بين المالئكة وبين هللا تعالى. 

ــون  ــي الك ــرازه ف ــل إب ــل هــذه األطــوار قب وك
 المحسوس.

المحسـوس فقـد   وأما أطوار اإلنسان في الكون
ا، ثـم كـان ا: فكـان اإلنسـان طينًـ كانت سبعة أيضً 

ا، فكسـيت طفة، ثم كان علقـة، فمضـغة، فعظامًـ ن 
ا آخــر، فتبــارك هللا ا، ثــم أنشــأه خلقًــ العظــام لحمــً 

نَساَن أحسن الخالقين، قال سبحانه:   َولَقَْد َخلَْقَنا اْإلِ
ةً فِـ  اهُ نُْطفـَ مَّ َجعَْلنـَ يٍن ثـُ ن طـِ َاللٍَة مـِّ َراٍر ِمن سـُ ي قـَ

ةً فَخَ  ِكيٍن ثُمَّ َخلَْقنَا النُّْطفَةَ َعلَقـَ غَةً مَّ ةَ ُمضـْ ا اْلعَلَقـَ لَْقنـَ
مَّ  اَم لَْحمـاً ثـُ ْوَنا اْلِعظـَ غَةَ ِعَظامـاً فََكسـَ فََخلَْقَنا اْلُمضـْ

اِلِقينَ  ُن اْلخــَ ُ أَْحســَ َّ اَرَك  َر فَتَبــَ أَْناهُ َخْلقــاً آخــَ   أَنشــَ



 

  

َولَقَْد وأما ما جعله فوقنا من طرائق فهي سبع؛ سر قوله تعالى:  

افِِلينَ  ِق غـَ ِن اْلَخلـْ ا عـَ ا ُكنـَّ َق َومـَ  المؤمنـون:( َخلَْقَنا فَْوَقُكْم َسْبَع َطَرائـِ

إلمـام ، ويرى اات السبع، وقد أّولها بعض المفسرين بأنها السمو)١٧

بد أن يتجاوزهـا اإلنسـان ليصـل إلـى   أبو العزائم أنها طرائق سبع ال

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

ْرك  ْرك بتـَ ثم الشهود، ثم الفناء عن كل ذلك بتَْركه، ثـم الفنـاء عـن التـَّ

 التَّْرك. 

إذ   ،مـن أطـوار اإلنسـان  الطَّْوُر الخـامس  هوو  :لميثاق األعظموا

كان ميثـاق اسـتجالء لكمـال األسـماء والصـفات اإللهيـة فـي الحقيقـة 

مـن نـوره، فهـو العقـل   ا  المصطفوية، فقد خلق هللا حبيبـه محمـدً 

ا ا وخلق ألجله العالم أجمع، وتجلى فيه تجليًـ األول الذي نظر إليه بدءً 

ألعلــى عليــين ولعــالين،  قدســيةحتــى شــوهدت تلــك األنــوار ال ؛اعامــً 

 ملكوت هللا تعالى.  وللمالئكة عمار

مظهر شهود تلـك المعـاني للمالئكـة، ورسـول هللا   فكان آدم  

   وحـانى المظهر األكمـل لشـهود تلـك الغيـوب القدسـية للعـالم الرُّ

ـــ  علـــى، فأشـــهدهم العـــالي واأل ا فـــي حقيقـــة حبيبـــه ظهـــوره حق

ا لهم محاب هللا ومراضيه فيما وهبه ومصطفاه، ليلحظوا بالعيون التي

ارت بكمال االستحضـار معـالم بـين أعيـنهم تقتضيه تلك الحقيقة، فص

ــى  فــي طــورهم الــدنيوي، يمثلونهــا لألمــم، ويرســمون صــورتها عل

 .شمسه جواهر نفوس العالم، وتشرق بهم 

ففــي يــوم الميثــاق األعظــم واثــق هللاُ األنبيــاَء أن يؤمنــوا بســيدنا 

وينصـروه؛ وأخـذ علـيهم العهـد والميثـاق علـى   صدقوهرسول هللا وي 

ي مجلى الذات سيدنا وموالنا ذلك، ثم أشهدهم الجمال العلّي المجلّي ف

ن ل تعالى:  كما قا  محمد   تُُكم مـِّ ُ ِميثَاَق النَِّبّيِيَن لََما آتَيـْ َّ َوإِْذ أََخذَ 

ٌق لِّ  َصّدِ عَُكْم لَتُْؤِمنُنَّ ِبِه َولَتَنُصُرنَّهُ َما مَ ِكتَاٍب َوِحْكَمٍة ثُمَّ َجاءُكْم َرُسوٌل مُّ

اْ قَاَل أَأَْقَرْرتُْم َوأََخْذتُْم َعلَى ذَِلُكْم إِْصِري قَالُواْ أَْقَررْ  َهُدواْ َوأَنـَ نَا قَاَل فَاشـْ

َن الشَّاِهِدينَ   .  )٨١ آل عمران:( َمَعُكم ّمِ

ة فهذا الميثاق الذي واثقهم بـه ألجـل مـا آتـاهم مـن كتـاب وحكمـ

أمـة وهـو  ان على المكانة األحمدية، فإن الرسل بالنسـبة لـه بره

 على جميع الرسل.  رسولها، وهذه المكانة هي واليته 

ا جمـع أهـل العلـم والهـدى والتقـوى؛  ومثال ذلك أنك ترى مجلسـً

هـو  ورجل هو ولّيهم وهم أتباعه ينصـرونه، فكـذلك رسـول هللا 

رسول مثل الرسل؛ ولكنه عليه الصالة والسالم ولّي الرسل بتصريح 

 شريفة. هذه اآلية ال

ولٌ د بالرسول في قولـه سـبحانه:  فالمرا   اءُكْم َرسـُ مَّ جـَ هـو   ثـُ

ا لهم فيمـا جـاءوا بـه مـن عنـد هللا الذي يرسله مؤيدً   سيدنا محمد  

معـامالت، تعالى، وإن خالفت شريعته شـريعتهم فـي فـروع الفقـه وال

وفي تفصيل إجمال علوم التوحيد وأسـرار غيـب األسـماء والصـفات 

واآلداب، فإن ذلـك مقتضـى بعثـة خـاتم األنبيـاء صـلوات هللا   والحكم

عليه وعليهم الذي أخبرنا هللا بما تفضل به علينا بسـببه لقولـه تعـالى: 

 الََم اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم َوأَتَْمْمُت َعلَْيُكْم ِن ُم اِإلسـْ ْعَمتِي َوَرِضيُت لَكـُ

 ً عث قبله جاء بما جاء به َمن كان ، فإن كل رسول بُ )٣  المائدة:(  ِدينا

نعمته علـى العـالم أجمـع ببعثـة   تمهللا دينه وأ  أكملحتى    ؛قبله وزيادة

 . حبيبه محمد 

ُرنَّهُ وقوله:   توجـب علـى كـل نبـّي لـو بعـث  لَتُْؤِمنُنَّ ِبِه َولَتَنصـُ

وأن ينصـره، فكيـف يكـون في عصره أن يـؤمن بـه    ل هللا  رسو

الحال بغير األنبياء من أتبـاعهم وغيـرهم؟، فيكـون اإليمـان مـنهم بـه 

ا ونصرتهم له من باب أْولَى، قال   ى َحيـا مـَ : (لَْو َكاَن أِخي ُموسـَ

 َوِسعَهُ إالَّ اتَِّباِعي).

 يقول اإلمام أبو العزائم:

 مدٍ محبيِب الحقبِل ن ـــمِ رسُل ــال

اِدي ــُب الهـي ـو الحب ـــه وهـــنوابُ   

 موسى وعيسى والخليُل وغيُرهم

ودادِ ـب رةً ـــظــن ه ـــن ـمون ـــيرج  

 دٍ ـمـحـلمةً ــأموا ـون ــكـي وا ــب ـرغ

رادِ ــــمُ ّلِ ــكــب ازوا ـفّبِه  ـــحــــوب   

 لهاَهَدهُم ـعرآِن ــالقِم ـــحكـــمـوب 

وقَّادِ ــِه الــَراجِ ــسِ ـوا ب ــن ـؤمــأن ي   



  

   

جر على معاوية، ومعاوية ينتظر منـه صـدمة يتبعهـا وقد دخل حُ 

ا لـه باإلمـارة الحلم واألناة، فلما دخل حجر محييًـ   حذر فانتباه لواجب

األخريات، ولم يعلم الرجل  وزال الحاجز األول؛ زالت معه الحواجز

 أين يكون الوقوف …

عاويـة مـن مونظن أن هذه الخليقة قد أوشكت أن تبرز في طويـة 

إذا شد الناس شعرة "وعيه الظاهر، ومن ذاك قوله:  وعيه الباطن إلى

ــه:  . أو"أرخيتهــا، وإذا أرخوهــا شــددتها ــا، وإذا "قول إذا طــرتم وقعن

 ."للين وألكن أنا ،كن أنت للشدة". أو قوله لزياد: "وقعتم طرنا

فهو يتلقى وحـي طبيعتـه مـن الصـدمة التـي تلقـاه، فـإن لـم تكـن 

التي ال تخرجه منها طبيعة تلوذ بالغضـب علـى   الحيرةك  صدمة فهنا

ولو كان للغضب عنده أثـره   قدرة، فال تقف حيث ينبغي لها الوقوف،

غضبه حيث   المطبوع النتظر الناس حلمه حيث يغضبون، وانتظروا

 يحلمون، وكثير من أمثال هذه الخليقة تلقاه بيننا كل يوم، فيقول القائل

نك شددت عليه ألرضـاك وحمـدت أثـر أ  عن الرجل من أصحابها لو

  الشدة عليه!

ويستدعينا ختـام هـذا الفصـل تفرقـة أخـرى كالتفرقـة بـين الحلـم 

وهي التفرقة بين الطموح إلى الزعامـة والصـولة،   وامتناع الغضب،

 السياسية. والطموح إلى الشرف االجتماعي والوجاهة

ب فالطموح إلى الزعامة والصولة مزاج حيوي يـدخل فـي تركيـ

كما تدفعه وظائف الجسد، فال يسـتريح أو يقـود   البنية، ويدفع صاحبه

الرئاسـة والعلـو علـى األقـران   األمم قيادة الزعامة، ويصول بعظمـة

 واألتباع.

ــع  ــد المجتم ــن تقالي ــد م ــاعي تقلي ــى الشــرف االجتم والطمــوح إل

حرصـهم علـى الحطـام، وبسـطة العـيش   يحرص عليه مـن توارثـوه

ا من اآلباء تراثًا متخلفً  ويغلب عليه أن يكون  ت،ووجاهة األسرة والبي 

 لألبناء يغض من األبناء أن يتخلوا عنه، ويروا غيرهم في مكانه.

وال يلزم من الطموح إلى الشرف االجتمـاعي أن يكـون صـاحبه 

والعلو، وطلب الطاعـة والخضـوع، وقـد يلجـأ   ا على الصولةمطبوعً 



 

   

مصــانعة لــذاك؛ وال صــاحبه إلــى المــداورة واللــين والخضــوع لهــذا

 .ليحتفظ بالتراث الذي صار إليه أو يرجو أن يصير إليه

ونحن في قرانا نشهد المثال علـى كـل مـن النمـوذجين فـي كـل 

فـي اسـتبقاء وجاهتـه،   "بيـت العمـدة"  قرية وكل إقليم، فبينا يستميت

علـى المكانـة   ويلين من أجل ذلك للحاكم وصـاحب األمـر وأعوانـه

مطبوع على األنفة والصولة، فيستطيل خر  الموروثة، ينهض رجل آ

المكانة، وينازع في تلك الوجاهة، وال يستريح إال إذا أمـر   على تلك

 والفعال … وتحدى وملك زمام العزة بالمقال

ــن أصــحاب  ــة خاصــة م ــة، ومعاوي ــة عام ــو أمي ــر "وبن المظه

غير القليل النادر من أصحاب الطموح إلى  وليس فيهم  "،االجتماعي

وتركيــب الخلــق  مــا تكــون فــي بنيــة المــزاجلصــولة، كزعامــة واال

والجسـد، وقـد صـبر معاويـة علـى ألـوان مـن الخضـوع فـي طلـب 

السياسية ال يصبر عليها كثير من عامة الناس؛ ألنـه يطلـب   وجاهته

وال يطلبهـا بنزعـة غالبـة فـي الطبيعـة   تلك الوجاهة بتقليد وراثـي،

 والتكوين.

ا إلى سـعيد بـن دً اء في الطبري مسن واحتاج أن يقول مرة كما ج

لتصوموا، وال لتصلوا وال لتحجوا وال لتزكوا، قد   ما قاتلتكم"سويد:  

 ."قاتلتكم ألتأمر عليكم عرفت أنكم تفعلون ذلك، ولكن إنما

وهي قولـة لـم يقلهـا أحـد غيـره مـن المطبـوعين علـى الصـولة 

مـت علـى إليها؛ ولكنـه قالهـا ألنهـا جث   والزعامة؛ ألنهم ال يحتاجون

ذاك، وتـذكير   صدره لطول ما صـبر علـى مجابهـة هـذا ومصـانعة

ا، بـل ملكهـم المشـارطة المذكرين إياه أنه لم يملكهـم عنـوة وال فتحـً 

… فنفس عن صدره بتلك الكلمة، ولم يحدث من غيره أنه   واالتفاق

 .كذلك التنفيس شعر بالحاجة إلى تنفيس

تكن فيه مشابهة   لقد كان في الرجل مشابهة للجمل الصبور، ولم

ألنه ال يغضـب، وكـان يحمـل علـى   ؛كان يصفح  ،)١(لألسد الهصور

بحمله، وكان يصبر الصبر   غيره  )٢(كاهله، وفي طوايا نفسه ما ينوء

الطبيعة  الطويل على بلوغ الجاه حيث ال يطاق هذا الصبر مع نزوع

 .إلى الزعامة والصولة )٣(السوارة

يــد وراثــة وحليــة تقلكــان حلمــه امتنــاع غضــب، وكانــت همتــه 

إن السـلطان يغضـب غضـب "أو مـرات:   وجاهة … وقد قـال مـرة

 …"ويأخذ أخذ األسد ،الصبي

ولكنه حين غضب غضـبته اآلبـدة فـي مقتـل حجـر وصـحبه لـم 

ــتمس العــذر، مجفــالً  يغضــب غضــب الصــبي مــن  وحســب، بــل ال

 .الفقيه غضبته، فلم يفتح عليه بغير عذر الصبي بين يدي
 



   

 

 

يمد يده فيقبض على الحقيقة، بينما عيناه 

مغمضتان كي يرى كل الكـالم الـذي صـبوه 

ــم  ــاوى ث ــة أظــافره يته ــذ نعوم ــه من ــي أذني ف

ا فــي عمــق  ــً ــه شــيخه واقف ــوح ل يــذوب، ويل

 النور، يكاد أن يكون منه، ويقول له:

ـ ال تعبأ بكل مـا سـمعت، فطريـق هللا ال 

 يحتاج إلى وسطاء. 

عليـه أن يهـز أن    ذه اللحظـةيدرك في ه

رأسه عنيفًا، ليسقط كل ما فيه، فتأخـذه ريـح 

هوجاء إلى بعد األرض بكثير، وعندها يجـد 

 نفسه راغًبا في السؤال:

 ـ إن فرغت فكيف المالء؟

 ينصت شيخه، ويبتسم، ويجيب:

ـ اترك قلبك لطريقـه، وال تجعـل 

 فيك يلجمه، وسيأتي ما تريد. ئًاشي 

انـــت وب اتســـعت عينـــاه دهشـــة، 

 الستزادة، فواصل الشيخ:رغبة في ا

ـ كل خالء مملوء، وال فراغ أبًدا في هذا 

 الكون.

ع فيه مـا سوأيقن عندها أن الفضاء الواس

يمأله، وأن كل ما بين رأسه والسحاب العابر 

والنجـوم إن صــفت السـماء لــيس ذلـك الــذي 

يقول عنه أنه هواء، وكان يعتقد أنه فراغ أو 

ء، أن كـل شـيء مملـوك عدم. ها هو قـد أدر

فلماذا يخشى تفريغ رأسـه ممـا علـق بـه، ثـم 

يترك نفسه للتجربـة كـي تزحـف علـى مهـل 

 وتتربع في قلبه وعقله ونفسه؟

ها هو يفعلهـا، يجلـس وحيـًدا فـي البيـت 

غارقًا في الصمت، ويستعيد كل ما قيـل لـه، 

ــيء  ــن ال ش ــر، لك ــل، وينتظ ــأمره بالرحي وي

يطمئن إلى ى حت  ؛يذهب إال بمجاهدة، فيجاهد

قد تخلص من كل األحجار الثقيلة الملقـاة أنه  

بال ترتيب في طريقـه إلـى هللا، ثـم يكلـم مـن 

 فعلوها:

ـ يا أيها الذين ألقيتم كل هذا فـي طريقـي 

وكنــتم تظنــون أنكــم تهــدونني إلــى ســواء 

السبيل، لست غاضًبا مـنكم، ففـيكم مـن فعـل 

هذا وهو يظن أنه يُحسن لـي صـنعًا، ومـنكم 

من أخذه ووضـعه   د في صباه مثليوجالذي  

حتــى  ؛علــى أول هــذا الــدرب، وراح يدفعــه

ــه أن  ــه طــويًال، وصــار صــعًبا علي ــار في س

 يتوقف أو يعود. 

دفع  بــات يــدرك أن المأســاة ليســت أن تــُ

قهــًرا أو غفلــة أو بحســن نيــة وطويــة، علــى 

درب ما، لكنها تكون بالفعل إن عرفـت أنـك 

ــع  ــليم، وم ــق الس ــي الطري ــذاال تمضــي ف  ه

تـــى تســـقط فـــي النهايـــة ح ؛أكملـــت الســـير

المحتومة. وبينما هو غـارق فـي النظـر فـي 



 

هذه الفكرة، سمع شيخه يقول له، وهو يدوس 

 على الحروف كأنه يثبتها بأوتاد من حديد:

 ـ التجربة .. التجربة.

وأشار بيده إلى البعيد، ففهـم مـن يسـمعه 

أنه يقصد بما قال أن مـا بـين المـرء وخالقـه 

ي تمعـن وتبتـل يه أن يخوضـها فـ، علتجربة

وإخالص، مطلقًا كـل جوارحـه كـي تخـدمها 

حتى يأتيه اليقين، فال وصول إال لمـن عـرك 

ا فـوق أي خـور  وعرف، وقام وقاوم، متعاليـً

ــاس  ــردد النـ ــا يـ ــالم لمـ ــردد أو استسـ أو تـ

ــن" ــين "عــن" و"ع ــين ب ــاوات، متنقل  ؛كالببغ

حتى تنقطع الدراية وتموت، وال تبقى سـوى 

كاذيب التي تصنعها ختها فتتابع األية وأالروا

 مخيالت عطشى لالختالق واالفتراء.

 يسمع صوتًا يناديه من بعيد:

 ـ خض تجربتك بنفسك.

لم يكـن هـذه المـرة صـوت شـيخه، إنمـا 

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

فــوق هــذا، ال يــدري، لكنــه يــوقن فــي هــذه 

حـاط لذي أاللحظة أن عليه االمتثال، فالنور ا

ي انطلقـت بصـوت يبعـث علـى الحروف الت 

الخشـــوع والخضـــوع، ال يمكـــن معـــه ألي 

امــرئ أن يتــردد فــي مبايعــة مــا ســمع، ومــا 

رأى، فهو فـوق النـواميس، وفـوق أي عقـل 

عابر، فمن ذا الذي يعتقد فـي أي يـوم أن مـا 

ــده أن  ــه وحـ ــة، عليـ ــين هللا تجربـ ــه وبـ بينـ

ــا  يخوضــها ويعركهــا ويعرفهــا ويصــل معه

 وبها إلى شاطيء النجاة.

 سمع صوت أنثى تقول له:

 ـ صورتك عادية لكن لها كل محبتي.

من أرسلها في هـذا الهزيـع األخيـر مـن 

الليل كي تقول هذا؟ يا له من سـؤال ال يليـق 

برجل يعرف أن هناك ما فوق تلك التي يظن 

المتعجلون أنها أسرار، ها هو قد فتح له باب 

ــدة  ــة واح ــا اإلجاب ــا، بينم ــة له ــئلة ال نهاي أس

 تقول له: وحيدة،

 ـ امض في طريقك واعرف.

ومضـى الــذي ســمع، وأدرك بعــد طــول 

تيه وانتظار أن الدرب مفتوح. كان مـن قبـل 

ا فــي القلــق حــول مــا عليــه أن يفهــم  متخبطــً

ويقول ويسير، واليوم صار بعد تجربة موقًنا 

أن الوصول أيسر مما صوره له أولئك الذين 

ــق، وال  زعمــوا أن كــل خطــوة بحســاب دقي

ــك ت  ــاس يمل ــراهم الن ــة ســوى مــن ي ــك الدق ل

يمضــون فــي عمــائم أو قلنســوات أو قبعــات 

سوداء، ويطلقون في آذان الناس كلمـات فـي 

حتى يظـن مـن يسـمع   ؛لحن، وألحان في كلم

أنه ترتيل قادم من جوف سماء بعيدة، مع أن 

أغلبه من صناعة أهواء وأغراض وإحـن ال 

 تنتهي. 

كــل مــا عرفنــا وألفنــا يــروح أمــام كلمــة 

احدة، تتكدس فيها حروف وأحـالم وتـدابير و

عديـــدة، إنهـــا التجربـــة، هـــي الحالـــة التـــي 

  ،يخوضها كل إنسان، مجرًدا مـن كـل شـيء

ومن جميع مـا يضـنيه، ويطـأ مـا أسـره مـن 

قبل، موقًنا، بعـد طـول قداسـة زائفـة لـه، أن 

فيــه الضــالل ولــيس الهــدى، األســر وليســت 

ــث ــون إال حي ــن أن يك ــة، وهللا ال يمك  الحري

ــه ســبحانه أكمــل  ؛يكــون النــاس أحــراًرا ألن

وأعظـم وأقـدر مـن أن يجعـل أحـًدا فـي هـذا 

 العالم يختاره مكرها.

ها هي التجربة تمنح من يخوضها نـوًرا 

لمن يكسلوا عـن فعـل هـذا، ويرتفـع   ىال يؤت 

 نداء من جوف ما ال تبصره عين:

ـ طوبي لمن لم يرضخ لكل ما سمع قبل 

ق، ووقف في ي أن يضع قدميه على أول الطر

البداية أو فـي المنتصـف، سـيان، كـي يسـأل 

نفسه عن جدوى ما هو سـائر فيـه، ثـم قـرر 

 بعد أن أتاه اليقين.

يا أيتها التجربة الدينية! هكذا يناديها كـل 

مــن عــرف فضــلها، ويتــرك نفســه لهــا كــي 

تعلمه أنه إن كان يحاط خبًرا بأشـياء وأمـور 

، ءفي الدنيا فله أن يمضي فيها عـابيء بشـي

وإن كان يقف عندها فله أن يسـتمهلها، فهـي 

 .أفضل ما يعلمه ويهديه



 

   













يقــول شــيخ اإلســالم تــاج الــدين الســبكي فــي طبقــات الشــافعية 

 الكبرى:

لألشاعرة قوالن مشهوران في إثبـات الصـفات، هـل تمـر علـى 

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

زو إلـى الســلف، وهـو اختيـار اإلمـام فـي الرســالة عـالتنزيـه هـو الم

النظامية (يقصد إمام الحرمين أبو المعالي الجـويني)، وفـي مواضـع 

من كالمه، فرجوعه معناه الرجوع عن التأويـل إلـى التفـويض، وال 

إنكار في هذا، وال في مقابلـه، فإنهـا مسـألة اجتهاديـة، أعنـي مسـألة 

ــاد الت  ــع اعتق ــويض م ــل أو التف ــرى ن التأوي ــا المصــيبة الكب ــه. إنم زي

والداهية الدهياء اإلمرار على الظاهر، واالعتقاد أنه المراد، وأنه ال 

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

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

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

 فهمهم للحقائق.

يقــول العالمــة ســعد الــدين التفتــازاني فــي شــرحه علــى العقائــد 

 النسفية:

...واألدلة القطعية قائمة على التنزيهات فيجـب أن يفـوض علـم 

ّ تعالى علـى مـا هـو دأب السـلف، إيثـارً  للطريـق   االنصوص إلى 

 امتأخرون دفعًـ لاألسلم، أو يؤول بتأويالت صحيحة على ما اختاره ا

الجاهلين وجذًب   المطاعن 

سـلوكً  القاصرين،   الطبع 

 للسبيل األحكم.

ا نشغل اإلمام كثيرً او

بقضية تكفير أهل القبلة، 

ــاك  ــة وأن هنــــ خاصــــ

ــً  ــن  انصوصـ ــدة مـ عديـ

القرآن تحذر من أصناف 

ــد  ــذنوب ق ــائر ال ــن كب م

ــن  ــم مــن ظاهرهــا م يفه

ليس له قدم راسـخة فـي 

العلــم التكفيــر؛ فيقــع فــي 

حاب الكبــائر أصــ تكفيــر

ــالة  ــاركي الصـــــ كتـــــ

ــاتلي  ــا وق ــي الزن ومرتكب

بغيـر  والحاكمين  األنفس 

مــــــا أزل هللا دونمــــــا 

اســتحالل لــذلك؛ فيحمــل 

ــى  ــوص علـ ــك النصـ تلـ

ظاهرها فيقع في أخطـر 

البــدع التــي ظهــرت فــي 

األمة اإلسالمية أال وهي 



 

   

تكفير المسلمين، والذي عليـه مدرسـة األشـعرية أن نفهـم النصـوص 

ر ونتـرك ا  هعلى هدي غير من النصوص وال نختار النص الذي يكفـّ

النص اآلخر الذي يجعل األمـر تحـت مشـيئة هللا إن شـاء عـذب وإن 

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

إال لمن استحل ذلك، أما من ارتكب ذلـك  اوالجرائم ولكنها ليست كفرً 

؛ ألن هللا اس كـافرً لـي ووهو مقـر بالخطـأ والـذنب فهـو فاسـق مجـرم  

تعالى يقول: ﴿إن هللا ال يغفر أن يشرك بـه ويغفـر مـا دون ذلـك لمـن 

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

أيما امرئ قال ألخيه: يا كافر، فقد باء بهـا أحـدهما، (التحذير؛ فقال:  

حيحه، لم في صس. أخرجه اإلمام م)إن كان كما قال وإال رجعت عليه

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

هذا الصـنف مـن النـاس الـذين يكفـرون المسـلمين، ووصـفهم بكثـرة 

، فعـن االعبادة والصالة، ولكنهم لتكفيرهم المسلمين ال ينفعهم ذلك شيئً 

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

ل منهـا قـوم تحقـرون صـالتكم مـع صـالتهم فيقـرؤون األمة ولـم يقـ

القـرآن ال يجـاوز حلـوقهم أو حنــاجرهم، يمرقـون مـن الـدين مــروق 

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

ه قال: سمعت رسول هللا يقول: سيخرج في جهه أن هللا  كّرم  أبي طالب  

يقولـون مـن خيـر   آخر الزمان قـوم أحـداث األسـنان سـفهاء األحـالم

البرية يقرؤون القرآن ال يجاوز حنـاجرهم، يمرقـون مـن الـدين كمـا 

لمن  ايمرق السهم من الرمية فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرً 

من   امسلم في صحيحه، وانطالقً قتلهم إلى يوم القيامة. أخرجه اإلمام  

تحـذير مـن هذه األحاديث بنى اإلمام األشعري ومدرسـته معتقـدهم بال

المجازفة في تكفير المسلمين والتحـذير مـن خطـر ذلـك علـى الـدين، 

مـن أهـل القبلـة بـذنب  ايقول اإلمام األشعري: (نرى أن ال نكفر أحـدً 

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

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

مسـتحالً لهـا   وما أشبهها

إذا كـان غيـر   اكان كافرً 

. يقــول )معتقــد تحريمهــا

الذهبي فـي سـير أعـالم 

 النبالء:

ــعري  ــت لألشـ (رأيـ

ــي  ــي وهـ ــة أعجبتنـ كلمـ

ثابتـــة رواهـــا البيهقـــي، 

ســـــمعت أبـــــا حـــــازم 

العبدوي، سـمعت زاهـر 

مـــد السرخســـي بـــن أحا

يقول: لما قرب حضـور 

أجـــــل أبـــــي الحســـــن 

ــي داري  ــعري فــ األشــ

ــه، ــاني فأتيت ــداد، دع  ببغ

شهد علـي أنـي ال أفقال:  

ــدً  ــر أحـ ا مـــن أهـــل أكفـ

ــة ــل  ؛القبلـــــ ألن الكـــــ

ــود  ــى معبـ ــيرون إلـ يشـ

ــه  ــذا كل ــا ه ــد، وإنم واح

. قلت )اختالف العبارات

ــو  (أي الـــذهبي): وبنحـ

هـذا أديـن، ويقـول: قــال 

 ال يحـافظ(  :النبي  

على الوضوء إال مـؤمن 

ــلوات  ــن الزم الصــ فمــ

 .)بوضوء فهو مسلم



  

   

 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     الصوفي المفكر المستشار                       

 

 الفضائل الخاصة:بقية: 

ــاء النبــى : ٢بقيــة:  ومواقــف  أبن

 من حياتهم الطاهرة

السيدة فاطمـة الزهـراء بنـت  - ٤بقية:  

ريحانـــة والبضـــعة النبويـــة ال النبـــى 

: 

 الســيدة أحاديــث خاصــة بفضــائلبقيــة: 

 :فاطمة 

ياهـا، وأنهــا إ ب النبــى حـشـدة  -٤

ليـه، فقـد ذكـر فـى االسـتيعاب إأحب النسـاء  

، أى النـاس بسنده، سئلت السيدة عائشة  

ــول هللا  ــى رس ــب إل ــان أح ــت: ك ؟ قال

ــل ــة"، قيـ ــت:  :"فاطمـ ــال؟ قالـ ــن الرجـ ومـ

ا". ا قوامًـ متـه صـوامً ن كان ما علإ"زوجها،  

وروى مثلــه الحــاكم فــى المســتدرك [رواه 

 الترمذى].

إذا رجع مـن غـزوة أو   كان النبى  

سفر، أتى المسـجد فصـلى فيـه ركعتـين، ثـم 

ثنــى بفاطمــة، ثــم يــأتى أزواجــه. وعــن ابــن 

: "يـا قال: قال رسـول هللا   عباس  

ن فاطمة بضعة منى، هى نور عينـى، إ  يعل

ا، ويسـرنى ما سـاءه  وثمرة فؤادى، يسوءنى

نها أول أما سرها، و

من يلحقنى مـن أهـل 

بيتــى، فأحســن إليهــا 

ــا  ــدى، وأمـ ــن بعـ مـ

الحســــن والحســــين 

ــاى  ــا ابنــــــ فهمــــــ

ــا  وريحانتـــاى، وهمـ

ــل  ــباب أهـ ــيدا شـ سـ

الجنة، فليكونا عليـك 

كســمعك وبصــرك"، 

يديــه  ثــم رفــع 

إلــى الســماء فقــال: 

نـى أشـهدك أنـى محـب لمـن أحـبهم، إ"اللهم  

مــن ســالمهم، م، ســلم لمــبغض لمــن أبغضــه

 يحرب لمن حاربهم، عدو لمن عـاداهم، ولـ

لمــن واالهــم" . [بعــض هــذا الحــديث بنصــه 

 أخرجه الترمذى وأبو حاتم].

روى الترمذى وغيره عن أسامة بن زيد 

 قال: إن رسول هللا ،  :أحـب (قال

 .)فاطمة يإل يأهل

أنها أصدق الناس لهجة، فعن عائشة   -٥

ا كـان دً أحما رأيت  قالت: "  أم المؤمنين  

ال أن يكـون إأصدق فـى لهجـة مـن فاطمـة،  

 ". [أخرجه أبو عمر].الذى ولدها 

لــى الجنــة كــالعروس، فعــن إزفافهــا  -٦

ــ ــول هللا   يعلـ ــال رسـ ــال: قـ : قـ

"تحشر ابنتى فاطمة يوم القيامة، وعليها حلة 

الكرامــة قــد عجنــت بمــاء الحيــوان والحيــاة، 

 ا، ثم تكسىفتنظر إلى الخالئق فيتعجبون منه

حلة من حلل الجنة على ألـف حلـة، مكتـوب 

الجنـة   بخط أخضر أدخلوا ابنة محمـد  

على أحسن صورة وأكمل هيئة وأتـم كرامـة 



  

 




   
  
   
   
   

 


  
   




وأوفــر حــظ، فتــزف إلــى الجنــة كــالعروس، 

حولها سبعون ألـف جاريـة" [خرجـه اإلمـام 

 ].بن موسى الرضا  يعل

زواجها بأمر من السماء: قال رسول   -٧

أن أزوج فاطمة من  رنى أم: إن هللاهللا  

علّى [رواه الخطيب، وابن عساكر، والحـاكم 

 عن أنس].

: أنـا مكانتها يوم القيامـة: قـال    -٨

وفاطمة والحسن والحسين يوم القيامة   يوعل

فــى قبــة تحــت العــرش [رواه الطبرانــى فــى 

 الكبير عن أبى موسى].

: قـال رسـول قال عمر بن الخطاب  

ــة و(: هللا  ــا وفاطمـ ــأنـ ــ يعلـ ن والحسـ

والحسين فى حظيرة القدس، فى قبة بيضاء، 

وهى قبة المجد، وشيعتنا عن يمـين الـرحمن 

 .)تبارك وتعالى

قــال:  وعـن أبــى أيــوب األنصــارى 

: إذا كــان يــوم القيامــة قــال رســول هللا 

جمع هللا األولين واآلخرين فى صعيد واحـد، 

ثم ينادى مناد من بطنان العـرش: إن الجليـل 

سـو رؤوسـكم، وغضـوا يقول: نك  جل جالله

أبصاركم، فـإن هـذه فاطمـة بنـت رسـول هللا 

  ــر ــى الصــراط. فتم ــر عل ــد أن تم تري

 من الحور العين. اومعها سبعون ألفً 

إنها بضعة منـى   قول الرسول    -٩

أو شجنة منى: روى البخـارى فـى صـحيحه 

ــال:  وبســنده أن رســول هللا  فاطمــة (ق

 روى، و)بضعة منى فمن أغضبها أغضـبنى

قـال:   فى صحيحه أن رسول هللا  مسلم  

 ،"إنما فاطمة بضـعة منـى يريبنـى مـا رابهـا

ــن  ــابة ع ــا"، وفــى اإلص ــا آذاه ــؤذينى م وي

الصحيحين عن المسور بـن مخرمـة سـمعت 

على المنبر يقـول: "فاطمـة   رسول هللا  

بضعة منـى يـؤذينى مـا آذاهـا، ويريبنـى مـا 

رابها"، وعن صحيح الترمذى: "إنما فاطمـة 

ينى مـا آذاهـا وينصـبنى مـا بضعة منـى يـؤذ

أنصبها". وعن المسور: أنه بعث إليه الحسن 

يخطـب  يالمثنـى بـن الحسـن السـبط بـن علـ

 يما من نسب وال سبب أحب إلـ  :ابنته، فقال

م وسببكم وصـهركم، ولكـن رسـول من نسبك

قال: "فاطمة بضعة منـى يقبضـنى   هللا  

ــا يقبضــها ــا يبســطها"، وإن  ،م ويبســطنى م

ــوم القيا ــاب ي ــبى األنس ــر نس ــة تنقطــع غي م

وســـببى وصـــهرى، وعنـــدك ابنتهـــا، ولـــو 

لــه.  ازوجتــك لقبضــها منــك، فــانطلق عــاذرً 

وروى أبو الفرج األصفهانى فى األغانى أن 

لمثنى بـن الحسـن السـبط اعبد هللا بن الحسن  

دخل على عمر بن عبد العزيز، وهو حـديث 

السن وله وقار وتمكين، فرفـع عمـر مجلسـه 

عـن   رفسـئل عمـ  وأكرمه وقضـى حوائجـه،

 يكأنى أسمع من ف يذلك فقال: إن الثقة حدثن 

إنما فاطمة بضعة قال: (أنه   رسول هللا  

مــا  يويغضــبن  ،مــا يســرها يمنــى يســرن 

عة من بضعة رسـول بض، فعبد هللا )يغضبها

 .هللا 

إن هللا يغضــب لغضــبها ويرضــى  -١٠

شرف النبوة عـن  يلرضاها: عن ابن سعد ف

 : "يـاقـال: قـال رسـول هللا      ّيٍ عل

يغضب لغضبك ويرضـى  فاطمة إن هللا 

ــد  ــول األســتاذ أحم ــذا يق ــى ه لرضــاك"، وف

 فهمى محمد:

  ونهاـاء العالـاق نـف
اء دهى ـامة تـم القـي  

غ ح تغ فا  هللا 
ضى فى مق ام رضاء ـهللا ي  

ــاس  -١١ ــن عب ــن اب ــال  ع ــال: ق ق

 :) ،خلـــق النـــاس مـــن أشـــجار شـــتى

بن أبـى طالـب مـن شـجرة   يلوخلقت أنا وع

شــجرة أنــا أصــلها،  يواحــدة، فمــا قــولكم فــ

لقاحهــا، والحســن  يوفاطمــة فرعهــا وعلــ

والحســين ثمارهــا، وشــيعتنا أوراقهــا؟! فمــن 

من أغصانها سـاقه إلـى الجنـة، غصن  تعلق ب 

 .)١()ومن تركها هوى إلى النار

فهــذه فاطمــة التــى كانــت فــى غايــة مــن 

بن أبـى           يعل  الزهد واختار هللا عز وجل لها

، فقـد خطبهـا غيـر واحـد، مـنهم: طالب  

  يأبو بكر، وخطبها بعـده عمـر، والنبـ

بـن أبـى   يُّ يقول: إنها صغيرة، ثم خطبها علـ

 ّيِ ا. وكـان مهرهـا درع علـوجه بهطالب فز

بــن أبــى طالــب الحطميــة المهــدى إليــه مــن ا

 .رسول هللا 
 

انى فى األوس ) ١( جه ال  .أخ



 

المــــرأة فــــي معتقــــد التيــــارات إن 

والجماعات الدينية المتطرفة مثل جماعة 

ــي تزعمهــا جهــالء  ــر والهجــرة الت التكفي

الفكر الدين وفاسدو العقيدة والمقصد فــي 

 ،والشــواكيش ،ثمانينيات القرن المنصــرم

والجماعات اإلسالمية التي انتشــرت فــي 

وتنظيم اإلخوان الممتد   ،تى بقاع مصرش

وأنصــار   ،البلــدان العربيــةفي كثيــر مــن  

ــدس ــت المق ــيناء ،بي ــة س ــرً  ،ووالي ا وأخي

ــً  ــة اإلســالمية (داعــش) وفق ا تنظــيم الدول

ســــتراتيجية التــــي تعــــدها للتقــــارير اإل

ــة المتخصصــة فــي  المؤسســات اإلعالمي

الشرق األوسط تمثل ظاهرة معقــدة لــدى 

  .تلك الجماعات

األصل عورة ومصدر فتنــة   في  فهي

ــل ا ،وإغـــواء ــبب كـ ــا سـ لشـــرور وربمـ

والمفاســـد علـــى ســـطح األرض وربمـــا 

ومــن هنــا  ،اســطح القمــر والمــريخ أيضــً 

كانت هنــاك ضــرورة فــي إقصــاء بقائهــا 

بأية تجمعات أو مشــاركات مجتمعيــة قــد 

فصـــوتها الســـاحر أو  ،تضـــر بالرجـــال

وكل اتصال   ،المزعج عورة على السواء

التعلــيم  ارع أو العمل أو أمكنةبها في الش

ــهل ل ــبيل س ــة س ــار والدراس ــة والن لهاوي

لذا ومــن مظــان اعتقــاد أمــراء   ؛والجحيم

وشيوخ الجماعات الدينيــة المتطرفــة أنــه 

من األفضل لهن البقاء فــي المنــزل بغيــر 

حتــى تصــير  ؛تعلــيم أو اســتزادة معرفيــة

سهلة االنقيــاد والســيطرة عليهــا والــتحكم 

  .هافي وعيها وإدراك

وفــي الوقــت الــذي أكــد فيــه اإلســالم 

وسنة لمكانة وقيمة المــرأة ا  الصحيح قرآنً 

ا وأعلى بالفعل من قدرها ومكانتها تشريفً 

ا بتخصيص سور وآيــات فــي بل وتعظيمً 

ــريم ــرآن الكـ ــات  ،القـ ــه مغالطـ ــد فيـ نجـ

ــاد  ــراء الجهـ ــة ألمـ ــات الفكريـ الطروحـ

ــة فــي  ــة المتطرف ــات الراديكالي والجماع

فهي تمثل عورة وغريزة   ،وطننا العربي

ــهوة وســالحً  ــه المعــارض وش ــي وج ا ف

ا بشرية إن لــزم األمــر مــن أجــل وعً ودر

ــذه  ــاع ومطــامح أصــحاب ه ــة أطم حماي

  .التيارات الفاسدة

ولعـــل التقريـــر الـــذي نشـــره موقـــع 

ا عــن ا ووافيً البوابة اإللكتروني كان شافيً 

رصــد وتحليــل وإبــراز رؤيــة تيــارات 

وقد جاء   ،اومً اإلسالم السياسي للنساء عم

تحــت  م٢٠١٩التقريــر فــي نهايــات عــام 

رأة فــي نظــر اإلرهــابيين " عنــوان " المــ 

 ،وأعدته الصحافية المصرية هناء قنــديل

ــى  ــارة إلـ ــر ـ تمـــت اإلشـ ــه ـ التقريـ وفيـ

محاوالت استغالل المرأة من أجل تحقيق 

فعلــى ســبيل   ،مصلحة الجماعــات الدينيــة

المثــال يــذكر التقريــر اســتغالل تنظــيم 

خـــوان للمـــرأة، الـــذى اقتصـــر علـــى اإل

وقــد  ادئ األمــر،مجتمــع الجماعــة فــي بــ 



 

  

ظهر هذا االستغالل مع إقــرار وصــياغة 

 م١٩٣٣الالئحة األولــى لألخــوات، عــام  

ــي مصــر ــرأة  ،ف ــددت دور الم ــي ح والت

حيــث نصــت   ،ووظيفتها داخــل الجماعــة

«عضوة في الفرقة كل مسلمة أنها    :على

 ،ســمهاتود العمل على مبادئهــا، وتقســم ق

ــيم  ــيس التنظ ــو رئ ــام ه ــد الع وأن المرش

ــوات ــائي لألخ تصــل بأعضــائها وي ،النس

بوكيلـــة عنـــه، وتـــوزع األعمـــال التـــى 

 .يستدعيها تحقيق الفكرة عليهن

؛ كمـــا يؤكـــد التقريـــر علـــى أمـــرين

هو نظرة أمــراء وشــيوخ تيــارات   :األول

ــاني .الجماعــات الراديكاليــة للمــرأة  :والث

ــتقطاب ــتغالل واس ــة اس ــو كيفي ــراء  ه أم

ا ألطمــاعهم تحقيقًــ النســاء والشــهوة لهــن 

فتشــير   ،ات والفــرقومصالح تلك الجماع

الكاتبة إلى أنه وبمرور الوقــت، وظهــور 

المزيد مــن جماعــات التطــرف والعنــف، 

تحولت المرأة بــين يــدى هــؤالء األمــراء 

مــن جاريــة تخــدم   ،والشيوخ المزعــومين

فــي البيــت بــال أيــة حقــوق وربمــا سيدها  

بعــد أن يــتم خطفهــا مــن  ،اإنســانية أيضــً 

أسرتها، خالل جرائم االعتداء اإلرهابيــة 

التى تنفــذها جماعــات العنــف، إلــى لعبــة 

جنسية تســتخدم للتســرية عــن المجاهــدين 

ا في سوريا وهو ما تم الكشف عنه مؤخرً 

ا وبعض جماعات الجهاد اإلسالمي تحديدً 

ــم الكشــف عــن مــ ا فــي مصــر وأيضــً  ا ت

ــزل الشــعبي لجماعــة ــب الع  أســراره عق

 م٢٠١٣اإلخوان المسلمين في مصر في  

ومدى االستغالل الجنسي للمــرأة والولــع 

المرضي بهن وممارسة التحرش السري 

والعلني بهــن وهــو مــا تداولتــه الصــحف 

الــذين يمارســون   ،المصرية فتــرة طويلــة

العنف ضــد المجتمعــات فــي كــل مكــان، 

د النكــاح، الــذى ابتكــره هــاوسمعنا عن ج

تبريــر جرائمــه تنظيم داعش اإلرهــابي، ل

 .ضد النساء

ــه  - ثـــم يشـــير التقريـــر الـــذي أعدتـ

إلــى أن  -الصحافية المصرية هناء قنديل 

المفاجأة الحقيقيــة فــي تصــور الجماعــات 

ــرأة ــة للم ــول  ،الراديكالي ــي التح ــت ف كان

الكبير الذى طرأ علــى نظــرة الجماعــات 

ن، خــالل فتــرة إلخــواالمتطرفة، خاصة ا

دولــة العنف الدموي الذى مارسوه ضد ال

يونيــو؛   ٣٠المصرية، فــي أعقــاب ثــورة  

حيـــث تصـــدرت النســـاء التظــــاهرات 

ــواتهن  ــت أصـ ــة، وعلـ ــة للدولـ المناهضـ

بمطالــب سياســية، دون أن يجــرؤ أحــد 

ــى  ــددة، علــ ــاوى المتشــ ــحاب الفتــ أصــ

ــات  ــع أدبي ــافى م ــذا يتن ــأن ه التصــريح ب

ا رأة مخلوقًــ ت المــ الجماعة التى طالما رأ

ــد ــزل، وهــذا يؤك ــرح المن  ال يجــب أن يب

ــك  ــدى تل ــلبية ل ــية س ــة مرض ــوافر حال ت

الجماعات وفقر الرؤية المتكاملة صــوب 

 .المرأة

لم تكن الدعوة إلى جهاد   ،نهاية األمر

ــدة ــب بجديــ ــرق  ؛الحــ ــاريخ الفــ ألن تــ

ا نجحــت لعقــود الراديكالية األكثــر تطرفًــ 

اء مــن ســو ،ءطويلــة فــي اســتغالل النســا

ــف  ــن خــالل التوظي ــتقطابهن م ــث اس حي

والتأويــل   ،ر الحــديثالضيق آليــات الــذك

ــاء والرســل  الفاســد ألحاديــث خيــر األنبي

أو عــن  ،محمــد رســول هللا دنا ســي

طريق دمجهم فــي الممارســات السياســية 

التي تحقق مصالح الجماعات والتيــارات 

ــالمية ــة اإلسـ ــى  ،الدينيـ ــويلهن إلـ أو تحـ

األولـــى ضـــد صـــفوف مقـــاتالت فـــي ال

األنظمــة السياســية الحاكمــة فــي الشــرق 

اقتناصها كفريسة ســهلة   اوأخيرً   ،األوسط

القنص والصيد بين مطرقة جهــاد النكــاح 

وســندان   ،واالستغالل الجنســي المــريض

جهــاد الحــب مــن خــالل إغــواء غيــر 
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 الرفقة الصالحة: -٥

ــه  ــرص علي ــي أن يح ــا ينبغ ــم م ــن أه م

ار تـالمربي تجاه ولده الشاب المراهـق أن يخ

ــه إذا  ــأمونين يذّكرون ــالحين م ــاء ص ــه رفق ل

نسي، وينصحونه إذا انحـرف، ويعينونـه إذا 

صـــلح، ويواســـونه إذا أصـــابته أحـــداث ن ا

 ونوازل.

وقــد يقــال: إن هــؤالء الرفقــاء المعنيــين 

في هـذا الزمـان الـذي عـّز   قليلون، وال سيما

نعم   .فيه الصديق المخلص، والرفيق المؤمن

نسلم أنهم قلة ولكن هذه القلة متوفرة في كـل 

يعرفـون بســيماهم مـن أثـر الســجود،  ،مكـان

ويميــــزون بــــأخالقهم العاليــــة، وبــــنهجهم 

يبحـث عـنهم،   نفما أجدر الشـاب أ  .المستقيم

ليكونـوا لــه  ؛ويتمسـك بأذيـالهم إذا ظفـر بهـم

ت، والعون على فاسد الحيـاة سند في الملماال

رة التــي يثــق بهــا،  ومفاتنهــا، والبطانــة الخيــّ

 ويأوي إليها، ويعتمد عليها.

شك أن المرء على ديـن خليلـه، وأن   وال

القــرين بالمقــارن يقتــدي، وأن الطيــور علــى 

القائـل  أشكالها تقع ، وصدق رسول هللا  

ه، لمرء على دين خليلـا(فيما رواه الترمذي:  

 .)للن يُخافلينظر أحدكم م

ا أن الذي يصاحب أهل ومن المعلوم يقيًن 

المنكر والفسوق والعصـيان فـال يقودونـه إال 

إلــى ضــالل، وال يدفعونــه إال غوايــة، وال 

يصحبونه إال إلى منـافع شخصـية، وغايـات 

 دنيوية.

فليحذر شبابنا من رفقاء السـوء، وقرنـاء 

ــً ا وت أرادوا إليمــانهم رســوخً  إنالشــر  ا، مكين

ا، وألجسادهم سالمة ا وتهذيًب وألخالقهم سمو 

 وقوة.

ــالحة،  ــة الصـ ــى الرفقـ ــوا علـ وليحرصـ

والجماعة المؤمنة؛ لتتحقق لهـم السـعادة فـي 

ــي  ــدنيا، والنجــاة ف ــي ال ــة ف ــدارين: الكرام ال

اآلخرة، وصدق هللا العظيم القائل فـي محكـم 

بَْعٍض ِئٍذ َب ُء َيْومَ ِخالَّ األَ كتابه:   ُهْم لـِ ُدوٌّ   ْعضـُ عـَ

 )٦٧(الزخرف:  اْلُمتَِّقينَ  إِالَّ 

 األخذ بالتعاليم الطبية: -٦

إن مما ينصح به علماء الصـحة والطـب 

في التخفيف مـن سـلطان الغريـزة، وجمـوح 

 الشهوة هو ما يلي:

اإلكثـــار مـــن األلعـــاب الرياضــــية،  -

 والتمارين الجسمية.

على بهـارات تجنب األطعمة المحتوية   -

 مثيرة ومهّيجة.وتوابل لكونها 

اإلقالل ما أمكن من المنبهات العصبية   -

 كالقهوة والشاي.

عــدم اإلكثــار مـــن اللحــوم الحمـــراء  -

 والبيض.

عدم النوم على الظهـر أو الـبطن، بـل   -

ــتقبالً  ــن مس ــقه األيم ــى ش ــام عل ــنة أن ين الس

 بوجهه القبلة.

ا استشــعار خــوف هللا تبــارك وأخيــرً  -٧

 تعالى:و

لشـاب حـين يستشـعر من الُمسلم بـه أن ا

ــن ــه  م ــبحانه يرقب ــه أن هللا س ــاق وجدان أعم

ــة  ــم خائن ــم ســره ونجــواه، ويعل ويــراه، ويعل



   

ــول هللا  ــال رســ ــدين : (قــ الــ

   ).النصيحة

 - مسلم في صحيحهرواه  -     

     
        



وأنـه سيحاسـبه   ،األعين وما تخفي الصـدور

 ؛إن قصر وفّرط، ويعاقبـه إن انحـراف وزلّ 

شك أنه سينتهي عن الموبقـات والقبـائح،   وال

 ات والفواحش.ويكّف عن المنكر

الس ضـور مجــا أن حومـن المعلـوم يقينًــ 

العلم والذكر، والمداومة على صالة الفـرض 

والنفـــل، والمواظبـــة علـــى تـــالوة القـــرآن، 

والتهجد في الليل والنـاس نيـام، واالسـتمرار 

على صـيام المنـدوب والتطـوع، واالسـتماع 

إلــى أخبــار الصــحابة والصــالحين، واختيــار 

بــــاط بالجماعــــة الرفقــــة الصــــالحة واالرت 

كـل ذلـك  - بعـده المؤمنة، وذكر الموت ومـا

يقــوي فــي المــؤمن جانــب الخشــية مــن هللا، 

 والمراقبة له، واالستشعار لعظمته.

ــذه  ــنهج ه ــؤمن أن ي فحــري بالشــاب الم

الوسائل التي تقوي في نفسه عقيـدة المراقبـة 

به المغريـات، ذتتجا حتى ال  ؛ والخشية منه

ــي  ــع ف ــدنيا، وال يق ــاة ال ــة الحي ــه زين وال تفتن

ن يضـع نصـب عينيـه محظور أو محرم، وأ

ٰى قوله تبارك وتعالى:  ا َمن َطغـَ َر  *فَأَمَّ َوآثـَ

ْنَيا   ا  *فَإِنَّ اْلَجِحيَم ِهَي اْلَمأَْوٰى  *اْلَحَياةَ الدُّ َوأَمَّ

َوٰى َمْن َخاَف َمقَاَم َرّبِِه َونََهى النَّفْ  ِن اْلهـَ َس عـَ

 -  ٣٧(النازعـات:    فَإِنَّ اْلَجنَّةَ ِهَي اْلَمأَْوىٰ   *

٤١(. 


فهي ظاهرة خطيرة وأليمة نراها متفشية 

فــي البيئــات التــي ال تقــيم لألخــالق الفاضــلة 

 ، وال للتربية اإلسالمية حرمة.اوزًن 

هذه الظاهرة نراهـا أكثـر مـا نراهـا فـي 

طفـال المشــردين الــذين فقـدوا مــن يعــيلهم األ

ويشــرف علــى تــربيتهم وتــوجيههم، وفــي 

الـــذين ســـاروا فـــي طريـــق الفســـاد األوالد 

ــة آبـــائهم  ــن مراقبـ ــة عـ ــراف بغفلـ واالنجـ

فخـــالطوا األشـــرار، وصـــاحبوا  ،وأمهـــاتهم

 ار، فاكتسبوا منهم كل مفسدة ورذيلة.خالف

ــذه ال ــوفّي ه ــي ن ــن ولك ــا م ــاهرة حقه ظ

 ن التكلم عنها في أمور ثالثة:ث يحسحالب 

 .األضرار التي تنجم عنها )١

 .اهحكم اإلسالم في  )٢

عــــالج النــــاجع فــــي استئصــــالها ال )٣

 .والقضاء عليها

أما األضرار التي تـنجم عـن المخـدرات 

 ي مرتبة كما يلي:هوالمسكرات ف


من المجمع عليـه لـدى األطبـاء وعلمـاء 

ت والمخــدرات الصــحة أن تعــاطي المســكرا

، وتضـعف الـذاكرة، وتـورث تسبب الجنـون

ل حدة عصبية ومعدية ومعوية، وتش  اأمراضً 

ــذهن، وتحــدث آالمــً  ــاز  االفكــر وال ــي الجه ف

الهضمي، وتفقد الشهية إلى الطعام، وتسـبب 

ســوء التغذيــة والهــزال والخمــول والضــعف 

ــجة  ــلب األنسـ الجنســـي، وتـــؤدي إلـــى تصـ

مــن األمــراض إلــى غيــر ذلــك  ،والشــرايين

الخطيرة. ويكفي أن نعلـم عـن أضـرار هـذه 

ــومي فــي  ــاء الق ــاهرة أن معهــد اإلحص الظ

ا قرر: (أن الخمور تقتل من الفرنسـيين فرنس

 م١٩٥٥أكثر ما يقتل مرض السل، ففي عام  

ا، مــن الفرنســيين مــن مــات ســبعة عشــر ألفًــ 

تأثير الخمر، بينما لم يمـت مـن السـل سـوى 

 نفسها).ا في السنة اثني عشر ألفً 



مــن المعلــوم أن الــذي يتعــاطى الخمــور 

ــبيل ــي س ــال ف ــذل الم ه ســهالً والمخــدرات يب

وال يخفي ما فـي هـذا   ،بدون حساب  ارخيصً 

البذل الرخيص مـن إتـالف للمـال، وخـراب 

عـدا عـن أن المـدمن   ،للبيوت، وإيراث للفقر

ــي  ــل ف ــاج، والخل ــي اإلنت يســبب الضــعف ف

 ؛، والتخلـف فـي ميـادين الحضـارةاالقتصـاد

لما يصاب به من هـزال وخمـول وأمـراض 

 نتيجة الخمر والمخدر. جسمية ونفسية

األهرام القاهرية فـي   صحيفةفقد ذكرت  

 ٧٢: "أن م٣/٥/١٩٦٥عــددها الصــادر فــي 

 ٢٠مليون أمريكي يتنـاولون الخمـور، مـنهم 

، ا يكلفون الدولة بليوني دوالر كل سـنةمليوًن 

 .السبب تغيبهم عن العمل"



  

 

  



  

 
 
 
 
 
 
 
 

يونيه، ضبط وإحضار محمد حسين يعقوب، وانتداب الطب الشرعي للكشف على محمد حسان    ١٢قررت محكمة جنايات القاهرة، السبت  
 .في مكان إقامته، وذلك خالل نظر محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعالميا بخلية داعش إمبابة

جنايات    ٣٧٠م جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمقيدة برقم  ٢٠٢١لسنة    ٢٧١وكشفت تفاصيل وأوراق القضية التي تحمل رقم  
بتأسيس وإدارة خلية داعشية في منطقة إمبابة بالجيزة جنوب القاهرة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج  قاموا  أمن دولة عليا، أن المتهمين  

ير نظام الحكم بالقوة واالعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستهداف المنشآت العامة، واستباحة دماء  عليه، وتغي 
 . المسيحيين واستحالل أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم

أقوالهما ومناقشتهما في الفكر والمنهج الذي  من جهته، طلب دفاع المتهمين سماع شهادة محمد حسان ومحمد حسين يعقوب واالستماع إلى  
يقدمانه الذي  الفكر والمنهج  ذات  يعتنقان  أنهما  المتهمان  أن أكد  بعد  المحكمة، خاصة  أمام  المحكمة ضبط وإحضار يعقوب، يتبعانه  فقررت   ،

 وتشكيل فريق من الطب الشرعي لبحث الحالة الصحية لحسان. 
إن حسن البنا أسس الجماعة لعمل الخالفة وللوصول    :وقال ،  لإلدالء بشهادته  على كرسي متحرك  يونيه حضر محمد حسين يعقوب  ١٥في  

 . للحكم إلعادة الخالفة، وال يجوز اتباع شخص إال النبي، وال اتباع جماعة إال جماعة النبي
  يعقوب ومصطفى العدوى وأبو   متهم بأنه يأخذ أفكاره من خطب محمد حسان ومحمد حسين  اعترافوسألت المحكمة الشاهد يعقوب عن  

ديني  والتزم  واستقى معلوماته  الحويني،  يعقوب: "وأبو،  ا من خالل خطبهمإسحاق  العلم، ومحمد حسان   ورد  يخاطب طالب  الحويني  إسحاق 
 ا". يخاطب الملتزمين، وأنا أخاطب العوام، وهنا فارق بيننا جميعً 

ثم مروا بمراحل تطور في االلتزام وكان    ،شهادة بعض المتهمين أنهم كانوا ملتزمين: "ورد في  ووجه رئيس المحكمة حديثه للشاهد قائالً 
 ا، ثم امتثلوا للمرحلة الثانية وهي التأثر بالفكر السلفي، ثم انتقل للتأثر بالفكر السلفي التكفيري. ما هو الفكر السلفي؟". التزامهم ديني 

و السلفي،  الفكر  لدعاة  يوجه  السؤال  "هذا  رد:  وصدقً وهنا  تكفيري،  سلفي  فكر  وجود  عن  أعلم  والتكفيري  ال  سلفي  فالسلفي  أعلم،  ال  ا 
 ا فقط". ا: "أنا أدعو لكتاب هللا وأعمل صالحً تكفيري"، مضيفً 

د  إن أحد المتهمين انتقل لمرحلة الفكر الجهادي، ثم انتقل للفكر الداعشي، فما تعرفه عن هذا؟ وهنا رد الشاه  :ب رئيس المحكمة بالقولوعقَّ 
 : "ال أعلم". قائالً 

مذهب  لوعن سؤاله عن معنى جهاد الكلمة، قال يعقوب: "معنى جهاد الكلمة برأيي أن نكثر من وجود الصالحين لكي ال تهلك األمة. أنتمي ل
 الحنبلي، ال يوجد اآلن خليفة لعدم إجماع المسلمين لخليفة في العالم كله، ولكن رئيس الدولة ولي أمر". 

المحكمة:   أو  وسألت  بالخطأ  عليها  الحكم  يمكن  "ال  الشاهد:  فرد  أم صواب؟،  اإلسالمية" خطأ  الشريعة  تطبق  ال  التي  "الدولة  عبارة  هل 
ا على ما يسمى في الفكر التكفيري بـ"الفئة الممتنعة عن تطبيق الشريعة"، قال يعقوب: "أنا  ورد ،  الصواب إال بعد معرفة موضعها في الحديث"

 ا". الكلمة وال أعلم عنها شيئً أول مرة أسمع عن هذه 
وأشار رئيس المحكمة إلى يعقوب بأن مصطلح "الفئة الممتنعة" ورد في كتاب ابن تيمية، وبالتحديد في كتاب "مجموع الفتاوى"، قائالً له:  

يق الشريعة عن سياق آخر، ا، وقد تكون الجملة التي تتحدث عن تطب مجلدً   ٣٧"أنت تقول إن ابن تيمية هو شيخكم". فرد يعقوب:"ابن تيمية له  
 أو قد يكون حديثه عنها عن فئة معينة في عصره". 

ا للمحكمة: "أنا حاصل على دبلوم معلمين، وقد نشأت في بيت جدي وأبي وورثت منهما، ولي عشرات اآلالف من المقاطع  يعقوب قال أيضً 
اد، ومنذ  بَّ اد، وأنا في العُ بَّ وأضاف: "الناس يقسمون إلى علماء وعُ  كثير".والتسجيالت على اإلنترنت، وقرأت في كتب كثيرة منها القرطبي وابن  

 بدايتي حين يسألني أحد أقول له اسأل العلماء، وكل ما أقوله هو اجتهادات شخصية مما قرأت". 
 التلفزيون". و  كاسيتوكانت تلك الخطب والدعوات من خالل منابر المساجد وأشرطة ال م،١٩٧٨واستطرد: "بدأت الخطبة في الناس سنة 

 . ليجيب: "أنا داعية واللى عايز يقول عليا سلفى يقول هو براحته لكن أنا ما بقولش"  ؟ سلفى أنتهل  : يعقوبل  وجهت المحكمة سؤاالً 



 

 

تعــاني المرافــق الصــحية التــي مــا 

زالــت تعمــل فــي الــيمن مــن ضــعف 

ــي  ــدمات ونقـــص فـ ــي الخـ ــديد فـ شـ

كمـــا  ، األجهــزة واألدويـــة الرئيســـية

تعــاني مــن أزمــة المشــتقات النفطيــة 

ــائي ــار الكهرب ــاع التي ــد  ؛ وانقط ــا ق م

يعرض العديـد مـن المرضـى لخطـر 

 الموت.

ــة  ــحة العالمي ــة الص ــت منظم وقال

ــدة ــم المتح ــة لألم ــز  :التابع إن “مراك

ا فـي ا حـاد لـى تعـاني نقصًـ غسيل الكُ 

عــن نقــص  األدويــة والوقــود، فضــالً 

ملين األموال الالزمة لدفع أجور العـا

 بانتظام”.

ونقــــل التقريــــر عــــن مســــؤول 

األمراض غير المعدية بالمنظمة فـي 

إن   :الوهـاب النهمـي قولـه  اليمن عبد

“الوصــول المحــدود لجلســات غســيل 

ــاة الكُ  ــرض حيــ ــالج يعــ ــى والعــ لــ

المرضــــى المستضــــعفين للخطــــر، 

وســيؤدي إلــى نتــائج ُمهلكــة، ناهيــك 

عن المعاناة التي يمرون بها وأسرهم 

 العالج”.بسبب نقص 

 

ا على نقص حاد في اإلمدادات، بينمـا اصـطف أغلقت الصيدليات في جميع أنحاء لبنان أبوابها احتجاجً 

 سائقو سيارات يبحثون عن الوقود لساعات خارج محطات البنزين.

اإلضراب الذي استمر يومين والذي دعا إليـه الصـيادلة بسـبب نقـص األدويـة والبنـزين وحتـى حليـب 

األطفال هو أحدث عالمة على االنهيار االقتصادي والمالي في لبنان، والذي يبدو أنـه يخـرج عـن نطـاق 

 سياسي كامل من قبل قادة البالد. عجزالسيطرة وسط 

ممـا تسـبب فـي اختناقـات مروريـة   ؛لها في جميع أنحاء الـبالدتوقفت الحركة في مجمعات سكنية بأكم

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.

الزبائن في بعض المحطات، حيث أصـر الـبعض علـى مـلء جالونـات بالسـتيكية. اندلعت معارك بين 

 إنه ليس لديها بنزين لتقدمه. :أغلقت العديد من المحطات قائلة

٪ مـن ٨٥يواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية غيـر مسـبوقة أدت إلـى خسـارة العملـة المحليـة لحـوالي  

مـا أدى إلـى  ؛ى عمليـات السـحب والتحـويالت الماليـةشددت البنوك القيود عل  م٢٠١٩قيمتها منذ أكتوبر  

 حرمان الناس من مدخراتهم وسط ارتفاع التضخم.

إن الحكومة لن تكون قادرة على  :مع نضوب احتياطياته األجنبية، ظل البنك المركزي يقول منذ شهور

والتخـزين فـي  مما يؤدي إلى موجة ذعـر فـي الشـراء ؛مواصلة الدعم، بما في ذلك على األدوية والوقود

 المنازل وفي المستودعات. أدى ذلك إلى تفاقم النقص.

كان نظام الرعاية الصحية في البالد من بين األكثر تضرًرا، حيث أوقفت بعض المستشفيات العمليـات 

وحذر األطباء في األيام األخيرة من أنه   ،الجراحية االختيارية ونفدت مجموعات االختبار لدى المختبرات

 التخدير للعمليات.قد ينفد 

 لى.إنها قد تضطر إلى وقف عالج غسيل الكُ  :قالت المستشفيات

إن النقص الذي يؤثر على كل شيء من أدوية األمـراض المزمنـة إلـى مسـكنات األلـم   :يقول الصيادلة

وحليب األطفال يجعلهم في خالف متزايد مع العمالء والمرضى. يتهمـون المـوزعين بتخـزين المنتجـات 

  .للبيع الحقًا بأسعار أعلى أو في السوق السوداء

كبيرين فـي الشـارع أشعلت سياسة تحرير أسعار الوقود التي بدأت الحكومة السودانية تنفيذها احتجاجات وجدل  

وأغلـق المحتجـون معظـم الشـوارع الرئيسـية بالحجـارة   ،السوداني، حيث خرجت على الفور مظاهرات مناهضـة

 مشعلين النيران في إطارات السيارات.

 ٢٩٠ورفعت السياسة الجديدة أسعار المحروقات بنسبة تقارب المئة في المئة، وحددت سعر لتر البنـزين بواقـع 

 ا.جنيهً  ٢٨٥جنيها)، وسعر لتر الغازولين بواقع  ٤٣٠ا (الدوالر يعادل ا سوداني جنيهً 

بالمئـة   ٥٠٠ويعيش السودان صعوبات اقتصادية بالغة وسط توقعات بارتفـاع معـدالت التضـخم إلـى أكثـر مـن  

 ،الرمليـار دو ٦٠وخروج العديد من األعمال عن دائرة اإلنتاج. ويعاني من ارتفاع الديون الخارجية إلى أكثر من  

وانهيار معظم القطاعات اإلنتاجية والخدمية بسبب الفساد والسياسات التي اتبعت خـالل فتـرة حكـم المخلـوع عمـر 

 ا.عامً  ٣٠البشير التي استمرت 

والعديـد مـن مـدن السـودان األخـرى  الخرطـوم ورفع المئات من المحتجين الذين خرجوا إلى شوارع العاصـمة

مرور عامين معبرين عن خيبة أملهم من عدم تحقيق أهداف الثورة بعد  ،شعارات تندد بسياسة الحكومة االقتصادية

 .من اإلطاحة بالنظام السابق



 

أبلغت مصر الفصائل الفلسطينية تأجيل موعد الحوارات واللقاءات التي كان من المقرر أن تنطلق في القاهرة يومي السبت واألحد  
 يونيه ، دون تحديد موعد جديد. ١٣-١٢

التأجيل، وصل وفد الجهاد اإلسالمي برئاسة زياد النخالة األمين العام للحركة، إلى العاصمة القاهرة، للقاء  وبعد ساعات من إعالن  
 مسؤولين مصريين، ضمن وفد ضم عضوي المكتب السياسي للحركة محمد الهندي وأنور أبو طه.

ن في منح الفصائل مزيًدا من الوقت للتشاور  أما حول أسباب التأجيل، فأكد مصدر فلسطيني مسؤول لـ "العربية.نت" أن السبب يكم
 والوصول إلى تفاهمات حول خالفات مرتبطة بملفات جذرية، يعتبرها الفلسطينيون سبب كل ما يحدث من انقسامات. 

المشكالت العاجلة، كإعادة اإلعمار وملف األسرى والحصار   الفصائل يرى أنه يجب البدء بحل  كما أضاف أن "هناك فريقًا من 
 ها وبتدرج يمكن النقاش حول وضعية منظمة التحرير الفلسطينية وملف االنتخابات".وبعد

مظلتها  وتحت  الفلسطينيين،  جميع  يمثل  ككيان  التحرير  لمنظمة  االعتبار  يرد  شامالً،  حواًرا  تريد  الفصائل  بعض  أن  إلى  ولفت 
 ة دون الخضوع البتزاز أو مساومات أو شروط". السياسية الواسعة يمكن تخفيف، بل كسر الحصار وإعادة اإلعمار في قطاع غز

األولويات  على  االتفاق  عدم  إن  "العربية.نت":  لـ  الفلسطيني  الشعب  لحزب  السياسي  المكتب  العوض عضو  وليد  قال  جانبه  من 
 والملفات التي كان يجب مناقشتها، كانت السبب الرئيس لتأجيل الجلسات.

تمسكوا بوجوب البحث أوالً في وضع منظمة التحرير كأولوية، فيما رأت فصائل أخرى  كما أضاف: أن حركة حماس وآخرين،  
أنه يجب البحث أوالً في كيفية إنهاء االنقسام وتوحيد الصف وتشكيل حكومة وحدة وطنية، واالنتقال تدريجيا إلى ملفات أخرى بما فيها  

يد من الحوارات فيما بينها وتهيئة المناخ للوصول إلى خارطة طريق إلى ذلك، رأى أنه على الفصائل عقد المز  ملف منظمة التحرير.
 تحدد األولويات التي سيتم بحثها.

األكبر   الداعم  القاهرة الزالت  أن  للدراسات، على  القومي  بالمركز  الدراسات اإلسرائيلية  الدكتور طارق فهمي مدير وحدة  وشدد 
 لحوار الوطني في القاهرة إلى أجل غير مسمى. للقضية الفلسطينية، وستستمر في الدعم رغم تأجيل ا

الفلسطينية   الفصائل  إلى توافق بين  الضروري الوصول  أنه من  قناة «الغد»،  وأضاف فهمي، في برنامج «وراء الحدث»، عبر 
ن الوسيط وحركتي: حماس، وفتح. ووجود أرضية قوية يقام عليها التوافق من أجل فلسطين وليس تحقيق مصالح شخصية، منوًها إلى أ

 المصري يريد أجندة تطرح من أجل توافق بين جميع القوى والفصائل. 
أن ينفذ أجندته ويحقق   الفصائل يريد  إلى أن كل فصيل من  للدراسات،  القومي  الدراسات اإلسرائيلية بالمركز  وأشار مدير وحدة 

حت مظلة التحرير، الفتًا إلى وجود ملفات أخرى فرعية  مطالبه مع افتقاد اإلرادة السياسية بعيًدا عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ت
 وجزئية منها ملف إعمار قطاع غزة خالف المتغيرات األخرى ورفع الحصار تدريجيا عن قطاع غزة.

كما أكد الدكتور طارق فهمي، أن كل طرف يتمسك بطرحه المباشر، مضيفًا أنه ال بد أن تكون هناك أطروحات تخدم الصالح العام 
 مصالح شخصية وهو ما تسعى له القاهرة وتمسكها بوجود أرضية مشتركة بين الفصائل. وليس

 

 
جديدة لتشجيع المصدرين إلى كل من المغرب والبحرين، التي وقعت معهما تل أبيب اتفاقات تطبيع أواخر  أعلنت إسرائيل اتخاذ خطوة  

 .العام الماضي

 " للتأجلوبس وبحسب موقع  الحكومية  الشركة  أعلنت  العبري،  االقتصادي  التأمين "  في  البدء  (أشرا)  الخارجية  التجارة  مين ضد مخاطر 

 . على المصدرين اإلسرائيليين للمغرب والبحرين

تأمين ائتماني بمبلغ يقارب   الشركة أطر  المرحلة األولى، ستوفر  إلى البحرين  ١٠٠في  مليون دوالر    ٢٠٠و  ،مليون دوالر للمصدرين 

 للمصدرين إلى المغرب. 

 ا. عامً  ١٥س عن أطر الصفقات والمشاريع طويلة األجل التي تصل إلى ويدور الحديث في األسا 

ويحمي تأمين االئتمان المصدر من عدم السداد من العميل نتيجة صعوبات مالية أو حدث سياسي. باإلضافة إلى ذلك، يسمح للبنوك بتوفير  

 ا. للمصدر باستالم الدفعة مقدمً ا للتمويل وتسمح حد ائتمان للمعامالت عندما تكون بوليصة التأمين ضماًن 

 . تأمين، والتي تتيح تقليل المخاطر وستقدم الشركة للمصدرين اإلسرائيليين إلى البلدين العربيين مجموعة متنوعة من حلول ال



 
 


 :بن أبى طالب  علىّ اإلمام  أمير المؤمنين قال

 أ عليك.أ لك تجرَّ من تجرَّ  -

ع به. -  ما عفا عن الذنب من قرَّ

.عبد الشهوة أ - ّقِ  ذلُّ من عبد الّرِ

وطاعـة   ،أن يطلـب طاعـة غيـرهي للعاقـل  غـينب ليس    -

 نفسه عليه ممتنعة.

 .لب ال يجدوطا ،يد ال يكتفجواس رجالن: االن  -

 ر، زادت ضياًعا.اان األسرزَّ كلما كثر خُ  -

ومــن خــدم اتصــل، ومــن اتصــل  م،مــن اشــتاق خــد -

 ، ومن وصل عرف.وصل

عجًبا لمن يخرج إلى البسـاتين للفرجـة علـى القـدرة،   -

 .! شغلته رؤية القادر عن رؤية القدرةوهالَّ 


إذا : (ل هللا  قـال: قـال رسـو  عن أبي هريـرة  

خرج الحاجُّ حاجا بنفقٍة طيبٍة، ووضـع رجلَيـِه فـي الغـرِز، 

ــادى ــكَ فن ــم لبي ــك الله ــن الســماءِ  .: لبي ــاٍد م ــاداه من ــك ن : لبي

َك مبــروٌر  ،اللحــ وســعديَك، زاُدك ك حــالٌل، وحجــُّ وراحلتــُ

ه فـي غيُر مأزورٍ  ، وإذا خـرج بالنفقـِة الخبيثـِة فوضـع رجلـَ

: ال لبيــك وال ماءِ مــن الســه منــاٍد : لبيــك، نــاداالغــرِز فنــادى

ك  ك حـراٌم، وحجـُّ غيـُر مـأزور سعديَك، زاُدك حراٌم، ونفقتـُ

 ).مبرورٍ 

 .يي في األوسط، ورواه األصبهان رواه الطبران 

و(الغرز) بفتح الغين، وسكون الـراء بعـدها زاي: هـو 

 .ركاب من جلد


ائم لعــزأبــو ا يد محمــد ماضــالمجــدد الســي قــال اإلمــام 

 ن هللا عليه:ضوار

ِ تَعَالَىٰ  - َّ : إَِشاَرةٌ إِلَى السَّْيِر إِلَى   .اْلَحجُّ

وحِ ثَالٌَث: َحجٌّ   - َحجُّ األَْشَباحِ: ُمَشاَهَدةُ اْلَبْيِت، َوَحجُّ الرُّ

جُّ إِلَٰى نَْفِسَها تَْشَهُد اْلَمعَانِي، َوَحجُّ   ِة، َوحـَ ِديـَّ َرةِ اْلُمَحمَّ اْلَحضـْ

  .اْلَبْيِت اْلَمْعُمورِ 

اِم   - ي َمقـَ ْن فـِ ِه، فَكـُ َر أَْنِبيَائـِ َرٰى أَثـَ ِه؛ ِلتـَ إِذَا َحَجْجَت فَلَبـِّ

َك،  اَر َربـِّ َرٰى آثـَ َك؛ ِلتـَ جَّ ِبقَْلبـِ مَّ حـُ ا، ثـُ ًما أَْو ُروحـً َخِليِلِه ِجسـْ

اَر اَولَْيَس َمْن َهاَجَر؛ ِلَيَرَى آثَ  َر األَْنِبيَاِء َكَمْن َساَح؛ ِلَيَرٰى آثـَ

ّبِ ِذي اآلالَِء   ِ الرَّ ّ َن  ٍة فَمـِ ن نِّْعمـَ م مـِّ ا بِكـُ (النحـل:   َومـَ

٥٣(. 

َمِن اْعتَنَٰى ِبفَّكِ ُرُموِز اْلَحّجِ؛ َيَرٰى نُوَر اْلَوْجِه فِي ُكّلِ   -

 .فَّجٍ 

ــِ  - َراِم الَّت ــْ ــَرةِ اِإلح َراُم: َكتَْكِبي ــْ ى ي يُ اِإلح ــَ ا َعل ــَ ُم ِبه رَّ ــَ ح

الَٰى  ــَ ِ تَع َّ ِ ا  َها تَْعِظيمــً الَةَ أَْو َيْنقُضــُ ُل الصــَّ ا يُْبطــِ لِّي مــَ اْلُمصــَ

 .َوِلَشعَاِئِرهِ 

َمْن أَْحَرَم ِبُروِحِه فِي َحضَرةِ اِإلْطالَِق إِْحَراًما الَ ِحلَّ   -

ّلِ   َد كـُ ْيءٍ بَْعَدهُ؛ َرأَٰى َربَّهُ قَْبَل ُكّلِ َشْيٍء، َوبَعـْ ّلِ شـَ َد كـُ  َوِعنـْ

 .َشْيٍء، َوفِي ُكّلِ َشْيءٍ 



 

ــا ــى: ي ــت بن ــدل قل ــة ب : الحضــور بعرف

ــة؛ ألن المــراد وجــود الحــاج  الوقــوف بعرف

ا ا أو مضـطجعً فوق عرفة سواء أكـان جالسًـ 

ام أمكنـه الوجـود علـى دا ما  ا أو مار أو راكًب 

ا من ا من النهار يوم عرفة وجزءً ءً رفة جزع

ــل  ــحى(اللي ــة األض ــارً )ليل ــور نه ا ، والحض

حنيفـة   وفريضة عند أبى  د المالكيةواجب عن 

األئمة، والركن عند المالكية الوقوف   ضوبع

ــيالً  ــل ــى أى، ويكف ــن  ى الحضــور ف ــزء م ج

ولــو قبــل الفجــر  ىة عيــد األضــحلــء لي اأجـز

هـذا الـركن   ويجب فـى  ،بقدر إمساك الصائم

ــدر الجلســة الا ــل بق ــوق الجب ــين ســتقرار ف ب

ال فـرق بـين القـائم   ،السجدتين بعـد الغـروب

والراكع، فإن نفـر عنـد جالس  فوق الجبل وال

 .الغروب مباشرة فعليه دم

وال يضر الخطـأ فـى تعيـين الليلـة، فـإن 

 ادين أنهـقـية عشـرة معت دالليلة الحا  وقفوا فى

الليلة العاشرة أجزأهم ذلك، وال يبطـل الحـج 

 ؛بالـدم  رُ َب جْ ر، ويُ ا إذا تعذَّ بترك الوقوف نهارً 

 نه واجب عند المالكية.أل

 دعرفـة خطبتـان بعـ  يـوم  ومن السنة فى

ــُ مُ لِ عْ مســـجد عرفـــة كالجمعـــة يُ ب الـــزوال   مُ هـ

وذلـك  هما مـا علـيهم مـن المناسـكالخطيب ب 

 ىفي يوم عرفـة قبـل أذان الظهـر، ثـم يصـلِّ 

الظهــر والعصــر جمــع تقــديم وقصــر بغيــر 

الصـالة إلـى   دالمقيمين بعرفة، ثم ينفرون بع

جبـل الرحمـة علــى طهـارة مسـتقبلين البيــت 

ن متضــرعين لغــروب ي ال الوقــوف، داعــحــ

ــكينة  ،الشــمس ــام بس ــدفع اإلم ــدفعون ل ــم ي ث

وخشــوع  تعــالى ورحمــة بأهــل  رووقــا

حتى ال تحصـل مضـرة لـزوار هللا   ؛الموقف

 بيته. فى

لفــة بــين المغـــرب دمز ثــم يجمــع فــى

ــا ــاء،  ءوالعش ــع قصــر العش ــأخير م ــع ت جم

 ؛الجمـرات قبـل صـالة الصـبح  التقط منهـي و

 لىصـعـالى وي ت  ضـيافة هللا  بيت بها فىي ألنه  

 بها الصبح.

الحرام ليقـف بـه إلـى   روينفر إلى المشع

  ى لرمـىنًـ فيسير إلى مِ   ،قرب طلوع الشمس

 

  ــالم ــة اإلس ــدد حج ــام المج ــا اإلم ــماحة موالن س

زمان السيد محمـد ماضـى أبـو والمسلمين فى هذا ال

ُكمْ   -العزائم   وجعلكـم   ،بكـم  ونفعنـا هللا  ،قدس هللا ِسرَّ

نود من سـماحتكم   –وليا مرشًدا لطالب العلم النافع  

مــا هــو الواجــب  -أطــال هللا عمــركم -أن تبيِّنــوا لنــا 

 ،على الحاّجِ يـوم الوقـوف بعرفـة مـن أحكـام وآداب

ى عنــد رمــى الجمــرات ى ننتفــع حتــ ،وكــذلك فــى ِمنــً

 بفريضة الحج التى نحيى ذكراها اآلن.

 فأجاب سماحته قائالً:  



 

ر ســِّ حَ جمــار العقبــة، وعنــد مــروره بــبطن مُ 

 يسرع.

حلق أو قصر وذبح أو   راجمال  فإذا رمى

اإلحـالل األصـغر،   لُّ حـِ وبـذلك َي   ،يهنحر هد

: ولفال يحرم عليه إال الصيد والنساء، وفي ق

 والطيب.

ــ ــواف رويسـ ــوف طـ ــة فيطـ ــى مكـ ع إلـ

له الصيد والنساء والطيب،   لَّ اإلفاضة وبه حَ 

عشر ليقيم   فى اليوم الحادى  ىًن ويرجع إلى مِ 

ــ ــدودات، ولرمـ ــة المعـ ــام الثالثـ ــا األيـ  ىبهـ

 .الجمرات الثالث

 ندوبات الوقوفم
 )١(لــى وقــوف بعــد صــالة الظهــريناألوْ 

ند ع ةعرف  وهو مكان شرقىِّ   –  بل الرحمةجب 

وندب الوضوء،   –  القبة المسماة قبة أبينا آدم

وندب الركـوب أو   ،وندب الوقوف مع الناس

ــيجلس، ونــدب صــر ف الوقــوف إال لتعــب ف

ــى ــاس ف ــت والمَ  األنف ــذا الوق ــدعاء  لِّ حــَ ه بال

الـدنيا   ىريـوالتضرع إلى هللا تعـالى لنيـل خ

ــة واآلخــرة؛ ــا لحظــات اإلجاب ــاس  ،ألنه وأنف

يـه بـالغفور وتجلِّ   ،هيـداإلقبال من هللا على عب 

 التواب المحسن الوهاب.

فإذا غربـت الشـمس يـدفع إلـى مزدلفـة، 

 ىويصـلِّ   ،جمـع تـأخير  نِ يْ اءَ شَ ويجمع بين العِ 

ــرً  ــاء قص ــل مزالعش ــة، واألوْ دا إال أه ــى لف ل

هــذه الليلــة  صــالة المغــرب والعشــاء فــى

ما قبـل مزدلفـة هُ مَ بمزدلفة، وأعادهما مـن قـدَّ 

 ا المعـذور فـى أىهمـا لغير عـذر، فيجمعندًب 

ومـن   ،، كل ذلك لمن وقـف مـن النـاسلٍّ حَ مَ 

هما انفرد بوقوفه عـن اإلمـام والنـاس، صـالَّ 

ر دْ لفــة بقَــ دووجــب النــزول بمز ،وقتهمــا فــى

ن واألكـــل ي ال وصـــالة العشـــاءحـــَ الرِّ  حـــطِّ 

هللا  نزل فعليه التقرب إلىوالشرب، ومن لم ي 

بذبيحــة، ونــدب البيــات بهــا وارتحالــه منهــا 

 بعد صالة الصبح. ٍس لَ غَِب 

 لٌّ حـِ مَ   –وندب الوقوف بالمشعر الحـرام  

ــً  ــة ومن ــين مزدلف ــف مســتق –ىب ــت  الً ب يق البي

ا ا فـاكرً ا شـاكرً هللا تعالى المغفرة حامدً   سائالً 

بطـــن  إلـــى اإلســـفار، ويســـرع الســـير فـــى

وهـــو واد بـــين المشـــعر الحـــرام  –رســـِّ حَ مُ 

فإذا وصل إلى العقبـة وعليهـا سـور   –ىًن ومِ 

 ا فـىجمرة العقبـة نـدًب   نها رمىيعّيِ ء  من البنا

 هذا المكان والوقت.

 اجلمرات واجب  مىر
كون بسبع حصـيات يلتقطهـا ي ن أن  ويتعيَّ 

من المزدلفة للعقبة ويسرع برميها ولـو كـان 

ء إال  لـه كـل شـىلَّ وبتمـام رميهـا حـَ   ،اراكًب 

ونــدب أن  صــيد، قيــل: والطيــب،لالنســاء وا

لرمى من ا  وتتابع  ،عند رمى كل حصاة  رَ يكّبِ 

ــر فصــل ــن أى  ،غي ــه م ــا بنفس ــدب لقطه ون

وجـاز   لفة،دجمرة العقبة فمن المزأرض إال  

 أن يلتقطها له غيره.

وبعــد العقبــة يــوم النحــر يحلــق ويــذبح، 

وينـدب أن   ،والحلق واجـب، والنحـر واجـب

ما قبل زوال الشمس،   يكون عقب العقبة إلى

وصح تقصير الرجل، والمـرأة تقصـر فقـط، 

ــق ا ــوز حل ــرأس، وال وال يج ــن ال ــبعض م ل

وإن أجزأ  ،يجزئ تقصير بعض شعر الرجل

عند بعض المذاهب كمسح جزء مـن الـرأس 

 أو بعضها.

ىوالمالكيـــة ال يصـــلُّ  وال  ون العيـــد بمنـــً

ــى ،بالمســجد الحــرام ــل يتوجهــون إل مكــة  ب

، وبـه حلق والتقصـيرال  لطواف اإلفاضة بعد

ــَّ األكبــر فحَ  لُ الَ حصــل اإلحــْ  ــه  تْ ل ــه زوجت ل

ريضة الف ىَ عْ سَ  مَ دَّ الطيب، إذا كان قَ والصيد و

ن أن تعــيَّ  هُ مــَ دَّ قبــل الوقــوف، فــإن لــم يكــن قَ 

الطـواف، وعنـد توجهـه   يسعى بعـد ركعتـى

م الحجر األسعد ويخـرج للصـفا، يتسلَّ   يِ عْ للسَّ 

 ء.ل شى له كلُّ حِ َي  مام السَّْعىوبت 

ــى مِ  ــع إلـ ــً ويرجـ ــام نـ ــا األيـ ــيم بهـ ى ليقـ

ث، فيبـدأ الجمرات الـثال  ويرمى  ،المعدودات

ولى ثــم الوســطى ثــم العقبــة، وذلــك فــى بــاأل

 اليوم الحادى عشر، ويرمى فى اليـوم الثـانى

عشــر والثالــث عشــر، فيكــون مــا رمــاه مــن 

كـل   ا، ثالثة أيام يرمىاألحجار سبعين حجرً 

كـل   د رمـىر عنـيكبِّـ   ،جمرة بسبع حصـيات

 حصاة ويرميها بنفسه.

 لوقوف حال الرمى ا
جمـرة   ند رمىة الوقوف عليس من السنَّ 

ــا مســرعً  ــل يرميه ــة ب ــىالعقب  ا، ويمضــى إل

المناسك األخرى مـن حلـق وذبـح وطـواف، 

 رِ دْ سطى بقَـ وويقف عند الجمرتين األولى وال

كـل   ر عنـد رمـىما يقرأ سـورة البقـرة، يكبِّـ 

ــنَّ  ــو الس ــد ء ، وال شــىةحصــاة وه ــه عن علي

، وقــال: األئمــة إن تــرك التكبيــر إال الثــورى

 .ب إلىَّ حبدم فأ رَ َب فإن جَ  مُ عِ طْ يُ 

 رِ دْ ف عنــد الجمــرتين بعــد العقبــة بقَــ يقــو

ا هللا ا داعيًـ ا حامـدً حً ا مسـّبِ رً سورة البقرة مكبِّـ 

 بما شاء.

قال: إنه بلغه أن     عن مالك بن أنس

ن عمر بن الخطاب كـان يقـف عنـد الجمـرتيْ 

 القائم. لَّ مَ َي  حتى ؛ا طويالً ين وقوفً األولي 

عمـر وعن مالك عن نافع أن عبد هللا بن 

ر هللا ن األوليـين يكبِّـ كان يقـف عنـد الجمـرتيْ 

ــدعو هللا ب ســي و ــده وي ــف  حه ويحم وال يق

 عند جمرة العقبة.

عمـر  وعن مالك عن نافع أن عبد هللا بن

ــِّ  ــان يكب ــك ىر عن ــَ ــا َرم ــرة كلم ِى الجم ــْ  د َرم

ِى الجمـار فـى شْ ة المَ حصاة، والسنَّ  ُى فى َرمـْ

 والثالث. اليوم الثانى

 فى ا
ُ
ى

ْ
ش

َ
 مار اجل مل

ــين ــين وراجع ــون ذاهب ــرة فيمش ، إال جم
 والجمـرة األولـى فـى  ،يـوم النحـر  العقبة فى

ــىاال ــا تل ــى م ــً مِ  صــطالح ه ــا  ،ىن ــدأ به فيب
كـل يـوم ويخـتم بالعقبـة، وإنمـا   اإلنسان فـى

بطـن   لـىألنهـا ت   ؛ى يوم النحـربالعقبة ف  ئَ دِ بُ 
ىِ   ر،سِّ حَ مُ  الجمـرات   وجاز الركوب فـى َرمـْ

ــ ــعيف، فقــد رماه ا معاويــة لمــريض أو ض
ــد اخْ  ،اراكبًــ  جمــرة العقبــة بــأمور  تْ صــَّ تُ وق

ــر، وأن ال يُ  ــوم النح ــا ي ــة: بكونه ــَ أربع  فَ وق
مـن أسـفلها   عندها، ويرميها ضًحى، وتُْرَمى

فا ن الصـَّ بـيْ   ىعَ أو سَ   ىمَ وال يعيد من رَ   ،اندًب 
 د ذلك.ولكن ال يتعمَّ  ،ير متوضئوالمروة غ

 و
َ
 قت ر

ْ
 اجلمرتني األوليني ىِ م

ــد  ــا بع ــوقته ــن الي ــزوال م ــادىال  وم الح
 بُّ حَ تَ سْ ويُ   ،قبل الزوال أعاد  ىمَ عشر، فمن رَ 
وهــذا  ،قبــل صــالة الظهــر ىُ مــْ أن يكــون الرَّ 

من   ، وعلىبإجماع األئمة رضوان هللا عليهم
 هِ بُّ شَـ أثـرهم وسـارع للتَّ   ديهم واقتفـىهب   لَ مَّ جَ تَ 

 بهم.
وصلى هللا على سيدنا محمـد وعلـى آلـه 

 .وصحبه وسلم
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اْعلَْم أَنَّ الدُّْنيَا لَْم تَُكْن قَطُّ ِلَجِميعِ أَْهِلَها ُمْسِعَدةً، َوَال َعْن َكافَِّة ذَِويَها ُمْعِرَضةً؛ ِألَنَّ   ابني مستقبل األمة:

قِِهْم بِاْلُمَساَعَدةِ  ْختَِالِف َوالتَّبَايُِن، َواتِّفَاَوإِْسعَاُدَها ِلَكافَّتِِهْم فََساٌد ِالئْتَِالفِِهْم بِاِال   ،إْعَراَضَها َعْن َجِميِعِهْم َعَطبٌ 

 َوالتَّعَاُوِن.

ْجِز َما َوَصْفنَا، فَإِذَا تََساَوى َجِميعُُهْم لَْم يَِجْد أََحُدهُْم إلَى اِالْستِعَانَِة ِبغَْيِرِه َسبِيًال، َوبِِهْم ِمْن اْلَحاَجِة َواْلعَ 

 َعْجًزا.َفيَْذَهبُوا َضْيعَةً َويَْهلَُكوا 

ُمتََواِصِليَن بِاْلَحاَجِة؛ ِألَنَّ    ،َلفُوا َصاُروا ُمْؤتَِلِفيَن بِاْلَمعُونَةِ إِذَا تَبَايَنُوا َواْختَ ا  أمَّ وَ   عزيزي مستقبل األمة:

َمْوُصوٌل. إلَْيِه  َواْلُمْحتَاَج  ُوُصوٌل،  اْلَحاَجِة  قَاَل    ذَا  ُ  َوقَْد  ُمْختَ تَعَالَى:  َّ يََزالُوَن  َرِحَم  *    ِلِفينَ َوال  َمْن  إِال 

 .)١١٩، ١١٨ هود:( َربَُّك َوِلذَِلَك َخلَقَُهمْ 

القاهرة – ١٦ط.  ي[كتاب أدب الدنيا والدين، ألبى الحسن الماورد        



 

 

 

 

 فقــال النبــي  ه،  ليــ إظــر  نفجعل ي،  جبهعفأعب مملوء إبالً وغنًما  فوان بن أمية بشِ ص  مرَّ 

 له:

 أبا وهب؟يا  بعا الشِّ ذهأعجبك  -

 قال صفوان: نعم يا رسول هللا.

 :فقال النبي 

 هو لك بما فيه. -

 هد أنك رسول هللا، ما طابت بهذا نفس أحد قط إال نفس نبي.فقال صفوان: أش

 قومه فقال: ىلان إثم رجع صفو

 موا، فإن محمًدا يعطي عطاء من ال يخاف الفقر.يا قومي أسل

])٣/٣٠٣، وأخرجه أحمد ()٧٧ بي في البيوع (ئأخرجه النسا[                               

العقرب قد  مَّ حديثة بأن سُ  دراسة طبيةأفادت  

يكون بديالً من المورفين لتســكين األوجــاع، 

 اربتجتز  ـفيث مايكل جيوريالباحويجري 

ــم  ــار س ــآلالم. وأش ــكنة ل ــوب مس ــل صــناعة حب ــن أج ــارب م العق

ــى أن ســموم األحمــاض األم ــوريفيتز إل ــي ســم جي ــد" ف ــة "بيبتاي يني

ــرب تتفاعــل مــ  ــازين العصــب عالعق ــي الجه ــوات الصــوديوم ف ي قن

والعضلي، وأن بعــض هــذه القنــوات مســئولة عــن الشــعور بــاأللم، 

جــد فــي أجســام الثــدييات تســع قنــوات نــه تووأوضــح جيــوريفيتز أ

دماغ، مؤكــًدا أن إلى الــ  لمفقط ينقل األ صوديوم مختلفة، وفيها واحد

العلــم يحــاول فهــم الطريقــة التــي تتفاعــل فيهــا الســموم مــع قنــوات 

 الصوديوم على مستوى جزيئي.

أكد جيوريفيتز أنه يحاول صنع أقراص دواء مسكنة لألوجــاع و

لسم العقرب؛ ألنــه لــن تكــون لهــا آثــار   لوجيةتحاكي المكونات البيو

 .كالمورفينجانبية كما هو الحال بالنسبة إلى أدوية قوية 

ــو  - ــرنبيط كيل ــوب أرز  ٢ –ق ــف  –ك ــة نص ــو لحم كيل
كبيــرة ملعقــة  –فصــوص ثــوم  ٤ –مــوزات مــع العظــم 

رشة  –قرفة رشة  –بهارات رشة    –هيل  رشة    –كمون  
مــن الصــنوبر قليــل    –ي  للقل  زيت  –مرقة  مكعب    –ملح  

 .سمن لتحمير الصنوبرملعقة  –للتزيين 

اغسلي القرنبيط جيًدا ثم انزعي الجــذع منهــا. قطعــي   -  -
 رالقرنبيط إلى قطع متوسطة. ضعي زيت القلي على النــا

ثم عندما يحمى الزيت اقلي الزهرة به وقلبيها على جميع 
. ارفعــي القــرنبيط عــن هبيــاحتى يصبح لونهــا ذ  ؛الجهات

النار وصفيها من الزيت. انقعي األرز بعد دقيقــة وغســله 
دقيقة. اســلقي اللحمــة علــى النــار   ١٥الساخن لمدة    بالماء

مع رشها بالبهــارات والملــح. أزيلــي الزفــرة عــن اللحمــة 
حتــى تنضــج.  ؛رأثنــاء غليهــا. اتركــي اللحمــة علــى النــا

حمة مع رشها فوق اللأضيفي الزهرة إلى اللحمة، ضعيها 
بجميع البهــارات والملــح ومكعــب المرقــة والكمــون ومــع 

 ٧كــي الخلــيط يغلــي علــى النــار لمــدة  الثوم المدقوق. اتر
دقائق ثم أضيفي إليه األرز واتركيه يغلي على النار مــدة 

حتى ينضج األرز. اقلبيــه علــى   ؛دقائق، ثم هدئي النار  ٤
ع . تؤكــل مــ صينية بعد نصف ساعة من رفعها عن النــار
.اللبن. زينيها بحبات الصنوبر المحمرة بالسمن





 

 



 البينة األولى:بقية: 

قال القاضي: لم أفهم ما تقول.. هل تعنـي أن 

 ا آخر في هذا غير اإلمام أحمد؟البن تيمية سلفً 

قال الحنبلي: أجل سـيدي القاضـي، فقـد كـان 

حدهما يميـل إلـى التجسـيم على صنفين: أالحنابلة  

 لصـراع والفتنـة.. وهـم الـذين يمـثلهموالنصب وا

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

إليهم الكثير من الحنابلة، وأزعم أني واحد مـنهم، 

ولدينا من الروايات عن اإلمام أحمد على أنه كان 

في صفنا، وأن ابن تيمية ومن معه من النواصـب 

ه اإلمــام المــنهج الصــحيح الــذي ســنَّ انشــقوا عــن 

 أحمد.

وكـدليل علـى ذلـك سـيدي مـا رواه ابـن أبـي 

يعلى عن دويزة الحمصي قال: دخلـت علـى أبـي 

عبد هللا أحمد بن حنبل حين أظهر التربيـع لعلـي، 

فقلت: يـا أبـا عبـد هللا إّن هـذا لطعـن علـى طلحـة 

والزبيــر. فقــال: بئســما قلــت، ومــا نحــن وحــرب 

ت: أصـلحك هللا إنّمـا ذكرناهـا القوم وذكرهـا. فقلـ

ة، وما يجب ن ربّعت بعلي، وأوجبت له الخالفحي

لألئمة قبله، فقال لي: وما يمنعني من ذلـك؟ قـال: 

قلت: حديث ابن عمر؟ فقال لـي: عمـر خيـر مـن 

ــى المســلمين، ابنــه. قــد رضــي عليــ  ا للخالفــة عل

وأدخله فـي الشـورى، وعلـي بـن أبـي طالـب قـد 

ــؤم ــر الم ــه أمي ــّمى نفس ــيس س ــا: ل ــأقول أن نين، ف

 .)١(أمير؟! فانصرفت عنهللمؤمنين ب

ــذا  انظــر ســيدي القاضــي كيــف اســتغرب ه

ا خليفــة مــن الراويــة أن يعتبــر أحمــد اإلمــام عليــ 

ا فـي ذلـك، فقـد خلفاء المسلمين.. وهو ليس وحيـدً 

كان للكثير من الحنابلة هذه الرؤيـة التـي شـجعها 

ن الجـوزي ابن تيمية، وزاد طينها بلة، وقد قال اب

ذا االنشـقاق الـذي حنابلـة هـا علـى الالحنبلي منكرً 

قاموا به على اإلمام أحمد: (إياكم أن تبتـدعوا فـي 

، تحمـل األحاديـثمذهبه ما ليس منه، ثم قلتم فـي 

على ظاهرها وظاهر القدم الجارحة، فإنه لما قيل 

ونسكت، ما أنكـر علـيكم  األحاديثفي عيسى قرأ 

ى الظـاهر قبـيح، فـال أحد، إنمـا حملكـم إياهـا علـ

مـا مذهب هذا الرجل الصـالح السـلفي  تدخلوا في  

 ؛ اا قبيحـً ليس منه. ولقـد كسـيتم هـذا المـذهب شـينً 

حتـى صـار ال يقـال حنبلــي إال مجسـم، ثـم زينــتم 

ا بالعصـبية ليزيـد بـن معاويـة، ولقـد مذهبكم أيضً 

علمتم أن صاحب المذهب أجاز لعنتـه، وقـد كـان 

عـض أئمـتكم: لقـد أبو محمـد التميمـي يقـول فـي ب

ــان المــذهب شــ ــً ينً ش ا ال يغســل إلــى يــوم ا قبيح

 .)٢(القيامة)

قال القاضـي: إن اسـتيعاب هـذه القضـية مـن 

 ا أكثر.الناحية القضائية يستدعي توضيحً 







قال الحنبلـي: ال بـأس سـيدي.. أنـت تعلـم أن 

العادة فيمن ينتمي إلى جهـة أو يعظمهـا أن يلتـزم 

ها في بعـض حتى لو خرج عن  ؛ آراءها ويحترمها

 المسائل.

 ك صحيح.اضي: ذلقال الق

قال الحنبلي: لكن ابـن تيميـة لـم يفعـل هـذا.. 

ا للمنحرفين عـن إمامـه، بـل ا كلي فقد انحاز انحيازً 

لو طبقنا عليه المقاييس التي يطبقهـا علـى أعدائـه 

لجعلنا إمامـه فـي زمـرتهم.. ذلـك أنـه كـان يميـل 

ــة وأشــديدً  مــيالً  ــى النواصــب مــن الحنابل هــل ا إل

 المجسمة منهم.الحديث، كما يميل إلى  

وإن أذنت لي سـيدي القاضـي سأضـرب لـك 

مثالين على ذلك.. يعتبرهمـا ابـن تيميـة أئمـة مـن 

 أئمة الدين..

 قال القاضي: هات األول.

هو البربهـاري،   )٣(قال الحنبلي: المثال األول

ا وهو رجل من كبار الحنابلة وقد كان يقـف موقفًـ 

اإلمـام حتى أنه لم يكن يعتبـر   ؛ ا من آل البيتسلبي 

ا خليفة من خلفاء المسلمين، وقد قال في كتابه علي 

ــً المســمى زورً  ــا ا وبهتان ا (الســنة): (والجماعــة م

في خالفـة  اجتمع عليه أصحاب رسول هللا 

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

بن أبي طالب ومن معه من البدريين والمهاجرين 

عـد معاويـة   على الجماعة، بينما  واألنصار ليسوا

باغية من أعاريب لخم وجذام هم الجماعة وفئته ال

 بعد صلح الحسن.

ا: (واعلم أن الدين العتيـق مـا كـان وقال أيضً 

إلـى قتـل عثمـان بـن   من وفـاة رسـول هللا  

ــان ــة وأول اال ، عف ــه أول الفرق ــان قتل خــتالف وك

فتحاربت األمة وتفرقت واتبعت الطمـع واألهـواء 

كيـف   –دي القاضـي  سي  –  انظر  )٥(والميل للدنيا)

ومن معه من البدريين والمهاجرين   الم يستثن علي 

واألنصار!! وكانت األغلبية السـاحقة مـن هـؤالء 

مع علي وهم الجماعة يومئٍذ وهم الفئـة العادلـة ال 

ري المعتـزلين مـن الباغية كما لـم يسـتثن البربهـا

 .  االصحابة أيضً 

ثم نجد البربهـاري بعـد هـذا يوصـي باآلثـار 

وينسى مثل حـديث عمـار ونحـوه وعنـدما أحـس 

أن النــاس سـيتهمونه بالنصــب إليـراده مــن هــذا بـ

التعصــب ضــد اإلمــام علــي جــاء بقاعــدة تســكت 

هــؤالء، فقــال: (واعلــم إذا ســمعت الرجــل يقــول: 

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

من تسول له نفسه أن يتهمه قد قطع الطريق على  

بالنصب.. وليته أخبرنـا عـن الـذي نسـمعه يقـول 

ن رافضـي، هـل عن الرجل مـن أهـل السـنة: فـال

 ؟ايكون القائل ناصبي 

ومن قدم   ، وقال: (من وقف في عثمان وعلي

ا على عثمان فهو رافضي قد رفض أصـحاب علي 

 .)٧(!!)رسول هللا  

ــو  ــا ذروه ــن ياســر وأب ــار ب ــتهم عم ــذا ي  به

 ؛ والمقداد وغيـرهم مـن الصـحابة بـأنهم روافـض

ألنهم كـانوا يـرون تفضـيل علـي علـى أبـي بكـر 

 وعمر فضالً عن عثمان.

ــال  ــات المث ــذا، فه ــت ه ــي: وعي ــال القاض ق

 الثاني.

هــو الخــالل  )٨(قــال الحنبلــي:  المثــال الثــاني

، وهـو أسـتاذ ابـن )٩(الحنبلي صاحب كتاب السـنة

يـــروي يميـــة فـــي نصـــره معاويـــة، فقـــد كـــان ت

حتـى   ؛ الموضوعات والمناكير في فضـل معاويـة

ــد األعمــش  ــا عن أنــه روى عــن أحــدهم قولــه: كن

ــال  ــه، فق ــز وعدل ــد العزي ــر بــن عب ــذكروا عم ف

األعمـش: فكيــف لــو أدركــتم معاويــة؟ قــالوا: فــي 

حلمه، قـال: ال وهللا بـل فـي عدلـه!!) مـع أن هـذه 

ن شـيعة الكوفـة الـذين رواية مكذوبة، فاألعمش م

 -بــل بعضــهم يكفــره  -ون معاويــة كــانوا يــذم

ولذلك، فإنه لن يقول مثـل هـذا الكـالم، باإلضـافة 

إلى أنه لم يدرك معاوية فقد ولد بعد موت معاوية 

 .بسنة فكيف أدركه؟

ا من كثيرً  -سيدي القاضي   -لقد سرد الخالل  

اآلثار في فضل معاوية، والتي تأثر بها ابن تيمية 

ه المهدي.. وأنـه عد ذلك، كقولهم: إن معاوية يشبب

أفضــل مــن عمــر بــن عبــد العزيــز.. وأنــه خــال 

المؤمنين، وكاتب الوحي، وأنه أفضل من سـتمائة 

من أمثال عمر بن عبد العزيز، وأنه أحلم النـاس، 

وأنــه أعطــى ثــالث ســفرجالت ليلقــى بهــن النبــي 

    في الجنة، وأنه يـزاحم النبـي   علـى

 باب الجنة...

نابلـة أمثـال وهكذا سيدي القاضي نجد في الح

محمد بـن عبـد الواحـد الحنبلـي المعـروف بغـالم 

ثعلب الذي كان ال يبدأ درسه إال بعد قـراءة جـزء 

فيه األحاديث الموضوعة في فضل معاوية، فكان 

يلــزم كــل طالــب مــن طالبــه بقــراءة ذلــك الجــزء 

 ..)١٠(أوالً 


 



  

 
  

 

 
 

 

 
  ، وفلذات كبد أمتنا  ،هي قلب أوطاننا : ن والقدس"قضية فلسطي 

وخالصة رأس مالنا". مقولة شهيرة أطلقها مؤسس اإلخوان  

حسن البنا، عكست اهتمام الجماعة بهذه القضية. وكان احتالل  

خية  واحدة من أهم المحطات التاري  م١٩٤٨أرض فلسطين عام 

مهمة   ية عاطي الجماعة مع "قضية" أكسبتها مكانة سياسفي ت

  اإلخوان في الحرب ة، حيث شارك وخبرة عسكرية وهالة شعبي

. الفصائل المقاتلة في فلسطين  ضمن

لكن حتى هذه المشاركة لم تخلو من البراجمتية اإلخوانية  

الباحث المختص في الصراع العربي  المعهودة، فيقول 

  ا إن "الجماعة استفادت سياسي   :سعيد  تور خالد اإلسرائيلي الدك

وال أظن أنّها كانت واجهة مقصودة لتحسين   من الحرب، 

لها إلى   ا صورتها، لكن أظن أّن النزعة القومية كانت دافعً 

ضرورة دحر االحتالل". 

: "بعد الحرب، نجحت الجماعة في  ٢٢رصيفموقع ل ويتابع  

ى انتشار  قادت إل توسيع عالقاتها وفتح قنوات اتصال كبيرة 

كما اكتسبوا خبرة   أفكارها بينما لم تكن معروفة قبل ذلك،

قتالية وميدانية عسكرية كبيرة". ويوضح أّن الجماعة  

في صنع هالة حولها ووسعت قاعدتها الشعبية،   ااستفادت أيضً 

وإْن كان ذلك بطريقة غير مباشرة. 

  مع سعيد على أنّ الباحث في التاريخ معصوم مرزوق يتفق 

كانت   امشاركة صنعت للجماعة هالة كبيرة، ال سيّما أنّه تلك ال

ل  في طليعة الجماعات غير النظامية المشاركة في الحرب، ومثّ 

. امهم  ا ذلك للرأي العام أمرً 

ة  ينتيجة لذلك فطن اإلخوان ألهمية المتاجرة بالقض

م وحتى اآلن وهم يتاجرون بالقضية  ١٩٤٨ومنذ  الفلسطينية،  

ا يتقاربون مع المحتل  ة، رغم أنهم أحيانً اف سياسيلتحقيق أهد

ا بها. معه، إال أنهم يتاجرون شعبي  ويتحالفون 

يجدون  من الشعارات التي ألتصقت بجماعة اإلخوان عندما 

  ..«على القدس رايحين : لرفعها ن نفسهم في ورطة فيلجأوأ

هذا الشعار الذين ظلوا يرفعونه للتشنيع   شهداء بالماليين»، 

م لنجدة  ١٩٤٨ربية بأنها لم تتحرك من بعد  وش الععلى الجي 

ستعدادهم دوًما للتحرك، لكنه ثبت مع الوقت  ا فلسطين، مبدين 

نه ما هو إال شعار زائف للمتاجرة كما يفعل اإلخوان دوًما  أ

الشعارات الرنانة التي تلعب على الجانب العاطفي  برفع 

ها. للمواطنين، وهدف الجماعة من ذلك كسب تأييدهم لصالح 

 









  

 
  

 

في شهادة محمود عبد الحليم، عضو الهيئة 
ــاريخ  ــؤرخ لتــ ــيم وأول مــ ــية للتنظــ التأسيســ
الجماعة، كشف كيـف كانـت جماعـة اإلخـوان 
ــية  ــم القضـ ــم دعـ ــت اسـ ــوال تحـ ــع األمـ تجمـ
الفلسطينية، ولكن التنظيم كان يحصل على هذه 
ــوان  ــه "اإلخـ ــي كتابـ ــابه، فـ ــات لحسـ التبرعـ
ــول:  ــاريخ" يق ــداث صــنعت الت ــلمون: أح المس

جد "النقود التي كنا نجمعها لفلسطين مـن المسـا
والمقاهي والبارات لم يكن القصـد مـن جمعهـا 
إعانة إخواننا المجاهدين الفلسطينيين بهـا، فهـم 
كانوا من هذه الناحية في غير حاجة إليها، ألّن 
أغنياء أهل فلسطين من التجار كانوا مـن وراء 

 هؤالء المجاهدين".
: "كان جمعنا لهذه التبرعات أضاف قائالً و
في نفوس الناس بهذه   رمن أساليب التأثي   اأسلوًب 

لقلـوب النــاس وعقـولهم بهــا،  االقضـية، وربطًــ 
ا: "هذه لمدى تجاوبهم معها"، موضحً   اواختبارً 

المبالغ لم تكن ترسل إلى المجاهدين، بل كانـت 
تُصرف في شؤون الدعاية لهـذه القضـية بـأمر 
اللجنة العليا، ثّم إّن اللجنة كانت ترسل إلينا من 

ئلـة لنضـيفها إلـى مـا طاأموالها الخاصة مبـالغ 
عندنا لإلنفاق على هذه القضـية الخطيـرة التـي 
كانت اللجنة العليا تعتبرها أهـّم وألـزم للقضـية 
ــه  ــوم بأعبائـ ــذي يقـ ــلح الـ ــاد المسـ ــن الجهـ مـ
المجاهدون في فلسـطين نفسـها، وإّال لمـا كـان 
لإلخوان وهم ما زالوا فـي مهـدهم أن ينهضـوا 

مضـجع ت  بمهام الدعايـة المجلجلـة التـي أقضّـ 
اإلمبراطوريــة البريطانيــة، والتــي تحتــاج إلــى 

 إنفاق واسع النطاق".
ف ثـاٍن يؤكـد متـاجرة اإلخـوان افي اعترو

ذكره علي عشماوي، آخـر بالقضية الفلسطينية  
قــادة التنظــيم الخــاص للجماعــة، فــي كتابــه 

ي لإلخـوان المسـلمين" المنشـور رِّ "التاريخ السِّ 
سـنح ت لمـا  ك  انإن اإلخو"إذ قال:    :م٢٠٠٦عام  

لهم فرصة المتاجرة بقضية األقصى، يطـالبون 
بفتح باب التطوع إلنقاذ األقصـى، ومعنـاه فـتح 
باب التبرع لجمـع المـال مـن جديـد، ثـم شـراء 
السالح وتخزينـه لحسـابهم، وتتكـدس خـزانتهم 
باألموال من تبرعات المسلمين من كـل الـدول 

 ".م١٩٤٨اإلسالمية، ليتكرر ما حدث في 
ى أن جميـع األعمـال إل  وي"ماعشأشار "و

لم تكن حقيقيـة،  ٤٨التى يفخر بها اإلخوان في 
ا، ثم صدرت فهم لم يدخلوا إال معارك قليلة جد 

أوامر من الشـيخ محمـد فرغلـي بعـدم الـدخول 
في المعارك، بحجة أن هنـاك مـؤامرة لتصـفية 
المجاهدين، مؤكًدا أن تبرعات فلسـطين طـوال 

ــَّ  ــن البنـ ــرة حسـ ــرففتـ ــم يعـ ــخص  ا لـ أي شـ
 رها".مصي 

ظل اإلخوان يتاجرون بالقضية الفلسطينية 
ا مــن  ٦٥ م عنــدما ٢٠١٢م وحتــى ١٩٤٨عامــً

تولى أحد أفراد الجماعة حكم مصـر، ففضـحه 
ــ ــح عالقـ ــدر وفضـ ــة  ةالقـ ــوان المخلصـ اإلخـ

 إلسرائيل.
صحيفة "ذا يث نشرت صحيفة األهرام وح

ــرائيل" ع ــايم أوف إس ــبــر موقعيهت  ابــً ا خطام
إلـى الـرئيس اإلسـرائيلي محمـد مرسـي    ههوج

ــه  ــذي حمل ــاب ال ــو الخط ــز، وه ــيمون بيري ش
ــي  ــد ف ــفير المصــري الجدي ــالم الس ــاطف س ع

 إسرائيل إلى بيريز.
ــع و ــاب، توقيـ ــي صـــورة الخطـ يظهـــر فـ

وإمضاء يحمل اسم محمد مرسي عليه، وتوقيع 
وإمضاء وزير الخارجية المصري محمد كامل 

ــوان ــيس دي ــع رئ ا توقي ــرو، وأيضــً ــيس  عم رئ
 ية.الجمهور

 إليكم نص الخطاب:و
 سم هللا الرحمن الرحيمب 
 حمد مرسي رئيس الجمهوريةم

احب الفخامــة الســيد شــيمون بيريــز صــ
 رئيس دولة إسرائيل

 ..زيزي وصديقي العظيمع
مــا لــي مــن شــديد الرغبــة فــي أن أطــور ل

عالقات المحبة التي تربط لحسن الحـظ بلـدينا، 
مـد سـالم حمقد اختـرت السـيد السـفير عـاطف  

ا ا فوق العادة، ومفوضً األهل، ليكون سفيرً   سيد
مــن قبلــي لــدي فخــامتكم، وإن مــا خبرتــه مــن 
إخالصه 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.
يبذل ته، وعلى مـا سـري العتمادي على غو

لعطف فخـامتكم   من صادق الجهد، ليكون أهالً 
ــامتكم أن  ــن فخـ ــو مـ ــديرها، أرجـ ــن تقـ وحسـ
تتفضلوا فتحوطوه بتأييـدكم، وتولـوه رعـايتكم، 
وتتلقوا منه بالقبول وتمام الثقة، ما يبلغـه إلـيكم 
من جانبي، وال سيما إن كان لـي الشـرف بـأن 
ــن  ــاه لشخصــكم م ــا أتمن أعــرب لفخــامتكم عم

 م من الرغد.لسعادة، ولبالدكا
 صديقكم الوفي                          
 محمد مرسي                             

ذا الخطـاب يعتبــر وثيقـة تاريخيـة تؤكــد هـ
 بين اإلخوان والصهاينة.طبيعة عالقة التعاون 

، عشرة م١٩٨٧سبق انطالق حماس، عام  
، فيما يشبه اإلعـداد عالنهاأعواٍم من اإلعداد إل

لتأسيس جماعة اإلخوان في مصر؛ حيث شّكل 
ــدة  ــي مصــر ضــربةً للوح تأســيس الجماعــة ف
دت فــي  الوطنيــة فــي مواجهــة االحــتالل، تجســّ

اتّحــد فيهــا الهــالل مــع م التــي ١٩١٩ ثــورة
الصــليب، قبــل أن تبــدأ خطــة اإلخــوان فــي 
امتصاص حيوية الشعب عبـر عنـوان الخالفـة 

عنــدما  حمــاس، هــو مــا كررتــهالوهميــة، و
 اتحدثت، فـي بيـان تأسيسـها، عـن كونهـا فرعًـ 

لجماعة اإلخوان المسـلمين فـي فلسـطين، وقـد 
 انخرطت في العمل للمشروع اإلخواني ذاته.

كفّل سلوك حماس في تعميق الخالف بين ت 
الفرقاء الفلسطينيين، وهو ما ساعد "إسـرائيل" 

تغيير   في التنّصل من التزاماتها، والشروع في
ع فـي بنـاء المسـتوطنات، ر الواقاألم ع، بالتوسـّ

وتهويــد القــدس، كمــا اســتطاعت، علــى خلفيــة 
التحــول فــي معــادالت اإلقلــيم والعــالم، تحقيــق 
اختراقاٍت على المستوى الدولي؛ كنجاحها فـي 
الوصول إلى رئاسة اللجنة القانونيـة فـي األمـم 
ــيا  ــع روسـ ــات مـ ــوير العالقـ ــدة، وتطـ المتحـ

يا وآسيا الوسـطى، ها إفريق، واختراقاإستراتيجي 
ده  ــّ ذ تعه ــّ ــذي نف فضــالً عــن نجــاح ترامــب، ال

ــً  ــل الســفارة، مــا يعــّد عنوان ــعٍ  ابــإعالن نق لواق
 عربّيٍ مخٍز.

م تخضع حماس لجهود الوساطة، إّال بعـد ل
سقوط اإلخوان في مصر، وخسـارتهم الرهـان 
على النظام اإلخواني، بعد عشرة أعوام، كانت 

 .احقً ما جرى الهز المسرح لكافية ليتج
، تتسـم بالغبـاء اواقف اإلسالميين، عمومً م

ــى  ــاس عل ــت حم ــتراتيجي؛ انقلب ــى اإلس والعم
، بينمـا كانـت االسلطة الوطنيـة فـي غـزة عمليـ 

دعايتها النظرية تكّرر أّن المخطـط الصـهيوني 
يهدف إلى تحويل الصـراع، مـن صـراعٍ ضـّد 

ي االحتالل، إلـى صـراعٍ داخـل الصـف العربـ
 .الفلسطيني
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الــوطني والقــومي واإلســالمي،  الواجــبو

يفرض علينا تحـريم االقتتـال الـداخلي، وتأكيـد 
نجــد هــذا الخطــاب  اوحــدة أبنــاء األمــة، دائمــً 

 المنفصل عن الواقع.
ي تاريخ إسـرائيل، أجـرى ثالثـة رؤسـاء ف

ا مــع  وزراء فقــط محادثــات معتــرف بهــا علنــً
ــه شــريك  ــط أن ــت واحــد فق ــد أثب ــاس، وق حم

إلســالمية، وهــو للحركــة ا جمــاتي موثــوقبرا
 بنيامين نتنياهو.

، التقى وزير الخارجية م١٩٨٨ي مارس  ف
اإلسرائيلي آنـذاك شـيمون بيريـز مـع الـدكتور 

ار، أحـد مؤسسـي حمـاس، وبعـد هـَّ محمود الزَّ 
بضــعة أشــهر، دعــا وزيــر الــدفاع اإلســرائيلي 

 إسحق رابين الزهار إلى توسيع اللقاءات.
النسحاب من ى إسرائيل اقترح الزهار علا
ــزة ــة غ ــن الضــفة الغربي ــهر م ــتة أش ــد س ، بع

ــى  ــيطرة علـ ــليم السـ ــرقية، وتسـ والقـــدس الشـ
حتى لـو كـان الطـرف  ؛األراضي لطرف ثالث

الثالــث مــن جنــوب إفريقيــا (فــي ذلــك الوقــت، 
كانت جنوب إفريقيا ال تزال تحت حكم الفصل 

 العنصري).
رفت هذه اللقاءات بأنها في إطار لقاءات ع

“منظمــة  ت غيــر مرتبطــة بـــوريــة بشخصــياد
التحريــر الفلســطينية” التــي قادهــا آنــذاك ياســر 

 عرفات.
انت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة، وال ك

سيما الحكومات ذات التوجه اليميني، حريصـة 
ا على مواجهة منظمة التحريـر الفلسـطينية، جد 

، رخصت م١٩٧٨لدرجة أن إسرائيل منذ عام  
اإلسـالمية   ماعـاتا الججزئيـ وشجعت ومولت  

غزة لتقويض الحركات العلمانيـة والقوميـة   في
ــار  ــن هـــذا التيـ ــطينية، ومـ ــارية الفلسـ واليسـ

 .م١٩٨٧اإلسالمي نفسه تشكلت حماس عام 
ــلو عـــام ب  ــات أوسـ ــع اتفاقيـ مجـــرد توقيـ

، أصبحت منظمة التحريـر الفلسـطينية م١٩٩٣
ا إلسـرائيل  والسلطة الفلسطينية شـريًكا متعاونـً

ــ ــدو ول ــا،ا ليس ع ــدو  ه ــاس ع ــبحت حم  اوأص
ــة م ــا. وأصــبحت الحرك ــترًكا لكليهم ــدة مش فس

 لعملية السالم.
 اآلن، ينظر حكام غزة مـن حركـة حمـاس
إلى نتنياهو، العدو المعلن لحركة حماس، على 

فـي االنتخابـات  ايئين واألقل شـر أنه أفضل السَّ 
اإلسرائيلية. فـي الواقـع، فـي منتصـف فبرايـر 

ن االنتخابـــــات ل سلســـــلة مـــــقبـــــ، م٢٠١٩
ــرائيلية  ــادة اإلس ــة الق ــة، فضــلت غالبي المتعاقب

الذين حضروا مجلس شورى حمـاس، نتنيـاهو 
 على اآلخرين.

يمكـــن تقســـيم الحركـــات اإلســـالمية فـــي 
وفق معيار قبـول السياسـة   -  األراضي المحتلة

 ستويات:إلى ثالثة م  -وميلها للعنف 

 –لعربيــة الموحــدة فــي إســرائيل القائمــة ا
رغم كونها جزًءا من الفـرع الجنـوبي للحركـة 

تميـل   –اإلسالمية (اإلخـوان داخـل إسـرائيل)  
للبراجماتيـة أكثـر. مسـتعدة للعـب وفـق قواعـد 
اللعبة القائمة والمشاركة فـي العمليـة السياسـية 

 قوتها.لتعزيز نفوذها و
ــ ــن تفذلـ ــف لك، ال يمكـ ــول موقـ ــير تحـ سـ

ــى أســس  -زعــيم القائمــة -عبــاس صــورمن  عل
ــي فــي  ــر حقيق ــبب أي تغيي ــة أو بس أيديولوجي
المبادئ، بل كخطوة تكتيكية تهدف إلى ركـوب 
موجة الرأي السائد بين عرب إسرائيل الـداعي 
إلى نتائج ملموسة بدًال من الركـون للشـعارات 

 التقليدية.

. أو حمـاس شمالي لإلخـوان.يمثله الفرع ال
فــي غــزة بتعبيــر آخــر، وهــي التــي تلجــأ إلــى 

 العنف والتحريض حسب األجندة السياسية.

مثـل القاعـدة التكفيرية  الجماعات الجهادية  
وداعش، التي تنـادي بحـرب فوريـة ومسـتمرة 

ا ال ت ضد أعـدائها دون هدنـة فعـل ، لكنهـا أيضـً
 تجاه إسرائيل.  ائً ي ش

، كانت الواليـات المتحـدة م١٩٩٦في عام  
علــى وشــك تســليم زعــيم حمــاس، موســى أبــو 
مــرزوق، اســتجابة لطلــب مــن حكومــة رابــين 
ــرئيس  ــاهو، كـ ــن نتنيـ ــا. لكـ ــة واليتهـ المنتهيـ

ا مــن أن لــوزراء، أســقط طلــب التســليم، خوفًــ ل
إســرائيل إلــى  يــؤدي ســجن أبــو مــرزوق فــي

 بات.ضطراإشعال موجة من اال
ت في نتنياهو قد رأت حماس في ذلك الوقل

ا مناسًبا، على الرغم مـن ماضـيه فـي براجماتي 
ــعه  ــا رأت أن وضـ ــدوز، لكنهـ ــوات الكومانـ قـ
الدقيق مع تهم الفساد يجعله أكثـر مـيالً لتجنـب 
عـــدم االســـتقرار، وبالتـــالي سيصـــبح رهينـــة 

 سترضاء.التعاون، إن لم يكن اال
ــام م ــذ ع ــن الوم٢٠٠٩ن اضــح ، أصــبح م

يعارض بشدة حل  يد أن نتنياهو كان بشكل متزا
، وهو موقف تم التعبير عنـه بوضـوح الدولتين

خالل والية ترامب الرئاسـية، وقـد أدى تفـاني 
نتنياهو الشديد في تـدمير فـرص تحقيـق سـالم 

عادل ودائم مـع الفلسـطينيين إلـى اتخـاذ قـرار 
 زة.يطرة حماس على غستراتيجي بدعم سإ

ازات مـا تمكنـت حمـاس مـن تحقيـق إنجــك
ــة لــم تــنجح الســلطة الفلســ طينية فــي ملحوظ

تحقيقها مـن خـالل الدبلوماسـية والمفاوضـات، 
 ١٠٤٧علــى يــد نتنيــاهو، مثــل إطــالق ســراح 

ــطيني  ــجيًنا فلسـ ــجون سـ ــي السـ ــزين فـ ا محتجـ
ــام  ــي ع ــرائيلية ف ــل إطــالق  م٢٠١١اإلس مقاب

ن أسر حمـاس، رغـم أسراح جلعاد شاليط من  
ســجيًنا فــي  ٢٤نتنيــاهو رفــض إطــالق ســراح 

مــع  م٢٠١٤-٢٠١٣ات كيــري إطــار محادثــ
 السلطة الفلسطينية.

ــة ا ــاهو وجــود ممارســات قمعي ســتغل نتني
ــاد  ــزة، واعتي ــاس ضــد ســكان غ ــة حم لحكوم
خطابات الحركة النارية ومسيراتها، وإطالقهـا 
الصاروخي المتقطع على إسـرائيل، باعتبارهـا 

ث في الضـفة الغربيـة إذا ناريو الذي سيحدالسي 
انســحبت إســرائيل، وتــذرع بــه لعــدم إنهــاء 

 ل العسكري.االحتال
ن ناحية أخرى، يبني نتنياهو حجته علـى  م

أن سيطرة حماس على غـزة تثبـت أن السـلطة 
الفلسطينية ال تتمتع بالتأييد الكافي الذي يمكنهـا 
ــارس  ــطينيين، وأنهـــا ال تمـ ــل الفلسـ ــن تمثيـ مـ

 سلطتها على جميع األراضي الفلسطينية.
ماس توفر فرصة ذهبية للحجـة والحجـة ح

 زة كانـت دلـيالً ردت بسلطة غـالمضادة. إن انف
على ضعف السـلطة فـي الضـفة الغربيـة، وإن 
ــا الســلطة فهــي متصــالحة مــع  تصــالحت معه

 جماعة إرهابية.
ستراتيجية إلراحل صائب عريقات لخص  ا

نتنيــاهو بقولــه: “نتنيــاهو وحكومتــه اســتخدموا 
االنقسام الفلسطيني كذريعة لعدم صنع السـالم. 

نية حة الفلسـطي واآلن يريدون اسـتخدام المصـال
 كذريعة لنفس الغرض”.

، قــال نتنيــاهو لصــحيفة م٢٠١٩ي عــام فــ
إنــه يعــارض اقــتالع  :إســرائيل هيــوم اليمينيــة

ــزة ــن غ ــاس م ــو  ؛حم ــيعطيها ألب ــك س ألن ذل
ــدمتها ســيطرة مــازن، ملخصــً  ــي ق ــدة الت ا الفائ

حماس على غزة: “انقطـع االتصـال بـين غـزة 
 والضفة”.

قويـة نى نتنياهو بفعالية عالقـة معـامالت  ب 
ع حمــاس، حيــث تحــافظ الحركــة اإلســالمية مــ

علــى الســالم مــع إســرائيل مقابــل ضــخ نقــود 
شهرية، وهذه السياسـة كانـت كافيـة إلضـعاف 
ــتطاع  ــذلك اس ــطينية، ول ــلطة الفلس ــف الس موق
ــن خصــومه:  ــا م ــدعم له ــاهو أن يحظــى ب نتني
نفتالي بينيـت وأفيجـدور ليبرمـان وحتـى بينـي 

هـامهم خالل منهم أشرفوا عليها أحتى    ؛غانتس
 كوزراء للدفاع.



  

 
  

 
خــالل العقــد األخيــر مــن حكــم نتنيــاهو، و

أسست حماس وإسرائيل معادلـة ردع متبادلـة، 
ــع حمــاس الجماعــات المســلحة مــن  حيــث تمن
مهاجمة إسرائيل، وبالتالي تتجنب انتقام الجيش 
اإلسرائيلي. وفي المقابـل، يمكـن لقـادة حمـاس 

 اثقـيناالغتيال، و  من  خوف  دونا  الخروج علًن 
 من أن نتنياهو سيتجنب إشعال أي تصعيد.

ســـتمتع زعـــيم حمـــاس إســـماعيل هنيـــة ي 
برياضة الركض في الشوارع عندما يكون فـي 

ومروان عيسى، رئيس كتائب القسام في   .غزة
غــزة، يتــردد علــى نــادي البــريج لكــرة الســلة 
للعــب، ويســتعرض أعضــاء حمــاس ويــؤدون 

مـة تدريبات عسـكرية بحريـة فـي األمـاكن العا
ن خوف من هجوم مفـاجئ، بـل إن الحركـة دو

تطلــق مقــذوفات تجريبيــة فــي البحــر الختبــار 
 دقتها وتحسينها دون خوف من االنتقام.

ل وصل األمر إلى إشعال حروب مفتعلـة ب 
بين الجانبين بهدف إنقاذ نتنيـاهو مـن السـقوط، 
وفــتح مجــال لجمــع التبرعــات لحمــاس بحجــة 

 إعمار غزة.

خالل الفتـرة األخيـرة وتكـرار االنتخابـات 
مرات، كان إلخوان إسرائيل   اإلسرائيلية ألربع

 في دعم كال الجانبين. دورٌ 
القائمــة العربيــة زعــيم  –نصــور عبــاس م

ــتركة  ــرائيل،  –المشـ ــي إسـ ــة فـ ــر الدهشـ يثيـ
والغضـــب لـــدى بعـــض زمالئـــه المشـــرعين 

لعالقـات احسـين  ا لت العرب، بعدما سـعى عمليـ 
مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيـامين نتنيـاهو 
وحــزب الليكــود، ودعــا العــرب فــي إســرائيل 

 التخاذ خطوات مماثلة.
ــة م ــة العربي ــرأس القائم ــاس ي ــور عب نص

الموحدة، وهو قيادي بارز في الفـرع الجنـوبي 
المية، أحـــد تنظيمـــات إخـــوان للحركـــة اإلســـ

ة مـع لـمقاب انتقد القائمة المشتركة فـي  -  الداخل
ــال ــرائيلي.. قـ ــون اإلسـ ــها  :التليفزيـ إن رفضـ

ا أنهـا التعاون مـع حكومـة نتنيـاهو يعنـي عمليـ 
ل خــتســاهم فــي تخلــف المجتمــع العربــي دا

 إسرائيل.
قرر القيـام بخطـوة لـم يقـم نصور عباس  م

أى قبل، حيث ر  بها أي سياسي عربي آخر من
أن عالقة األحزاب العربية مع حكومة نتنيـاهو 

ــم تــأت بأيــة ثمــار لمصــلحة  ،كانــت مختلــة ول
لـذلك التقـى بمسـؤولين فـي   ؛الجمهور العربـي

 .الماضي مكتب نتنياهو مباشرة في ديسمبر
ــرويج ك ــة تحتاجــه كوجــه للت ــت الحكوم ان

لخطتها لصالح القطـاع العربـي، وهـي الخطـة 

الموزعة علـى خمـس سـنوات وتكلـف حـوالي 
ــوالي  ٥٠٠ ــيكل (حـ ــون شـ ــون  ١٥٠مليـ مليـ

يحتاجهـــا النتـــزاع خـــدمات وا، دوالر) ســـنوي 
 مباشرة يشعر بها ناخبوه.

تمنح الخطوة منصور عباس أداة لتعظيم س
ــي  ــاح السياس ــالمية والجن ــة اإلس ــأثير الحرك ت
“القائمة العربية الموحدة” داخل القائمة العربية 
ــة  ا الجبهــ ــً ــي تضــــم أيضــ ــتركة، التــ المشــ
ــع  ــاواة، والتجمـ ــالم والمسـ الديموقراطيـــة للسـ

، والحركة العربية للتغيير، يالوطني الديمقراط
 ومن ثم على الحكومة اإلسرائيلية الجديدة.

ن المؤكـد أن هـذا التحـول العربـي تجـاه م
انتباه الناخبين العـرب فـي   لفتحكومة نتنياهو  

إسرائيل الذين يبحثـون عـن سياسـيين يحققـون 
إلـى أداء   أدىنتائج ملموسة من انتخابهم، وقـد  

تخابـات ن منصـور فـي االأفضل لحزب عبـاس  
ــرائيلية ــت ، اإلسـ ــي تمـ ــارس ٢٣فـــي التـ  مـ

 .الماضي
شير استطالعات الـرأي األخيـرة إلـى أن ت 

القائمــة المشــتركة ستخســر بضــعة مقاعــد مــن 
الـذي ال  -الحاليـة، وأن تفككهـا  ١٥مقاعدها الـ  

قـد يعنـي أن   -توجد مؤشرات عليـه حتـى اآلن
بعض األحزاب لن تتجاوز عتبة الوصول إلـى 

 تخابات بشكل منفصل.ت االن ض الكنيست إذا خا
ــواني ع ــور، اإلخـــ ــد منصـــ ــدما وجـــ نـــ

اإلسرائيلي، أن مصلحته لن تنفـع مـع نتنيـاهو، 
اليمينـي قرر تحويل وجهه إلـى المنافسـين لـه:  

الصهيوني المتطرف نافاتالي بينت، واليسـاري 
 .ر البيد زعيم حزب "هناك مستقبل"يائي 

حــالف عبــاس معهمــا، ليكــون بــذلك أول ت 
منـذ نكبـة ة إسـرائيلية  ي حكومفعربي يشارك  

م، وهو ما يمثل منعطفًا كبيًرا في تاريخ ١٩٤٨
 القضية الفلسطينية.

حركــــات منصــــور تثبــــت أن جماعــــة ت 
اإلخوان، التي ينتمي إليها، تسعى بكـل الطـرق 
لحفظ النظام السياسي اإلسرائيلي من االنهيـار، 
على عكس إفسـادهم لجهـود مصـر للمصـالحة 

ن يبـدون أكثـر اإلخـوا  بين حمـاس وفـتح، فـإن
ــن  ــاذهم م ــع الصــهاينة إلنق ــالف م ــة للتح قابلي
التحـالف مـع إخـوانهم المسـلمين والفلسـطينيين 

 لقيام الدولة الفلسطينية.

التحالف الـذي جمـع نفتـالي بينيـت ويـائير 
أوصـل بينيـت إلـى والبيد مع منصور عبـاس، 

تبر دليل خيانـة مـن ، يعئيلارئاسة حكومة إسر
 جماعة اإلخوان للقضية الفلسطينية.

ــديعوت ب  ــن ي ــد م ــر جدي ــق تقري ــت، وف يني

أحرونـوت، مــتهم بارتكــاب مذبحـة قانــا، التــي 
مدني لبنـاني، حـين كـان   ١٠٠طالت أكثر من  

ضــابًطا فــي وحــدة الكومانــدوز خــالل عمليــة 
 .م١٩٩٦عناقيد الغضب في 

ــذيا ــت، ال ــان  لصــحيفة أشــارت أن بيني ك
جندًيا في لبنان، قـرر تجاهـل   ٦٧د قوة من  يقو

أوامر قيادة الجيش، وتغييـر الخطـط التشـغيلية 
دون تنسيق مع رؤسائه، الذين رآهم جبناء وال 

 ١٠٢ الستشــهاديســتحقون الطاعــة، مــا أدى 
مــن قــوات حفــظ  ٤، بيــنهم ١٠ا وجــرح مــدني 

 . السالم األممية
وال عجب أن نرى منصور عبـاس، بـدالً  

ر لــدماء إخوانــه مــن بينيــت، يقــوم أن يثــأ نمــ
بعـد داخـل الكنيسـت بالصالة ركعتين شـكر   

ــه، وإنقـــاذ الحكومـــة  ــام بالتحـــالف معـ أن قـ
اإلسرائيلية من أن تدخل في دوامة االنتخابـات 

ــهد ال ــذا المش ــة، فه ــريعية الخامس ــد أال  التش ب
نأخذه بعيًدا عن عبارة مرسي لبيريز "صديقكم 

 ".الوفي
ــاد عل وال عجــب ــرى اتح ا أن ن ــاء أيضــً م

القرضاوي، اإلخواني، يبارك لعباس خطواته، 
 فالخيانة تسري في عروقهم مسرى الدم.

وم بعد يوم، يتأكد لنا صدق المفكر عباس ي 
سنة  محمود العقاد في تلميحه في مجلة األساس

إلى يهودية حسن البنـا، فيهوديـة البنـا   م١٩٤٨
نحن فــي فــوإن كنــا غيــر متأكــدين منهــا نســًبا، 

فعله وفعـل جماعتـه، أقوى حاالت التأكد منها ب 
التي خربت جميع األوطان اإلسـالمية، وشـقت 
الصف الفلسـطيني، واآلن تحـافظ علـى الكيـان 

 ل.السياسي للمحت 
ســأل هللا تعــالى أن يكشــف لقلوبنــا حقيقــة ن 

الـذى بـه ننجـذب بكليتنـا إلـى  ،الجمال الربـانى
 الرضوان األكبر.

ــيدنا  وصـــلى هللا وســـلم ــارك علـــى سـ وبـ
 .على آله أجمعينوموالنا محمد و



  

   

 
 

 
 
 
 

 
 لدكتورا



أن النبــي  عــن أبــي ســعيد الخــدري 

 (ــات ــوس بالطرق ــاكم والجل ــال: (إي  .ق

 دٌّ فقالوا: يا رسول هللا، ما لنـا مـن مجالسـنا بُـ 

إذ أبيـتم إال المجلـس، نتحدث فيهـا، فقـال: (فـ

ــالوا:  ــه). ق ــق حق ــأعطوا الطري ــق ف ــا ح وم

ض البصـر، الطريق يا رسول هللا؟ قال: (غـ

ــالم، وا ــوكــــــف األذى، ورد الســــ ر ألمــــ

 المنكر). متفق عليه. بالمعروف، والنهي عن

قــال: كنــا قعــوًدا  وعــن أبــي طلحــة 

فقـام   سـول هللا  ث، فجاء رباألفنية نتحد

علينا، فقال: (مـا لكـم ولمجـالس الصـعدات؟ 

الصعدات) فقلنـا: إنمـا قعـدنا   اجتنبوا مجالس

كر ونتحـدث، قـال: ذالغير ما بأس، قعـدنا نتـ

ــا ال، ــا (إم ــأدوا حقه د بصــر، ورال: غــض ف

 .ه مسلمرواسن الكالم). السالم، وح

عـن النبـي   وعن عمر بن الخطـاب  

  الملهــوف : (وتغيثــوا -وفيــه  –قــال

 الضال). رواه أبو داود.هدوا ت و

أن رســـول هللا  عـــن أبـــي هريـــرة 

    :د جـشي بطريق، ول يم(بينما رجقال

غصن شوك على الطريق، فأخره فشـكر هللا 

 ) متفق عليه.غفر لهف له

األولـــى فـــي حـــق هـــؤالء القـــوم عـــدم 

ــك،  ــوا إال ذل ــإن أب ــق، ف ــي الطري ــوس ف الجل

لوا أمر ث ويمت قها،  يق حفعليهم أن يعطوا الطر

 .رسول هللا 

إطـالق البصــر فـي الحـرام مــن أن كمـا 

فقــد أمــر هللا تعــالى كافــة ور المحرمــة، األمــ

ــر عــن  ــات بغــض البص ــؤمنين والمؤمن الم

ل ام، حيـث قـال تعـالى:  الحـر  النظر إلى قـُ

وا  اِرِهْم َوَيْحفَظــُ ْن أَْبصــَ وا مــِ ْؤِمِنيَن َيغُضــُّ لِّْلمــُ

ا  َ َخِبيــٌر ِبمــَ َّ ْم إِنَّ  ــُ ى لَه َك أَْزكــَ ــِ ُروَجُهْم ذَل ــُ ف

َنعُونَ  ــْ ْ *  َيصـ َ مــــِ ــــْ ُ اِت َْغ ــــَ ِم ْ ُ ل لِّْل َوقــــُ

 َّ اِرِه ــَ ْ َّ َوَ  َأ وَجُه ُ َ فــَ ــْ َف ْ  :٣٠(النـور، 

٣١.( 

وَن أَن قال هللا تعالى:    -١ إِنَّ الَِّذيَن يُِحبـُّ

يٌم تَِشيَع الفَاِحَشةُ فِي الَِّذيَن آَمنُوا لَُهْم َعذَ  اٌب أَلـِ

تُْم الَ  ــْ ُم َوأَنـ ــَ ُ يَْعلـ َّ َرةِ َو ــِ ْنَيا َواآلخـ ــدُّ ي الـ ــِ فـ

 .)١٩النور: ( تَْعلَُمونَ 

ّلِ ى: تعــال وقــال هللا -٢ ــُ ُدوا بِك َوالَ تَْقعــُ

ْن  ِ مـَ َّ ِصَراٍط تُوِعُدوَن َوتَُصدُّوَن َعن َسِبيِل 

آَمَن ِبِه َوتَْبغُونََها ِعَوجاً َواْذُكُروا إِْذ ُكنتُْم قَِليالً 

 انُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقَِبةُ الُمْفِسِدينَ فََكثََّرُكْم وَ 

 .)٨٦األعراف: (



  

 

 سـمعتقـال:    أبي هريـرة  وعن    -٣

ى إال (كل أمتي معـافيقول:    رسول هللا  

المجــاهرين، وإن مــن المجــاهرة أن يعمــل 

، ثم يصبح وقد ستره هللا، الً الرجل بالليل عم

، قول: يا فـالن، عملـت البارحـة كـذا وكـذافي 

 هللاتره ربه، ويصبح يكشف ستر وقد بات يس

 متفق عليه. عنه)

رســـول هللا ن أ ة ريـــرهعـــن أبـــي 

  :ومــا قــالوا .ن)يْ اَن(اتقــوا اللعــَّ قــال :

يا رسول هللا؟ قال: (الذي يتخلى فـي   انانعَّ اللَّ 

 رواه مسلم. طريق الناس أو في ظلهم)

قال: قال رسول هللا  ريرة هعن أبي  

) : ــأعطوا إذا ســافرت ــي الخصــب، ف م ف

ذا سـافرتم فــي اإلبـل حظهـا مــن األرض، وإ

عليهـا السـير، وإذا عرسـتم السنة، فأسـرعوا 

الهـوام   بالليل، فاجتنبوا الطريق، فإنها مـأوى

 رواه مسلم.بالليل) 

 كان النبـي  قالت:    ئشة  عن عا

، وطهـوره، يعجبه التيمن فـي تنعلـه وترجلـه

 فق عليه.. مت هوفي شأنه كل

قال: قال رسول هللا  بي هريرة أعن  

رواه ابن  ): (ليس للنساء وسط الطريق

 حبان.

أمن الطريـق يشـمل األمـن علـى الـنفس 

والمال، وذلك وقت خروج الناس للحج؛ ألن 

 االستطاعة ال تثبت بدونه.

ــت ا ــة إن كان ــن أرض مملوك ــق م لطري

قــدير مســاحة الطريــق إلــى ها مالكهــا فت لّبِ يســ

يـاء: تياره، واألفضل توسـيعه، وعنـد اإلحاخ

إلـى مــا اتفــق عليــه المحيــون، فــإن تنــازعوا 

 ديث أبـي هريـرة  جعل سبعة أذرع، لحـ

نبـي إذا تشـاجروا فـي الطريـق قال: قضى ال

ورواه مسـلم بلفـظ: إذا   الميتاء بسـبعة أذرع،

ــيا ــتم ف ــق جعــل عرضــه ســبعة  ختلف الطري

 ذرع.أ

متأخري  هذا التحديد جمع من  ونازع في

ذرعي: تـابع الشافعية، قال الزركشي تبعًا لأل

ح، هذا التحديد إفتـاء ابـن الصـالالنووي في  

ب الشــافعي: اعتبــار قـدر الحاجــة فــي هومـذ

أذرع أو نقـص   عن سـبعةزاد    قدر الطريق،

ان ذلـك كـمنها، والحديث محمول عليه؛ ألن  

عرف أهل المدينة، وصرح بذلك المـاوردي 

 .الروياني من الشافعيةو

عـن قـدر   ذرع، أوعلى سـبعة أوإن زاد  

ــة  ــرق واألفنيـ ــر؛ ألن الطـ ــم يغيـ ــة لـ الحاجـ

ــال ــاس للمســلمين، ف أن  يجــوز ألحــد كاإلحب

ــن  ــا، أو يقتطــع م ــيء منه ــى ش ــتولي عل يس

ــق  ــان الطري ــيئًا وإن ك ــلمين ش ــق المس طري

ة بــالجزء المقتطــع واسـعًا، ال يتضــرر المــار

ن الحارث السلمي ب منه، لما روي عن الحكم 

قــال: (مــن أخــذ مــن طريــق  أن النبــي 

ا طوقـه هللا يـوم القيامـة مـن المسلمين، شـبرً 

إن اسـتولى شـخص أو سبع أرضين، ويهـدم  

)، وفـي بنائـه  اقتطع من الطريق وأدخله فـي

عليه ما اقتطع منها أنه ال يهدم قول المالكية:  

يق ا ال يتضرر به المارة، وال يضإذا كان مم

 .ة لسعتهعلى المار

وإلى اللقاء فـي المقـال القـادم إن شـاء 

 .هللا تعالى



 
 

، وأشــهد أن ال  شــهد لنفســه،  كمــا إال هللا وحــده ال شــريك لــه،إلــه الحمــد 

 إله إال هو العزيز الحكيم، والصــالةال خلقه،   ته، وأولو العلم منكدت له مالئوشه

 هــدىالوالسالم على ســيدنا محمــد عبــده المنتخــب ورســوله المرتضــى، أرســله ب

، وعلــى آلــه األئمــِة وديــن الحــق ليظهــره علــى الــدين كلــه ولــو كــره المشــركون

، القــوَّ  ائزين بكرامتــه، فــ رادتــه، المره، العــاملين بإن بــأاميالراشدين، المطيعين 

اإلمــام المجــدد  عــنوتعــالى  اركـهللا تبــ  رضيلهادين المهتدين، وى صحابته اوعل

 .لبيت الطيبين الطاهرينل اهأالسيد محمد ماضي أبي العزائم، وجميع 

هــذه المقــاالت كشــَف النــوِر عــن الــذين ال خــوف   نتناول بعون هللا ومدده فــي

 لهمأحــواتتبــعِ ن الكــريم وآفي القر ذكر أوصافهمحزنون من خالل هم يعليهم وال  

ومــا  ،فنكوَن بفضل هللا وكرمــه مــنهم ؛بأحوالهم  ونعتبرَ   بأخالقهم  نقتدي  أنعسى  

يزذلك على هللا بعز

 







المجدد السيد محمـد ماضـى   اإلماميقول  

 :أبو العزائم 

ا﴾.  ا َجِميعـً واْ ِمْنهـَ قوله تعالى: ﴿قُْلَنا اْهِبطـُ

ــال بعــض    ــة التــي قبلهــا. وإن ق توكيــد للجمل

 ىالجملة األولـى أمـر بـالهبوط إلـ  :المفسرين

سماء الدنيا. والجملة الثانية أمر بالهبوط مـن 

ويـرد هـذا التفسـير   ؛إلى األرضسماء الدنيا  

ي األَْرِض  ْم فــِ قولــه فــي اآليــة األولــى: ﴿َولَكــُ

فإن هذه اآليـة تـدل   ُمْستَقَرٌّ َوَمتَاعٌ  إِلَى ِحين﴾

ا  بصريح البيان أن الهبوط إلـى األرض ﴿فَإِمـَّ

ًدى﴾ ّنِي هـُ هنـا يسـجد العقـل لكشـف   َيأِْتَينَُّكم ّمِ

ا﴾  :يقول تعالى  –أسرار التوحيد العالية    ﴿فَإِمـَّ

أتى بإن الشرطية المدغمة في ما ليقيم الحجة 

ألنـا  ؛علينا أنه ال يجـب عليـه سـبحانه شـيء

ا بالنســبة إليــه عبيــد مربوبــون وعبــاد  جميعــً

مقهورون، فهو سبحانه الهادي الـذي يتجلـى 

حسـنى لاباسمه الهادي فيؤتي مـن سـبقت لـه  

قسطه من الهـدى، ثـم بعـد أن كشـف السـتار 

 عن حقيقة التوحيد في الهدى أثبت لنـا عمـالً 

إلثبــات األســباب التــي أقامهــا ســبحانه بينــه 

وبين خلقه، ال شك في أن من اتبـع هـدى هللا 

أن اتباعـه للهـدى اليقـين    الذي آتاه يعتقد حق



 
 


    

   

  
   
    

  
   







ــابق  ــه وس ــي عنايت ــالى ف ــق هللا تع ــو بتوفي ه

ــإرادتــه الحســنى  ه، إذ ال حــول للعبــد عــن ل

معصــية هللا وال قــوة لــه علــى طاعــة هللا إال 

ومـن آتـاه هللا الهـدى، كيـف يعتقـد أنـه   با

هدى هللا تعـالى هـذا مـا ال بحوله وقوته اتبع  

يتصوره إال من لم يتبع هدى هللا تعالى ممـن 

جرعة من صـافى شـراب التوحيـد   لم يحتِس 

نَّ إِ : (بصــحبة العلمــاء الربــانيين. قــال 

ي    لشَّْيَطانَ ٱ ِري فـِ نِ ٱَلَيجـْ َرى    بـْ ) لـدَّمِ ٱآَدَم َمجـْ

ومن علم أن الشرك ظاهر وأخفى سارع إلى 

ا مــن الوقــوع فــي تحصــيل العلــم بــا خوفًــ 

وقـد كثـر الـدعاة   ،الشرك الخفـى أو األخفـى

فتـــراهم  ،وقـــبلهم الجـــاهلون ألعمـــالإلـــى ا

يصلون كثيًرا ويـذكرون كثيـًرا مـن غيـر أن 

ئًا من علوم التوحيد العالية التي ال ي شيتعلموا  

تتلقى إال ممن أثنـى هللا علـيهم بقولـه تعـالى: 

َ ِمْن ِعَباِدِه اْلعُلََماء﴾ أمـا دعـاة  َّ ﴿إِنََّما َيْخَشى 

ــدنيا ــاء الـ ــة وعلمـ ــو - الجهالـ ــة الملـ  كخدمـ

واألمــــراء الـــــذين مقصـــــدهم الوظـــــائف 

فليسوا من هداة األمة وال ممـن  -والرياسات  

 لقلوب الغمة.ن ان عيزيلو

والهدى الذي يؤتيـه هللا تعـالى هـو بعثـة 

الكتب والنور الذي يجعله في الرسل وإنزال  

قلوب أهل اإليمان والبيـان الـذي بينـه ورثـة 

الرسل عليهم الصالة والسالم والعقـل القابـل 

 عن هللا تعالى. للفقه

ومـن الهـدى صـحبة األخيـار وإلهـام هللا 

واع كثيـرة. أنـهو العبد في صحوه ومنامه. و

 وذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء. 

﴿




َع  ــِ ن تَب ــَ ــل ﴿فَم ــريفة مقاب ــة الش ــذه اآلي ه

َدايَ  ــُ ــأن ه ــق، وك ــل أو ح ــر باط ــإن األم ﴾ ف

أعلم: ومن كفروا وكذبوا بآياتنـا   المعنى وهللا

وفى قوله: ﴿أَْصَحاُب   –اب النار  أولئك أصح

النَّاِر﴾ يعني الذين تصحبهم النار أبد اآلبدين، 

أو أنهم أصحابها ال يفارقونها، وفى ذلك مـن 

شديد التخويف ما فيه. وهنا ألمع ألهل الصفا 

عليــك أيهــا الســالك بإقامتــك فــي نعمــة هللا  –

طاعته ومسارعتك إلى تحصيل العلم النـافع، 

على األدب مع الشريعة المطهرة ومحافظتك  

هي أعظم النعم مـن هللا عليـك توجـب عليـك 

دوام الشكر والذكر لحضرته العليـة. فاحـذر 

أيها السـالك أن تشـهد أنـك عابـد وأن غيـرك 

عــاص، أو أنــك خيــر مــن مرتكبــي الكبــائر 

لك فيدخل عليك الشرك من حيث ال تعلم، مبع

وتكون قد مننت على هللا بعملـك، فـإن نعمـة 

الهدايــة والتوفيــق خيــر مــن العافيــة والمــال 

 .واألوالد

أخي أن يؤدبنا بأدب   أسأل هللا لي ولك يا

وخير المحبوبين  تعالى   .رسول هللا  

ــه  ــد أن ــي ذات هللا واعتق ــه ف ــد نفس ــن جاه م

ام التوبة واالسـتغفار دأف ،مسيء وظالم لنفسه

عقب كل عمل صالح وهي، سنة رسـول هللا 

 فإنه كان إذا سلم من الصالة اسـتغفر ،

لوب الذين هللا تعالى وهي، إشارة إلى أهل الق

 .)١(تذوقوا حالوة اإليمان

لقينا الضـوء علـى قولـه أوبهذا نكون قد  

 فََمن تَِبَع هَُداَي فَالَ َخْوٌف َعلَْيِهْم َوالَ   :تعالى

تباع ن أهل األأو)  ٣٨(البقرة:    هُْم َيْحَزُنونَ 

 .هم يحزنون هم الذين ال خوف عليهم وال

 



 
 

 







فى مجال االستشهاد بكالم األئمة فــى 

يــذكر فــى كتبــه  العقيــدة نجــد اإلمــام 

 مجموعة كبيرة من األئمة نذكر منهم:  

وأبـــو الحســـن   ..)١(بـكر الشـــبلى  أبو

واإلمـــــــام جعفـــــــر .. )٢(البوشـــــــنجى

ــدقاق.)٤)(٣(الصــادق ــن إيــ و ،)٥(. وال اس ب

مــن استشــهاد  اونــذكر جانبًــ  )٧()٦(معاويــة

ـــنون "ســـــ اإلمــــام بكالمهــــم: ئل ذو الــ

ــالى:  ــه تع ْحَمُن المصــرى عــن قول ــرَّ ال

تََوى ْرِش اســْ ــَ ى اْلع ــَ ــال: ٥طــه: ( َعل ) ق

نفــى مكانــه، فهــو موجــود أثبـــت ذاتـــه و

بذاته، واألشياء موجودة بحكمه كما شــاء 

 نمــ :  وقال اإلمام جعفر الصادق  .سبحانه

و مـــن شــىء أزعم أن هللا فى كــل شــىء 

ان فــى إذ لــو كــ أو على شىء فقد أشرك، 

ا، أو كان مــن شــىء شىء لكان محصورً 

ا، أو لو كان على شــىء لكــان لكان محدثً 

: ي. وقــال أبــو الحســن البوشــنجمحمــوالً 

التوحيد أن تعلم أنه غيــر مشــبه للــذوات، 

 .)٨(ال منفى للصفات" و







لــى جانــب مــا تقــدم مــن المصــادر إو

 -المختلفـــة التـــى اســـتقى منهـــا عقيدتـــه 

وتتمثــل كمــا ذكــرت فــى القــرآن الكــريم 

كتب الحديث والعقيدة والفرق والتوحيــد و

ــدر  - ــاك مص ــمهن ــام  مه ــه اإلم ــذ من أخ

ــل  ــذين نق ــل فــى شــيوخه ال عقيدتــه وتتمث



 
 


    

  
 


 

   


 
 
   


   





ف قا األو مدير عام بوزارة  

 نمولقد كان لوالده وهو أول  ،عنهم العلم

ائم وكان له جهود تتلمذ له اإلمام أبو العز

 ،عظيمــة فــى تثبيــت العقيــدة عنــد إمامنــا

: أنه  تربــى فــى فكان مما أخبر به اإلمام

كنف العلم وتغذى بلبانه على عــين والــده 

فاضــالً،  احيث كان عالمــً  –رحمه هللا    –

 .)٩(لديه خزانة كتب نفيسة



ــت نفــس اإل ــد مال ــي الشــيخ امــ وق م إل

ل فيما بعد، فتلقــي منــه علــوم طويحسن ال

 .)١٠(اصحبه زمنً التوحيد، و



صــاحب الشــيخ محمــد القفــاص فتــرة 

 .)١١(لدراسة علوم اللسان والتوحيد




الحمــد  فــإني و"  : يقــول اإلمــام

ــه و ــي نعمائ ــانه عل ــي هللا دقــ إحس  أكرمن

ــم ت ــل العل ــن أه ــال م ــحبة رج ــالي بص ع

تلقيــت عــنهم الحــال، والحكمة والعمل وو

ــاألزهر  ــم الشــريف ب ــت العل ــد أن تلقي بع

مدرسة دار العلوم ببالد مصر، فتلقيــت و

مذهب اإلمام   ىباألزهر الشريف الفقه عل

أصــول أهــل الســنة،   ىمالك، والعقائد عل

طريقــة اإلمــام الغزالــي  ىاألخــالق علــ و

 .)١٢(" بذلك أكثر مشايخي يزنأجا.. و..

 
، هـــو دلـــف بـــن جحـــدر الشـــبلي أبـــو بكـــر) ١(
 هنشـأ، وأصـلهـ) بغدادي المولد والم  ٣٣٤ـ٢٤٧(

ما وراء النهر، صـحب الجنيـد أسروشنه من بالد  
ومن في عصره، وتوفي ببغداد. (البداية والنهاية: 

ــبالء: ١١/١٣٢ )، ١٤/٣٣١)، (ســـير أعـــالم النـ
 .)٢/٢٥٦(شذرات الذهب:  

ــن) ٢( ــد ب ــن محم ــان ب ــد الرحم ــن عب ــو الحس  أب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ــداود ــر ال ــال يالمظف ــوفى بوش ــافعي المت نجي الش

 ا وفضـالً اسـان علمـً فقيه محدث، شيخ خر  ٤٦٧
تقر ببوشــــنج للتصــــنيف ا، اســــوجاللــــة وســــندً 

والتدريس والفتوى والتذكير، وصار وجه مشـايخ 
خراســان، يعبــر عنــه يــاقوت فــي معجــم البلــدان 

 :ا، وذكر له ابن الجوزيباإلمام وذكر له شعرً 
 كان في االجتماع للناس نور 

 فمضى النور وادلهم الظالم                         
 اسد الناس والزمان جميعً ـف  

 فعلى الناس والزمان السالم                        
ه الســبكي وحكــى عــن الحــافظ الجرجــاني وذكــر

: شـيخ عصـره، وأوحـد دهـره، ثناءه عليـه بقولـه
واإلمام المقدم في الفقـه واألدب والتفسـير، وكـان 

ــدً  ــً زاهـ ــماا ورعـ ــن السـ ــايخ ت، حسـ ــة المشـ  بقيـ
ــنادً  ا، أخــذ عنــه فقهــاء بخراســان، وأعالهــم إس

بوشنج، توفي وله ثالث وتسعون سنة، وقـال ابـن 
الكبار في معرفـة المـذهب   : كان من األئمةشاكر

والخالف واألدب، مع علو اإلسـناد، وذكـر جملـة 
 :من شعره منها قوله

 زعاـــال منــدو بـا * يغا طيبً إن شئت عيشً      
 ه * فالعيش عيش القانعـتـيــا أوتمب  عاقنــف     
هــو اإلمــاُم جعفــُر بــُن محمــِد بــِن علــي زيــن ) ٣(

العابدين بِن الحسيِن السـبط بـن الصـحابي الجليـل 
وزوج   ابن عم النبي    ب  علي بن أبي طال

ــد ســنةَ ثمــانين مــن ابنتــه فاطمــة البتــول  . ول
هــــ وعمــرهُ ثمـــاٌن ١٤٨الهجــرةِ، وتـــوفي ســنةَ 

 .تون سنٍة، وبالمدينِة والدتُهُ ووفاتُهُ وس
 ٥٨الطريق إلى هللا لإلمـام أبـى العـزائم ص  )  ٤(
–  ٦١. 
الحسن بن علـي النيسـابوري   الشيخ أبي علي)  ٥(

المعروف بالـدقاق وكـان إمـام وقتـه، وهـو أسـتاذ 
وتــوفي فــي ســنة اثنتــي عشــرة القشــيري اإلمــام 

 .عيانوفيات األ -أربعمائة  و
مشـهور إيـاس بـن معاويـة بـن الهو القاضـي   )٦(

قـرة المزنــي، مضــرب المثـل فــي الــذكاء، وكــان 
ــً  ــنة افقيهـ ــوفي سـ ـــ ١٢٢، تـ ــي ٧٤هـ .م، الزركلـ

ــالم) ج ــات ٣٣ص ٢(األعـ ــان (وفيـ ــن خلكـ ، ابـ
، أبـو نعـيم (حليـة األوليـاء) ٨١ص  ١األعيان) ج

  .١٢٣ص ٣ج
م أبـى العـزائم مـن دستور آداب السلوك لإلما)  ٧(

 .١٤. إلى ص١٢ص
إلــى هللا) لإلمــام أبــى العــزائم صـــ  يــق(الطر) ٨(

٥٩. 
 .١٤ن ص  يخاتم الوراث المحمدي) ٩(
 .٢٤المرجع السابق ص  ) ١٠(
 .٢٠  المرجع السابق ص) ١١(
 .١٠٨  المرجع السابق ص) ١٢(



  

                                                               
  

 





 
 

 يأ -كــل حــدث مــن أحــداث الحيــاة 
فهو دنيا؛ ألنه قريـٌب  -كل ما قبل الموت

 وكلُّ ما بعد الموت هو اآلخرة.
فكل ما لك فيه حظٌّ عاجـل ونصـيٌب 

عاجلـة  وشهوةٌ ولـذةقريٌب وغرض داٍن 
 الدنيا. يالحال قبل الوفاة، فه

 أنه ليس كل ما لك فيه حظٌّ وميل  إال
 ة:الث مذموًما، وإنما ينقسم إلى ث 

مــا يصــحبك إلــى اآلخــرة،  األول:
 ، كــالعلم لوجــه هللا، والعمــل الخــالص 

 يه محمــود، والنبــوهــو مــن الــدنيا ولكنــ
    :الث: ثـ  مب إِلَىَّ من دنياكّبِ حُ (قال
 يفـ  يوالطيُب، وجعلت قرة عين   ،النساء

 .)١()الصالة
كل مـا فيـه حـظٌّ عاجـل وال   :يالثان

 يصـاآلخـرة؛ كالتلـذذ بالمعا  يف  هل  ثمرة
والتنعم بالمباحات الزائـدة عـن الحاجـة. 

ــذا  ــنفه ــه م ــ كل ــة، وه ــدنيا المذموم ي ال
 .يلمحظورات من المعاصا

وسط بين الطرفين، وهو كـل   الثالث:
ــال  ــى أعم ــين عل ــه مع ــل ولكن ــظ عاج ح
اآلخرة خادم لهـا، كقـدر القـوت وكـل مـا 

لة الحياة، وهو وسي  ييلزم اإلنسان للبقاء ف
ا يس مـن الـدني لذلك فهو لـ لفعل الطاعات؛
ترجـع  إن كانـت النيـة فيـه المذمومة، أمـا

العاجل والمتعة القريبـة والتـنعم   إلى الحظِّ 
ى على الطاعة فهـو   المجرد دون نية التقّوِ

 من الدنيا المذمومة.
ما أعان منها علـى   فالدنيا مذمومة إال

:  يالخيــر والتقــوى؛ لــذلك قــال النبــ
 ؛احـالالً مكـاثًرا مفـاخرً   لـدنياطلـب ا  من(

ومـن طلبهـا   ،لقى هللا وهو عليـه غضـبانٌ 
جـاء   ؛عن المسألة وصيانة لنفسه  استعفافًا

 .)يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر
 يإذن.. فالدنيا حظُّ نفسك العاجـل الـذ

ر هللا عـن  ال حاجة فيه ألمر اآلخرة. وعبـَّ
اهذا الحّظِ بالهوى فقال تعالى:  ْن  َوأَمـَّ مـَ

 *َوى النَّْفَس َعِن الهَـ  ِه َونََهىاَف َمقَاَم َرّبِ خَ 
، ٤٠: (النازعـات فَإِنَّ الَجنَّةَ ِهَي الَمأَْوى

٤١.( 

أمـور كمـا   خمسـة  يمجامع الهوى فـ
ْنَيا  قوله تعالى:  يف اْعلَُموا أَنََّما الَحيَاةُ الـدُّ

فِي  اثُرٌ ْم َوتَكَ َبْينَكُ  لَِعٌب َولَْهٌو َوِزيَنةٌ َوتَفَاُخرٌ 
 .)٢٠: (الحديد َواألَْوالدِ  َوالِ األَمْ 

 يوضح األعيان التـ   قدثم نجد أن هللا
تحصل منهـا هـذه الخمسـة، وهـى سـبعة، 

بُّ قولــه تعــالى:  فــي اِس حــُ َن ِللنــَّ ُزيــِّ
اِطيرِ  يَن َواْلقَنــَ اِء َواْلَبنــِ َن الّنِســَ َهَواِت مــِ  الشــَّ

ــذََّهبِ  َن ال ــِ َرةِ م ــَ ِل ْلفِ َوا الُمقَنط ــْ ِة َواْلَخي ضــَّ
االمُ  ــَ َمِة َواألَْنع وَّ ــَ ْرثِ س ــَ اعُ  ِم َواْلح ــَ َك َمت ــِ  ذَل

ْنَيا  .)١٤: عمران لآ( الَحيَاةِ الدُّ
إنما الختبـار   وحكمة جعل هذه الزينة

ى   َجعَْلَنا َما  ِإنَّااإلنسان؛ لقوله تعالى:   َعلـَ
َوهُمْ  ــُ ا ِلَنْبل ــَ ةً لَّه ــَ نُ أَ  األَْرِض ِزين ــَ ْم أَْحس ــُ  يُّه

 .)٧: (الكهف َعَمالً 
اةَ   له:وقو ْوَت َواْلَحيـَ َق المـَ ِذي َخلـَ الـَّ

َوُكْم أَيُّ  الً ِلَيْبلــُ ُن َعمــَ ْم أَْحســَ َو العَِزيــُز  كــُ َوهــُ
 .)٢: (الملك الغَفُورُ 

كل هذه المعطيـات إنمـا تـدفع العاقـل 
 ، ا  اللبيــب إلــى أن يوجــه القصــد خالصــً

ضه ف بعـض األحيـان  يوإن كان ذلك يعّرِ

ــذة عاج ــن ل ــان م ــلحرم ــة ف ــدنيا، و يل ــا ال م
 !!.أهونـها على هللا

ــرَّ رســوُل هللا  ــة  م ــاة ميت ــى ش عل
 )أترون هذه الشاة هّيِنـةً علـى أهلهـا؟(فقال:  

 ينفس يوالذ(قالوا: من هوانـها ألقوها. قال: 
بيده للدنيا أهون على هللا من هذه الشاة علـى 

عنـد هللا جنـاح أهلها، ولو كانت الدنيا تعـدل  
 .)٢()نها شربة ماءبعوضة ما سقى كافًرا م

الــدنيا ملعونــة، (يقــول:   يوالنبــ
فيها إال ذكر هللا ومـا وااله وعـالم   ملعوٌن ما
ب الــدنيا حــ( :، ٍويقــول )٣()أو مــتعلم

ــوةٌ ( ،)٤()رأس كـــل خطيئـــة ــدنيا حلـ وإن الـ
خضرة، وإن هللا مستخلفكم فيها فناظٌر كيف 

 .)٥()لونتعم
بسـطت لهـم الـدنيا  ى إسـرائيل لمـاإن بن 
الحليـة والنسـاء والطيـب  يتـاهوا فـ  ومهدت

 والثياب.
مــن كانــت الــدنيا (:  يويقــول النبــ

همه فرق هللا عليه أمـره، وجعـل فقـره بـين 
ولم يأتـه مـن الـدنيا إال مـا كتـب لـه،   ،عينيه

 ،يتـه جمـع هللا لـه أمـرهومن كانت اآلخـرة ن 
ــ ــاه ف ــدنيا ،قلبــه يوجعــل غن ــه ال وهــى  وأتت

 .)٦()راغمة
يا ابن آدم، تفرغ (  :يوفى الحديث القدس

ا. يـا   يلعبادت  أمأل قلبك غًنى وأمأل يدك رزقـً
تباعد منى أمأل قلبك فقـًرا وأمـأل   ابن آدم، ال
 .)٧()يدك شغالً 

وهكذا، يتضح مما سبق أن الدنيا ملعونة 
إال ما أدى إلى اآلخرة من علم وعمـل، وأن 

ابـتالٌء مـن  -ا  وشـره  بخيرهـا  –الحياة كلها  
ــاده، ف ــالى لعب ــن هللا تع ــدنيا ع ــغلته ال ــن ش م
الفتنــة، ومــن شــغلته  ياآلخــرة فقــد ســقط فــ

وحـاز الخيـر كلـه   ،اآلخرة أتته الدنيا راغمة
 .الدنيا واآلخرة يف

اِلُمونَ  ذَّكَُّر إِالَّ َوَما يَْعِقلَُها إِالَّ اْلعـَ ا يـَ  .. َومـَ
 .وِلي اْألَْبَصارِ أُولُو اْألَْلبَاِب.. فَاْعتَِبُروا َيا أُ 
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الســيد ســماحة  قامت مشيخة الطريقــة العزميــة تحــت رعايــة  

العزميــة   محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم شــيخ الطريقــة

لــدورها   ا، تأكيــدً ه١٤٤٢    عدة محاضرات خالل شـهر

 :بصير األمة بالواجب المطلوب منهاالكبير فى ت

ــوم ــى ي ــاء ف ــقه١٤٤٢  ٢٧ الثالث  م٨/٦/٢٠٢١ ، المواف

بقاعـة اإلمـام  مائـةالبعـد  الخمسـونو ةبعـارال  أهل البيتليلة    متأقي 

حيـث حضـرها عـدد مـن   ،المجدد السيـد محمد ماضى أبى العـزائم

 .أبناء الطريقة العزمية من مختلف المحافظات

وقــد افتتحهــا ســماحة الســيد عــالء أبــو العــزائم شــيخ الطريقــة 

مزق األمة  ذيالبقول مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا: (العزمية  

مـزق)، ستعمار، االستعمار مـزق الماإلسالمية هو معاوية وليس اال

ة هـو فقـدان وأضاف سماحته: أن سبب عـدم توحـد األمـة اإلسـالمي 

 –وشـيعة سـنة  –ا اإلرادة، وأن سبب تخلفنـا هـو أننـا لـم نقـدم شـيئً 

 .نوسلبي  عاب تلوا واألت البيت، تقريبًا أئمة أهل البيت قألهل 

ع لنـا هـدفًا هـو: الجنـة، وضـ  أن رسول هللا  وأكد سماحته

عنا يقول: التعلـيم فاشـل، قاكن والعلم واألخالق؛ ل :والطريق إليه هو

 .ألخالق فاسدة، والمادة سيطرت على سلوكيات الناسوا

فعلت كـي أصـل ماحته أن يسأل كل واحد نفسه: ماذا  وطالب س

ة فـي األمـ هـابي نشـرر الوإلى الجنة؟، وواصل سماحته قائالً: الفكـ

خول الناس من دجل أن ييأس  أوأهوال يوم القيامة؛ من    برعذاب الق

 الجنة، ويكرهوا لقاء هللا!!.

ال بــد أن نهــتم بتوحيــد الكلمــة، كلمتــه بقولــه: "وخــتم ســماحته 

بية (المقاطعـة)، وتقليـل اطل مقاومة سل، ومقاومة الب والبحث العلمي

 ".الزيادة السكانية الرهيبة

ة الحسيني حديثه حول سير  يالحليم العزم الشريف عبد  واصلو

فـي ادق  الصـجعفـر  اإلمـام    أساليب  ، بالحديث عنأهل البيت  

ل الحـديث عـن سياسـطر المُ خمواجهة   ة أبـي لك العباسـي، ثـم فصـَّ

، ثم كشف عن تحـرك العلـويين جعفر المنصور ضد اإلمام الصادق

آل الحسن، ثم  ننحو الثورة ضد المنصور وموقف اإلمام الصادق م

الصادق وموقف اإلمام   ة محمد (ذي النفس الزكية)وات ثورطخن بيَّ 

 .منها

رقة العزمية بإنشـاد القصـائد العزميـة بقيـادة األسـتاذ قامت الفو

 .أحمد مخلوف



 

  
 

 

ا اللقاء املاضي أن احملافظة على التقويم األحسن الذي خلق اهللا تعاىل  
َّ
ن
َّ
بي

فيه  اإلنسا بالتزن  إال  تكون  اهلال  اهللا  ام  من  املنزل  رسله    دي  على 
الصحيح التوراة  أتباع  وعلى  واإلجنبعامة  بني  ة  من  الصحيح  يل 

القرآإسرائيل اهلدي  أتباع  على  ثم  اهللا  ،  رسول  سيدنا  على  املنزل  ني 
  يو إىل  الناس  لكل  األمني  البلد  املقاليف  هذا  ويف  القيامة..   م 

 : نواصل احلديث فنقول



آخـر بالبلـد األمـين أو البلـد   يٌ إله  مَّ قََسمٌ ثَ 

الحرام أى مكة المكرمة سنعرضـه ونحـاول 

ٍم   خـر، ثـم آأن نوضح الصـلة بينـه وبـين قَسـَ

ا وبـين المقسـم عليـه، وهـذا الصلة بينهما معً 

كلــه فــى ســورة البلــد، وهــى التــى تمــس 

 :موضوعنا الـذى نحـن بصـدده، قـال تعـالى

 َِد * أُْقِسُم بَِهذَا الَبلَِد    ال ذَا البَلـَ * َوأَْنَت ِحلٌّ بِهـَ

 .)٣ – ١البلد: ( َوَواِلٍد َوَما َولَدَ 

ُم بِهَـ   الَ   :قوله تعالى  ففى دِ ذَ أُْقسـِ  ا الَبلـَ

يجوز أن تكون "ال" زائدة كما  :قال القرطبى

 ال أُْقِسُم ِبيَْوِم الِقَياَمةِ   :تقدم فى قوله تعالى

ــة: ( ــاز  )١القيامـ ــلة، وجـ ــل أن "ال" صـ قيـ

ألن القرآن متصـل   ؛وقوعها فى أول السورة

بعضـه بــبعض، فهـو فــى حكـم كــالم واحــد، 

ولهــذا قــد يــذكر الشــيء فــى ســورة ويجــىء 

ــه ــ جواب ــف ــه تع ــرى، كقول ــورة أخ  :الىى س

 َك ْكُر ِإنـَّ ِه الـذِّ َل َعلَيـْ ّزِ ِذي نـُ َوقَالُوا َيا أَيَُّها الـَّ

ونٌ  ) وجوابـه فـى ســورة ٦الحجـر: ( لََمْجنـُ

ونٍ  :أخــرى ــُ َك بَِمْجن ــِّ ِة َرب ــَ َت ِبنِْعم ــْ ا أَن ــَ  م

ــم: ( ــى الكــالم: ٢القل ْوِم ) ومعن ــَ ُم ِبي ال أُْقســِ

 وابـن جبيـر وأبـو  سقالـه ابـن عبـا  الِقَياَمةِ 

ذَا  الَ  :افقولــه تعــالى إذً  )١(عبيــدة) ــَ ُم بِه أُْقســِ

(بهـذا البلـد)   :ألنه قـال  ؛أى أقسم  :هو  البَلَدِ 

ينِ   :وقد أقسم به فى قوله ِد األَمـِ  َوهَذَا الَبلـَ

) فكيف يجحد القسم به، وقـد أقسـم ٣التين:  (

 .)٢(به)

وقرأ الحسـن   :قال القرطبى رحمه هللا  ثم

ن كثير "ألُقسُم" من غيـر ألـف اب وواألعمش  

ا أن ا، وأجــاز األخفــش أيضــً بعــد الــالم إثباتًــ 

ليسـت بنفـى  :تكون بمعنى "أال أقسم؟" وقيـل

"ال وهللا ال   :القسم، وإنمـا هـو كقـول العـرب

 فعلت كذا" و "وال وهللا ألفعلن كذا".

: هــى نفــى صــحيح، والمعنــى: ال وقيــل

ك وجـأقسم بهذا البلد إذا لم تكن فيـه بعـد خر

ورواه ابـن أبـى نجـيح عـن   يحكاه مكـ  نه،م

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

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

ــه رد ــيس ل ــو ل ــى  ؛فه ــه المعن ــه يصــح ب ألن

 .)٣(ويتمكن اللفظ والمراد"



 
 


٢





أن "ال" رد علـى الـذين أنكـروا   والمعنى

 ،عنـــد هللا   يعظمــة مكانـــة النبـــ

ذا البلد مكة التى نسبها هللا شرف هو  وكرامة

ا لهـــا ولكعبتهـــا، تعـــالى إلـــى نفســـه تشـــريفً 

لهما بنسبة الكعبة إلى نفسه ا ا وتعظيمً وتكريمً 

ا علـى الجبـابرة ا محرمًـ له سـبحانه وبلـدً   ابيتً 

وتعـالى  نهفهى بكـة التـى تـبكهم، فـرد سـبحا

ا إنكارهم عظمـة مكانـة نافًي   عليهم بقوله  

ذَا  الَ  :امحـروالبلـد ال النبـى  ُم بِهــَ أُْقسـِ

) ٢  –  ١البلد:  (  َوأَْنَت ِحلٌّ بَِهذَا البَلَدِ *  الَبلَِد  

ا وأقســم بهمــا تعظيمــً  ،أى بــل همــا كــذلك

 ا. ا وتشريفً وتكريمً 

 وأنت يا  ،البلد عظيم مبارك مشرف  فهذا

فأقسم  ،محمد أكرم من خلقُت علىَّ   يا  يرسول

ن مـ  وأحللتـه سـاعة  ،بهذا البلد وأنت مقيم به

محمد، وهذا القسم غير القسم به قبـل   نهار يا

نـه إوحيـث  ،أن تحل فيه وبعد أن ترحل عنه

 ــة ــة المكرم ــود بمك ــا  ،مول ــه لم أى أن

أنجبــه والـــداه بمكـــة صـــار أعظـــم وأكـــرم 

قد حـل بـأكرم  مخلوق على هللا   وأشرف

ــين  ــة ب ــبحانه وأشــرفها منزل ــه س ــبالد علي ال

 البالد. 

ــدل ــه  ي ــير قول ــذا التفس ــى ه ــب عل حانه س

دِ   :بعد قولـهوتعالى   ذَا الَبلـَ لٌّ بِهـَ َت حـِ  َوأَنـْ

) ٣البلد:  (  َوَواِلٍد َوَما َولَدَ   :) قال٢البلد:  (

بهـذا البلـد  فالصلة المعنويـة بـين كونـه حـاال 

حل   هى أنه    :وبين القسم بوالد وما ولد

ا ا ويافعً وصبي  وطفالً   اا ومولودً بهذا البلد جنيًن 

ومـن ثـم حتـى هـاجر،   ؛وكهالً   ا ورجالً وشاب 

تكون الصلة المعنويـة بـين القسـمين هـى أن 

هللا وآمنة قد ولداه بهذا البلد، فحل  والديه عبد

حتى هجرته، يؤكد هذا أن السورة مكية   ؛فيه

 باتفاق المفسرين. 

لٌ  ومعنـى ٌل"  :حــِ عــن مجاهــد "وأنــت حــِ

 ، ّلٍ قال: ما صنعت فيه من شيء فأنت فى حـِ

خـل مكـة اس: أُِحلَّ له يوم دوكذا قال ابن عب 

وقيـل:   :ثـم قـال القرطبـى  أن يقتل من شـاء.

  .وأنت مقيم فيه، وهو محلك

لٌّ   :أن قوله تعالى  :والخالصة َوأَْنَت حـِ

 ) له داللتان: ٢البلد: ( بَِهذَا البَلَدِ 

أنه يحـل لـك أن تقتـل فيهـا مـن   :األولى

تشاء بعد فتحها فقد أحلها هللا لـك سـاعة مـن 

إلـى   -    -حـد بعـدك  ولن تحل أل  ،نهار

 يوم القيامة.

وأنت حل بمكـة أى وأنـت مقـيم   :الثانية

وال تعـارض بـين الـداللتين إذ   ،وهى محلـك

إذ ال يحل له أو يحل له أن   ،نهما متالزمتانإ

ا إال إذا كـان مقيمًـ  ؛يقتل بها من يشـاء 

فيهــا وهــى محلــه، فــالراجح أن تفســير قولــه 

لٌّ ِب تعالى:   َت حـِ دِ َوأَنـْ ذَا الَبلـَ ) ٢  البلـد:(  هـَ

 هو وأنت مقيم بها وهي محلك وبلدتك. 

ــا ــالى أم ــه تع دَ  :قول ــَ ا َول ــَ ٍد َوم ــِ  َوَوال

) فمــا قيــل فــى تفســيرها عــن ابــن ٣البلــد: (

عباس وطائفة من التابعين أنه قسم بآدم وكل 

ا بسـنة هللا تعـالى فـى خلـق بنيه، فهو قسم إذً 

ثى وتكونـه اإلنسان نتيجة التقـاء الـذكر بـاألن 

ثـم   ،حتى يكتمـل تكوينـه  ؛مها فى رحم أجنيًن 

حتـى   ؛هثم ترضـعه أمـ  ،فى المهد  يولد طفالً 

حتى يقوى ويسـتقل   ؛ثم تربيه وتنميه  ،تفطمه

 بحياته. 

ا، بهذا التفسير، قسم بالوالـد القسم إذً   فهذا

ومولوده باعتبار أنه آيـة عظمـى علـى قـدرة 

ــق  هللا  ــة، بــل هــى آيــة تعــدل خل المطلق

ن لنا سماوات واألرض وكل شيء، كما تبيَّ ال

 هذا من قبل.

ــن ــو آدم  وم ــد ه ــالوا: الوال ــم ق ، ث

 ؛وقولهم آدم يندرج تحته كل والد مـن ذريتـه

ن القسم بهذه السنة يصدق على كـل آدمـى أل

 والد.

 



  

ــات  ــة عنــد " جماع هــذه فكــرة جوهري

 اإلسـالم السياســي " و" التيــارات الســلفية "،

يـؤمن بهـا األعضـاء بمجـرد انخـراطهم فـي 

هذه التنظيمـات ويجعلـون تنفيـذ هـذه الفكـرة 

 أساس عالقتهم ونظرتهم للعالم.

بـل يجعلــون رسـالتهم فــي الحيـاة هــي " 

عبادة رب إخراج الناس من عبادة العباد إلى  

 العباد "!!!

 وعندما تسألهم كيف؟!

بالجهـاد المسـلح   يجيبون: 

لعمل " انقالب عالمي " علـى 

ــالم  ــم بالع ــة الحك ــع أنظم جمي

وبعد ذلك نخير الشـعوب بـين 

ا أو الدخول في اإلسالم طوعًـ 

ــم  ــام الحكـ ــوع لنظـ ــة والخضـ ــع الجزيـ دفـ

 .اإلسالمي أو القتل!!!

والدارس ألدبيـات هـذه التنظيمـات يجـد 

أصل هذه الفكـرة الخطيـرة يرجـع لكلمـة   أن

أوردهــا  " ربعــي بــن عــامر "  لتنســب 

 . ٧ابن كثير في البداية والنهاية ج

 تنسب هـذه الفكـرة إلـى الروايـة التاليـة:

طلــب " رســتم " قائــد جيــوش الفــرس" مــن 

أن يبعـث إليـه  "سـعد بـن أبـي وقـاص" 

بــن رجــالً مــن رجالــه، فاختــار لــه " ربعــي 

 عامر ". 

 : " ما الذي جاء بكم "؟ رستمفقال له 

فقــال: " إن هللا ابتعثنــا لنخــرج مــن شــاء 

من عبادة العباد إلى عبادة رب العبـاد، ومـن 

ضيق الدنيا إلى سـعتها، ومـن جـور األديـان 

إلى عدل اإلسـالم، فأرسـلنا بدينـه إلـى خلقـه 

لندعوهم إليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا 

حتى نفضـي إلـى   ؛قاتلناه أبًداأبى  ومن  عنه،  

" وما موعـود هللا   :رستمموعود هللا "، فقال  

"؟، قال: " الجنة لمن مات على قتال من أبى 

 والظفر لمن بقى ".

: " قد سمعت مقالتك، فهل لكم رستمقال  

ــر ــذا األم ــؤخروا ه ــه  ؛أن ت ــر في ــى ننظ حت

وتنظــروا "؟، قــال: " نعــم كــم أحــب إلــيكم؟ 

"، قال: " ال بل حتى نكاتب   ؟مينيو  يومـًا أو

 أهل رأينا ورؤساء قومنا "، فقال: " مـا سـنَّ 

أن نـؤخر األعـداء عنـد   لنا رسول هللا  

ــ ــاء أكثــر مــن ثــالث، ف نظر فــي أمــرك االلق

 . )١("ختراوأمرهم و

ــب  ــن كت ــرة م ــذه الفك ــث ه ــن بع أول م

هندي ال  شيخالتراث في العصر الحديث هو ال

م " ١٩٩٩-م١٩١٣الحســـن النـــدوى "  وأبـــ

وذلك في كتابه " ماذا خسر العـالم بانحطـاط 

والــذي صــدرت  ،م١٩٤٤" ســنة ؟المســلمين

 م.١٩٥٠طبعته األولى بمصر سنة 

بكلمة ربعي بن وقد احتفى الشيخ الندوى 

عامر وجعلها محور كتابه حيث قال: " إنمـا 

 نرجـوا النـاس مـقاموا " أي المسلمين " ليخ

ا إلى عبـادة هللا وحـده كمـا اد جميعً عبادة العب 

قال ربعـي بـن عـامر رسـول المسـلمين فـي 

مجلس يزدجرد: " هللا ابتعثنـا لنخـرج النـاس 

ومـن   ،من عبادة العباد إلـى عبـادة هللا وحـده

ومـن جـور األديـان   ،ضيق الدنيا إلى سـعتها

  .)٢("إلى عدل اإلسالم

 يمالم اإلسالبل جعلها تمثل " رسالة الع

  " فقال:

" ال ينهض العالم اإلسالمي إال برسـالته 

واإليمـان بهـا   التي وكلها إليه مؤسسه  

واالستماتة في سبيلها... وهى الرسالة نفسها 

التــي حملهــا المســلمون فــي فتــوحهم األولــى 

التي لخصها أحد رسلهم في مجلس يزدجـرد 

ملك إيران بقوله:" هللا ابتعثنـا لنخـرج النـاس 

ومـن   ،بـادة هللا وحـدهاد إلـى عب عن عبادة الم

ومـن جـور األديـان   ،ضيق الدنيا إلى سـعتها

إلـى عــدل اإلسـالم "، رســالة ال تحتـاج إلــى 

تغيير كلمة وزيادة حرف فهـي منطبقـة تمـام 

االنطباق على القرن العشرين انطباقها علـى 



  

  .)٣(القرن السادس"

ثم جاء أبو األعلـى المـودودى بباكسـتان 

لكلمـة هـي هـذه ا  البمصـر وجعـوسيد قطب  

محور رسالة " الحركة اإلسـالمية والطليعـة 

ــلطان هللا"  ــالم " لس ــة " إلخضــاع الع المؤمن

فيما يعرف بفكرة الحاكمية، وتحرير اإلنسان 

ــة  ــة األنظمــ ــاد بإزالــ ــة للعبــ مــــن العبوديــ

والحكومات التي تقـوم علـى أسـاس حاكميـة 

 البشر للبشر وعبودية اإلنسان لإلنسان.

  سيد قطب:يقول 

" طبيعــة الــدعوة إلــى هللا علــى مــدار 

ــا تســتهدف اإلســالم...  ــاريخ البشــرى أنه الت

إسالم العباد لرب العباد وإخراجهم من عبادة 

العباد إلـى عبـادة هللا وحـده، بـإخراجهم مـن 

ســـلطان العبـــاد فـــي حـــاكميتهم وشـــرائعهم 

وقيمهم وتقاليدهم إلـى سـلطان هللا وحاكميتـه 

ون ئ شــشــأن مــن  وشــريعته وحــده فــي كــل

  .)٤(ياة"الح

لقد أصـبحت عبـارة " تعبيـد النـاس  " 

ــات " اإلســالم السياســي "  ــة مــن أيقون أيقون

ــمِّ  ــأ بك ــذه الجماعــات يفاج ــر ه ــع لفك  والمتتب

الكتب والرسائل والخطب التي تشرح وتنظر 

وتــدعو لهــذه الفكــرة منــذ خمســينيات القــرن 

 العشرين حتى اآلن.

ــن  هدونشــت نهــم يسبــل إ بكلمــة ربعــي ب

 عامر كأنها يقين مطلق ال يقبل الشك.

مع أننا بعد دراسة هـذه الفكـرة تبـين لنـا 

 اآلتي: 

سند هذه القصة ضـعيف ولـم يثبـت،   -١

ــاء الجــرح والتعــديل  ــى قواعــد علم بنــاء عل

أنفسـهم، فهـذه القصـة ذكرهـا ابـن كثيـر فــي 

البداية والنهاية عن " سيف بن عمـر " وهـو 

ن يضع الحديث ويـروى وكا  ثي ك الحدمترو

 الموضوعات بل اتهم بالزندقة.

يته في مثل هذه القضـية اوفكيف نأخذ بر

 المحورية بل يتم اعتمادهـا واعتبارهـا تمثـل

 ."جوهر رسالة اإلسالم ونظرته للعالم"؟!!

والغريــب أن هــذه التيــارات التــي تعتمــد 

رواية " سيف بن عمر " هنا، رغم مخالفتها 

هي نفسها التي تكذب   ريم،كلقرآن الجوهر ال

روايــات أخــرى لســيف بــن عمــر، ال ألنهــا 

تخــالف القــرآن الكــريم ولكــن ألنهــا تخــالف 

 .مصالحها ورؤيتها للتاريخ!!!

وحتى لو صح السند فهـذه الفكـرة يجـب 

ألنها تخالف مبادئ وأصـول اإلسـالم   ؛ردها

 كما أوضحتها محكمات القرآن الكريم.

آن الكريم رقمتن هذه الكلمة يخالف ال  -٢

ت التــي تؤكـد حريــة العقيــدة وآياتـه المحكمــا

وأن القتـال   ،وعدم االعتداء علـى المسـالمين

فرض في اإلسالم لرد العدوان وليس لفرض 

 اإلسالم على الناس.

ــن  -٣ ــاس  " م ــد الن ــارة " تعبي إن عب

الناحية اللغويـة تحمـل معنـى الجبـر والقسـر 

ــالف ــذا مخ ــل وه ــات مث ــات محكم الَ  :آلي

ينِ إِْكرَ  إِْن َعلَْيَك ، )٢٥٦(البقرة:  اهَ فِي الّدِ

ْيِهم   ،)٤٨(الشورى:    إِالَّ الَبالغُ  َت َعلـَ لَسـْ

َك ،  )٢٢(الغاشية:    بُِمَسْيِطرٍ  اَء َربـُّ َولَْو شـَ

ا أَفَأَْنَت تُْكِرهُ آلَمَن َمن فِي األَْرِض ُكلُُّهْم َجِميعً 

، )٩٩يـونس:  (  نَ يَُكوُنوا ُمْؤِمِني   النَّاَس َحتَّى

آيــة قرآنيــة تؤكــد  ١٢٠بــل هنــاك أكثــر مــن 

حرية العقيدة وعدم اإلكـراه فـي الـدين، ومـا 

علينا إال الدعوة بالحكمة والموعظـة الحسـنة 

ْؤِمن ــُ اَء فَْلي ــَ ن ش ــَ رْ  فَم ــُ اَء فَْليَْكف ــَ ن ش ــَ  َوم
 .والحساب يوم الفصل   )٢٩(الكهف: 
 يدخول البشـر كلهـم فـلو أراد  ألنه  

 " كن " فيكون!!  ـإلسالم لقضى األمر ب ا

لإلســالم وتجعــل  يءهــذه الفكــرة تســ -٤

المســلمين كالتتــار الــذين يطمعــون فــي حكــم 

 العالم باسم " هللا ".

ــا  ــتعالء: "ال يهمن ــدهم باس ــرد أح ــد ي وق

 .نظرة العالم الجاهلي لنا "

فنرد: " نظرة العالم كانـت تهـم الرسـول 

 لقضــــاء بقتــــل أحــــد فقــــد رفــــض ا

 حقين بالفعل للقتل، لماذا يا رسول هللا؟ت المس

ا حتى ال تقول العـرب إن محمـدً (أجاب:  

 رواه البخارى ومسلم   )يقتل أصحابه

ا: أنكم تقولـون أن الـدين معً   ونتساءل  -٥

ال يفرض بالسيف، وأن من يـرفض اإلسـالم 

يدفع الجزية (وهى مبلغ مالي يدفعه الرجـال 

ــى ا ــادرون عل ــه الق ــى من ــط ويعف ــرب فق لح

 لرهبان والقساوسة والنساء واألطفال).ا

أي أن الرهبان والقساوسة سيبقون علـى 

ديانتهم، ولن يدفعوا حتى " الجزية " أي أنـه 

ــو " عمليــ  ــو وه ــدف المرج ــق اله ــن يتحق ا ل

إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب 

 العباد ".

 أي أنكم ستأخذون " المال " لحماية حـق

ــي ــة ف ــادة  الشــعوب المغلوب ــي عب ــاء " ف البق

  .)٥(العباد"!!!

 .ا لفكرتكم!!!أليس هذا مناقضً 

أم أنكـــم ستفرضـــون اإلســـالم بالســـيف 

 .مخالفين آيات القرآن البينات؟!

األفضل واألولى االعتـراف بـأن الفكـرة 

 .ا!!!وموضوعً  خطأ شكالً 
 

، والبدايـــــة ٥١٨ص٣تـــــاريخ الطبـــــرى ج) ١(

 .٣٩ص٧والنهاية البن كثير ج

كتاب " ماذا خسر العالم بانحطاط المسـلمين؟ )  ٢(

 .٩١" للندوى ص  

 .٢٣٢المرجع السابق ص  ) ٣(

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

٤٦. 

كتابـه " خـواطر مسـلم   محمد جالل كشك في)  ٥(

، ٦٠ص    ١ن الجهاد واألقليـات واألناجيـل " طع

٧٠. 
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ه فيـــه  يء: اشـــتّدت رغبتـــُ اشـــتهى الشـــّ

ه، قــال تعــالى:  ه عليــه، وتمنَّتــه نفســُ وحرصــُ

 ُْكم تَِهي أَْنفُســُ ا تَشــْ ا مــَ ْم فِيهــَ  فصــلت:( َوَلكــُ

يـاُح بمـا ال فـي  ، وقيـل)٣١ المثـل: تـأتي الّرِ

 تشتهي السُّفُُن. 

وعكــس االشــتهاء: الزهــد، وهــو مــن 

ــراج  ــد: إخ ــين، وخــالص الزه ــات اليق مقام

ود من القلب، ثم إخراج مـا خـرج مـن الموج

فـي  القلب من اليـد، ولـيس الزاهـد مـن زهـد

دنيا لم تمكنه من متاعها، وضاقت عليـه مـع 

ــك لظهــور  ــى ذل اتســاعها، وهــو مضــطر إل

الـدنيا فـي    عسرته، ونفاذ يسرته، إنما الزاهد

ــه،  ــدها إلي ــدت فوائ ــه، وحش ــت علي ــن أقبل م

ذاتهـا، وأمكنتـه مـن لـذاتها، فـي   وحسنت لـه

 أعرض عنها وزهد فيها.ف

والزهـــد يختلـــف بـــاختالف المقامـــات، 

 الحـرام، والواصـل يزهـدفـي    فالسالك يزهد

نفســه، فــي  المبــاح، والمــتمكن يزهــدفــي 

ــانٍ  ــارف ف ــوك  والع ــاد مل ــد، الزه عــن الزه

 اآلخرة وهم فقراء العارفين، فيزهد العـارف

الــدنيا ومــا فيهــا، وفــى فــي  اليــوم األولفــي 

رة وما فيها، وفـى اليـوم خاآلفي    اليوم الثانى

 الثالث فيما سوى هللا. 

ــر ــل هللا الش ــد جع ــي  لق ــل ف ــت، وجع بي

فــي  مفتاحــه حــب الــدنيا، وجعــل الخيــر كلــه

ــد، وإذا  ــه الزه ــل مفتاح ــت، وجع ــدثتك بي ح

نفسك بترك الدنيا عنـد إدبارهـا فهـو خدعـة، 

ــا فهــو ذاك،  ــد أقباله وإذا حــدثتك بتركهــا عن

 لحالل، أمـاافي   الشبهات، بلفي    ليس الزهد



  

   

َبه فنــار تســعرفــي  بطــون فــي  الحــرام والشــُّ

 اآلكلين.

الزهد عقـد وعمـل، فالعقـد خـروج حـب 

الـدنيا مـن القلـب بــدخول حـب اآلخـرة فيــه، 

فـي   والفعل بالزهد إخراج المحبوب من اليـد

ــه،  ــام رب ســبيل هللا، الزاهــد هــو الخــائف مق

ا قبـل أن يخـرج َنفَسـه إليـه البائع نْفسه طوعً 

ظــر إلــى الــدنيا نظــرة محبــة، ن كرهــا، ومــن 

 أخرج هللا نور اليقين والزهد من قلبه.

أما الـورع فهـو تـرك الشـبهات، الـورع 

أول الزهـد، وهـو بــاب مـن أبـواب اآلخــرة، 

والطمــع أول الرغبــة، وهــو بــاب كبيــر مــن 

أبواب الدنيا، الـورع حـال مـن الزهـد، وهـو 

 لوقوعا ا منالمباح، حزرً في  ترك االستطالة

المكروه، ال يكون الورع إلى بتسوية كل في  

ــق ــي  الخل ــذنبك، ف قلبــك، واشــتغالك عــنهم ب

وعليـك بالــذكر مـن قلــب ذليـل لــرب جليــل، 

 ذنبك وسـارع للتوبـة يثبـت الـورعفي    وفكر

قلبك، اجتنب الطمع إال مـن ربـك، وتـب في  

 قلبك.في  إلى هللا، ينبت الورع

وْ قــال هللا تعــالى:  ْيال تَأْســَ ا  اِلكــَ ى مــَ َعلــَ

لَّ  ُ الَ يُِحبُّ كـُ َّ فَاتَُكْم َوالَ تَْفَرُحوا بَِما آتَاُكْم َو

: ، وقـال  )٢٣  الحديد:(  ُمْختَاٍل فَُخورٍ 

تُُم  ــْ لَ ٱ(إِذَا َرأَي ــُ ج ــًدا لرَّ ٰى زه ــَ ــي  أُوت ْنَياٱف ــدُّ  ل

ةِ ٱِمْنهُ فِإِنَّهُ يَُلقَُن    ْقتَِربُواٱَوَمْنِطقًا فَ  ) رواه ْلِحْكمـَ

 الحلية.في  ة وأبو نعيمجابن ما

ــا  ــدهم: هــو تــرك م وتعريــف الزهــد عن

يشغل عن هللا جملـة، فالزاهـد غيـر العـارف 

مشغول بنفسه، والزاهد العارف مشغول با 

عــن نفســه، فالعــارف زهــد فيمــا ســوى هللا،  

فمــن صــحب الزاهــد غيــر العــارف، ســعطه 

الخل والخردل، ومن صحب الزاهد العارف 

قــال هللا تعــالى:  ،عطــره بالمســك والعنبــر

 ْم اَن بِهــِ ْو كــَ ِهْم َولــَ ى أَنفُســِ ْؤِثُروَن َعلــَ َويــُ

ةٌ  ــر:( َخَصاصــَ ــم)٩ الحش ــن تكل ــي  ، وم ف

مـالهم، فـي    الزهد، ووعظ الناس، ثـم رغـب

رفع هللا حب اآلخرة مـن قلبـه، وقـال اإلمـام 

أحمد بن حنبل رضى هللا عنـه: الزهـد علـى 

، مثالثة أوجه: ترك الحرام، وهو زهد العـوا

والثــانى: تــرك الفضــول مــن الحــالل، وهــو 

زهد الخواص، والثالث: ترك ما يشغل العبد 

 عن هللا، وهو زهد العارفين. 

قــول هللا فــي  الزهــد عنــد الســالكين نــراه

ا َمْن َخاَف َمقَاَم َرّبِِه َونََهى النَّْفَس تعالى: ( َوأَمَّ

َوى ِن الهـــَ أَْوى* عـــَ َي المـــَ ةَ هـــِ إِنَّ الَجنـــَّ  فـــَ

ْنَياٱ: (، وقـال  )٤١،  ٤٠  النازعات:(  لـدُّ

ُر  ا إِالَّ ِذكــْ ا فِيهــَ ةٌ مــَ ةٌُ◌ َمْلعُونــَ ِ ٱَمْلعُونــَ ا  َّ َومــَ

عن أبى هريرة، زهـد   ةَواالَهُ) رواه ابن ماج

المريد أن يتناول الشىء ال لرغبة فيه، ولكن 

 لحاجة تدعو إليه.

ة، وضـرورة للمريـد، والزهد قربة للعام

وخشية من هللا، ورغبة فيما عنـده للخاصـة، 

ــرام،  ــرك الح ــد ت ــبهة بع ــرك الش ــد يت فالمري

ــة، وتســتنكف نفســه مــن  ويحــذر مــن المعتب

 النقيصة، وتكره مشاركة الفساق، فمن رغب

ء وطلبــه وادعــى أنــه زاهــد، فهــو يالشــفــي 

 ،اآلخـرةفـي    كاذب، ونعم هـو زاهـد، ولكـن

ا الشيطان مريـدً   م غرَّ وليس بمريد عندنا، وك

ل ظـاهره  فأوهمه أنه زاهد، وأنه ولـّى، فجمـَّ

للخلق، وقلبه معلق بالدنيا، يطلبهـا مـن حلهـا 

وحرامها، وإنمـا هـى معاملـة القلـوب لعـالم 

 الغيوب.

الزهد عند الواصلين تـرك مـا زاد علـى 

ا على فراغ القلب لمعاملـة الضرورة، حرصً 

ه، اضي رمقلبه، وعمارة الوقت بمحاب هللا وم

ــاء  ــة األنبيـ ــى بحلـ ــى التحلـ ــارعته إلـ ومسـ

هذا في    واألولياء والصديقين، وألهل العزائم

المقام إشارات عاليـة، ترمـى بهمـة الواصـل 

هللا، فـي    بـةإلى قدس العزة والجبـروت، رغ

 وفناء عما سواه.

ــين  ــل التمك ــد أه ــد عن ــه  -الزه ــو لب وه

إخـراج الموجـود مـن القلـب، ثـم   -وخالصه  

القلــب عــن اليــد، مــن  إخــراج مــا خـــرج

فـي   ا، ثم نسيان الزهـدا له واحتقارً استصغارً 

 زهـده، لرغبتـهفي    احتى يكون زاهدً   ؛الزهد

ــى األحــوالمزهــده فــي  فــي  ، وهــو أعل

ا فـرارً   لـنفسافـي    ألنـه زهـد  ؛مقامات اليقين

الحــاالت عنــد  يإلــى ُمنفِّســها، ولــديها تســتو

ــور  ــى والن ــاء الجالل ــه بالبه ــد، ويواج الزاه

ــالا ــً ىلجم ــون آنس ــاب، ، فيك ــالمعطى الوه ا ب

ا ا عنه سبحانه مرضي المنعم المتفضل، راضًي 

 .من هللا 

الحكمة أن من لم يترك في    ويؤكد اإلمام

 ا مـن المشـتهيات الملهيـة عـن هللا، وقـعكثيرً 

كثيـر ممـا يكـره، ممـا ينـتج عـن الطمـع في  

 والظلم للنفس واآلخرين، يقول إمامنا:

َامُ ٱََف ـعَ  ِ اِب ٱاِزَل َمَ  ْل َ  َألْص
ََاَض  ا ُذال عَ ـَف  اِب ـَألْعَ ٱَلى ـُع

ا ِ  َماُل َّالِ ٱَع ِ  ْلُع ٰ ٱَبْل َوَع َ ِّ  ل
 َّ َ  آلَداِب ٱوَ  ِ ـُّهْ ـ لٱِ  اـُ ـَوَت

ْا ٍق َعالَ   َوَفَ ُ ِ َمْع ْ ِ ُح َْه َ ِ 
َناءِ ـْلقُ ٱِ ـعَ  َحَّىٰ  اِب ٱوَ  َ َ  َألْص












  
 

الــذي ذكرنــاه فــي العــدد الســياق فــي 

من تفسـيره لآليـة الكريمـة وعـالوة الماضي  

علـى مـا سـبق مـن بيانـه فـي تفسـيرها يبـين 

ه معـان عديـدة؛  رُّ ّدِس سـِ اإلمام أبو العزائم قـُ

 ومنها:

ــة آلدم ت -١ ــجود المالئكـــ ــً ســـ ا عظيمـــ

 ا:واحترامً 

ُجُدواْ إِ وَ الى:  قوله تع ِة اسـْ ْذ قُْلَنا ِلْلَمَالئِكـَ

اَن  تَْكَبَر َوكـَ ى َواسـْ يَس أَبـَ آلَدَم فََسَجُدواْ إِالَّ إِْبلـِ

افِِرينَ  ، السـجود لغـة )٣٤  البقـرة:(  ِمَن اْلكـَ

َع   -معلوم   َجد: َوضـَ يقال: َسَجَد: خضـع، وسـَ

دً  ــُّ ى األَْرِض تَعَب ــَ هُ َعل ــَ ، والســجود ال -ا َجْبَهت

أسماؤه فـي ته وتعالت قدست ذا  ت يكون إال

 ا واحتراًما.مقام العبادة، ولكنه آلدم تعظيمً 

يقــول الشــيخ العقــاد فــي تفســيره: وإنــي 

أشير إليك بمعنى من معـاني سـر آدم، لعلـك 

 تذوق حالوة معرفة موالك:

آدم من الطين وهو ظلمة كثيفة، وهيكلـه 

ر الحقيـرة، ولكـن تأسس مـن سـافل العناصـ

ء ستائر راللعالم من و  د أن يتعرفالحق أرا

هذا الهيكل الطيني، فالطين ظالم وجماد من 

أين له النور والحركة؟، الطين حقيـر مهـين 

من أين أتاه الجمـال ورفعـة الشـأن؟، الطـين 

 صامت من أين أتاه العلم والبيان؟.

هـو الـذي أنطقـه، وهـو الـذي   الحق  

ل للمالئكة: وهو الذي جمله، كأنه يقو  ألهمه،

يه لكم فاعرفوني؛ ألنكم تعلمـون ف  أنا الظاهر

أنه مـن الطـين؛ وأنـا المتجلـي بـأنواري لكـم 

ألقــرب لكــم الغيــب المصــون؛ حتــى تنكســر 

نفوسكم لعزتي ألنكم خضعتم أمام هيكل مـن 

 الطين.

فارفع ستائر الهيكـل عنـك وتجـول فيمـا 

َر مــو ا الك متجليًــ فيــك مــن أســرار الــروح تــَ

ه روسـ  ا ابن آدم صـورة أبيـك،ا، فأنت ي قريًب 

 فيك، وما جرى له بدًءا هو جاٍر لك اآلن.      

إحسان هللا على أبينا آدم هو إحسـان -٢

 :اعلينا جميعً 

سبحانك اللهـم وبحمـدك ال نحصـى ثنـاء 

عليك أنت كمـا أثنيـت علـى نفسـك، عجـزت 

العقول الكاملة على أن تحصى عطايـاك، أو 

 ؛هـا علينـامة من النعم التي تفضلت ب تقدر نع

أبينا آدم هـو إحسـان علينـا  لىك عألن إحسان 

 جميعًا. 

ــي  ــنعم التـ ــل الـ ــبحانك جالئـ ــذكرنا سـ تـ

خصصت بها أبانا آدم دون غيره من األنواع 

العاليــة، فــذكرتنا بأنــك رفعــت قــدره بإقامتــه 

خليفة عنك، ثم تفضلت بالمزيد فعلمته مـا ال 

ه بأن جعلتـه يعلمهـم تعلمه مالئكتك، ثم ميزت 

 يكونوا يعلمون. ما لم

ــم  ــا أولثـ ــت مـ ــين رأت وال أذن يـ ال عـ

سمعت وال خطر على قلب بشر مما ذكـرت 

ا ســبحانك فــي اآليــة وهــى قولــك:  َوإِْذ قُْلنــَ

َجُدواْ... ُجُدواْ آلَدَم فَســَ ِة اســْ إلـــخ،  ِلْلَمَالئِكــَ

افافتتحــت اآليــة بقولــك:  الدالــة علــى  قُْلنــَ

سجود له، ثم أمرت سبحانك بأمر التعظيم للم

ا لـــه دم إكرامـــً آلود صــريح فجعلـــت الســج

ورفعة لقدره بـين المالئكـة؛ ثـم أكرمـت مـن 

أطاع األمر وأهنت من خـالف األمـر، فكـان 



  

إكرامه فوق كل اإلكرام، حيث ألجله ترفـع، 

 وألجله تخفض.

  فَْرٌق بين السجود له والسجود إليه: -٣

جُ وفـــي قولـــك ســـبحانك:  ُدواْ آلَدَم اســـْ

أنـك   علـىمن الرفعة لقدره ما دل    فََسَجُدواْ 

ــه  ،رتكجملتــه بجمــال محبــوب لحضــ وأهلت

للقيام بمحابك سبحانك ومراضيك، ولم تقـل: 

كمـا أمرتنـا أن نسـجد إلـى   ؛اسجدوا إلـى آدم

الكعبة والسجود لحضـرتك العليـة فـنعلم أنـه 

ــت:  ــل قل ــا، ب ــة لن ُجُدواْ آلَدمَ كعب ــْ أي:  اس

تحية التعظيم والتجلة وقوموا أمامه   قدموا له

حتـرام، إذ سـجود العبوديـة واالقيام اإلكـرام  

التأويـل فـي خاص بذاتك، أعذنا بوجهك مـن 

مقام التصريح، وأعنـا علـى الطاعـة ألمـرك 

 وبغض ما تنهانا عنه.

ويقول اإلمام أبو العزائم في صـيغة مـن 

ــيغ الصـــلوات علـــى رســـول هللا   :صـ
ِذي  ّيِ الـَّ َك اْلَحقـِّ ٰى َخِليفَتـِ "اللَُّهمَّ َصّلِ َوَسلِّْم َعلـَ

ي َجدَ سَ  ِئ فـِ وِرِه اْلُمتََألْلـِ ْت َمالئَِكتَُك ِبأَْمِرَك ِلنـُ

 "، "الفتح الخامس من الصلوات".أَِبي َمْبَناهُ 

 ويقول في قصيدة من قصائده:

 أصل خلق المالئكة واإلنسان:  -٤

ــر ــة هللا المالئ  أم ــبالك ــن ال ء بالســجود م

ا هــم  ؛العظــيم ألن المالئكــة كمــا نعلــم جميعــً

ــة خلقهــم هللا مــن نــور ســيدنا  أجســام نوراني

هللا من نور ، الذي خلقه  وموالنا محمد  

 العزة. 

كل الحقـائق،   يته جمع هللا فيهموذر  وآدم

الذي   احهم من نور سيدنا وموالنا  فأرو

ــولهم مــن نــور  ــه هللا مــن الرحمــة، وعق خلق

، بس مــن مشــكاة أنــواره كمــة المقتــالح
ونفوسهم من نار القـوة والجـالل، وأشـباحهم 

سبحانه   الكها  تيأنواع جواهر األرض المن  

 بالماء؛ وجففها بالهواء.

 عالى:من هللا تبالء حسن  -٥

الئكة والجن علـى السـجود آلدم لما  فقهرُ 

ــورة  ــذ ص ــالى، لينف ــن هللا تع ــن م ــالء حس ب

ــة ااإلرادة وي  ضــتين، ولتشــرق لقب ظهــر حقيق

نوار القدرة وأسرار الحكمة في بدائع إبـداع أ

ائف حكمه وغيب حكمتـه، يـذوق صنعه ولط

لطهور من فقـه الخطـاب مـن هللا هذا الراح ا

 تعالى وألقى السمع وهو شهيد. 

ــجد ــةالمال س ــة اإلرادة،  ئك ــى حقيق لتتجل

وأبى إبليس ليشهد أهل الكشف حقيقـة العـدل 

 ه وأبدع.لحقُّ سبحان فيما أراد ا

الشـيخ العقـاد: هللا تعـالى جعـل آدم   يقول

ا، ا وقربًـ وسيلة لرقي المالئكة، فنالوا به علمً 

ــوا أنفســهم ــم  وعرف ــذي ل ــوا ربهــم، وال فعرف

يخضع للوسـيلة هـو إبلـيس فطـرد واسـتحق 

 اللعن.

ســرت فــي نفــوس بعــض الجهــالء  قــدو

بالحقيقة إنكار الوسيلة ففـاتهم الخيـر الكثيـر، 

الناس على بعـض   تعالى رفع مراتبفإن هللا

ــً  ــتالء وامتحان ــيلة اب ــم الوس ــذي ال يعظ ا، فال

ألن الوسيلة ال تنفع وال تضر؛ ولكـن   ؛برمتك

ا وابــتالء للكبريــاء الكــامن  جعلهــا اختبــارً هللا

 في النفوس. 

المشايخ فإنمـا تحتـرم نـور   متاحتر  فإذا

 هللا فيهم. 

ــم  وإذا ــا تعظـ ــلين فإنمـ ــت المرسـ عظمـ

 عطي الوهاب. لمتجليات ا

ــاء فإنمــا  وإذا ــلت باألنبيــاء واألولي توس

تتوسل بالمعاني المواجهـة للحضـرة اإللهيـة 

 فإنهم في معية هللا. 

 من إنكار الوسيلة...  رست واح

وسيلة للحياة؛ وليس له أثـر، بـل   فالهواء

 ؤثر هو هللا. لما

نسيم إلهي يرد علـى القلـوب مـن   وهناك

ده عليـك ورحضرة القدس فيحييهـا؛ والـذي أ

 هو هللا. 

هللا ممن يشـهدون أنـواره فـي كـل   جعلنا

شيء، ويتواضعون للحق المتجلـي فينتفعـون 

ا فاتــه مظهــرً  ربأســرار الوجــود، فمــن احتقــ

 .خيره

مــز آدم األســعد رمــز للنــاس كر الحجــر

 :للمالئكة

بعض ذلك في صل اإلمام أبو العزائم ويف

ر"؛ كتابه: "الطهور المدار على قـوب األبـرا

ن أن الحجر األسـعد رمـز للنـاس كرمـز ي فيب 

بالسجود   آدم للمالئكة، وكما أمر هللا المالئكة

رب م لها القـآلدم وهو من طين ليقهرها ليدو

ــج  ــاس بح ــر الن ــه؛ أم ــوة لدي ــن هللا والحظ م

ــت ــا رســوالبي أن نســجد  ل هللا ، وأمرن

 بوجوهنــا علــى الحجــر األســعد ليقهرنــا 
ه بالطواف رحفظا لمكانتنا العبدية، لتعظيم أم

وهــو  -ســعد حــول الكعبــة، ولــثم الحجــر األ

طـرد، ومـن ومن خالف األمر لعن و  -حجر  

 أطاع األمر رفع. 

ــن ــار المحس ــو القه ــى وه ــره إل ــن  بقه م

سبقت لهم الحسنى، وهو هو الموفـق المعـين 

ر البعد علـى مـن لـم تسـبق لمن أحبه، وا لمقّدِ

لهم الحسنى، وله الحجـة البالغـة علـى خلقـه 

 ْا يَْفعَُل َوهُْم يُْسأَلُونَ َال يُس  األنبياء:(  أَُل َعمَّ

ارة بيان لمن كان له قلـب أو ، وفى اإلش)٢٣

 . ألقى السمع وهو شهيد



 

 : هيد رهني احملبسني العصري الش   مجال محدان 

 دراسة يف فكر عامل جليل 

 

ولو أن هذا كان مشكلة داخلية فحسب، يعني لو 

ــام حســـنى  أن مشـــكلة "مصـــر (وبالتحديـــد أيـ

مبارك) هي حاكمهـا" اقتصـرت علـى السياسـة 

، االداخلية والطغيان المحلي، لهان الخطب نسبي 

تمتـد إلـى السياسـة   غير أن الواقع المرير أنهـا

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

السياسـة   -ربما أكثر    -المتخلفة كدول العالم الثالث والعالم العربي  

الخارجيــة هــي امتــداد وانعكــاس مباشــر للسياســة الداخليــة ونظــام 

 ىالحكم (لنالحظ أن هذه األقوال الشجاعة لجمال حمـدان ، قيلـت فـ

ات " ولـم يخـف أو يـذروة استبداد حسـنى مبـارك " نهايـة الثمانين

جـدال   ، األمر الذى يجعلنا نجزم أنه كـان بـاليتردد حمدان فى قوله

 م٢٠١١أحد األدباء الروحيين الحقيقيين والمؤسسين لثورة ينـاير  

 التى أطاحت بحسنى مبارك وديمقراطيته المزيفة !!) .

ً وفقـ -بل إن سياستنا الخارجية  لكتـاب (شخصـية مصـر) للـدكتور  ا

كانت ترتبط بسياستنا الداخلية أشد االرتباط وبدرجة   -جمال حمدان  

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

أزمتها الداخلية في األصل والمصدر واألساس، وحـل األولـى   ادائمً 

هو حل األخيرة أوالً وقبـل كـل شـيء، ومـا زال 

ن حــــل مشــــكلة مصــــر الخارجيــــة أ اصــــحيحً 

 .ابد أوالً أن يمر بالعاصمة داخلي  وتحريرها ال

وكما في دول الشرق األوسط والعالم المتخلـف، 

لــيس ثمــة شــيء فــي سياســة مصــر الخارجيــة 

وال أوهـام   -من الوجهة العملية    -اسمه الشعب  

في هذا أو انفعال، فصناعة السياسـة الخارجيـة 

ــا هــي  وبغــض النظــر عــن  - اوواقعيــ  امليــ عوتشــكيلها وتوجيهه

حكر لرجل واحد هو الحاكم وحده ال   -الشكليات السطحية المموهة  

، وال يكـاد يوجـد اكما هـو داخليـ   اشريك له، إنه حاكم مطلق خارجي 

ــده  ــرد بوضــع سياســة بل ــديث ينف ــديم أو الح ــالم الق ــي الع ــاكم ف ح

ة ء فـى ذرواالخارجية كحاكم مصر. (انظروا كيف أن هذا القـول جـ

جبروت حسنى مبارك وزبانيته من المخابرات وأجهزة األمن ، فلـم 

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

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

، مصـيرها وبقاؤهـا ... الـخ، اسياسية انتصارها وهزيمتها عسكري 

وال شيء   اما الشعب مقود غصبً واحد بين  دكل أولئك بيد شخص فر

والنتيجة المنطقية، وال نقول الحتمية، هي الهزيمة والنكسـة   اعملي 

 .نظر حولك".اثم االستسالم والنكبة، فقط "



  

 

من هنا كانـت الفرعونيـة الجديـدة هـي 

 لببساطة ولكن بصرامة "الفشل فـي الـداخ

ــان فــي والهزيمــة  ــارج"، "الطغي فــي الخ

ــن  ــارج"، ومـ ــي الخـ ــوع فـ ــداخل والركـ الـ

الصعب أن نحدد من السبب ومـن النتيجـة: 

هل الهزيمة العسـكرية فـي الخـارج نتيجـة 

ــة لالســتبداد االنقالبــي الجبــان فــي  عقابي

الـــداخل، أم أن االســــتبداد الـــداخلي هــــو 

ــز واالنكســار  ــريض عــن العج ــويض م تع

 ؟المشين في الخارج

ــيء الم ــى أيـــة حـــال الشـ  -ؤكـــد علـ

أن التجربــة  -والمؤســف فــي كــل األحــوال 

ــت أن السياســة  ــد أثبت ــة ق ــرة المفجع المري

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 

 الغاشم. دواالستبدا

إذا ما عدنا من هذا الحصاد المـر فـي ف

الخارج والداخل لنرى الثمرة النهائية، فإن 

ــفت  ــا وص ــي كم ــدة ه ــة الجدي الديموقراطي

نفسها بنفسها "ديموقراطيـة ذات أنيـاب"، 

ديمقراطيــة "أنيابيــة" أكثــر منهــا  افهــي إذً 

نيابية، وبالتالي تحقق نفس أغراض النظام 

ادة ل شكلية سـيالسابق، ولكن فقط من خال

القــــانون، ثــــم إن الحــــديث عــــن أنيــــاب 

مبــدأ  -بــل وينســف  -للديموقراطيــة ينفــي 

ــورً  ــا ف ــة وجوهره ــا االديموقراطي ، إذ حالم

تنبت للديموقراطية أنياب فإنها تسـمى فـي 

 كل اللغات الفقهية ديكتاتورية بال مواربة.

والقـول   –إلى هذا كله يضيف الـبعض  

في النهاية أن الحديث عن   -لجمال حمدان  

غير   -قبل هذا وبعده    -الديموقراطية أصالً  

ــا  أووارد  ــالق، فإنمــ ــى اإلطــ ــائز علــ جــ

الديموقراطيــة بــالتعريف هــي حكــم الشــعب 

ولـيس ثمـة   -ال بالجيش    -للشعب بالشعب  

ــاموس السياســي أو الفقــه  ــيء فــي الق ش

كديمقراطيــــة عســــكرية" أو القــــانوني "

"كديمقراطيـة مســلحة" مــثالً، إال 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 

بشري وإهانـة لإلنسـان هو امتهان للعقل ال

وتلك كانت أزمـة مصـر إبـان [  .المصري "

تــزال  عصــر حســنى مبــارك ويبــدو أنهــا ال

لمـا  امستمرة وبحق، وال أزمة سـواها وفقًـ 

انتهـى إليــه العـالم الجليــل الشـهيد الــدكتور 

جمـــال حمـــدان، تـــرى هـــل ينبئنـــا الواقـــع 

المصري بغير ما ذهـب إليـه جمـال حمـدان 

ه هي الحقيقة المرة ذوانتهى إليه؟ أليست ه

التــي تهــدد (شخصــية مصــر) فــى زمــن 

اإلخــــوان والتيــــارات الســــلفية الوهابيــــة 

المخاصمة لروح اإلسالم الحقيقية وللـوطن 

يسـتحق   االمصرى الذى ال تراه أصـالً وطنًـ 

 ] .!!الحياة الطيبة أو حتى البقاء

: إن ا* إن حمدان يجيبنـا قـائالً ومحـذرً 

ــوم أخطــر عنــق ــاز الي اجــة، زج مصــر تجت

ــي  ــى أحــرج اختنــاق ف وتــدلف أو تســاق إل

ــه، إن  ــديم كل ــا الق ــا الحــديث، وربم تاريخه

ـــ  اهنـــاك انقالبـــً  فـــي مكـــان مصـــر  اتاريخي

ومكانتها، ولكن من أسف إلـى أسـف وإلـى 

فيمـا   -رأي العين، ولكنا    اوراء، نراه جميعً 

متفـــاهمون فـــي صـــمت علـــى أن  -يبـــدو 

ــي  ــه ونتحاشــى أن نواجهــه "ف ــامى عن نتع

ــ ــً  ه"عين ــدفن ووجه ــه، ونفضــل أن ن ا لوج

ــرت  ــد تغي ــال، لق ــنا دونــه فــي الرم رؤوس

ظروف العالم المعاصر والعالم العربـي مـن 

، وال عاد انائيً  احولنا، فلم يعد بعد األول بعدً 

 الثاني مجرد "أصفار على الشمال".

 اومنـذرً  امحـذرً  -حمـدان  –* ثم يقـول 

مـن جديــد لمــن فــي قلبــه فهــم ســليم وحــب 

لقـد أفسـدت االسـتمرارية "  :رحقيقي لمصـ

ما أصلح   السياسية، استمرارية الفرعونية،

انقطاع الحضـارة الحديثـة، ذلـك أن مـرض 

مصر المزمن فـي الحاضـر والمـوروث مـن 

الماضي هو حاكمها ونظامهـا، نظـام الحكـم 

فلقد تغيرت مصر فـي كـل شـيء   باختصار،

هو النظـام السياسـي،   اواحدً   اإال شيئً   اتقريبً 

ي يقاوم بضراوة ودموية كل لذاوهو وحده  

تغيــر يجمــد الشخصــية المصــرية ويحنطهــا 

ــ  ــى عبقريـــة هـــذا  افرعونيـ " انظـــروا إلـ

التوصيف لنطبقه على حال مصر اليوم بعـد 

 .اتمامً  اثورة يناير سنجده صحيحً 

ــدان  ــول حم ــه ، يق ــذا ونتيجت ــى ه ومعن

المبشر بـالثورة : " أن شخصـية مصـر قـد 

المصـرية ية  صتغيرت، ولكن لم تتغير الشخ

بالكاد، ولم يبق إال تغيير ذلك النظام لتلحـق 

الشخصــــية المصــــرية بشخصــــية مصــــر 

 االجديدة. لقد تحرر اإلنسان المصري أخيـرً 

ولكنـه   -أو يوشك أن يتحرر من التخلـف    -

ــر  ــر، ظف ــن األس ــد م ــط أو بع ــرر ق ــم يتح ل

ــبي  ــة نس ــة  ابالتنمي ــر بالحري ــم يظف ــه ل ولكن

ولكــن  انوعًــ  امً دمتقــ ا، أصــبح إنســانً اإطالقًــ 

 " .احق  احر  اليس إنسانً 

هــل هنــاك أبلــغ وأوفــى داللــة مــن هــذا 

يـزال يعـيش معنـا   القول؟ كأن هذا العـالم ال

ــة فــى مصــر  ــى زمــن الثــورات األمريكي ف

والمنطقــة والتــى اختطفتهــا أمريكــا وركبــت 

 ..!!بعضها إسرائيل

رحم هللا العالم الجليل والـوطني الغيـور 

 .جمال حمدان كتوردوالبحاثة الفذ ال



 

 



 




علــى درجــة يل عبــد الهــادي لحصــوله الــدكتور عبــد الهــادي قنــد* 

ــة الحقــوق جامعــة عــين شــمس،  ــاز مــن كلي ــدير ممت ــدكتوراه بتق ال

لضريبة علــى القيمــة المضــافة فــي إطــار اإلصــالح ور ا: (دبعنوان 

 .)تحليلية مقارنةدراسة  –ي المصر الضريبي لالقتصاد







ــة  ــة العالي * األخ الصــادق صــاحب الهم

فصبر، وأعطى الذي ابتلي والقلب النقي، 

يـا حتـى لقـي فشكر، وظل على العهـد وف

 ربه، الحاج مخلوف أحمد معروف نائب 

ــة العا ــةلطريق ــة بمدين ــد األســ زمي ــا، وال ــوف.. المني تاذ أحمــد مخل

 .المنيا -بماقوسة 

الحـاج   ادقصالاألخ الفاضل والمحب    *

إبراهيم عثمان خـادم مسـجد اإلمـام أبـي 

ياســر ف ور: أشــتذة، والــد األسـاالعـزائم

عثمان.. ومجدي وحمادة ورشاد إبراهيم  

 .الشيخ كفر – مولابالح

ستاذ وليد يونس بكر شـقيق محمـد ومصـطفى وأحمـد يـونس األ*  

 الشيخ.كفر  –بكر.. بالشمارقة 

زراعيـة العيـة  الجمفيفـي مـدير  ع  د محمـد حامـدالمهندس محمو  *

شقيق المرحوم الشيخ  واألستاذ هاني محمد قطب مهنا ابن  األسبق،

سامي قطب مهنا وابن عم الدكتور أحمد واألسـتاذ إبـراهيم سـامي 

 ود.البارإيتاي  –قطب.. بالشعيرة 

ن   *  وابنـة أخ الـدكتور ريـاضالمرحومة كريمـة الحـاج نوفـل القـُ

يد نوفل القُن.. والس  شامشقيقة أحمد وهنوفل والحاج عبدهللا نوفل و

 سالم.سيدي  –م بعزبة أبو العزائ 

الحاج ممـدوح إبـراهيم سـالم شـقيق األخ الفاضـل الحـاج منيـر *  

 بحيرة. -إبراهيم سالم .. بكوم حمادة 

الحاج محمد حسـن الضـريبي ابـن الحـاج حسـن الضـريبي مـن   *

السيد أحمد ماضي أبي العزائم ونسيب الحاج عبد العزيز حاب  صأ

 .شرقية –.. بمدينة ههيا علي سالمة نائب الطريقة العزمية

 .رقيةش - صقرد أوال.. ب حرم األخ الفاضل الحاج سيد فرحات *






