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ﻏ ــاﻳﺘ ــﻨا

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

دﻋﻮﺗﻨا

أوﻻً :اﻹﺳ ـ ــﻼم دﻳ ـ ــﻦ ﷲ وﻓﻄﺮﺗ ـ ــﻪ
اﻟﱴ ﻓﻄﺮ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻴﻬﺎ.
نﻴ ـاً :اﻹﺳ ــﻼم ﻧﺴــﺐ ﻳﻮﺻــﻞ إﱃ
.
رﺳﻮل ﷲ
لثـ ـاً :اﻹﺳ ــﻼم وﻃ ــﻦ واﳌﺴ ــﻠﻤﻮن
ﲨﻴﻌﺎ أﻫﻠﻪ.
ً

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

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

اﻻشﱰاﻛات
داﺧﻞ ﻣﺼـﺮ  ١٨٥جﻨﻴﻪ ﺳﻨﻮ ﺧﺎﻟﺼﺔ رﺳﻮم اﻟﱪﻳﺪ.
دوﻻرا ﺳﻨﻮ ﺧﺎﻟﺼﺔ رﺳﻮم اﻟﱪﻳﺪ.
قﻲ دول اﻟﻌﺎﱂ ً ٧٥

إن تغيير وضع اﻷمة من حال إلى حال أفضل ،هو هدف يسعى إليه كل إمام
من أئمة أهل البيت ،لكن طرقه وأساليبه ومحاوره تختلف من وقت ﻵخر ،بن اء
على وضع اﻷمة ،فالذي على بعد خطوة م ن الص ﻼح يختل ف تغيي ره عم ن بع د
عنه بمئات الخطوات.
في الحقيقة هناك طريقان رئيسان لﻺصﻼح ف ي اﻷم م :إص ﻼح الراع ي ،أو
إصﻼح الرعية.
يق ول العجل وني ص احب كش ف الخف اء :إن الن اس يميل ون إل ى ه وى
السلطان؛ فإن رغب السلطان ف ى ن وع م ن العل م م ال الن اس إلي ه ،أو ف ى ن وع
من اﻵداب والعﻼجات كالفروسية والرمي؛ صاروا إليه ،ثم قال :وأظه ر م ا ف ى
معن اه ق ول عم ر ب ن عب د العزي ز» :إنم ا الس لطان س وق فم ا راج عن ده حم ل
إليه«.
لكنن ي أرى أن إص ﻼح الراع ي مض يعة للوق ت ،فإن ك ق د تس تهلك س نوات
ط وال ف ي إص ﻼح راعٍ ،ويك ون مكرو ًه ا وﻻ يس تجيب الن اس ﻹص ﻼحه ،أو
قهرا ،ثم يأتي خلفه فاسد فيعيد الناس إلى فسادهم.
تصلحه فيصلح الناس ً
ب ل إنن ا إذا أردن ا أن نص لح الراع ي ف ﻼ ب د م ن إم ام ه ا ٍد ناص ح ﻻ يف ارق
يقومه ويصلحه؛ حت ى نض من أن ه يق ود اﻷم ة بص ﻼح ،وه و أم ر غي ر
الراعي ّ ِ
ممكن؛ ﻷن أغلب الرعاة ﻻ يقبلون نصيحة الناصحين بسهولة ،فكي ف يقبلونه ا
بصفة مستمرة؟.
وم ن ه ذا يتب ين أن إص ﻼح الراع ي أم ر مؤق ت ،وأنن ا نري د إص ﻼح اﻷم ة
إص ﻼ ًحا دائ ًم ا مس تمرا ،ل ذلك نس لك مس لك إص ﻼح الرعي ة ،وه و عن دنا أنف ع
لﻸمة ،رغم أنه يستهلك وقتًا أطول ،لكن نفعه يدوم أكثر.
إن إصﻼح الرعي ة يعن ي ض مان وج ود راعٍ ص الح ،الي وم وغ دًا وبع د غ د،
يقول رسول ﷲ ) :كيفما تكونوا يولﱠى عل يكم( ،فل و أن الرعي ة ص الحة ل ن
يخرج منها إﻻ رعاة صالحين.
كم ا أن إص ﻼح الرعي ة يحم ي اﻷم ة م ن ال بﻼء ،لقول ه ) :ي ا معش ر
المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن ،وأعوذ با أن تدركوهن :لم تظهر الفاحش ة
ف ي ق وم ق ط حت ى يعلن وا به ا؛ إﻻ فش ا ف يهم الط اعون واﻷوج اع الت ي ل م تك ن
مض ت ف ي أس ﻼفهم ال ذين مض وا ،ول م ينقص وا المكي ال والمي زان؛ إﻻ أخ ذوا
بالسنين وشدة المؤونة وجور الس لطان عل يهم ،ول م يمنع وا زك اة أم والهم؛ إﻻ
منعوا القطر من السماء ،ولوﻻ البهائم لم يمطروا ،ولم ينقضوا عهد ﷲ وعه د
عدوا من غيرهم ،فأخذوا بعض ما ف ي أي ديهم ،وم ا ل م
رسوله؛ إﻻ سلط عليهم ً
أنز َل ﷲُ وتَخ ﱠيروا فيما َ
يَحْ ك ْم أئ ﱠمت ُهم بما َ
س هم
أنز َل ﷲُ َ
ع ﱠز و َج ﱠل؛ ﱠإﻻ ج َع َل ﷲُ بأ ْ َ
بينهم(.



كما أن إصﻼح الرعي ة أكث ر س ﻼ ًما ﻻس تقرار
اﻷمة ،فقد جاء أعرابي إلى أمي ر الم ؤمنين اﻹم ام
علي بن أبي طالب  ،وسأله :لما كثرت الف تن
ف ي عه دك ول م تك ن ك ذلك ف ي عه د أب ي بك ر
وعمر؟
فق ال ) :ﻷنه م ك ان أم راء عل ى مثل ي،
وأنا أمير على مثلك(.
فالرعية غير الص الحة وغي ر الواعي ة وغي ر
المتعلم ة تك ون نكب ة عل ى أوطانه ا ،وتحض رني
هن ا نص يحة ال رئيس التونس ي الراح ل الحبي ب
بورقيبة للزعيم الليبي الشهيد معمر القذافي عندما
س ألهِ :ل َم ﻻ تعل م ش عبك؟ ،فق ال :إذا تعلم وا
س يعزلوني ،ف رد بورقيب ة :ل و تعلم وا س يعزلوك
ويح اكموك ،لك ن إن ل م يتعلم وا س يعزلوك
ويقتلوك.
لك ن الق ذافي رحم ه ﷲ ل م يعم ل بنص يحة
بورقيبة.

إذا ك ان إم ام أه ل البي ت ف ي قم ة الس لطة
السياس ية ،ص ار ف ي طري ق إص ﻼح الرعي ة
وممثل ي الراع ي  -وزراء ووﻻة ومس ؤولين ،-
لذلك عن دما ت ولى اﻹم ام عل ي  الخﻼف ة ق ال:
س ْ
ص َﻼحِ ا َ ْل ُو َﻻةَِ ،و َﻻ
ت تَ ْ
ص لُ ُح ا َ ﱠ
) ..فَلَ ْي َ
لر ِعيﱠ ة ُ إِ ﱠﻻ بِ َ
ْ
لر ِعيﱠةِ(.
تَ ْ
صلُ ُح اَل ُو َﻻة ُ إِ ﱠﻻ بِا ْستِقَا َم ِة ا َ ﱠ
لكن إن كان إم ام أه ل البي ت ﻻ يحك م اﻷم ة،
فإن ه يرك ز اهتمام ه عل ى إص ﻼح الرعي ة؛ حت ى
يخ رج منه ا راعٍ ص الح ،فه و يت ولى إص ﻼح
الرعي ة ،ويت رك إص ﻼح الراع ي أو اﻻنتق ام من ه
واس تبداله  -إن أص ر عل ى الفس اد -عل ى ﷲ ،
وإن ك ان ﻻ يمن ع أن يح اول إص ﻼحه ونص يحته
مت ى اس تطاع ،لكن ه يرك ز أكب ر تركي زه عل ى
الرعية.
وق د تنوع ت أس اليب أئم ة أه ل البي ت ف ي
اﻹصﻼح وهم خارج السلطة ،كما يلي:
 اﻹم ام الحس ن  وج د اﻷم ة مص ابةبم رض الش ك ف ي القي ادة ،ف آثر الص لح؛ لك ي
يتف رغ ﻹص ﻼح الرعي ة م ن أس فل اله رم
اﻻجتم اعي ،وق د وص ف ج ده  ص لحه عل ى
الخﻼف ة بأن ه إص ﻼح ،ق ال) :إن ابن ي ه ذا س يد،
ولعل ﷲ أن يصلح به بين فئتين من المسلمين(.
 اﻹم ام الحس ين  وج د اﻷم ة فاق دةاﻹرادة ،وحت ى إن رغب ت ف ي اﻹص ﻼح ل ن تق وم
ب ه ،ف آثر رض وان ﷲ اﻷكب ر علي ه أن يق وم
بنهضته ومعه ُخلﱠص أتباعه وأهل ه م ن أج ل خل ق
ص دمة عظم ى ف ي اﻷم ة ت دفعها لﻺص ﻼح
والتغيي ر ،وق د لخ ص نهض ته بقول ه ..) :إنم ا
خرجت لطلب اﻹصﻼح في أم ة ج دي رس ول ﷲ
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ﷴ عﻼء ال ي ماضى أب الع ائ

.(
 من بع دهما ب دأ أئم ة أه ل البي ت ف ي وض عقواع د إص ﻼح الرعي ة واح دًا تل و اﻵخ ر؛ حت ى
تبلورت الخط ة اﻹص ﻼحية ﻷئم ة أه ل البي ت ف ي
محورين رئيسين:

 -١ب اء ج اعة صال ة:

تك ون مث ل )النمرق ة الوس طى يرج ع إل يهم
الغالي ،ويلحق بهم التالي( ،كما وص فها اﻹمام ان
عل ي ب ن أب ي طال ب وﷴ الب اقر  ،ومث ل
)البلﱡ ورة المرك زة الت ي تجتم ع عليه ا اﻷم ة( كم ا
وصفتها بلغة عصرية.

 -٢إصﻼح ان افات ال

ع له:

وهو مرحلة تالية يستطيع اﻹمام أن يب دأ فيه ا
بمج رد أن يك ّ ِون جماع ة ص الحة ول و ص غيرة،

لك ي يعين وه عل ى تص ديره عل وم أه ل البي ت
وصورة أخﻼقهم لﻸمة.
وراث الﷴي ين اﻹم ام
ل ذلك ق ال خ اتم ال ﱠ
المجدد السيد ﷴ ماضي أب و الع زائم ) :يتع ين
على فقراء هذا الطريق أن يك ون ك ل رج ل م نهم
متعل ًم ا مم ن فوق ه ف ي العل م ،ومعل ًم ا لغي ره ،ف إن
من فهم مسألة من العل م ص ار عال ًم ا به ا( ،أي أن
أعض اء الجماع ة الص الحة ﻻ ب د أن يس تقوا العل م
والفهم والخلق من إمام وق تهم ،وعن دما يص بحون
على الصورة الت ي ترض ي إم امهم ،وج ب عل يهم
أن يقوموا بهذا الدور مع غيرهم من المسلمين.
لكن إصﻼح الرعية ﻻ ي تم بص ورة عش وائية
وب دون تخط يط ،وإنم ا وف ق خط وات وض وابط
وضعها أئمة أهل البيت لﻸمة.
لق د أوض ح اﻹم ام أب و الع زائم أول ى ه ذه
الخطوات في دستور فقراء آل الع زائم ،فق ال ب أن
المتعين على كل رجل من آل العزائم:
 -١أن يب دأ بنفس ه؛ حت ى تس لم تس لي ًما حق ا
تعالى في حكمه الشرعى وحكمه القدري.
 -٢أن ي دعو والدي ه وأهل ه وأوﻻده بالحكم ة
والموعظ ة الحس نة ،ف إن ذل ك واج ب علي ه كم ا
يجب عليه السعى في معاشهم.
 -٣أن ي دعو جيران ه وعش راءه إل ى الح ق
بالحكم ة والل ين ،وال دعوة بالعم ل ف وق ال دعوة
بالقول.
وأض يف أن ه :بع د أن يك ون الرج ل م ن آل
الع زائم عل ى الص ورة الت ي يري دها إم ام وقت ه،
ودعا أهله وجيرانه ومحيطه ،فعليه:
 -٤أن يبدأ في توحيد أبناء الط رق الص وفية،
ليكونوا نواة ﻹصﻼح المجتمع المحلي.
 -٥أن يعم ل أبن اء الط رق الص وفية جميعً ا
على إحياء اﻷخﻼق في بل دهم ،وب ث النهض ة ف ي
أبنائها.
 -٦أن يكون أبناء هذا البلد الذي ت م إص ﻼحه
نواة ﻹصﻼح اﻷمة اﻹسﻼمية جمي ًعا.
وف ي ه ذه المق اﻻت نب ين كي ف يك ون التغيي ر
عل ى المس توى الف ردي ،واﻷس ري ،والمحيط ي،
والصوفي ،والوطني ،واﻷممي.

أولى خطوات تغيير اﻷمة هي تغيي ر ال نفس،
فتغيير النفس هو محور اﻹصﻼح الكوني.
ﱠ
يقول ﷲ  :إِ ﱠن ﱠ َ َﻻ يُ َغيِّ ُر َم ا بِقَ ْو ٍم َحت ٰى
يُغَيِّ ُروا َم ا بِأَنفُ ِس ِه ْم) الرع د ،(١١ :وق د أوص ى
رس ول ﷲ  م ن طل ب نص يحته بقول ه) :أب دأ
بنفسك(.



والبدء بالنفس أمر بالغ اﻷهمية؛ ﻷن من يب دأ
بنفسه يكون صادقًا في التغيي ر ،ويح وز رض ا ﷲ
ع ز وج ل وﻻ ي دخل تح ت م ن ق ال ﷲ ع نهم:
َ كبُ َر َم ْقت ً ا عِن َد ﱠ ِ أَن تَقُولُ وا َم ا َﻻ تَ ْفعَلُ ونَ 
)الصف ،(٣ :ويكون مصدقًا عند غي ره ،فإن ك إن
تح دثت م ع غي رك ع ن خل ق بعين ه ،وه م يرون ه
في ك فسيس معون ل ك ،لك ن إن تح دثت ع ن خل ق
ليس فيك فلن يقبل الناس كﻼمك؛ ﻷن فاقد الش يء
ﻻ يعطيه.

أول خط وة ف ي التغيي ر ه ي الجل وس جلس ة
ص فاء لمص ارحة ومكاش فة ال ذات ،وفيه ا يس أل
الفرد نفسه  -بعد أن يقرأ رسالة الضمير:-
 هل أنا مسلم بحق؟. ه ل ل دي عقي دة حق ة ف ي ﷲ ،وف ي رس وله وفي وارثه في هذ العصر؟
 ه ل أحص ل عل ى ثم رة العب ادات؟ أم أؤديالعبادة تأدية العادة؟
 ه ل أخﻼق ي ه ي أخ ﻼق رس ول ﷲ قب ل البعث ة؟ أم أخ ﻼق اﻹس ﻼم؟ أم أس ير عل ى
مكارم اﻷخﻼق؟
 ه ل مع امﻼتي م ع ﷲ ونفس ي ،والمس يءواﻷه ل ،والمس لمين واﻷع داء واﻷص دقاء ،تس ير
وفق الشريعة اﻹسﻼمية أم ﻻ؟
اﻹجاب ة عل ى ه ذه اﻷس ئلة ض رورية ج دا
للث ورة عل ى ال نفس ،وتغييره ا ،فه ي تح دد للف رد
مواطن الخلل في شخصيته وإيمان ه ،وترش ده ﻷن
يبدأ في تغييرها.
وأول خط وات التغيي ر ه ي ض بط بوص لة
العقي دة ف ي ﷲ ورس وله  وال وارث ال ﷴي
بالصورة التي قدمتها في رسالة )الضمير(.

يج ب أن يض ع الف رد ه دفًا أمام ه وه و أن
يكون الصورة المثلى لﻺسﻼم كم ا أراده ﷲ ،وأن
ص ا يف رح ب ه رس ول ﷲ  ويتب اهى
يك ون شخ ً
به أمام اﻷم م ،وأن يس ﱠر إمام ه ،ويعق د الني ة عل ى
التغيير ويسأل ﷲ أن يوفقه في ذلك ويعينه.
كما أن عليه أن يتوقع في أي وق ت أن يس أله
إم ام وقت ه ع ن م واطن الخل ل ف ي شخص يته
وأخﻼقه وإيمانه ،ويعقد العزيمة أنه لن يك ذب ف ي
إجابته أبدًا ،فإن فعل ذلك فإن ه س يتغير ،كم ا تغي ر
الس ارق ال ذي ك ان ف ي عه د رس ول ﷲ ،
فعندما طلب نصيحة من رسول ﷲ  ،قال ل ه:
)ﻻ تكذب( ،فتوقف عن الس رقة ﻻ لش يء إﻻ ﻷن ه

خشى أن يسأله رس ول ﷲ  ع ن الس رقة ،وﻻ
يس تطيع أن يك ذب علي ه ،فتغي ر؛ ﻷن ه تخي ل أن
رس ول ﷲ  ق د يس أله ف ي أي وق ت وه و ﻻ
يستطيع الكذب عليه.
وأي فرد يوالي إما ًما من أئمة أه ل البي ت ،ﻻ
بد أن يك ون لدي ه نف س العزيم ة عل ى ع دم الك ذب
على إمامه ،وأن يجعل التغيير هدف ه؛ حت ى إذا م ا
سأله إمامه يصدقه القول.

ﻻ أقصد هنا أن هن اك م ن يعب د غي ر ﷲ ع ز
وج ل ،ولك ن أقص د م ن أص بح عب دًا لع ادة أو
معصية أو فتنة أو فعل يغض ب ﷲ ورس وله 
وإمامه.
فمن يح ب الم ال ه و عب د للم ال ،وم ن يح ب
النساء ه و عب د للنس اء ،وم ن يح ب المخ درات أو
الخم ور ه و عب د له ذه الموبق ات ﻻ يس تطيع أن
يتخلى عنها.
كذلك من داوم على معص ية كالزن ا والس رقة
والقت ل وغيره ا ه و عب د للمعاص ي والش هوات،
وم ن داوم عل ى الت دخين رغ م علم ه بمض اره
وتحذير إمامه منه فهو عبد له.
وي دخل ف ي ذل ك م ن ي ذهب إل ى أم اكن
المعص ية والله و فيض يع فيه ا وقت ه ،وم ن يش اهد
اﻷف ﻼم اﻹباحي ة أو يم ارس الف واحش الظ اهرة أو
الباطن ة ،وم ن يتخ ذ ق دوة فاس دة م ن الﻼه ين
والﻼعب ين ،أو م ن فُ تن ف ي طريق ه إل ى ﷲ ،أو
سار خلف مفتون سمم عقيدته.
ورا م ن ه ذه
إن أردت التغيي ر ،ف تخلص ف ً
اﻷصنام التي جعلتك عبدًا له ا ،وعب دًا لم ن ي تحكم
فيها ،واعلم أن المتحكمين في الشهوات والمل ذات
ه م اليه ود أع دى أع داء اﻷم ة ،والمتحكم ين ف ي
فتن الطريق هم شياطين اﻹنس والجن ،فﻼ ت والي
عدوك بم داومتك عل ى ع ادة أو فتن ة تجعل ك عب دًا
له ،وأنا أريدك أن تكون عبدًا فقط.
ومن الخطوات المهمة ف ي ال تخلص م ن ه ذه
اﻷص نام والف تن ،أن يعق د المفت ون أو العاص ي
الني ة عل ى التغيي ر الف ردي إذا كان ت فتن ه أو
معاص يه فردي ة ،ويعق د الني ة جماع ة إذا ك ان
يمارسها مع أقرانه ،وهي سنة أمر بها اﻹم ام أب و
العزائم.
فإن كنت تعصى ﷲ مع أص دقاء ل ك أو كن تم
واقع ين ف ي فتن ة جماعي ة ،ف اتفق معه م عل ى عق د
النية جماعة على التخلص منها.
وم ن أص ر عل ى البق اء فيه ا ،فأميت ه بإمات ة
النظر إليه أو السماع له ،وكأنه ل يس موج ودًا ف ي
حيات ك ،فإن ه إن ظ ل عل ى عﻼق ة ب ك م ا ترك ك
تتغي ر أب دًا ،وإن أظه ر ل ك خ ﻼف م ا ي بطن ،ف ﻼ



تنخ دع ي ا بن ي بالثعل ب إذا م ا ج اء ف ي ثي اب
الواعظين.

عن د أه ل ال دنيا وأس اتذة التنمي ة البش رية
والتخطيط ﻻ بد من وضع ج دول زمن ي لل تخلص
م ن اﻷص نام والتغيي ر ،لك ن عن د أه ل التس ليم ﻻ
توجد جداول زمنية.
أل م ت َر أن ص حابة رس ول ﷲ  ق اموا
فأراقوا زجاجات الخمر بمج رد أن أبلغه م رس ول
ﷲ  بتحريمها؟ ،ألم ت َر مؤمنً ا ق ذف التم رات
من فمه بمجرد أن سمع المنادي ينادي للجهاد ف ي
غزوة بدر الكبرى؟.
أه ل التس ليم ﻻ يض عون ج داول زمني ة
للتغيير ،وﻻ ينفذون خط ً
ط ا متدرج ة يتخل ون فيه ا
ع ن الموبق ات بتقلي ل الجرع ة ،وإنم ا يس لمون
أم رهم لق ائمهم بمج رد أن يص در أم ره إل يهم،
ورا دون ح ول م نهم وﻻ ق وة ،وإن
فيتطه رون ف ً
نازعتهم أنفسهم عل ى المعاص ي ،ذكروه ا ب أوامر
القائم ،فظلوا مستقيمين.
وم ن ل م يس تطع فع ل ذل ك بمف رده ،فلي ذهب
لقائمه وليكن بين يديه كالميت حتى يحيا ،كما قال
اﻹمام أبو العزائم ،وسيحييه القائم ب إذن ﷲ وينقي ه
م ن ش وائب المعاص ي ويجعل ه يكرهه ا؛ ﻷن ه
اﻷدرى بمعالجة أمراض النفوس ،تما ًما كم ا فع ل
رس ول ﷲ  م ع الش اب ال ذي ج اءه يطل ب
اﻹذن بالزن ا ،فلم ا ح اوره  ووض ع ي ده عل ى
ص دره ،وق ال) :الله ﱠم ط ِ ّه ْر قلبَ ه ،واغف ر ذنبَ ه،
ض إلي ه م ن
وح ِ ّ
ص ْن فَ ْر َج ه( ،فل م يك ن ش ي ٌء أبغ َ
الزنا بعد ذلك.
وكما فعل رسول ﷲ  مع سيدنا عمر ب ن
الخط اب  ،ح ين ق ال ل ه :ي ا رس ول ﷲ ،وﷲِ
ى من كل ش يءٍ إﻻ م ن نفس ي .فق ال
ﻷنتَ أحبّ إل ﱠ
ي ) :ﻻ والذي نفس ي بي ده؛ حت ى أك ون
له النب ﱡ
أح ب إلي كَ م ن نفس ك( ،فأمس ك رس ول ﷲ 
بيديه ،فق ال ل ه عم ر) :فإن ه اﻵن وﷲِ ﻷن تَ أح ب
ي ) :اﻵن ي ا
ى م ن نفس ي( ،فق ال ل ه النب ﱡ
إل ﱠ
عُمر(.
ف اﻵن ..اﻵن ..ل يس هن اك وق ت لنض يِّعه ف ي
جداول زمنية ،فمن نوى التغيي ر فليري ق معاص يه
ورا ،وليخ رج حب ه للش هوات م ن
عل ى اﻷرض ف ً
قلبه فيطرحه أرضًا.

إن ك ان م ن أراد التغيي ر مقص ًرا ف ي
الطاع ات والعب ادات فعلي ه أن يق وم م ن جلس ة
ق رار التغيي ر ليص لي ف رض الص ﻼة ال ذي ف ي
وقت ه ،وي داوم عل ى الص ﻼة والص يام والزك اة

وجمي ع ف روض ﷲ ف ي وقته ا ،وأن يت درج ف ي
السنن؛ حتى يكون على الصورة الت ي ك ان عليه ا
رسول ﷲ  وأصحابه.
هن اك م ن ي رون ض رورة أداء العب ادات
الفائت ة ،وه ذا أم ر واج ب عل ى ك ل م ن اس تطاع
ً
سبيﻼ ،أما من كبر سنه أو ض عف جس مه ،أو
إليه
ص رعته اﻷم راض واﻷوج اع ،ف اﻷولى ل ه أن
يؤدي اﻷخﻼق الفائت ة ع ن الص لوات الفائت ة ،ف إن
ل م يك ن ل ك وق ت أو ق درة ﻷداء العب ادات بس بب
العوامل التي ذكرتها ،فﻼ تفوتك ثمرتها.
أم ا الق ادر فعلي ه القض اء مت ى اس تطاع ،م ع
أداء اﻷخﻼق الفائتة في نفس الوقت.
وأول اﻷخ ﻼق الت ي يج ب أن يتخل ق به ا
فورا هي :الصدق واﻷمانة ،فإنهم ا أخ ﻼق
السالك ً
رس ول ﷲ  قب ل البعث ة ،وﻻ يك ون المس لم
مسل ًما إﻻ إذا كان متصفًا بهما ،ثم علي ه أن يتخل ق
ب أخﻼق اﻹس ﻼم ،ويجع ل هدف ه الوص ول لمك ارم
اﻷخﻼق.
وعلى السالك أن يقرأ الكت ب والمق اﻻت الت ي
أمﻼها أو كتبها إمامه؛ ليلحق ما فاته م ن الم نهج،
ويكون في نفس مستوى إخوانه.
وفي حالتنا فإن من فاته قراءة كت ب مراح ل:
تمس ك المس لم بإس ﻼمه تمس ًكا يقيني ا ،وتحص ين
المس لم م ن ف تن اﻷع داء ال داخليين ،وتحص ين
المس لم م ن ف تن اﻷع داء الخ ارجيين ،علي ه أن
يقرأها؛ حتى يلحق ما فاته ،ويسير معي بع د ذل ك
خطوة خطوة.

لن يستطيع من نوى التغيي ر المداوم ة ،إن ل م
تك ن ل ه ق دوة تض بط بوص لته إذا م ا انحرف ت،
والقدوة الواجبة على كل ف رد ف ي اﻷم ة ه ي إم ام
الوق ت ،فإن ه أدرى ب أمراض النف وس ف ي وقت ه
وبواجب الوقت ،وهو يرشد السالك لما في ه الخي ر
له وﻷمته.
وقد قدمت لﻸمة جميع أنواع الق دوة؛ حت ى ﻻ
يجد أحد صعوبة في اﻻقتداء :حي ث قمن ا بت دريس
الس يرة النبوي ة وس يرة أه ل البي ت ،ث م طباعتهم ا
ف ي م ؤلفي )الس يرة النبوي ة ﻷب ي الع زائم(،
و)موسوعة س يرة أه ل البي ت( ،لتق ديم رس ول ﷲ
 وأئم ة أه ل البي ت كأس وة وق دوة ص الحة
لﻸمة.
وأص درنا كت اب )الص ﻼة والس ﻼم عل ى
وال دي خي ر اﻷن ام( ،ﻹظه ار أب وي المص طفى
 كق دوة بع د دف ع ش به الوه ابيين عنهم ا،
وكتاب )القول الصائب في إسﻼم أبي طالب( ل رد
ش بهات اﻷم ويين عن ه ،وك ذلك كت اب )أم اﻷن وار

فاطم ة الزه راء( لتق ديم الس يدة الزه راء ق دوة
لنساء اﻷمة.
ث م س ننت اﻻحتف ال بموال د أص حاب العب اءة:
)اﻹم ام عل ي والس يدة الزه راء واﻹم ام الحس ن
واﻹم ام الحس ين  ،(بجان ب الس يدة آمن ة بن ت
وه ب  وال دة المص طفى  -وه و أول
احتف ال ف ي ت اريخ اﻹس ﻼم -ومول د الس يدة زين ب
الكب رى  ،ومول د س ماحة الس يد ع ز ال دين
ماضي أبي الع زائم ،ليبق ى ذك رهم حاض ًرا معك م
دو ًما.
وأص درت كت ب )خ اتم ال ُو ﱠراث الﷴي ين(،
و)ص ّدِيق ال دعوة العزمي ة( ،و)عم ﻼق ال دعوة
ِ
العزمية( ،لتقديم اﻹمام أبي العزائم وخلفائه كقدوة
ﻵل العزائم واﻷمة.
كم ا ق دمت ع ددًا م ن الق دوات القريب ة م ن
الناس ف ي كت ابي )نم اذج الق دوة الحس نة( ،ق دوات
ليس وا أئم ة وليس وا أنبي اء ،لك ي ي درك الن اس أن
أمرا صعبًا.
الوصول للقدوة ليس ً

بع د أن يك ون الس الك ق د تطه ر م ن رج س
المعاص ي وخط ا خط وات ثابت ة عل ى طري ق
اﻻستقامة واقتدى بإمام وقته ،أو من رض ي ع نهم
إمام وقته ،وج ب علي ه أن يف تح عقل ه وقلب ه لتلق ي
العلم الوافر والحال النافع.
أم ا تفت يح العق ل ،فيك ون ب اﻻلتزام ب المنهج
الص وفي؛ وه و كم ا عرض ه اﻹم ام المج دد الس يد
ﷴ ماض ي أب ي الع زائم) :ه و عل م الب اطن ،وه و
علم يع رف من ه أح وال ال نفس ف ى الخي ر والش ر،
وكيفية تنقيتها م ن عيوبه ا وآفاته ا ،وتطهره ا م ن
الصفات المذمومة ،والرذائل والنجاسات المعنوية
التى ورد الشرع باجتنابه ا ،واﻻتص اف بالص فات
المحم ودة ،وه ى الص فات الت ى طل ب الش رع
تحص يلها ،وكيفي ة الس لوك والس ير إل ى ﷲ تع الى
والفرار إليه(.
وقد أصدر اﻹمام أبو الع زائم وخلف اؤه العدي د
م ن الكت ب ع ن التص وف دو ًرا وح ً
اﻻ وس لو ًكا
ومنه ًج ا ،وك ذلك ردوا ش بهات أع داء التص وف
والمشككين في المنهج الصوفي ،وجب قراءتها.
أم ا تفت يح القل ب ،ف ﻼ يك ون إﻻ بالتس ليم
المطل ق للمرش د الق ائم ،وك ل س الك م أمور أن
يك ون بكل ه لﻺم ام الق ائم ،كم ا ق ال اﻹم ام أب و
العزائم) :ﻻ تكن بكلك إﻻ لنبي ،أو وارث نبي(.
وم ن ك ان بكل ه ﻹمام ه الق ائم ،س اعده اﻹم ام
ف ي إزال ة الس واد ال ذي راكمت ه الف تن والمعاص ي
على قلبه؛ حتى يصفى قلبه ويك ون مس تعدًا لتلق ي
النور والسرور من قائم ه ،ف إن الن ور يس ري م ن



قلب إلى قلب ،وﻻ يتلقاه القلب إﻻ إذا كان صافيًا.

أغل ب الس الكين يحب ون المرش د ،والمرش د
يحب السالكين المفردين القصد في طريق ﷲ حب ا
عام ا؛ ﻷنه م أبن اؤه ال روحيين ،لك ن عل ى الس الك
أن يحرص على أن يكون له حيز خ اص ومنزل ة
متفردة في قلب مرش ده ،وذل ك ﻷن ﷲ ينظ ر إل ى
رجال في قلوب رج ال ،فيرض ى ع نهم لوج ودهم
فيها ،كما أخبرنا اﻹمام أبو العزائم.
فعل ى الس الك أن يح رص عل ى أن يك ون ف ي
قل ب إمام ه ،وﻻ يك ون ذل ك إﻻ ب اﻻلتزام بمنهج ه
يرا وس لو ًكا ،والتخل ق بأخﻼق ه،
وأوام ره س ً
والتأدب بآدابه.
والوجود في قلب المرش د ﻻ يك ون ب اﻷقوال،
وإنم ا ب اﻹخﻼص ف ي التغيي ر ،واﻹخ ﻼص ف ي
اﻷعم ال ،واﻹخ ﻼص ف ي الس ير ف ي طري ق ﷲ،
واﻹخ ﻼص ف ي ح ب ال دعوة وص احبها والق ائم
مقام ه ،واﻹخ ﻼص ف ي تنفي ذ أوام ر المرش د،
واﻹخﻼص في العمل لرفعة الدعوة.
وإذا ما أصبح الس الك ف ي قل ب مرش ده ،فإن ه
يخب ره ب ذلك ويعامل ه به ذه المنزل ة ،وه ي س نة
اﻹمام أبي العزائم ،حيث كان يخبر خل ص رجال ه
بأنهم ف ي قلب ه ،ويخب رهم بمن ازلهم ومقام اتهم ف ي
قلب ه ،وه و س ر دع اء اﻷتب اع المخلص ين دو ًم ا:
)الله م اجعلن ا ف ي قل ب اﻹم ام الق ائم(؛ ﻷنه م
يدركون قيمة هذه المنزلة.

أمرن ا المص طفى  أن نب دأ بم ن نع ول،
ل ذلك ف إن أول ى الن اس ب دعوتهم للتغيي ر ه م أه ل
السالك.
وﻻ يستطيع هذا السالك التغيي ر ف ي أهل ه ،إﻻ
بف ي
إذا تح ول م ن ش
اص مض طر ٍ
خص ع ٍ
ٍ
ً
مشغوﻻ بدنياه ،إلى شخص
سلوكه مفتونًا في دينه
آخ ر ق دوة يس رهم وج وده ،وي رون في ه أث ر
الصﻼح.
وﻻ يكون الس الك عل ى ه ذه الص ورة ،إﻻ إذا
رضي عنه إمامه ،فإن الرضا يمثل إجازة للس الك
ً
مؤهﻼ ﻷن يه دي
بأن تغييره قد قُبل ،وبأنه أصبح
غيره.
في المقال المقبل سنبين كيف يهدي الش خص
المصلح أهله وأقرباءه.
وص لى ﷲ عل ى س يدنا ﷴ وعل ى آل ه
وصحبه وسلم.

)(٤
)(٣

اج َبـةٍ() ،(٢وعــن ســيدنا أبـى أيــوب اﻷنصــارى
َو ِ

سـل ِِم
سل ِِم َ
علَى ا ْل ُم ْ
 عن رسول ﷲ ) :حَقﱡ ا ْل ُم ْ
اج ًبــا
صــا ٍل ،إِ ْن َتــ َركَ مِ ْن َهــا َ
ســتﱡ خِ َ
ِ
شــيْئا ً َتــ َركَ َو ِ
علَ ْيهِ() (٤وقد جمـع تلـك الخصـال كلهـا اﻹمـام أبـو
َ
طالب المكى) (٥فى كتاب) :قوت القلوب(.
نبدأ أوﻻ ً بذكر عشر خصال ،ثم نذكر بعدها مـا
لما كانت اﻵداب إما أن تكون آدابًا فى عبـادات،

زاد عليهــا ،فأمــا الخصــال العشــرة التــى كثــرت

أو فى معامﻼت ،أو فى تزكيـة النفـوس وتطهيرهـا،

اﻷخبار بها فهى:

أو فى طريق الدعوة إلى ﷲ وإرشاد عباده بالحكمة
والموعظـــة الحســـنة ،أو آداب تعلـــيم العلـــم
وتلقيه ،وغير ذلك من اﻵداب.
وكل نوع من تلك اﻷنواع له أحكام خاصـة

 -١أن يسلم عليه إذا لقيه.

اﻹمام ا دد

 -٢ويجيبه إذا دعاه.
 -٣ويش ّمته إذا غطس.

اﻟﺴﻴد ﳏﻤد ماﺿﻰ أﺑﻮ اﻟﻌﺰاﺋﻢ

 -٤ويعوده إذا مرض.

بـه .أمـا آداب العبــادات والمعـامﻼت فقـد تقـدّم
الكﻼم عليها فى قسم اﻷحكام الشرعية من كتاب )أصول الوصول(
مستوفاة ،وﻻ بـد لكـل مريـد مـن تحصـيل الضـرورى منهـا .وقـد
استوفينا آداب تزكية النفوس وتطهيرها فى كتبنا ،وآداب اﻷخـوة
وما يتعلق بذلك فى كتاب) :شـراب اﻷرواح( وقسـم علـوم اليقـين
من كتاب) :أصول الوصول( .وعند بيان الطريقـة المسـتقيمة فـى
كتاب) :معارج المقربين().(١
ونريد فى هذه الرسالة أن نبين اﻵداب التـى ينبغـى أن يكـون
عليها المسلم ﻷخيه المسلم ،والمتعلم للمعلم ،وآداب الـدعوة إلـى
ﷲ ،وما ينبغى أن يكون عليه العلماء فـى حـال إقامـة الحجـة ،
ودفع الشبهة عن سنة رسول ﷲ ،ومحو البدع.

 -٥ويشهد جنازته إذا مات.
ويبر قسمه إذا أقسم عليه.
-٦
ّ
 -٧وينصح له إذا استنصحه.
 -٨ويحفظه فى غيبته إذا غاب عنه.
 -٩ويحب له ما يحب لنفسه.
 -١٠ويكره له ما يكره لنفسه.
سل ِِم،
َق ا ْل ُم ْ
وعن أنس قال :قال رسول ﷲ ) :أ َ ْربَ ٌع مِ ْن ح ّ ِ
سـت َ ْغف َِر ل ُِمـ ْذنِ ِب ِه ْمَ ،وأ َ ْن ت َـ ْدعُو ل ُِمـ ْد ِب ِر ِه ْم،
سـ َن ُه ْمَ ،وأ َ ْن ت َ ْ
أ َ ْن ت ُِعـينَ ُمحْ ِ
َو ْ
ب تَائِبَ ُه ْم( .
أن تُحِ ﱠ
)(٦

وقد كان ابن عباس 

يؤكد هذا المعنى خاصة للمسلم على

المسلم ،ويفرضه فرض الحﻼل والحرام ،ويفسر به قولـه تعـالى:
ُ ر َح َما ُء بَ ْينَ ُه ْم) الفتح.(٢٩ :
لما كانت اﻵداب الواجبة ﻻ بد وأن تكون أوجبها ﷲ تعالى أو

فهذه الخصـال المـذكورة جامعـة مختصـرة ﻻ عـذر ﻷحـد فـى

أوجبها رسول ﷲ  ،وقد تتبعت اﻷحاديث الواردة فى حقـوق

ً
إيمانـا أقـومهم بهـا،
تركها إﻻ من عذرته السنة ،وأكمل المؤمنين

المسلم على المسلم ،فظهر أن جميع ما ورد عن رسول ﷲ 

وأسرعهم إليها.

فى الحقوق الواجبة على كل مسلم ﻷخيه أربع عشرة خصلة ،أمـا

ىح ﱠ
َظ ـهُ ِم ـنَ
وفــى الخبــر عــن رســول ﷲ َ :
)م ـ ْن أُع ِْط ـ َ
ظهُ مِ ْن َخي ِْر ال ﱡد ْنيَا َواﻵخِ َر ِةَ ،و َم ْن ُحـ ِر َم ح ﱠ
ى َح ﱠ
َظـهُ
ِّ
ق؛ فَقَ ْد أ ُ ْعطِ َ
الر ْف ِ

قولى :الواجبة على كل مسـلم؛ فلمـا ورد فـى لفـظ اﻷحاديـث عـن
سل ِِم سِتﱡ خِ صّا ٍل
سل ِِم َ
علَى ال ُم ْ
ﻲ ِ بن أبى طالب ِ ) :ل ْل ُم ْ
سيدنا عل ّ

ق؛ فَقَ ْد ح ُِر َم َح ﱠ
ظهُ مِ نَ َخي ِْر ال ﱡد ْنيَا َواﻵخِ َر ِة().(٧
مِ نَ ِ ّ
الر ْف ِ



يســبق لهــم تحصــيل العلــم،
يقتــــدون بــــبعض أدعيــــاء
فيـــدخلون فـــى
الطريــــقُ ،

       


إن التســليم للمرشــد هــو تســليم
ً
مﻼحظـا أنـك إنمـا تصـحب
ورسوله ،

قلــوبهم أن التس ـليم للشــيﺦ -

   

مهمــا كــان وعلــى أى حــال



رسـول ﷲ  فـى ذات المرشـد ،ومعنــى

كـــان  -خيـــر ،وﻻ يصـــل

ذلك  -إن كنت تجهل  -أنك تسمع منه وترى

السالك إلى ﷲ إﻻ بالتسليم للشيﺦ ،ثم يعملون

مرة واحدة ،إلى القبض المستمر مع سـلطان

ى ،الـذى كـان عليـه
فيه الحق الصـريح الجلـ ّ

أمــام المريــدين صــريح الحــرام ،أو يقولــون

الرجاء.

رســـول ﷲ  وأصـــحابه ،صـــلوات ﷲ

صــريح الكفــر ،ويــأمرون بتــرك الفــرض

وهذه أحوال الصادقين التـى كـان عليهـا

وسﻼمه عليه وعليهم ،فتكـون كأنـك سـمعت

والســنة ،وينهــون عــن اﻷعمــال الشــرعية،
فيس ّلم لهم أهل الجهالة تسليم اﻷعمى ﻻعتقـاد

أصــحاب رس ـول ﷲ ومــن ت ـبعهم بإحســان.

وفــى هــذا المعنــى مــا ورد عــن أبــى يزيــد

أنهم أهل الحقيقة وأنهم ارتقوا عن الشـريعة،
ويضــربون مـ ً
ـثﻼ يــدل علــى كمــال جهــالتهم

قالوا :أنت أبو يزيد ،قـال :أنـا محمـد رسـول

فيقولون) :إن كان شيخك حمار امسك ذيله(،

ﻲ بعــين العصــمة،
ﷲ ،يعنــى ﻻ تنظــروا إلــ ﱠ

مبالغة فى التسليم اﻷعمى ،وكم من فئـة مـن

اﻹقــدام؛ ﻷن تلــك اﻷحــوال العَ ِل ﱠي ـة ﻻ يقــوى

ﻲ بعين البصـيرة ،فـإن كنـت
ولكن انظروا إل ﱠ
علــــى مــــا كــــان عليــــه رســــول ﷲ 

الناس استحوذ عليهم الشيطان فأنسـاهم ذكـر

عليها إﻻ أهل التمكين ممـن جـذبتهم العنايـة،

ﷲ!!.

والتسليم لصاحبها شﻲء ،وتقليده شىء آخر.

تعــالى

مــن رســول ﷲ ،ورأيــت رســول ﷲ 
)(٨

البسطامى

)رحمه ﷲ( من قوله) :من أنا؟

ولكن تلك اﻷحوال ﻻ تـروق فـى أعـين أهـل
الســوء ،فلــيس للســالك أن يســلم بهــا مقلــ ًدا
صـــاحبها  -وإن كانـــت هـــى خـــالص روح
ً
خوفــا عليــه مــن الرجــوع بعــد
الشــريعة -

فاصـــــحبونى ،وإن خالفـــــتُ رســـــو َل ﷲ

كثيـرا مـن الخلـق.
وقد أضل إبليس بهذا
ً

فقومونى( .وهذا أساس الطريـق ،فـإن الحـق
ِّ

ق المشـهورة فـى اليهـود
ومن نظر إلى ِ
الفـ َر ِ
والنصــــارى وأســــباب تفــــرقهم؛ لعلــــم أن

والتزيى بأزياء ال ﱡنساك ،وعمل الحيـل لجمـع

البعيد البغيض الدنىء ،وﻻ تقبل الباطل؛ ولو

الشيطان  -لعنه ﷲ تعـالى  -هـو الـذى أفسـد

أموال الناس ،والظهـور أمـامهم بمـا يجعلهـم

ى العالم الورع الزاهد.
من الول ّ
وأهل السـلوك يعرفـون الرجـال بـالحق،

العقائــد واﻷخــﻼق واﻵراء ليضــل عبــاد ﷲ.
ً
وفرقــا؛ ﻷن
وقــد أصــبح المســلمون شــيعًا

يعتقدون فيه ويعظمونه ،مع ما يخالف كتـاب
ﷲ وسنة رسول ﷲ؛ ﻷنـه شـهر بـين العامـة

وﻻ يعرفون الحق بالرجال .وما أفسد العقائد

أكثرهم جهل طريق معرفة الرجـال ،فعـرف

أن أوليــاء ﷲ تعــالى  -كاﻹمــام الســيد أحمــد

وأذهب اﻷنـوار واﻷسـرار إﻻ معرفـة الحـق

الحق بالخلق ،فكان الخلق أمامـه هـم الحجـة

البــــدوى  ،وكاﻹمــــام الســــيد إبــــراهيم

بالرجــال ،فيقــال :قــال ســيدي فــﻼن ،وقــال

علـى الحـق ،بعـد أن كـان الحـق هـو الحجـة

الدسوقى ،وكاﻹمام السيد الرفاعى ،وكاﻹمـام

شـهيرا .والحقيقـة أن
سيدى فـﻼن متـى كـان
ً

علــى الخلــق ،وأعنــى بــالحق :هــو كتــاب ﷲ

السيد عبد القادر الجيﻼنى  جمي ًعا  -كانت

نعرف الرجال بالحق مهمـا كانـت درجـتهم،
وبذلك تكون ً
أهﻼ للحـق ومحـﻼ لـه ،وتكـون

وسنة رسول ﷲ .

لهم أحوال لم ينالوهـا إﻻ باﻻصـطﻼم وتـرك

أنا ﻻ أنكـر أن ﻷهـل السـلوك الصـادقين
ً
أحواﻻ تـدعوهم إلـى مـا ﻻ يقبلـه العقـل ،وﻻ

السنة والكتاب ،وهـذا محـض الكـذب علـيهم
؛ ﻷنهم سلكوا طريق ﷲ تعالى على أيدى

فــإن ﷲ تعــالى أخبــر أن أهــل المعيــة رجــال

يتحملــه الشــرع المعلــوم لﻸمــة ،ولكــن تلــك

اﻷئمــة المرشــدين ،العلمــاء الربــانيين؛ حتــى

اتصفوا بصفات ذكرها فى آخـر الفـتح ،ولـم

اﻷحــوال تــدعو إلــى تــرك اﻷســباب ،وإلــى

ً
مبلغـا جعلهـم ﻻ يتنفسـون
بلغوا مـن التمكـين

سع لنا وهو الواسع العليم.
صا ،فو ّ
يذكر أشخا ً

الفــرار مــن العمــران ،إلــى اعتــزال الخلــق

ومــن اتصــف بتلــك الصــفات كــان مــن أهــل

أجمعين ،إلى خرق العادة مـن طبـع السـالك،

معية رسول ﷲ  ولـو كـان فـى زماننـا

شكرا،
سا إﻻ ويقومون بمقتضى الوقت فيه
َنفَ ً
ً
وصبراً ،
قوﻻ وحا ًﻻ ،ومن أحـبﱠ أن
ورضا ًء
ً

إلى مخالفـة المألوفـات ،إلـى اعتـزال الخلـق

يعلــم ذلــك فليقــرأ تــراجمهم فــى مواضــعها.

هذا أو بعده.

واﻷنس بالحق ،إلى الصولة بالحق على أهل

ولجهل العامة بسير أولياء ﷲ تعـالى سـمعوا

الباطل مهمـا كانـت مقامـاتهم ،إلـى الصـمت

مــن أخبــارهم التــى كــان يكــرمهم ﷲ بهــا،

فوق الخلق ،فاقبـل الحـق؛ ولـو مـن الغريـب

صادقًا إذا قلـت :إنـى فـى معيـة رسـول ﷲ،

بعض من ﻻ بصيرة لهـم فـى الـدين ولـم



أما اﻷحـوال الشـيطانية التـى منهـا تـرك
اﻷعمال الشرعية ،والتعرض ﻷماكن ﱡ
الشـ َبه،



الســالك  -فــإن ِه ﱠم ـةَ الســالك وإرادتــه تبلغــه
ع ِل َم
عمِ َل ِب َما َ
المقصد ،بدليل قوله َ ) م ْن َ
َو ﱠرثَهُ ﷲُ تَعَالَ ِى ِع ْل َم َما لَ ْم َي ْعلَ ْم().(٩

         

أبر الناس بوالديه ،وأوصل
 -٣أن يكون ّ


 

الناس لرحمه ،وأرحم النـاس بـذوى قرابتـه؛

.

البــر والرحمــة والصــلة
حتــى يــؤ َمن علــى ِّ

وجهلـوا ســيرهم فــى بـدايتهم ،وســلوكهم فــى
نهايتهم.
وكيــف يســلم الســالك طالــب النجــاة مــن
هول يوم القيامة بصحبة مـن يهلكـه بمخالفـة
سنة رسـول ﷲ ؟! وهـذا لـيس بتسـليم،
ى.
ى ﻻ خفـ ّ
وإنما هو جهل بالحق ،وحـظ جلـ ّ

بالسالكين ،فإن من فقد البر والصلة والرحمة
التى أوجبها ﷲ عليه؛ كيـف يتجمـل بهـا فـى


اﻹمــام الممنــوح المجتهــد ،الملهــم فقــه
الكتاب والسنة فى كل زمان بحسبه.
وهــو المرشــد الكامــل الــذي يقيمــه ﷲ

ومن سبقت له الحسنى حفظه ﷲ مـن بدايتـه

تعالى فى كل زمان احتاج المسلمون فيه إلى

لنهايته مما يخالف رسـول ﷲ  ،وأيقـظ

البيــان ،وهــو الفــرد الكامــل الــذي ﻻ تخلــو

قلبه للتوبة عند حصـول الزلـل ،قـال تعـالى:
ســـ ُه ْم َ
ِف ِ ّمـــنَ
إِ ﱠن ﱠالـــذِينَ اتﱠ َقـــواْ إِ َذا َم ﱠ
طـــائ ٌ

بالحجـة ،ويسـمى عنـد

ﱠ
الشـ ـ ْي َط ِان َتـــذَ ﱠك ُرواْ َفـ ـإِذَا ُهـــم ﱡمب ِْصـــ ُرونَ 
)اﻷعراف.(٢٠١ :
وللتســليم مقــدار مخصــوص إذا تجــاوزه
السالك وجب عليه أن ﻻ يتبـع أسـتاذًا ،وهـذا
المقدار هـو التسـليم لرسـول ﷲ  ،فـإن
خالف المرشد ما كان عليه رسـول ﷲ وقـف
عن اﻻقتداء به حتى يستبين له الحق فيـه ،أو
يسأله عن مأخذه من كتـاب ﷲ تعـالى وسـنة
علَى
سانُ َ
اﻹ ْن َ
رسول ﷲ ،قال ﷲ تعالىَ  :ب ِل ِ
ص ِي َرة ٌ) القيامة (١٤ :والعاقل ﻻ يقلد
َن ْف ِس ِه َب ِ
ونـذيرا ،مب ّي ًنـا
بشـيرا
إﻻ من بعثه ﷲ بـالحق
ً
ً
لنا محاب ﷲ ومراضيه.
والمرشــد يبــين لنــا مــا خف ـﻲ مــن بيــان
رسول ﷲ  ،وما كان عليه اﻷئمة الهداة
من الصحابة والتابعين.
ومسلم يقلد تسليم اﻷعمـى ،لغيـر رسـول

اﻷرض منه ليقـوم

ام ال ُم َج ّدِد.
آل العزائمِ :
اﻹ َم َ
العـــالم العابـــد ،هـــو مســـتنبط الطريـــق

والشجاعة ،والكرم ،كل ذلك فى ﷲ تعالى.
ومــــن اﻷدب مــــع اﻹمــــام أن ينتخــــب
المريـدون أكبـر أوﻻد اﻹمــام شـي ًخا للطريــق
) (١٠

بعده

ثم اﻷصغر فاﻷصـغر؛ حتـى ينتهـى

أبنــاء اﻹمــام ،فينتخــب مــن أفــراد اﻷســرة
بروحانيــة رســول ﷲ ؛ حتــى يحصــل

وصاحبه ،وله السـمع والطاعـة مـن مريديـه

المدد المقصود من السلوك.

مــادام عـ ً
ـامﻼ بالكتــاب والســنة ،ســال ًكا علــى



مناهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين

هو السالك الـذي حصـل علـوم الشـريعة

وتابع التابعين ،وإليه فى حياتـه ترجـع أمـور

والحقيقة والطريقة ،وأقامه الشيﺦ مقامـه فـى

الدين ،وبه فى حياته يكون اﻻقتداء والتقليـد،

غيبتــه ،أو أقامــه فــى حضــوره فــى عمــل

مــا لــم يخــالف فــى قــول أو عمــل أو حــال

خاص ،وهو أشبه بالشيﺦ فى جميع صفاته.

صريح السنة.




شيﺦ الطريق هو الذي يقـوم مقـام اﻹمـام
بعــد وفاتـــه ،وهنــا يجـــب ﻹقامتــه شـــروط
تسـتوفى؛ حتــى يمثــل اﻹمـام مــن كــل أنحــاء
كماﻻته.



هو القائم مقام الشيﺦ فـى تلقـين الطريـق
واﻷوراد واﻷسـماء وافتتــاح مجـالس الــذكر،
فإذا جمع ﷲ له اﻷدب وعلـم التربيـة وعلـوم
الظــاهر؛ تع ـ ّين عليــه القيــام بــالعلم والعمــل
للمريدين ،وإن لم يتوسع فى علوم الشـريعة؛
لزم أن يكون له أخ عالم ِّ
يعلم المريدين كتـب
اﻹمام فـى الشـريعة والطريقـة والحقيقـة كـل

أدبــ ـا
 -١أن يكــــون أكمــــل النــــاس ً

ﷲ  ولغير العلماء أهل الخشية من ﷲ؛
ﻻ يكون مسـل ًما ،بـل وﻻ إنسـا ًنا .وﷲ يحفـظ

أدب.

الجهالة الناسين يوم الحساب آمين.

 -٤العفــــــاف والوفــــــاء ،والعدالــــــة،

المتصـــف بكـــل تلـــك المعـــانى ،المتصـــل

ولرسوله وﻹمام الطريق ،فـإن الطريـق كلـه

أمــة ســيدنا وموﻻنــا محمــد  مــن دعــاة

النوافل؟!!.

 -٢أن يكون أكمـل النـاس شـب ًها باﻹمـام
فــى العلــم بقــدر مــا يجــب للســالك ،فــإن زاد
فخير عميم ،وإﻻ  -بأن لم يزد عن قدر تربية



مطيع ـا
بقــدر اســتعداده ،ويكــون اﻷخ المعلــم
ً
لخليفة الخلفاء فيما هو خير.


هذا الخليفة يقوم مقام خليفـة الخلفـاء فـى
غيبته ،وفى حضوره بما يؤذن بـه أو يرتـب

عليه.

لعلو إشاراتهم.
العلم ّ ِ





 

     

هو من يعينه اﻹمـام أو النائـب عنـه فـى

وهـــم الراســـخون فـــى

مدينـــة مـــن المـــدن ،أو فـــى دار المشـــيخة

العلم ،أهـل الحفـظ والسـكينة

والزوايا ،وعليه وظائف أخـرى هـى :خدمـة

واليقين الحق.

مجالس العلم والذكر ،ورعاية اﻹخوان خدمة



وصل ًحا وإصﻼ ًحا ،وخدمة الزاوية واﻷماكن
الخاصة للذكر والمذاكرة.


هو من يقوم مقام نقيب النقباء فى غيبته.

   



وهــم أهــل اﻷحــوال الصــادقة التــى هــى
برهــان علــى صــدق دعــواهم ،وهــم خــدام
الطريق واﻹخوان ،والـدعاة بـالقول والعمـل
والحال إلى الخير.

وعليــه وظــائف أخــرى فــى خدمــة الزاويــة
واﻹخــــوان ،والســــؤال عــــنهم إذا غــــابوا،
ودعوتهم إلى المجتمعات ،ويلـزم أن يكونـوا
ثﻼثة نقباء أو أكثر عند اللزوم.


وقد تقدم الكﻼم عليه.


وهو الذي تلقّى علوم الشريعة والحقيقـة،
فورثـه ﷲ علـم مـا لـم يكــن
وعمـل بمـا علـم ﱠ
ُ
َب فِى قُلُو ِب ِه ُم
يعلم ،قال ﷲ تعالى :أ ْو َلئِكَ َكت َ
اﻹي َمانَ َوأ َ ﱠي َدهُم ِب ُروحٍ ِ ّم ْنهُ) المجادلة.(٢٢ :
ِ
وهــم ثﻼثــة أنــواع :أبــدال الرســل،
صديقين ،وأبدال الروحانيين.
وأبدال ال ِ ّ
)أ( أبدال الرسـل :وهـم الـذين ألهمهـم
ﷲ غـــوامض أســـرار الحكمـــة ،قـــال أميـــر
المؤمنين عمر بن الخطاب ) :اقتربُوا من
أفوا ِه العباد فإنهم ت ُجلى لهم حقـائق صـادقة(،
اهـدُواْ فِ ِي َنـا لَن َْهـ ِد َي ﱠن ُه ْم
قـال تعـالىَ  :و ﱠالـ ِذينَ َج َ
سبُلَنَا) العنكبوت.(٦٩ :
ُ
)ب( أبــدال الصــديقين :هــم أصــحاب
ورثة الرسل عليهم الصﻼة والسﻼم.
)ج( اﻷبدال الروحـانيون :هـم الـذين
اختطفتهم يد العناية ،وصاغ ﷲ نفوسـهم مـن
نور جماله ،واﻷ َ ْولَى أن ﻻ يصحبهم إﻻ أَ ْهـ ُل

) (١تطلب هذه الكتب وغيرها من مؤلفات اﻹمام
أبى العزائم  من مكتبة )دار الكتاب الصوفى(
التابعة لمشيخة السادة العزمية  ١١٤ش مجلس
الشعب – القاهرة.
) (٢جاء فى كتاب قوت القلوب ﻷبى طالب
المكى  ٧٨/٢فى باب )ذكر سنن الجسد( ،وكذلك
فى تاريﺦ بغداد للخطيب البغدادى  ٤٨/٤طبعة
دار الكتب العلمية – بيروت ،وفى تاريﺦ واسط
للواسطى  ١٣٦/١عالم الكتب – الطبعة اﻷولى
١٤٠٦هـ.
) (٣ذكر خالد بن يزيد أبا أيوب اﻷنصارى فى
أهل الصفة .توفى بالقسطنطينية ودفن فى أصل
سورها.
) (٤جاء فﻲ إتحاف الخيرة المهرة  ،١٨٧/٥وفى
مسند الحارث  ٨٥٦/٢حديث  ،٩١٠وفى قوت
القلوب ﻷبى طالب المكى .٧٨/٢
) (٥هو محمد بن على بن عطية الحارثى المكى
ويكنى أبا طالب ،توفى فى بغداد سنة  ٣٨٦هـ
ودفن هناك.
) (٦جاء فى إحياء علوم الدين ،٩٥/٣ ،١٩٤/٢
وفى تخريج أحاديث اﻹحياء  ٣٣٨/٤حديث
 ،١٨٣٨وفى قوت القلوب ﻷبى طالب المكى
 ٧٨/٢فى )ذكر سنن الجسد(.
) (٧كشف الخفاء ومزيل اﻹلباس للشيﺦ إبراهيم
اﻷقلونى ج  ١١ص  ،٢٦٨وفى كنز العمال
 ٣٨/٣حديث  ٤٥/٣ ،٥٣٦٨حديث ،٥٤٠٨
 ٤٧/٣حديث  ،٥٤٢٣وفى المسند الجامع
 ٤٣٥/٣٣حديث  ٥٤/٥١ ،١١٠٢٤حديث
 ،١٦٩٦٩وفى تحفة اﻷشراف  ٨١/١٠حديث
 ،١١٠٠٣وفى روضة المحدثين  ٥٠/٦حديث
 ،٢٣٢٥وفى تخريج أحاديث اﻹحياء ٢٠٩/٧
حديث  ،٣١٣٤وفى أسنى المطالب ٢٦١/١
حديث  ،١٣٤٢وفى المقاصد الحسنة للسخاوى
 ٦٢٤/١ ،١٩٤/١حديث  ،٧٥٤/١ ،١٠٦٤وكذا



فى كشف الخفا للعجلونى ٢٢٨/٢ ،٢٣١/١
حديث  ،٢٣٨٢وفى مجمع الزوائد للهيثمى
 ٢٨٠/٨حديث  ،١٣٤٦٦وفى إحياء علوم الدين
ومعه التخريج  ،٣٢٢/٤وفى اﻷدب المفرد
للبخارى  ١٠٦/١حديث  ،٤٦٤وفى مسند أبى
يعلى  ٢٤/٨حديث  ،٤٥٣٠وفى مسند أحمد
 ١٥٩/٦حديث  ٤٥١/٦ ،٢٥٢٩٨حديث
 ،٢٧٥٩٣ومسند عبد ابن حميد  ١٠١/١حديث
 ٤٤٠/١ ،٢١٤حديث  ،١٥٢٣وأيضًا فى مسند
الشهاب للقضاعى  ٢٧٤/١حديث ،٤٤٥ ،٤٤٤
 ٢٧٥/١حديث  ،٤٤٦ومسند إسحق بن راهويه
 ٢٦٣/٥حديث  ،٢ومصنف ابن أبى شيبة
 ٢٠٩/٥حديث  ،٢٥٣٠٥وفى سنن الترمذى
 ٣٦٧/٤حديث  ،٢٠١٣وسنن البيهقى الكبرى
 ١٩٣/١٠حديث  ،٢٠٥٨٧واﻵحاد المثانى
للشيبانى  ٨٤/٤حديث  ،٢٠٤١ومسند ابن الجعد
 ٤٩٥/١حديث .٣٤٥٢
) (٨أبو يزيد طيفور بن عيسى من أهل بِسْطام
توفى سنة  ٢٦١هـ.
) (٩رواه أبو نعيم فى الحلية .كشف الخفاء
ومزيل اﻹلباس ج ٢ص  ،٣٦٥وجاء فى الدرر
المنتثرة فى اﻷحاديث المشتهرة للسيوطى ،٢٠/١
وفى تخريج أحاديث اﻹحياء  ١٦٨/١حديث
 ٢٢٧/٦ ،١٦٨حديث  ٢٤٤/٦ ،٢٥٧٨حديث
 ،٢٥٩٥وفى إحياء علوم الدين ،١٣٨/١
.١١/٤ ،٤٩١/٣
١٠
) ( وقد نص اﻹمام أبو العزائم على أن يخلفه
من بعده ابنه اﻷكبر ،وبعد انتقاله سنة ١٣٥٦هـ
١٩٣٧م خلفه سيدى السيد أحمد ماضى أبو
العزائم شيخا للطريقة العزمية .كما نص سيدى
السيد أحمد ماضى أبو العزائم على أن يخلفه ابنه
اﻷكبر ،وبعد انتقاله سنة ١٣٩٠هـ ١٩٧٠م خلفه
السيد عز الدين ماضى أبو العزائم ،وبايعه
اﻹخوان وأفراد اﻷسرة ليكون شي ًخا للطريقة
العزمية بالخﻼفة عن والده بالخﻼفة عن جده
اﻹمام أبى العزائم ،وبعد انتقاله سنة ١٤١٥ه -
١٩٩٤م خلفه اﻹمام القائم السيد محمد عﻼء
الدين ماضى أبو العزائم ،وبايعه اﻹخوان وأفراد
اﻷسرة ليكون شي ًخا للطريقة العزمية بالخﻼفة
عن أخيه بالخﻼفة عن والده بالخﻼفة عن جده
اﻹمام أبى العزائم .

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

*
*
*

بيﱠن اﻹمـا ُم المجـ ّدِد السـيد محمـد
ماضــي أبــو العــزائم المــراد مــن
الخليفـــــة ،ووضـــــح أوصــــــافه
وخصاله؛ حتى يكون مؤهﻼً للقيـام
بما أراد ﷲ تعالى في اﻷرض بمـا
يصلح به أمر الدنيا وشـأن اﻵخـرة
فقال:
هـــو اﻹنســـان الـــذي جملـــه ﷲ
تعــالى بــالعلم والحكمــة ،والعدالــة
والرحمة ،فقد صـاغ ﷲ نفسـه مـن
أصفى الجواهر النورانيـة ،وجعلـه
وس ً
طا ،وأيده بروح وقـــوة مــنـــه
سبحانه ليـدفع ظلـم الظـالمين ،وكيـد الكائـدين،
ويكبح جماح النفس الشهوانية والغضبية ،ويحفظ
الثغور من شرور اﻷعداء ويقـيم الحـدود لتعـيش
اﻷمة في هناءة وصفاء ،ويقطـع شـأفة مـا يضـر
بالقوى النفسانية إذا أبـيح فـي المجتمـع كـالخمور
والمخــدرات والمنومــات ،ومــا يضــر باﻷجســام
ويفنــي اﻷمــوال كلعــب الميســر ،وفــتح أبــواب
المناظرات والجدل والتفاخر ،ويمحو اﻻختﻼفات
الناتجــة فــي اﻷمــة بســبب الزنادقــة والغــﻼة فــي
الدين ،وأهل اﻵراء الباطلـة والمـذاهب المضـلة،
ليكــون المجتمــع اﻹســﻼمي كالجســد الواحــد ،إذا
اشتكى منه عضو تداعى له بقيـة الجسـد بالسـهر
والحمى.
ً
وهذا الخليفة يجب أن يكون مجمـﻼ بالخصـال
التي توجب على اﻷمة انتخابه ،فـإن فقـد الرجـل
المجمل بكل تلك الخصال التي سـأوردها عليـك،
يجب أن ترجع اﻷمة إلـى الشـورى ،فيقـوم خيـر
رجالها بتشكيل مجتمع من اﻷفراد كل واحد منهم
جمله ﷲ بخصلة ،فيكون مجموع الخصـال التـي
تجمل بها أهل الحل والعقد هي الصفات التـي إذا
جمعت في شخص كان هو الخليفة.



وقد خالف الصديق رضي ﷲ عنه
إجماع الصحابة فـي أمـور كثيـرة،
ي  حكـم
كما خالف اﻹمـام علـ ّ
عمر
أمير المؤمنين عمر  ،فنفذ
ُ
ي ،ونحـن اﻵن أحـوج مـا
حكم علـ ّ
نكــون إلــى مجلــس الشــورى الــذي
ً
غلطــا واقتــداء باﻷجانــب
يســمونه
"البرلمان".
ً
رجـﻼ
ﷲ تعـالى أن يُظهـر
ونرجو َ
بالصفات اﻵتية ليكـون خليفـة لنـا،
يلــم شــعث أربعمائــة مليــون مــن
المســلمين – وهــو عــدد المســلمين
وقتها  ،-وما ذلك على ﷲ بعزيز.
وهذه هي الخصال التـي يجـب أن يتجمـل بهـا
من تنتخبه اﻷمة اﻹسﻼمية خليفة ،قد اختصرناها
من مجموعة الخصال التي ذكرها علمـاء السـلف
في وصف خليفة اﻷمة ،وهي ست خصال:
أولها :أن يكون حكي ًما.
ً
والثانيــة :أن يكــون عالـــِ ًما حافظــا للشــرائع
والســنن والســير التــي دبرهــا الســلف للمجتمــع
اﻹسﻼمي ،محتذيًا فـي أفعالـه كلهـا حـذو السـلف
الصالح.
والثالثة :أن يكـون لـه جولـة اسـتنباط فيمـا ﻻ
يُحفظ عن السلف شريعة فيه ،ويكون فيما يستنبط
ناه ًجا منهج اﻷئمة السالفين.
والرابعــة :أن يكــون لــه جــودة رويــة وقــوة
اســتنباط للحكــم الوجــودي فــي اﻷحــداث الزمنيــة
التي لم تقع في عصـر السـلف ،وأن يتحـرى فـي
ذلك ما فيه صﻼح اﻷمة.
والخامسـة :أن يكون له مقـدرة علـى اﻹرشـاد
ي على منهج السـلف ،وأن مـا
بالقول المؤثر الجل ّ
استنبط بعدهم على منهجهم.
ي،
ـدن
ـ
ب
ـات
ـ
وثب
ـد
ـ
جل
ـه
والسادســة :أن يكــون لـ
ّ
ليباشر بنفسـه أعمـال الحـرب ،وذلـك بـأن يكـون
ملما بالفنون الحربية بكامل أنواعها.

قال تعالىَ  :و ﱠ ُ أ َ ْخ َر َج ُك ْم ِمـن ب ُ
شـ ْيئًا
ون أ ُ ﱠم َهـا ِت ُك ْم ﻻ ت َ ْعلَ ُمـونَ َ
ُطـ ِ
ار َواﻷ ْف ِئ َدة َ لَعَلﱠ ُك ْم تَ ْش ُك ُرونَ ) النحل.(٧٨ :
َو َجعَ َل لَ ُك ُم ال ﱠ
ص َ
س ْم َع َواﻷ ْب َ
وصدق ﷲ العظيم ،فإن اﻹنسان يخرج من بطـن أمـه ﻻ يتصـور
وﻻ يحكم على شـيء ،بـل هـو كالنبـات الـذي يتغـذى وينمـو إلـى أن
يستوي ،فيخرق العـادات بذكائـه وفطنتـه وتحصـيله العلـوم ،بخـﻼف
جميع اﻷنواع الحية التي تخرج من بطـون أمهاتهـا مل َهمـة عمـل كـل
ضرورياتها وكمالياتها فﻼ تزداد باستوائها عل ًما بل تزداد قوة.
رف َربـﱠ هُ( ،وقـال
سـهُ فَقـ ْد َ
قال رسول ﷲ َ ) :م ْن َ
ف َن ْف َ
عـ َ
عـ َر َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ْصـ ُرونَ 
تعالىَ  :وفِي ْ
اﻷر ِ
ض آ َياتٌ ل ِْل ُمـوقِنِينَ َو ِفـي أنف ِسـك ْم أ َفـﻼ تب ِ
)الذاريات ،(٢١-٢٠:فما فرق ﷲ في اﻷرض مـن الـدواب وسـخرها
لﻺنسان دليل على أن اﻹنسان هو الذي خلقه ﷲ لعبادته وخلق ﻷجلـه
جميع خلقه.
ً
عــاجزا عــن أن يقــوم بكــل
معنــى هــذا أن ﷲ خلــق اﻹنســان
ً
فضﻼ عن كمالياته ،فهو محتاج إلى عمال كثيرين يقوم له
ضرورياته
كل واحـد مـنهم بعمـل مخصـوص ،فهـو محتـاج إلـى مـأوى يؤويـه،
ولباس وفراش وطعام من أنواع كثيـرة وشـراب ،وآﻻت دفـاع يـدافع
بها عن نفسه.
فﻼ بد له من معاوضات يتبادل فيها المنافع مع بني جنسه ،وتلـك
المعاوضات تقتضي معارضات؛ بعد مفاوضات ،فﻼ بد للمجتمع مـن
كتاب يبين لهم وجوه البر ،ويدفع الظـالم عـن المظلـوم ،ويعطـي كـل
ذي حق حقه بالعمل به.
ثم ﻻ بد له ً
أوﻻ وبالذات أن يعرف نفسه وربه ،فإذا عرفه وجـب
عليه أن يشكره بما يحبه منه ،وﻻ سبيل لﻺنسان إلى معرفة ربـه 
بما هو عليه بالنسبة لﻺنسان وﻻ أن يعرف محـاب ﷲ ومراضـيه إﻻ
بكتاب من عند ﷲ يبينه له رسول أرسله ﷲ إليه؛ ﻷن العقل اﻹنساني
 وإن كمل – ﻻ يمكن أن يصل إلى معرفة نفسه وﻻ معرفة ربه ،بلوﻻ معرفة ما يحبه ﷲ منه ويرضى به عنه ،وهذا سـر بعثـة الرسـل
وإﻻ كانت بعثة الرسل عبثًا.
كما أن العقل الكامل ﻻ يمكنه أن يعلم ما فوق المـادة مـن أسـرار
الغيب المصون من مراتب الوجود ،بـل وﻻ يمكنـه أن يحصـل العلـم
بالمغيبات عنا كالبرزخ والبعـث والحشـر والنشـر والحسـاب والجنـة
والنار ،وﻻ ما فـوق ذلـك مـن حظـائر رضـوان ﷲ اﻷكبـر ،وجمـال
تنزﻻته ﻷهل محبته في الدنيا واﻵخرة؛ حيث يجلسهم على منابر مـن
نور قدام عرشه.
وإذا كــان كــل ذلــك لــيس للعقــل أن يحصــله بنفســه ،كانــت بعثــة
شـ َر ْال ِجـ ِّن
الرسل من أجل نعم ﷲ تعالى علينا ،قال سـبحانهَ  :يـا َم ْع َ
ط ْعت ُ ْم أَن تَنفُذُوا مِ ْن أ َ ْق َ
نس إِ ِن ا ْستَ َ
ض فَ ُ
انفـذُوا
س َم َاوا ِ
ار ال ﱠ
ت َو ْ
اﻷر ِ
اﻹ ِ
ط ِ
َو ْ ِ
س ْل َ
ان) الرحمن ،(٣٣:وذلك السلطان الذي ينفـذ بـه
ﻻ تَنفُذُونَ ِإﻻ ِب ُ
ط ٍ
اﻹنسان هو كتاب ﷲ والعمل به.
ولما كان اﻹنسان في أول نشأته منذ أبينـا آدم قليـل الضـرورات؛
أوحــى ﷲ تعـالي إليــه  -بعــد علــم التوحيــد  -مــا ﻻ ُبـ ﱠد لــه منــه ،وقــد
وصفهم ﷲ تعالى بقوله :كَانَ ﱠ
احـ َدةً) البقـرة(٢١٣:؛
اس أ ُ ﱠمـةً َو ِ
النـ ُ
أي :على دين واحـد وملـة واحـدة ،أو أن النـاس كـانوا علـى عـادات
وأوابــد اقتضــاها الزمــان والمكــان والشــأن ،واﻻختﻼفــات فطــرة فــي
اﻹنسان لما ركب في جبلته من نزعات النفوس ولقس الطبـع وميـول
الحظوظ واﻷهواء.
ﱠ
ّ
َ
ثَ
ثـم أخـذ اﻹنسـان تكثــر ضـرورياته ف َب َعـ
ﱠ ُ الن ِب ِّيـينَ ُم َب ِشـ ِرينَ

اختَ َل ُفـواْ
ِيمـا ْ
ق ِلـ َيحْ ُك َم َبـيْنَ ﱠ
النـ ِ
َو ُمنذ ِِري َن َوأَنزَ َل َم َع ُه ُم ْال ِكت َ
اس ف َ
َاب ِب ْال َح ّ ِ
فِيـ ـ ِه) البقـــرة ،(٢١٣:واﻻخـــتﻼف يكـــون فـــي العقيـــدة والعبـــادة
أمرهم إلى َمـن هـو أعلـم
واﻷخﻼق ،ويجب أن يرفع َمن اختلفوا فيها َ
منهم با وبأحكام ﷲ وأيام ﷲ وبحكمة أحكام ﷲ ،فإذا قامـت الحجـة
ووضحت المحجة وجب على المختلفين أن يسمعوا ويطيعوا.
ضا فـي المعـامﻼت ،وفـي الصـناعات ،وفـي
ويكون اﻻختﻼف أي ً
التعهدات ،وفي اﻷنكحة ،والمواريث ،والخصومات ،فبعث ﷲ النبيين
بالبشائر واﻹنذار؛ بعد قيام الحجة ووضوح المحجة.
أرسل ﷲ الرسل بأحكام شرعية علـى قـدر ضـروريات اﻹنسـان
في كل زمان ومكـان ،ليهتـدي َمـن هـداهم ﷲ ممـن سـبق فـي علمـه
هدايتهم ،ويهلك من هلك عن بينة.
والبشــائر هــي اﻹخبــار بمــا يســر ،واﻹنــذار هــو بيــان عواقــب
المخالفــات للشــرائع التــي تكــبح نفــوس أهــل الغوايــة عــن جماحهــا،
وينكرها أهل النفوس العنادية التي سجل عليها القرآن سوء العاقبة.
فأرسل ﷲ سيدنا شِيثًا  بما يناسب زمانه.
ثم أرسل سيدنا نو ًحا  بتوحيد ﷲ وعبادته لما كانوا عليه مـن
عبادة اﻷوثان.
ً
ثم أرسل سيدنا لوطا  لينذرهم عاقبة فعل الفاحشة.
ثم أرسل سيدنا صال ًحا  ليعلمهم العدل والمساواة؛ وجعـل ﷲ
الناقـة لــه آيـة ،بعــد أن أرسـل ســيدنا إبـراهيم عليــه الصـﻼة والســﻼم
ليطهرهم من رجس الشرك ويوجههم إلى ﷲ تعالى.
فلمــا أن أخــذ اﻹنســان تكثــر ضــرورياته وتشــتاق نفســه إلــى
الكماليات؛ بعث ﷲ سيدنا موسى  يدعو فرعون ً
أوﻻ إلـى العـدل
والرحمة ومساواة جميـع بنـي اﻹنسـان ببعضـهم ،ويـدعو قومـه إلـى
توحيد ﷲ وعبادته ،وأنزل ﷲ عليه التوراة.
ومن قرأ سفر التالوت في التـوراة تحقـق قـدر اﻷحكـام الشـرعية
التي كان يحتاج إليها اﻹنسان في هذا الزمان.
ولما كان بنو إسرائيل يهتمـون بأعمـال اﻷبـدان حتـى فـي زمـان
سيدنا موسي  -ودليل ذلك أنهم اتخـذوا العجـل ليـروه بـأعينهم ،وزاد
علــى ذلــك أنهــم جعلــوا الــدين وراء ظهــورهم وأبــدلوه بــأهوائهم
وحظــوظهم -؛ بعــث ﷲ ســيدنا عيسـى  ليمحــو تلــك البــدع التــي
ابتدعوها في التوراة ،وينبههم إلى عمل القلوب ،ويخفف عـنهم أثقـال
اﻷعمال البدنية ،بما جاءهم به عليه السﻼم من الحكمة والبيان.
فكان كل رسول من الرسل  -عليهم الصـﻼة والسـﻼم  -بعثـه ﷲ
تعالي ب ُخلق من اﻷخﻼق التي يحبها ﷲ تعالى ،أو عمل مـن اﻷعمـال
التي يرضاها ﷲ تعالى؛ كما أرسل ﷲ سيدنا شعيبًا عليه السﻼم ب ُخلق
العدالة في وفاء الكيل والوزن بالقسطاس المستقيم.
ً
رسوﻻ بعده.
فكان كل رسول ينتظر
حتي أراد ﷲ تعالى أن يخـتم الرسـالة بسـيدنا محمـد  فـأنزل
عليه القرآن تبيا ًنا لكل شيء مـن ضـروريات اﻹنسـان وكمالياتـه فـي
الروحانية لنيل سعادة اﻷبد.
الدنيا ،وفضائله النفسانية وكماﻻته ﱡ
إﻻ أن الرســل  -صــلوات ﷲ وســﻼمه علــيهم  -أنــزل ﷲ علــيهم
الكتب بعقيدة وعبادة بقدر أزمنتهم ومقادير عقولهم ،بحسب ما شهدوه
في الكون من خلق وصناعات وآثار وآيات.
ﷲ الدينَ بسيدنا محمد  ،فخاطب اﻷرواح بعـد أن
حتى أكمل ُ
وفصـل مجمــل
كـان سـبحانه فيمـا سـبق يخاطـب العقـول واﻷشـباح،
ﱠ
العقيدة ،وزاد أحكا ًما بحسب اﻷحداث الزمنية ،وبيﱠن المب َهم مما سبق؛
ع َلـ ْي ُك ْم ِن ْع َم ِتـي
حتى قال سبحانهْ  :ال َيـ ْو َم أ َ ْك َم ْلـتُ لَ ُكـ ْم دِيـ َن ُك ْم َوأ َ ْت َم ْمـتُ َ
اﻹ ْسﻼَ َم دِي ًنا) المائدة.(٣ :
َو َر ِ
ضيتُ لَ ُك ُم ِ



سكوتًا منهم عن أمر معلوم على وجه التعميم يشترك فيه الناشئة مـن
ورعـا ونزاهـة،
قدمنا أن هن ًدا كانت تعاف الزنى أنفـة وﻻ تعافـه
ً
وﻻ نخطئ إذا فهمنا من بعض كﻼم أبي سفيان أنـه كـان يتـورع عـن
الكذب بين من يعلم كذبه؛ ﻷنه يأبى لمروءته أن يصغره أحـد لكذبـه،
وإن لم يعلن ذلك بلسانه ،وهكذا قال حـين سـئل فـي بـﻼد الـروم عـن

النبي 

فإنه سمع سائله يحذره من الكذب ،فأنف أن يكذب علـى

أبناء البيوتات جميعًا ،وﻻ ينفرد فيه أحد مـنهم بتعلـيم خـاص لوظيفـة
خاصة.
وقد تعلم معاوية القراءة والكتابة والحساب ،وتتفﻖ اﻷخبـار علـى

كتابته للنبـي 

وﻻ تتفـﻖ علـى كتابتـه للـوحي ،وﻻ علـى حفظـه

ﻵيات من القـرآن تلقاهـا مـن النبـي ،كمـا كـان كتـاب الـوحي يتلقـون

مسمع من شهود سكوت!.
اﻵيات لساعتها ،واﻷرجح أنه لم يكن معروفًا بحفظ شـيء مـن كتابـة
ومدار الطمـوح كلـه فـي نفـس معاويـة علـى هـذه الخصـلة التـي
ً
رهينـا بمزايـاهم اﻻجتماعيـة ،وجعلـت هـذه
جعلت تـراث القـوم كلـه
المزايا كلها رهينة بمظاهر الرئاسة والسيادة.
ونحن نعرف ما تعلمه في صغره مما كان يعلمه في كبره؛ إذ لـم
تجر عـادة الـرواة والمـؤرخين فـي الجاهليـة بالتحـدث عـن اﻷطفـال
ضا في أثناء الكﻼم عن آبائهم وكبـارهم ،وﻻ
الصغار ،إﻻ ما جاء عر ً
استثناء فـي ذلـك ﻷبنـاء اﻷسـر والبيوتـات ،ومـن ترشـحهم أحسـابهم
ً
إهمـاﻻ مـن
لمكان الرئاسة بعد بلوغهم مبلغ الرجـال ،ولعلـه لـم يكـن
ـغارا ﻷمــر أولئــك اﻷطفــال ،وإنمــا كــان
الــرواة والمــؤرخين واستصـ ً

الوحي في أيام جمع القرآن الكريم ،ولو علم عثمان  -وهـو مـن ذوي
قرابته  -أن عنده مرجعًا من المراجع يثوب إليه؛ لرجع إليه كما رجع
إلى غيره.
وتعليم معاوية فيما عدا ذلك من سـماع أشـعار العـرب وأمثـالهم،
واﻹلمام بأخبار أيامهم ،كتعليم غيره من علية قومه ،إﻻ أنه كان علـى
شـغف خـاص باﻻسـتماع إلـى سـير الملـوك ،ووقـائع اﻷمـم وأطــوال
الدول الغابرة ،وربما قرئت له هذه السير من كتب يونانية أو فارسية
يقرؤها له من يعرف لغاتها ،وقـد سـمع بعبيـد بـن شـرية الجرهمـي،



وعلــم أنــه يعــي تــواريخ التبابعــة واﻷكاســرة ،فأرســل يســتقدمه مــن



صنعاء ،وأمره بكتابة ما وعـاه مـن تلـك التـواريخ ،فـألف لـه كتـاب
"الملوك وأخبار الماضين" … وهو أول كتاب يحدث عن فحواه.
وبﻼغة معاوية في كﻼمه بﻼغة سوية ﻻ تعلـو ،وﻻ تسـف عـن
بﻼغة أمثاله ونظرائه :يبين عما يقصـد ،ويحتفـل بـالقول ،فينقـاد لـه
طبعــه الميســر للعربــي الفصــيح مــن أبنــاء عصــره ،ومــن رســائله
المحفوظة رسالة إلى زياد بن أبيه يتوعده فيها ،ويدعوه إلى الطاعة
وأخذ البيعة ممن يليـه ،ويقـول منهـا" … :إنـك عبـد كفـرت النعمـة
واستدعيت النقمة ،ولقد كان الشكر أولى بك من الكفر ،وإن الشجرة
لتضرب بعرقها ،وتتفرع من أصـلها ،ﻻ أم لـك ،بـل ﻻ أب لـك ،قـد

إليهم قتلة عثمان ،فإن فعلت كانت شورى بين المسلمين ،ولعمري ما

هلكت وأهلكت وظننت أنك تخرج من قبضـتي وﻻ ينالـك سـلطاني،

ي كحجتك على طلحة والزبير؛ ﻷنهما بايعاك ولم أبايعـك،
حجتك عل ﱠ

هيهات!  ...ما كل ذي لب يصيب رأيه ،وﻻ كل ذي رأي ينصح في

وما حجتك علـى أهـل الشـام كحجتـك علـى أهـل العـراق؛ ﻷن أهـل

مشورته ،أمس عبد واليوم أمير … خطـة مـا ارتقاهـا مثلـك يـا بـن

العراق أطاعوك ولم يطعك أهل الشام … وأما شـرفك فـي اﻹسـﻼم

سمية ،وإذا أتاك كتابي هذا .فخـذ النـاس بالطاعـة والبيعـة ،وأسـرع

وقرابتـــك مـــن رســـول ﷲ  وموضـــعك مـــن قـــريش فلســـت

اﻹجابة ،فإنك إن تفعل فدمك حقنت ونفسك تداركت ،وإﻻ اختطفتـك

أدفعه"…

مبـرورا أﻻ أوتـى
بأضعف ريش ،ونلتك بأهون سعي ،وأقسم قسـ ًما
ً

ً
مـرتجﻼ فيحسـن الجـواب فـي مقامـه ،ومنـه جوابـه
وكان يـتكلم

بك إﻻ في زمارة) (١تمشي حافيًا من أرض فارس إلـى الشـام؛ حتـى

ي ٍ ،فسمع منه دعوته على
لعدي بن حاتم حين أتاه يدعوه إلى بيعة عل ّ

أقيمك في السوق وأبيعك عب ًدا ،وأردك إلى حيث كنت فيه وخرجـت

مـﻸ مـن صــحبه ،وأجابـه قـ ً
ـائﻼ …" :كأنمـا جئـت مهــد ًدا ولـم تــأت

منه ،والسﻼم"…

مصل ًحا ،هيهات يا عدي! كﻼ وﷲ ،إنـي ﻻبـن حـرب مـا يقعقـع لـي

ي ٍ حـين دعـاه إلـى
ومن ردوده المحفوظـة رده علـى اﻹمـام علـ ّ
البيعة يقول فيه …" :لعمري لو بايعـك القـوم الـذين بـايعوك وأنـت
بريء من دم عثمان ،كنت كأبي بكر وعمر وعثمان  أجمعين،

بالشنان) ،(٢وإنك وﷲ لمن المجلبين على ابن عفـان  وإنـك لمـن

قتلته ،وأرجو أن تكون ممن يقتل ﷲ 
حاتم! لقد حلبت بالساعد اﻷشد …".

ولكنك أغريت بعثمان المهاجرين وخـذلت عنـه اﻷنصـار ،فأطاعـك
الجاهل وقوي بك الضعيف ،وقد أبى أهل الشام إﻻ قتالك؛ حتى تدفع



بـه ،هيهـات يـا عـدي بـن

خلفي.

ﻻ تغادرني يا أخـي ،تعـافى وقـف علـى
قدميك فحياة من حولك ومعك وبك في حاجة
إليك ،وأول المحتـاجين أنـا ،رغـم أنـي أكبـر
منك .كيف لك يا صـغيري الكبيـر أن تغـادر
دون أن أنصت لقولك من جديد ،وأنت تحكي
لي بعض الذي غاب عنـي هنـاك فـي قريتنـا
البعيدة .تركتها أنا فـي ميعـة الصـبا ،وبقيـت
أنت بعض الوقت ،لتصبح عيني التي تـرى،
وأذنــي التــي تســمع مــا فــاتني مــن حكايــات،
وقلبــي المعلــق بــالزروع الممتــدة ،والبيــوت
الخفيضة ،والريح الطليقة ،والمدى المجروح
بآﻻمنــا ،حــين كنــت أســعى خلفــك ،وتســعى

بوسعي أن أنسى ما كنت عليـه ،شـغفي بـك،

كبيــر وقتهــا كنــت علــى صــغر

وحدبي عليك ،وذلك اﻻنكسار المدهش الـذي

ســـنك ،حيـــث يدهشـــني اندهاشـــك

كنت أراه في عينيك وأنت تسمع صوت أبي:

ومك ـرك ،وإخﻼصــك لمهامــك حتــى

احضر ،فتحضر ،اذهب فتذهب ،كن فتكون.

لعبــا ،حــين تتخيــل أنــك
ولــو كانــت ً

كيف كانت لك هذه القدرة العجيبة على تلبيـة

دراجة أو سيارة أو عربة أو قطـار أو حتـى

ً
أصـيﻼ فـي صـناعة أيـامي،
كل هذا ،وتكون

طائرة ،فتمد ساعديك أمامك ،وتضم يديك ثم

بينما أيامك تتسرب من بين أصابعك.

تبعدهما صانعًا دائرة ،هي عجلة القيـادة ،ثـم
كثيرا من قصر ساقيك.
تجري أسرع
ً

يا أيها الذي هو أنا ،وأنا هـو ،كيـف لـك
أن تتغافل عن إيماني العميق بـك ،رجولتـك،

ضـــئيل جســـدك لكـــن أحﻼمـــك كانـــت

صرامتك؛ حتـى حيلـك وأكاذيبـك الصـغيرة،

مجنحـة .لـم تعمـل لهـا ،وتفانيـت فـي الوفـاء

التي ﻻ تضر أحدًا ،إنما تحفر بها تحت جدار

لغيرك ،وأنت غارق في اﻹخﻼص والخوف

اﻷيام السميك ،وتمد مسربًا للعيش فـي زمـن

أثنــاء ذهابــك إلــى مهامــك الصــغرى ،فكنــت

رديء ،جردك وكثير من خلقه من أشـياء ﻻ

أشفق عليك؛ ﻷنك ﻻ تـدرك المهـام اﻷخـرى

استغناء عنها ،عافيتهم ورغبتهم في العـيش،

الكبــرى التــي كنــت أقــف عليهــا ،ومــا كــان

لكننــي أشــهد بأنــك اســتطعت دون أن يطلــب

يمكنني أن أمضي فيه لوﻻ أنك أخـذت عنـي

أحد منك هذا أن توسع مداركك بمـا أذهلنـي.

بعض ما كان أبونا يلقيه على أكتافنا.

كيف تسـعى إلـى أن تعـرف كـل هـذا إﻻ إذا

يا ابن والـدي وأمـي لتعـرف أننـي لـيس



كنت تقبل على الحيـاة بـنفس راضـية ،رغـم

قسوة الظروف التي تضربك من كل جانـب؟

ربما ترك اﻹجابة لك ،لكنني يـا أخـي ﻻ

ظنوا بك طول المقام؟ أنـا واحـد مـن هـؤﻻء

أردت أن يكون لك ما تستحقه ،لكن الدنيا لـم

أكف عن طلب المزيد ،لـيس ً
مـاﻻ أو ً
جاهـا،

الذين يعانـدون سـير اﻷيـام ،وأقـول لـك إنـك

تأت إليك على قدر ذكائك المتوقد.

روح ـا فياضــة ومعرفــة ﻻ حــدود لهــا،
إنمــا
ً

ستبقى.

يـا أخـي وصــديقي ،صـدقني أننـي كنــت
أتعجب من حيازتك كل هذه المعاني رغم ما

تمكنني من أﻻ أذهب عن هـذه الـدنيا إﻻ بعـد
أن أترك فوقها عﻼمة.

ابق يا أخي فأنا ﻻ أزال في حاجة إليـك،
أريد أن أعرف منك كيـف يـروض اﻹنسـان

جرى لك ،هل هي بنت قريحتك الﻼذعـة؟ أم

أنت أحد عﻼمـاتي ،بـل أنـا عﻼمـة لـك،

اﻷوجاع التي تغرس أنيابها في روحـه وهـو

تجربتـــك العميقـــة مـــع النـــاس؟ أم رغبتـــك

هكذا أشعر وأنا أنصـت إليـك يـا أخـي .أنـت

يرى الفارق يتسع بـين مـا يريـد ومـا يقـبض

اﻵن بعيــد عنــي تواجــه قــدرك ،بينمــا أســعى

ً
كبيـرا
عقـﻼ
عليه بين أصابعه؟ وكيف يتقبـل
ً

يــا أيهــا الــذي هــو أنــا ،وأنــا هــو ،لقــد

إليك محلقًا فوق سحاب عابر ،فهل تسمعني؟

جور اﻷيام عليه؟ وحدي أنـا أعـرف قـدرك،

كثيرا لشجاعتك حـين غلبـت رجلـين
أعجبت
ً

وهل تـدرك مـا أنـا فيـه؟ نعـم تـدرك ،النـور

وربما قرأت أنت هـذا فـي ألـق عينـي ،وفـي

شهد الناس لهمـا بـالقوة والجـرأة والعـدوان،

الذي في قلبك ورأسك يجعلـك تـدرك ،فأنـت

كل رسائلي الصامتة عنك.

ونصــرت الحــق والفضــيلة .كنــت فــي هــذه

لي وأنـا لـك ،ومـا بيننـا مـن فهـم يتـدفق بـﻼ

اﻷيام بعيدًا عنك ،وحين سـمعت دهشـت ﻷن

حساب.

الصادقة في أن تكون

دون ادعاء؟

ً
حامﻼ كل هذه الجسـارة،
يكون جسدك القليل

قم يا أخي ،فأنا في حاجة إلـى أن تطلـق
طهورا ،ثم تقرأ على
فوق جسدي الخامد ماء
ً

يا أيها الذي هو موتي وحياتي ،ﻻ تذهب

سكوني اﻷخير الفاتحة وبعض قصـار سـور

عني .اصمد يا فتى ،مثلما صمدت فـي وجـه

القـرآن ،وتلفنــي فــي اﻷبـيض الرائــق ،الــذي

أحرارا ولم نخضع أبدًا ﻷحد.
ـ عشنا
ً

اﻷيــام الغاضــبة التــي داهمتــك وأنــت طفــل

يذهب معي إلى عزلتـي .هنـاك ﻻ شـيء وﻻ

كان قصير القامة مثلك ،وكلما كنت أراه

صغير يجـري فـوق الجسـور العاليـة .كيـف

أحد سوى ﷲ وكلماتك اﻷخيـرة التـي تلوتهـا

أعرف معنى الجـذور العفيـة المغروسـة فـي

كنت تعرف وقتها أنك تجري إلـى المجهـول

فوق جسدي المسجى في الكفن.

اﻷرض ،والتي ﻻ يمكن ﻷحد أن يزحزحهـا.

والصعب؟ كيف كنت تعتقد أنك ستنزلق مـن

قم يا أخي ،ﻻ تذهب قبلي فأنا في حاجـة

أنت هو ،فقد كان أبي يقول لي:

فوق الجسر أسرع مما تصـور أولئـك الـذين

إليــك لــو تعلــم مــا ه ـي ﻷمــرت جراحــك أن

وأدركت يومها قول عمي لي:

ـ عمك كان وتدًا.

تندمل ،وأوجاعك أن تكف عن النباح ،وقمت

وحــدثني عــن أنــه وحــده ورجــل آخــر

مــن مخــدعك الموصــول بمــا يعتقــدون أنــه

تمكنــا مــن رفــع حجــر ضــخم كــان الشــباب

ترياقك ،وﻻ يدرون أن شفاءك فـي أن نعـود

يتبارون حوله .أعطيت أنت بعـض جسـارته

مع ـا فــي حقلنــا الزاهــي فــوق أيــام
لنجــري ً

مهمومــا،
ي حــين كــان يرانــي
ً
وحدبــه علــ ﱠ

البــراءة ،حيــث الخضــرة الممتــدة ،والنســيم

ويسألني:

السابح في نهار أبيض مثل قلبـك حـين تحـل
فيه صورتي.

ـ إلى أين تنتهي بك الطريق؟









هناك عبارة مشهورة عند اﻷشاعرة وهي" :طريقة السلف أسلم،
وطريقــة الخلــف أعلــم وأحكــم" ،وذلــك للدﻻلــة علــى غــرض كــﻼ

يتمســـك اﻷشـــاعرة

الطريقتين ،فطريقـة السـلف  -وهـي كانـت فـي الغالـب التفـويض –

بظــاهر مــا يــدل عليـــه

أســلم؛ ﻷنهــا ﻻ تقــوم بتحديــد أي ً
وفوضــت
معن ـى للــنص المتشــابهّ ،

اللفظ ،ويجيزون صرف

المعنى إلى ﷲ ،وبذلك اختار السلف السﻼمة من الخطأ ،أمـا طريقـة
الخلف أعلم وأحكم؛ ﻷنها تحتوي علـى حجـج وبـراهين علميـة تـرد
بطريقة محكمة علـى المخـالفين لعقيـدة أهـل السـنة والجماعـة ،وقـد
حددت الطريقة التي غلبت في زمن الخلف وهي التأويل التفصـيلي،
معنى محـددًا للـنص المتشـابه ،وذلـك مـن بـاب قطـع الطريـق علـى
ً
المخالفين ،إﻻ أن العلماء الذين قاموا باستخدام آلية التأويل التفصيلي
ﻻ يقدمون تأويلهم على أنه المعنى المـراد مـن الـنص بشـكل جـازم،

اللفظ عن ظاهره الراجح







إلـــى احتمـــال مرجـــوح
لــــدليل يقتــــرن بــــاللفظ
فيصــرفه عــن ظــاهره،
وهــــذا الــــدليل يســــمى
عندهم ))قرينـة(( ،ومـن
أمثلــة ذلــك عنــدهم اﻵيــة

ومن هنا يأتي معنى آخر لمعنى السﻼمة في طريقـة السـلف ،وكافـة

القرآنيــــة :ن ُ
َســ ـوا ﱠ َ

اﻷشاعرة سلفًا وخلفًا يرجحون طريقـة التفـويض ويرونهـا أصـوب؛

َف َن ِس َي ُه ْم

حتى الذين يستخدمون آلية التأويل التفصيلي ،ويرون أنه لـوﻻ لـزوم

فتأتي كلمـة النسـيان فـي

إبراز الحجة في وجه المخالف لكان اﻷسـلم تفـويض المعنـى المـراد

كﻼم العرب بمعنى اﻵفة

إلى ﷲ ،إﻻ أنه وسعيًا لعدم ترك المجال للمشككين في عقيدة اﻹسﻼم

وذهـــاب العلـــم ،وتـــأتي

بشكل عام وعقيدة أهل السنة بشـكل خـاص ،فإنـه قـد اختـار العلمـاء

بمعنـــــــــى التـــــــــرك،

حين توجيه خطابهم للمخالفين استخدام التأويل التفصـيلي للنصـوص

واســـــتعمالها بـــــالمعنى

المأول إليه متماشيًا مع لسـان
المتشابهة ،وكذلك عندما يكون المعنى
ّ

اﻷول أكثــر ،ولــذا كــان

العــرب ،خاصـةً وأن هنــاك حــاﻻت عــدة قــام فيهــا الســلف بالتأويــل

هــو )الظــاهر الــراجح(

التفصيلي دف ًعا ﻷي مع ًنى ﻻ يليق في حق ﷲ.

من كلمة النسـيان بصـفة



)التوبة،(٦٧ :

عامة ،وكان الثاني وهـو التـرك هـو )اﻻحتمـال المرجـوح( لـذا فإنـه

مـــن البـــراهين العقليـــة

يتعيّن العدول عن تفسير النسيان في اﻵية عن الظـاهر الـراجح وهـو

اليقينية المشار إليهـا ِفـى

اﻵفة وذهـاب العلـم إلـى اﻻحتمـال المرجـوح وهـو التـرك ،والقرينـة

كثيـــــر مـــــن اﻵيـــــات

الصارفة عن المعنى اﻷول هو اسـتحالة )اﻵفـة وذهـاب العلـم( علـى

التــى ِهــى أم
المحكمـــة ِ

ﷲ .وأما صرف اللفظ عن ظاهره لغيـر دليـل فـﻼ يجـوز ،فـالخروج

الكتــــــــاب كســــــــورة

عن ظاهر اللفظ إنما يصح عنـد قيـام الـدليل القـاطع علـى أن ظـاهره

اﻹخﻼص ونحوهـا ،ثـم

محال ممتنع ،وهو ما يطلقون عليه )التأويل الصحيح( ،أمـا الخـروج

إذ ُو ِجــ َد مــن اﻵيــات أو

عن ظاهر اللفظ لما يظنه المرء دليﻼً دون أن يكون في حقيقة اﻷمـر

الحــــديث مــــا يخــــالف

دليﻼً فهو )التأويل الفاسد( ،وأما الخـروج عـن ظـاهر اللفـظ ﻻ لـدليل

ظــاهره مــا علمنــاه مــن

وﻻ لشبهة دليل فإن اﻷشاعرة يعتبرونـه لع ًبـا ولـيس مـن التأويـل فـي

اﻵيــــــات المحكمــــــات

شيء وهو ما يطلق عليه ))تحريـف الكـﻼم عـن مواضـعه(( ،فـذهب

الواضـــــحة وشـــــهدت

اﻷشاعرة في التعامل مع اﻵيات المتشابهة إلى ))التأويـل الصـحيح((

بصــحته اﻷدلــة العقليــة

للّفظ المتشابه ،أي بصـرفه عـن المعنـى الظـاهر المباشـر إلـى معـان

اليقينيــة وجــب أن نعتقــد

أخرى ،ويسـتعان علـى هـذا بـالقرائن المتعـددة ،وبعـرف اﻻسـتعمال

فيه أن ظاهره المستحيل

والعادة؛ ﻷنهم يـرون أن التعويـل فـي الحكـم واﻻسـتنباط علـى قصـد

ليس مرا ًدا

ً
ً
وأحيانـا مـن
أحيانـا مـن اللفـظ نفسـه،
المتكلم ومراده ،ومراده يظهـر

تعالى وﻻ

قطعــا ،ثـــم إن
لرســـوله
ً

العﻼمات والقرائن المصاحبة ،فمراد المتكلم مـن قولـه :رأيـت أسـ ًدا،

كان له تأويل واحد تعيّن

غير مراده من قوله :رأيت أسـ ًدا يخطـب علـى المنبـر ،ففـي اﻷولـى

إجماعــا كقولــه تعــالى:
ً

يقصد الحيوان المفترس بدﻻلة لفظ اﻷسد ،وفي الثـاني يقصـد الرجـل

َ و ُهــ َو َمعَ ُكــ ْم أ َ ْيــنَ َمــا

الشجاع بدﻻلة القرينة ))يخطب على المنبر(( ،وبالتالي فـإنهم يـرون

ُكنــت ُ ْم) الحديــد (٤ :إذ

أنه من عرف مراد المتكلم بدليل من اﻷدلة وجب عليه اتبـاع مـراده،
فاﻷلفاظ عند اﻷشاعرة لم تقصد لذواتها ،وإنمـا هـي أدلـة يسـتدل بهـا

الكينونـــة بالـــذات مـــع

على مراد المتكلم ،فإذا ظهر مراده ووضح بـأي طريـق ،فإنـه يجـب

الخلق مستحيلة قط ًعا ،ثم

العمل بمقتضـاه سـواء كـان بإشـارة ،أو كتابـة ،أو بإيمـاءة ،أو دﻻلـة

ليس له بعد هـذا التأويـل

عقلية ،أو قرينة حالية ،أو عادة مطردة.

واحـــد وهـــو الكينونـــة



معهم باﻹحاطة بهم عل ًما



وبصـرا،
وقدرة ً وسـم ًعا
ً
وإن احتمـــل أكثـــر مـــن

تقدم أن اﻻعتماد فى أصـول العقائـد علـى مجـرد ظـاهر الكتـاب

تأويـــــل فهـــــذا محـــــل

والسنة من غير تفصيل بين ما يستحيل ظاهره منها وما ﻻ يسـتحيل،

الخﻼف.

هو أصل من أصول الكفر ،فإذًا ﻻ بـ ﱠد مـن أخـذ العقائـد وتعلمهـا ً
أوﻻ






بقية :الفضائل الخاصة:
بقية -٥ :أبناء عمومة النبى :

بقيـــة -٥ :الفضـــل بـــن العبـــاس 
)رديف النبى (
زواجه وأوﻻده:
أنجب الفضل ابنـﺔ واحـدة هـى أم كلثـوم

ُ
غســله ،وهــو الــذى كــان يصــب المــاء علــى

ابــن الحــارث بــن عبــد المطلــب  أحــد

اﻹمام علي بن أبى طالب .

فضــﻼء الص ـحابﺔ ،وابــن عــم النبــى ،

بنت الفضل ،تزوجها الحسن بن علي بن أبى
وأخــوه فــى الرضــاعﺔ إذ أرضــعتهما حليمــﺔ

وفاته:
طالـــب ثـــم فارقهـــا فتزوجهـــا أبـــو موســـى
اختلف الرواة فى تـاريخ وفاتـه ،وأصـح

السعديﺔ ،قال فيـه النبـى " :أبـو سـفيان

الروايات فى ذلك ،أنه خرج إلى بـﻼد الشـام

ابن الحارث سيد فتيان أهل الجنﺔ" ]ابن عبـد

مجاهـ ًدا ،وتــوفى فــى طــاعون عمــواس مــن

البر وابن سعد[ .وكان أبو سفيان قبل إسﻼمه

نــواحى اﻷردن ســنﺔ

يعــادى النبــى  ويهجــوه بشـــعره ،وﻻ

 ١٨هـــ فــى خﻼفــﺔ

يتخلف عن موضع تسير فيه قريش لقتاله.

اﻷشعرى.
مشاركته فى ُ
غسل النبى :
شـهد الفضـل انتقالـه  وشـارك فــى

عمــر بــن الخطــاب

إسﻼمه:

)رحمــه ﷲ ورضــى

وعندما عاد أبو سفيان بـن الحـارث مـن

عنه(.

المفكر الصوفي
المستشار
 

بدر ،ناداه أبو لهب :يا ابن أخـى ،هلـم إلينـا،

 - ٦أبو سـفيان

حدثنا كيف كان أمر الناس؟ فقال أبو سفيان:

ابـــن الحـــارث 

وﷲ ما هو إﻻ أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا

)سيد فتيان الجنة(:

يقتلوننا كيف شاءوا ،ويأسروننا كيف شاءوا،

نسبه:

وأيم ﷲ مع ذلك ما لمت الناس ،لقينـا رجـا ًﻻ

إنــه أبــو ســفيان

ضا على خيل بلـق بـين السـماء واﻷرض،
بي ً






وﷲ ما تليـق شـيئًا ،وﻻ يقـوم لهـا شـيء وﻻ
يقف أمامها شيء .وفـى الوقـت الـذي توجـه

فيه النبى 

ول ل أخى ال

   
   

   




   


إلى مكﺔ عام الفتح ،كـان ﷲ

قــد ألقــى اﻹســﻼم فــى قلــب أبــى ســفيان بــن
الحارث ،فخرج هو وابنـه جعفـر ،وعبـد ﷲ
ابن أبى أميﺔ ،ولقـوا النبـى  ،فـأعرض
عنهم فقالت أم سلمﺔ ،ﻻ يكن ابن عمك وأخو
ابن عمتك أشقى النـاس بـك .فقـال علـي بـن
أبى طالب  ﻷبي سفيان :ائت رسول ﷲ،

فقال أبو سفيان :أنـا ابـن أمـك يـا رسـول ﷲ

من قبل وجهه ،فقل له ما قـال أخـوة يوسـف

]ابن هشام[.

لَخَاطِ ئِينَ ) يوسف ،(٩١ :فإنه ﻻ يرضى أن

لما انتقل  إلى الرفيق اﻷعلى حزن

يكون أحد أحسن ً
قوﻻ منه ،ففعل أبـو سـفيان

عليه أبو سفيان حز ًنا شـدي ًدا ورثـاه بالشـعر،

ـب
ذلــك .فقــال لــه الرســول  :ﻻَ ت َْث َريـ َ

وذات يــوم خــرج أبــو ســفيان للحــج ،وهنــاك

ع َلـ ـ ْي ُك ُم ْال َيـ ـ ْو َم َي ْغ ِفـ ـ ُر ّ ُ لَ ُكـ ـ ْم َو ُهـ ـ َو أَ ْر َحـ ـ ُم
َ

وافتــه منيتــﺔ ،حيــث قطــع الحــﻼق دمـ ً
ـﻼ فــى

]يوسـف] [٩٣ :ابـن عبـد البـر[.

قبـرا ،فتعجبـوا مـن
رأسه ،ثم وجـدوه يحفـر ً
تمـض
ذلك ،فقال لهم :إنى أعـد قبـرى ،ولـم
ِ

جهاده:

ثﻼثﺔ أيام حتى مرض ،فبكى عليه أهله ،فلما

شــهد مــع الرســول غــزوة حنــين ،وثبــت

ي فـإنى لـم
رآهم يبكون قال لهم :ﻻ تبكوا علـ ﱠ

ـر المســلمون ،وأمســك بلجــام
معــه عنــدما فـ ﱠ

أتلطخ بخطيئﺔ منذ أسلمت.

فرسه ،وراح يضـرب رءوس الكفـار؛ حتـى

رثائه للنبﻲ :

عاد المسلمون إلى مكانهم ،وقاتلوا مـع نبـيهم

قــال ابــن إســحاق :وﻷب ـي ســفيان يرثــى

 ،ولما انتهت المعركﺔ نظر فوجـد أحـد
أصحابه ممس ًكا بلجام فرسه ،فقال :من هذا!؟
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وف ـه سـ ال اس ال س ل

وقد أنقرض نسل أبى سـفيان] .قالـه ابـن

النبى :
أرﻗـ

ال لـ ن ه ﻗل ل

ا ي حى إل ه ومـا قـ ل

علَيْنـَ ا َو ِإن ُك ﱠنـا
ليوسف :تَا ّ ِ لَ َقـ ْد َآثـ َركَ ّ ُ َ

وأسلم أبو سفيان وحسن إسﻼمه.

وأسعـ نى ال اء وذاك فـ ا

ن ى ان

وفاته:

الراحِ مِ ينَ 
ﱠ

ة ه

ل

ات ل لى ﻻ يـ ول



سعد[ .ويقال مات سنﺔ عشرين بالمدينﺔ.

يُعــرف اﻹعجــاز بأنــه :إثبــات العجــز،
ور عن فِعـل
والعَجْ ُز في التﱠعارف :اس ٌم للقُ ُ
ص ِ
ال ﱠ
ض ﱡد القُدْرة ،وإذا ثَبُتَ اﻹعجاز
شيء ،وهو ِ
از هُنـا
ظهرت قدرة المعجز .والُ َمرا ُد باﻹ ْع َج ِ
ِإ ْ
سال ِة
ق ال ﱠنبي  في َدعْوى ِ ّ
ظ َهار ِ
الر َ
ص ْد ِ
ب عــن معارضــته ف ـي
الع ـر ِ
بإظهــار َع ْج ـز َ
عجـز
عجزته الخَالِدة وهي القُرآن الكريم ،و َ
ُم ِ
خـار ٌق
أمـر
اﻷجيال بعدهم ،والمعجـزة ُ هـي ٌ
ِ
ض ِة.
للعَا َدةِ َم ْقرونٌ بالت ﱠ َح ّدِي سال ٌم عن الُمعار َ
ت الـ ِ ّذ ْك ِر ال َح ِكـيْم
وال ُمسْتقر ُ
ئ بتدبر ﻵيـا ِ
الفـور مـا لهـا مـن أسـلوب فريـد
يُدرك على
ِ
ونظــام منحهــا خصوصــية عــن اﻷســاليب
البيانيــة واللغويــة اﻷخــرى ،وحفظهــا مــن
الدخيل واﻻختﻼف واللحن ،وللقـرآن الكـريم
روعة تهتز لها النفـوس والقلـوب واﻷلبـاب،
وله و ْق ٌع عجيب تخشع له القلوب ،وهذا ليس

صرفة في نظر
كمبرر لﻺعجاز القرآني ،وال ِ ّ
ٍ
ص ـرف
أهــل الكــﻼم والمتكلمــين هــي أن ﷲ َ
الع ـرب عــن معارضــة القــرآن مــع قــدرتهم
ً
خرقــا للعــادة.
عليهــا ،فكــان هــذا الصــرف
ســـلب
والمرتضـــي يـــرى ِ ّ
الصـــرفة أن ﷲ َ
العلــوم التــي يحتــاجون إليهــا فــي
العــرب
َ
َ
المعارضـــة ليجيئـــوا بمثـــل القـــرآن .وقـــال
القاضــي أبــو بكــر البــاقﻼني" :وممــا يبطــل
القــول بالصــرفة ،أنــه لــو كانــت المعارضــة
ممكنــة ،وإنمــا منــع منهــا الصــرفة ،لــم يكــن
ً
ً
معجـزا ،فـﻼ
معجزا وإنما يكون المنع
الكﻼم
ً
فضﻼ على غيره في نفسه".
يتضمن الكﻼم
والقـول بالصــرفة قــول فاسـد يــرد عليــه
القــرآن الكــريم فــي قولــه تعــالى :قُـلْ لَ ـ ِئ ْن
ع َلـى أ َ ْن َيـأْتُوا ِبمِ ْثـ ِل
نس َو ْال ِجـ ﱡن َ
اﻹ ُ
اجْ تَ َمعَتْ ِ
ْ
ْ
ضـ ُه ْم
آن ﻻ َيأتُونَ ِبمِ ث ِل ِه َو َلـ ْو َكـانَ َب ْع ُ
َه َذا ْالقُ ْر ِ
ض َ
اس ِفـي
ِل َب ْع ٍ
ص ﱠر ْفنَا ل ﱠِلنـ ِ
ظ ِه ً
يرا )َ (٨٨و َلقَ ْد َ
اس ِإﻻﱠ
آن مِ ْن ُك ِّل َمثَ ٍل فَأ َ َبى أ َ ْك َثـ ُر ﱠ
النـ ِ
َهذَا ْالقُ ْر ِ

بغريــب علــى كتــاب أنزلــه ربﱡ الســموات
واﻷرض ،وممـــا يحفظـــه القـــرآن الكـــريم
والتاريخ اﻹسﻼمي لنا من أثر هذا الوقع هـو

ورا) اﻹسراء ٨٨ :ـ .(٨٩
ُكفُ ً

مــا استشــعر بــه مشــركو مكــة  -وهــم أهــل
البﻼغة والبيان واﻹفصاح  -حينمـا اسـتمعوا
إلــى آيــات القــرآن الكــريم ،وحينئــذ عرفــوا

ولقـــد تحـــدى ﷲ  العـــرب بـــالقرآن
الكريم ،وهم كانوا في قمة البﻼغة والفصاحة
والبيــان ،ورغــم ذلــك التفــوق اللغــوي نــزل

عظمته وإعجازه اللغوي والبياني ،لكن الكبر
والغرور هو الذي منعهم من اﻹيمان به وبما
جاء فيه.

القــرآن الكــريم يتحــداهم فيمــا برعــوا فيــه
فســجلوا عجــزهم أمامــه ممــا يــدل علــى أن
العجز بغيرهم ألصـق ،ولقـد تحـداهم ﷲ 
أن ي ـأتوا بمثلــه ،يقــول تعــالى :أ َ ْم َي ُقولُ ـونَ
ث مِ ْث ِل ِه ِإ ْن
تَقَ ﱠولَهُ َبل ﻻ يُؤْ مِ نُونَ * فَ ْل َيأْتُوا ِب َحدِي ٍ

وقــد اســتطاع الوليــد بــن المغيــرة يــوم
سماعه القرآن ،أن يصف بدقة بالغة أثره في
النفوس ،حيث قال) :وﷲ إن له لحﻼوة ،وإن
عليه لطﻼوة ،وإن أسفله لمغـدق ،وإن أعـﻼه
لمثمر ،وما هو بكـﻼم بشـر( .وكـل منصـف
ـر أن اﻷســلوب الــذي جــاء عليــه
للحقيقــة يُقـ ﱡ
القرآن الكريم ،والنسـق الـذي صـيغت عليـه
آياتــه ،أمــر فــي غايــة الروعــة والبيــان ،وﻻ
عجب في ذلك ،فهو كﻼم رب العالمين ،وهو
ث) الزمــر ،(٢٣:ويقــول
الحــدِي ِ
أَحْ َ
ســنَ َ
صـ ـ َد ُق ِمـ ـنَ ﱠ ِ َحـ ـدِيثًا
تعـــالىَ  :و َمـ ـ ْن أ َ ْ
)النساء.(٨٧:
الصـرفة
ومن المتكلمـين مـن أشـار إلـى ِ ّ



صا ِد ِقينَ ) الطـور ،(٣٤ ،٣٣:ويقـول
كَانُوا َ
تعالى :أ َ ْم َيقُ ُ
ولـونَ ا ْفتـَ َراهُ ُقـلْ َفـأْتُوا ِبعَ ْشـ ِر
ت َوا ْدعُوا َم ْن ا ْستَ َ
ط ْعت ُ ْم ِمـ ْن
س َو ٍر مِ ْث ِل ِه ُم ْفت ََر َيا ٍ
ُ
صا ِدقِينَ ) هود.(١٣ :
ُون ﱠ ِ إِ ْن ُكنت ُ ْم َ
د ِ
والحديث عن فضل القرآن الكـريم علـى
لغة العرب ﻻ يحتاج إلى دليل ،فقـد علـم وﻻ
يزال يعلم أهل اﻷرض كافة أن اللغة العربية
تبوأت مكانتها تلك بسبب كونها وعـا ًء لكـﻼم
ﷲ تعالى ،وﻷجل ذلك قامت العلوم المختلفـة
لخدمتها ثم صارت اللغـة العربيـة لغـة العلـم
والحضـــارة ،بجانـــب كونهـــا لغـــة العبـــادة

والتعبد ،ولعل من أسباب هذا السحر البيـاني
الذي تمتعت به آيات القرآن الكـريم التناسـق

والروح فتسعد الـنفس بترتيلـه ،فمـا أعظمهـا
نعمــة هــي نعمــة القــرآن ،وهــذا إنمــا يفهمــه

والتكامل في اللفظ والمعنى.
ومــن وجــوه اﻹعجــاز القرآنــي :أن فــي
منتشرا
القرآن نظا ًما محك ًما شديد الصرامة،
ً

ويشعر به المؤمن كامل اﻹيمان الـذي يتـوق
للقاء الرفيق اﻷعلى.
ً
معجزا بلفظه ومعناه
وسيبقى هذا القرآن
إلــى أن يــرث ﷲ اﻷرض ومــن عليهــا ،قــال
تعالى :أَفَ َﻼ َيتَ َدب ُﱠرونَ ْال ُقـ ْرآنَ َو َلـ ْو َكـانَ ِمـ ْن
عِن ـ ِد غ َْي ـ ِر ّ ِ لَ َو َج ـدُواْ فِي ـ ِه ْ
اخت َِﻼ ًف ـا َكثِيـ ًـرا
)النساء .(٨٢:إن هؤﻻء المنافقين والذين فـى
قلوبهم مرض قـد خيـب ﷲ سـعيهم ،وكشـف
خباياهم ،ورأوا بأعينهم سوء عاقبة الكافرين
وحسن عاقبة المؤمنين ،فهﻼ دفعهم ذلك إلـى
اﻹيمان وإلى تدبر القـرآن ومـا اشـتمل عليـه
ِ
مــن هــدايات وإرشــادات ،وأخبــار صــادقة،
وأحكام حكيمة ،تشهد بأنه من عنـد ﷲ ،ولـو
كان هـذا القـرآن مـن عنـد غيـر ﷲ ،أى مـن
إنشاء البشر لوجدوا فى أخباره ،وفى نظمه،
ً
كثيــرا
اختﻼفــا
وفــى أســلوبه ،وفــى معانيــه
ً
ً
فضﻼ عـن اﻻخـتﻼف القليـل ،ولكـن القـرآن

في جميع أجزائه ،بحيـث أن اللفـظ – مفـردة
كان أو حرفًا  -والترتيـب والتسلسـل المعـ ﱠين
لﻸلفاظ فـي كـل تركيـب هـو جـزء مـن هـذا
تصور شيء منه فـي أي
النظام ،والخطأ في
ّ
موضع يؤدي إلى الخطـأ فـي تصـور فـروع
كثيـــرة متصـــلة بـــذلك الموضـــع .وخلـــص
مصطفى صادق الرافعي إلـى نتيجـة السـحر
القرآنــي البيــاني ومــدى تــأثيره فــي الوجـدان
واﻷلباب من حيث نظمه وأسلوبه ،وطرائـق
نظمه ،ووجوه تراكيبـه ،ونسـق حروفـه فـي
كلماته في جملـه ،ونسـق هـذه الجمـل ،وهـو
وجه الكمـال اللغـوي .والحـرف الواحـد مـن
حــروف القــرآن فــي موضــعه مــن اﻹعجــاز
الذي ﻻ يغني عنه غيره فـي تماسـك الكلمـة،
والكلمة في موضعها من اﻹعجاز في تماسك
الجملة ،والجملة في موضـعها مـن اﻹعجـاز
في تماسك اﻵية.
ومــن وجــوه اﻹعجــاز القرآنــي :اتســاقه
وائتﻼف حركاته وسكناته ،ومدّاته وغ ّناته...
وهــذا )مــا( اســترعى اﻷســماع واســتهوى
اﻷفئدة بصـورة ﻻ يمكـن أن يصـل إليهـا أي
نثـرا .فكـان
كﻼم آخر سـواء أكـان
شـعرا أم ً
ً
ذلــك اﻻتســاق الفريــد كالســور المنيــع لحفــظ
القرآن الكريم بحيث لو داخله شيء من كﻼم
الناس ﻻعت ّل مذاقه ،واختـ ﱠل نظامـه .فـالقرآن
الكريم كلـه وحـدة مترابطـة؛ مـن حيـث قـوة
الموسيقى فـي حروفـه وتآخيهـا فـي كلماتـه،
وتﻼقي الكلمات في عباراته ونظمـه المحكـم
ﱠ
وكأن المعـاني مؤامنـة لﻸلفـاظ،
في رنينه...
ﱠ
وكأن اﻷلفاظ قطِ عتْ لها وسويت حسبها.
ومن معجزات القرآن :أنه يخاطب العقل
وقع ـا علــى كليهمــا،
مع ـا ،فتجــد لــه ً
والقلــب ً
وجعله ﷲ شفاء للقلوب ورحمـة ونـور ،قـال
اس َق ْد َجاء ْت ُكم ﱠم ْو ِع َ
ظةٌ ِ ّمن
تعالىَ  :يا أ َ ﱡي َها ال ﱠن ُ

ُور َوهُدًى َو َرحْ َمـةٌ
ﱠر ِّب ُك ْم َو ِشفَاء ِلّ َما فِي ال ﱡ
صد ِ
لّ ِْل ُمــؤْ مِ نِينَ ) يـــونس ،(٥٧ :وقـــال :تبـــارك
آن َمـا ُهـ َو ِشـفَا ٌء
وتعالىَ  :ونُ َنـ ِ ّز ُل ِمـنَ ْال ُقـ ْر ِ
َو َرحْ َمـ ـةٌ ل ِْل ُمـ ـؤْ مِ نِينَ َوﻻ َي ِزيـ ـ ُد ﱠ
الظـ ـالِمِ ي َن ِإ ﱠﻻ
ارا) اﻹســـراء ،(٨٢:كمـــا أن معظـــم
َسـ ـ ً
خ َ
القرآن إنما يخاطب العقل ويحثه على التفكـر
فــي خلــق ﷲ كالســماوات واﻷرض وإمعــان
النظر في الكون وفي اﻷنفس واﻵفاق وجعل
ذلك وسيلة للوصول إلـى اﻹيمـان بـا  ،قـال
تعالى :أ َ َو َل ْم َين ُ
ت
السـ َم َاوا ِ
ظ ُرو ْا فِي َم َل ُكـو ِ
ت ﱠ
سـى
ض َو َما َخلَقَ ّ ُ مِ ن َ
َواﻷ َ ْر ِ
شـ ْيءٍ َوأ َ ْن َ
ع َ
ي ِ َحـدِي ٍ
ث َب ْعـ َدهُ
أَن َي ُكونَ قَ ِد ا ْقت ََر َ
ب أ َ َجلُ ُه ْم فَ ِبـأ َ ّ
يُؤْ ِم ُنونَ ) اﻷعراف.(١٨٥ :
مصــدرا لتثبيــت
وقــد جعلــه ﷲ تعــالى
ً
النفس وعونها علـى الصـبر ومصـدر هدايـة
وتبشــير للمــؤمنين ،قــال تعــالى :قُـ ْل ن ﱠَز َل ـهُ
ق ِل ُيثَ ِّب ـتَ ﱠال ـذِينَ
ُرو ُح ْالقُـد ُِس ِم ـن ﱠر ِّبـكَ ِب ـ ْال َح ّ ِ
آ َمنُـواْ َوهُـدًى َوب ُْش ـ َرى ل ِْل ُم ْسـلِمِ ينَ ) النحــل:
 ،(١٠٢كما جعلـه مصـدر راحـة واطمئنـان
للمؤمن ،قال تعالى  :ﱠالـذِينَ آ َم ُنـواْ َوت ْ
َط َمـئ ﱡِن
قُ ُلــ ـوبُ ُهم ِبــ ـ ِذ ْك ِر ّ ِ أَ َﻻ ِبــ ـ ِذ ْك ِر ّ ِ ت ْ
َط َمــــئ ﱡِن
ْالقُ ُلــوبُ ) الرعــد ،(٢٨ :وكــم أســعد هــذا
قلوبـــا مولعـــة ومشـــتاقة للـــرحمن
القـــرآن ً
ومتعطشــة للقائـه ،فتجــد كﻼمــه تعــالى خيــر
دواء وسكن ينزل بـر ًدا وسـﻼ ًما علـى القلـب



ﻷنه من عند ﷲ وحده قد تنزه عن كل ذلـك،
كثيـرا أم
وخﻼ من كل اخـتﻼف سـواء أكـان
ً
ً
قليﻼ.
فالمراد باﻻختﻼف هنا هو تبـاين الـنظم،
وتنــــاقض الحقــــائق ،وتعــ ـارض اﻷخبــــار
وتضارب المعانى ،وغير ذلك مما خـﻼ منـه
القــرآن الكــريم؛ ﻷنــه يتنــافى مــع بﻼغتــه
وصدقه .وفى ذلـك يقـول صـاحب الكشـاف:
قوله تعالى :لَ َو َجـدُواْ فِيـ ِه ْ
ِيـرا
اخت َِﻼ ًفـا َكث ً
ً
متناقضــا قــد
مختلفــا
أى :لكــان الكثيــر منــه
ً
تفاوت نظمه وبﻼغته ومعانيـه فكـان بعضـه
قاصرا عنه تمكن
اﻹعجاز .وبعضه
ً
بالغًا حد ِ
إخبـارا يغيـب قـد وافـق
معارضته ،وبعضـه
ً
ً
مخالفـا للمخبـر
إخبـارا
المخبر عنه ،وبعضه
ً
عنه ،وبعضه داﻻ علـى معنـى صـحيح عنـد
علماء المعانى ،وبعضه داﻻ على معنى فاسد
غير ملتئم.
فلمــا تجــاوب كلــه بﻼغــة معجــزة فائقــة
أخبـار
لقوى البلغاء ،وتناصر معا ٍن ،وصدق
ٍ
دل على أنه ليس إﻻ من عند قادر على ما لم
يقــدر عليــه غيــره ،عــالم بمــا ﻻ يعلمــه أحــد
سواه.


بقيﺔ حظ المرأة من تعلم العلوم:
أما أن المرأة كالرجـل فـي نيـل الجـزاء
اﻷخروي :فﺣﺳﺑنا أن نتصفح القرآن العظـيم
لننظر اﻵيات المﺳتفيضة التي تﺳوي المـرأة
ﺑالرجل في نيـل اﻷجـر والثـواب  ...وإلـيكم
طرفًا من هذه اﻵيات:
ع َمـ َل
ضي ُع َ
اب لَ ُه ْم َر ﱡﺑ ُه ْم أَ ّنِي َﻻ أ ُ ِ
فَا ْﺳتَ َج َ
عامِ ٍل ِ ّمن ُكم ِ ّمـن ذَ َكـ ٍر أَ ْو أ ُ َ
ضـ ُكم ِ ّمـن
نثـ ٰى ۖ َﺑ ْع ُ
َ
ار ِه ْم
َﺑ ْع ٍ
ض ۖ َفالﱠذِينَ هَا َج ُروا َوأ ُ ْخ ِر ُجوا مِ ن ِد َي ِ
َوأُوذُوا ِف ـي َﺳ ـ ِﺑيلِي َوقَ ـاتَلُوا َوقُتِلُ ـوا َﻷُك َِفّ ـ َر ﱠن
ت ت َْجـ ِري ِمـن
ﺳ ِّيئَا ِت ِه ْم َو َﻷ ُ ْدخِ َلـ ﱠن ُه ْم َج ﱠنـا ٍ
َع ْن ُه ْم َ
ار ثَ َواﺑًا ِ ّمـ ْن عِنـ ِد ﱠ ِ ۗ َو ﱠ ُ عِنـ َدهُ
تَﺣْ ِت َها ْاﻷ َ ْن َه ُ

نيل اﻷجر والمثوﺑة ﻻ تتميز عنه ﺑشيء ،مـا

أهــــــــــﻢ
اﻷﺳـــباب
اﻟﻮﻗائيــــﺔ
ﻓﻲ تقليل
اﻟحـــﻮادث

)( ٨

ب) آل عمران.(١٩٥ :
ُﺣ ْﺳ ُن الثﱠ َوا ِ

رواه عﺑــد الﺑــر فــي اﻻﺳ ـتيعاب ومﺳــلم فــي

صﺣيﺣه أن أﺳماء ﺑنت يزيد ﺑـن الﺳـكن 
أتــت النﺑــي  فقالــت :إنــي رﺳــو ُل َم ـ ْن
ورائــي ِم ـ ْن جماعــة نﺳــاء المﺳــلمين ،كلهــن
يقلن ﺑقولي ،وعلى مثـل رأيـي :إن ﷲ ﺑعثـك
إلــى الرجــال والنﺳــاء ،فآمنــا ﺑــك واتﺑعنــاك،
ونﺣــن معشـر النﺳــاء مقصــورات مخــدرات
قواعد ﺑيوت ،وأن الرجال فُضلوا ﺑالجمعـات
وشهود الجنائز والجهاد؛ وإذا خرجوا للجهاد
ﺣفظنا لهم أموالهم ورﺑينا أوﻻدهم ،أفشاركهم
في اﻷجر يا رﺳول ﷲ؟
فالتفــت رﺳــول ﷲ  ﺑوجهــه إلــى
أصﺣاﺑه فقال) :هل ﺳمعتم مقالة امرأة أﺣﺳن
ً
ﺳؤاﻻ عن دينها مـن هـذه؟  ،فقـالوا :ﺑلـى يـا

ت مِ ن ذَ َكـ ٍر أَ ْو
صا ِل َﺣا ِ
َ و َمن َي ْع َملْ مِ نَ ال ﱠ
أُنث َ ٰى َوه َُو ُمؤْ ِمنٌ فَأُو ٰلَ ِئـكَ َيـ ْد ُخلُونَ ْال َج ﱠنـةَ َو َﻻ

رﺳـــــول ﷲ ،فقـــــال رﺳــــــول ﷲ :
)انصرفي يا أﺳماء ،وأعلمي من وراءك من

ي ْ
ِيرا) النﺳاء.(١٢٤ :
ُظلَ ُمونَ َنق ً

تﺑعــل إﺣــداكن لزوجهــا،
النﺳــاء أن ُﺣﺳــن ّ

ت َو ْال ُمــؤْ مِ نِينَ
إِ ﱠن ْال ُم ْﺳــلِمِ ينَ َو ْال ُم ْﺳــ ِل َما ِ

وطلﺑها لمرضـاته ،واتﺑاعهـا لموافقتـه يعـدل

الصـا ِدقِينَ
ت َو ْال َقـا ِنتِينَ َو ْالقَا ِنتـَ ا ِ
َو ْال ُمؤْ مِ َنـا ِ
ت َو ﱠ

كل ما ذكرت( ،فانصرفت أﺳماء وهي تهلـل

ت
الصــــا ِﺑ َرا ِ
الصــــا ِدقَا ِ
الصــــا ِﺑ ِرينَ َو ﱠ
ت َو ﱠ
َو ﱠ

اﺳتﺑشارا ﺑما قـال لهـا عليـه الصـﻼة
وتكﺑر،
ً

َصــــ ِ ّدقِينَ
َاشــــعَا ِ
َاشــــعِينَ َو ْالخ ِ
َو ْالخ ِ
ت َو ْال ُمت َ

والﺳﻼم.

ت
الصــــا ِئ َما ِ
َصــــ ِ ّدقَا ِ
الصــــائِمِ ينَ َو ﱠ
ت َو ﱠ
َو ْال ُمت َ

فيتﺑين من هذا الﺣـديث النﺑـوي الشـريف

َو ْال َﺣافِظِ ينَ فُ ُرو َج ُه ْم َو ْال َﺣاف َ
ت َوالـذﱠاك ِِرينَ
ِظـا ِ
ت أ َ َعــ ﱠد ﱠ ُ لَ ُهــم ﱠم ْغ ِفــ َرةً
ِيــرا َوالــذﱠاك َِرا ِ
ﱠ َ َكث ً

أن اﻷجــر الــذي تنالــه المــرأة فــي ترتيــب
مﺳكنها ،وطاعـة زوجهـا ،وترﺑيـة أوﻻدهـا؛

عظِ ي ًما) اﻷﺣزاب(٣٥ :
َوأَجْ ًرا َ

يعدل أجر الرجل في جهاده واختصاصه.

ومما يدل علـى أن المـرأة كالرجـل فـي



ومما يدل على أن اﻹﺳﻼم اعتنى ﺑالﺑنـت
مــن ناﺣيــة تعليمهــا :هــذه اﻷﺣاديــث النﺑويــة
الصﺣيﺣة:
روى الترمذي وأﺑو داود واللفـظ لـه أنـه
عليه الصﻼة والﺳﻼم قال) :من كان له ثﻼث
ﺑنــات أو ثــﻼث أخــوات ،أو ﺑنتــان أو أختــان
فأدﺑهن وأﺣﺳن إليهن وزوجهن فلـه الجنـة(،
وفي رواية) :وأيما رجـل كانـت عنـده وليـدة
)أي أمــة( فعلﱠمهــا فأﺣﺳــن تعليمهــا ،وأ ﱠدﺑهــا
فأﺣﺳــن تأديﺑهــا ،ثــم أعتقهــا وتزوجهــا فلــه

تتعلم العلوم التـي تنفعهـا فـي دينهـا ودنياهـا،

ﺑنــت أﺣمــد ﺑــن قــادمّ ،
ووﻻدة ﺑنــت الخليفــة

وأن تقول الشـعر الﺣكـيم الرصـين ،والكـﻼم

المﺳتكفي ﺑا .

المﺣكم المجيد ،فﻼ يوجد من َينهي عـن ذلـك
ويمنعه!!

وقد ثﺑت في صﺣيح الﺑﺣاري ومﺳـلم أن
كان يخص النﺳاء ﺑأيـام يعلمهـن

فيها مما علمـه ﷲ ،وذلـك لمـا جاءتـه امـرأة
فقالت :يا رﺳول ﷲ ،ذهب الرجال ﺑﺣـديثك،
فاجعل لنا من نفﺳك يو ًما نأتي فيه تعلمنا مما
علمــك ﷲ ،فقـــال عليــه الصـــﻼة والﺳـــﻼم:
)اجــتمعن يــوم كــذا وكــذا( ،فــاجتمعن فجــاء
رﺳول ﷲ  فعلمهن مما علمه ﷲ.
وجاء في فتـوح الﺑلـدان للـﺑﻼذري أن أم

المؤمنين ﺣفصة ﺑنت عمر ﺑن الخطـاب 
كانت تتعلم الكتاﺑة في الجاهلية على يد امرأة
كاتﺑة تدعى )الشـفاء العدويـة( فلمـا تزوجهـا
عليه الصـﻼة والﺳـﻼم طلـب إلـى الشـفاء أن

وكان منهن الطﺑيﺑة كأمثال زينـب طﺑيﺑـة
ﺑني ّأود التي عرفت ﺑعﻼج أمراض العيـون،

جاء في مقدمة كتاب آداب المعلمين ﻻﺑن
ﺳــﺣنون) :أن القاضــي الــورع عيﺳــى ﺑــن
مﺳــكين كــان يُقــرئ ﺑناتــه وﺣفيداتــه  ...قــال

أجران(.

النﺑي 

      
     


عيــاض :فــإذا كــان ﺑعــد العصــر دعــا اﺑنتيــه
وﺑنات أخيه ليعلمهن القـرآن والعلـم ،وكـذلك
كان يفعل قﺑله فاتح صقلية )أﺳد ﺑن الفـرات(
ﺑاﺑنته أﺳماء التي نالت من العلم درجة كﺑيرة
مؤدﺑــا كــان ﺑقصــر
 ...وروى ال ُخشــني أن
ً
اﻷمير مﺣمد ﺑن اﻷغلب ،وكان يعلم اﻷطفال

وأم الﺣﺳن ﺑنت القاضي أﺑي جعفر الطنجالي
وقد كانت طﺑيﺑة شهيرة مﺑرزة في الطب.
وكــان مــنهن المﺣ ـدّثات كأمثــال كريمــة
المروزية ،والﺳـيدة نفيﺳـة اﺑنـة مﺣمـد ،وقـد
ذكر الﺣافظ اﺑـن عﺳـاكر – وهـو أﺣـد رواة
الﺣــديث – أن عــدد شــيوخه وأﺳــاتذته مــن
النﺳاء كان ﺑض ًعا وثمانين أﺳتاذة.
وﺑلغــت كثيــرات مــنهن منزلــة علميــة
رفيعــة فكــان مــنهن اﻷﺳــتاذات والمدرﺳــات

ﺑالنهار ،والﺑنات في الليل(.
وقــد ثﺑــت تاريخي ـا :أن المــرأة فــي ظــل

لﻺمــام الشــافعي ،واﻹمــام الﺑخــاري ،واﺑــن

اﻹﺳــﻼم وصــلت إلــى أﺳــمى درجــات العلــم

خلكان ،واﺑن ﺣﺑان  ...وجميعهم مـن الفقهـاء

والثقافــة ،ونالــت أكﺑــر قﺳــط مــن الترﺑيــة

والعلماء واﻷدﺑاء المشهورين  ...وهذا أكﺑـر

والتعليم في العصور اﻹﺳﻼمية اﻷولى.

دليل على ما تمتاز ﺑه الترﺑية اﻹﺳـﻼمية مـن

فكـــان مـــن النﺳـــاء المﺳـــلمات الكاتﺑـــة
ع َل ّية ﺑنت المهدي ،وعائشة
والشاعرة كأمثال ُ

العنايــة ﺑــالعلم والتﺑــوغ الفكــري ،والثقافــة
اﻹﺳﻼمية المتنوعة.

تعلمهــا تﺣﺳــين الخــط وتزيينــه كمــا علمتهــا
أصل الكتاﺑة.
والذي نخلص إليه مـن هـذه النصـوص:
أن اﻹﺳــﻼم أمــر ﺑتعلــيم الفتــاة العلــم النــافع،
والثقافة المفيدة ،وإذا وجد من العلمـاء قـدي ًما
من يمنع تعليم المـرأة ،فيكـون المنـع منصـﺑا
على تعلم الشـعر الفـاﺣش ،والكـﻼم المقـذع،

قال رســول ﷲ ) :اجتمعــوا علــى طعــامكم
يبارك لكم فيه(.

واﻷدب الــرخيص ،والعلــم الضــار ،أمــا أن

 -رواه أبو داود في سﻧﻧه -






في أعقاب جائحة كورونا ،حاولت مبادرة التهديد النووي ومؤتمر ميونيخ لﻸمن في
مارس ٢٠٢١م دراسة التهديدات البيولوجية عالية العواقب ،وفحص الثغرات في هياكل
اﻷمن البيولوجي الدولية.
وبمشاركة  ١٩من كبار الخبراء الدوليين في قطاعات الصحة العامة وصناعة
التكنولوجيا الحيوية واﻷمن الدولي ،طورت الدراسة سيناريوهات لوباء عالمي قاتل
يتضمن سﻼلة غير عادية من فيروس جدري القرود ظهرت ﻷول مرة في دولة برينيا
شهرا.
الخيالية وانتشرت عالميا خﻼل ١٨
ً
وفق السيناريو ،يحدث التفشي اﻷولي بسبب هجوم إرهابي باستخدام عامل ممرض جرت هندسته في المختبر مع ضعف السﻼمة البيولوجية
والرقابة الصحية.
سيناريو النموذج الخيالي ذكر أن بداية انطﻼق وباء جدري القرود ستكون في  ١٥مايو ٢٠٢٢م ،وهو ما حدث بالفعل.
كما توقع السيناريو أنه بحلول يناير ٢٠٢٣م ،ستتأثر  ٨٣دولة ،مع وفاة  ١٫٣مليون شخص بعد إصابة  ٧٠مليو ًنا ،ليصل بنهاية ديسمبر ٢٠٢٣م
إلى إصابة حوالي  ٣٫٥مليار حالة ،ووفاة  ٢٧٠مليون شخص.
كما أنه في شهر أكتوبر ٢٠٢١م ،حذر مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس ،خﻼل قمة اﻻستثمار العالمية من احتمال حدوث هجوم إرهابي
بيولوجي بنوع من أنواع الجدري.
لم يحدد جيتس فيروس جدري القرود تحديدًا .لكن أنصار نظرية المؤامرة يربطون عمو ًما بين جيتس وانتشار الجوائح.
وجاء كﻼم جيتس في سياق اﻻفتراض واﻻستعداد ،ﻻ في سياق التحذير من أمر يعلم حدوثه.
ولم يكن تحذير جيتس من الجدري هو اﻷول له.
منذ ٢٠١٧م ،قال :إن التقدم في علم اﻷحياء س ّهل على اﻹرهابيين إعادة تكوين الجدري.
وفي العام نفسه ،قال في مؤتمر أمني في ميونيخ :إن الوباء القادم يمكن أن ينشأ من "نسخة اصطناعية من فيروس الجدري ،أو سﻼلة شديدة
العدوى ومميتة من اﻹنفلونزا".
رغم أنه ﻻ يوجد دليل على سيناريو الحرب البيولوجية في انتشار فيروس جدري القرود الحالي ،حتى اﻵن ،لكن الملفت أن المرض كان يعتبر
من اﻷمراض المستوطنة في أجزاء من غرب ووسط أفريقيا .لكن الجديد هذه المرة كان انتشاره في عدة دول بشكل متسارع.
ﻻحظ مسؤولو الصحة في العديد من البلدان أنه من بين الحاﻻت التي تتبعوها ،تظهر اﻵفات المرتبطة بجدري القرود في الغالب على اﻷعضاء
التناسلية للمرضى الذكور؛ مما أدى إلى تكهنات حول انتقال العدوى عن طريق اﻻتصال الجنسي.
بينما لم يكن يُعتقد سابقًا أن جدري القرود ينتقل عن طريق اﻻتصال الجنسي ،إﻻ أن معظم الحاﻻت المكتشفة في بريطانيا وكندا ،وكل الحاﻻت في
إسبانيا والبرتغال ،كانت لرجال شواذ.
ماتيو بروشازكا ،الباحث في وكالة اﻷمن الصحي في بريطانيا ،اعتبر أن النسبة العالية من حاﻻت تفشي فيروس جدري القرود الحالي بين الشواذ
توحي بشدة باﻻنتشار في الشبكات الجنسية.



أقر مجلس النواب العراقي باﻹجماع مقترح قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني" ،والذي ينص على عقوبات تصل حد
اﻹعدام ،ويسري على جميع العراقيين ،وكذلك اﻷجانب العاملين في العراق.
ونشرت صفحة المجلس في "فيسبوك" رسالة من النائب اﻷول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي وجه فيها الشكر "لممثلي الشعب
لموقفهم التاريخي في التصويت على القانون".
رارا وطنيا شجا ًعا ،وموقفًا هو
وقال الزاملي" :إن هذا القانون الذي حظي بإجماع المصوتين يمثل انعكا ً
سا حقيقيا ﻹرادة الشعب ،وق ً
اﻷول من نوعه على مستوى العالم من حيث تجريم العﻼقة مع الكيان الصهيوني".
ودعا الزاملي "البرلمانات العربية واﻹسﻼمية ﻹصدار تشريعات مماثلة تلبي تطلعات شعوبها".
ماض وبقوة في إصدار التشريعات التي تحفظ أمن العراق ،وتدعم مصالح الشعب،
وأضاف أن "مجلس النواب بدورته الحالية،
ٍ
وتعزز من قوة وتطور البﻼد في كافة المجاﻻت".
وحسب النص الذي نشرته وكالة اﻷنباء العراقية ،فإن القانون يهدف إلى "منع إقامة العﻼقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية
أو اﻻقتصادية أو الثقافية أو أية عﻼقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل".
وتسري نصوص القانون على العراقيين سواء داخل البﻼد أم خارجها ،كما تسري على "حكومات اﻷقاليم ومجالسها البرلمانية
ودوائرها ومؤسساتها كافة") .المادة  ٢من القانون( ،كذلك يشمل الشركات الخاصة والشركات والمؤسسات اﻷجنبية والمستثمرين
اﻷجانب العاملين في العراق.
ً
"احتفاﻻ بهذا
وبعد نتائج التصويت ،دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر العراقيين إلى الخروج إلى الشوارع
المنجز العظيم" ،وكان الصدر أعلن في إبريل الماضي عزم كتلته وحلفائها على طرح مقترح مشروع يقضي بتجريم التطبيع مع
إسرائيل للتصويت عليه في البرلمان العراقي.

أقر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يوم  ٣٠مايو ،في اجتماع برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي ،تشكيل لجنة أمنية وعسكرية
مشتركة لتحقيق اﻷمن واﻻستقرار ،وإعادة هيكلة القوات المسلحة واﻷمن بموجب المادة رقم  ٥ﻹعﻼن نقل السلطة في البﻼد.
وتنص المادة  ٥من إعﻼن نقل السلطة ،على "تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة لتحقيق اﻷمن واﻻستقرار من خﻼل اعتماد السياسات
التي من شأنها منع حدوث أي مواجهات مسلحة في كافة أنحاء الجمهورية ،وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات الﻼزمة لتحقيق تكامل القوات
تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون ،وإنهاء اﻻنقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه ،وإنهاء جميع النزاعات المسلحة،
ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش ،واﻷجهزة اﻷمنية ،وأي مهام يراها المجلس لتعزيز اﻻستقرار واﻷمن".
وعقد اﻻجتماع بحضور نواب رئيس مجلس القيادة ،عيدروس ُ
الزبيدي ،والدكتور عبد ﷲ العليمي ،وعبد الرحمن المحرمي ،وفرج
البحسني ،وعبر دائرة اﻻتصال المرئي ،النواب طارق صالح ،وعثمان مجلي ،فيما غاب عن اﻻجتماع بعذر مسبب النائب سلطان العرادة.
عضوا برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر ،واللواء الركن طاهر
وتوافق المجلس على تشكيل اللجنة العسكرية واﻷمنية المكونة من ٥٩
ً
مقررا.
عضوا
علي العقيلي نائ ًبا ،والعميد ركن حسين الهيال
ً
ً
كما وافق مجلس القيادة الرئاسي على تشكيل لجنة لتقييم وإعادة هيكله اﻷجهزة اﻻستخبارية ،مؤك ًدا أهمية اضطﻼع هذه اللجان بواجباتها
في تحقيق اﻷمن واﻻستقرار ،واعتماد السياسات الكفيلة بتكامل كافة القوات العسكرية واﻷمنية تحت قيادة وطنية موحدة ،خدمة لمعركة
استعادة الدولة وحماية مكاسب التوافق الوطني الراهن بإسناد من دول تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية واﻹمارات.



يري خبراء ومراقبون أن اﻻنتهاك اﻹسرائيلي المتمثل بعبور سفينة استخراج نحو حقل كاريش يعتبر عملية جس للنبض
اللبناني ،فيما رأته لبنان تهديدًا للسلم واﻷمن الدوليين.
ويقول خبراء في القانون الدولي :إن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون وجه رسالة إلى مجلس اﻷمن والجمعية العامة
لﻸمم المتحدة اعتبر فيها فعالية أي شركة ﻹنتاج النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها ،مخالفًا للقانون الدولي ،وعدوانًا على
لبنان ،ويهدد اﻷمن والسلم الدوليين.
ويوضح خبراء في القانون الدولي أن تعيين تهديد السلم واﻷمن الدولي من صﻼحيات مجلس اﻷمن الدولي ،ومقال الرئيس
اللبناني في هذا المجال ،يعني أن لبنان سيدافع عن المنطقة المتنازع عليها بالحرب؛ وهذا ما سيهدد السلم واﻷمن الدوليين.
ويؤكد خبراء عسكريون أن اﻻحتﻼل اﻹسرائيلي غير جاهز للحرب ،لكنه يجس نبض لبنان من خﻼل اﻻعتداء على حقل
ً
مؤخرا في مرحلتين من أربع مراحل من مناورات
مستغﻼ أزمات لبنان السياسية واﻻقتصادية ،رغم فشله
كاريش البحري
ً
مركبات النار.
ويستبعد خبراء إستراتيجيين أن يكون العدوان اﻹسرائيلي المتمثل بعبور سفينة استخراج غاز نحو حقل كاريش البحري،
ً
استفزازا إسرائيليا من أجل اﻻنخراط في حرب ضد لبنان.
ويبين خبراء عسكريون أن هذه العملية هي عبارة عن جس للنبض اللبناني ،فإذا وجد تشددًا وحز ًما وصرامة لبنانية فإنه
سينكفئ ويلجأ الي منطق التفاوض والدبلوماسية.
ويوضح خبراء إستراتيجيون أنه إذا أعلنت الدولة اللبنانية أن هذه العملية اﻹسرائيلية ،انتها ًكا للحقوق اللبنانية ،فسوف تستطيع
المقاومة بدقائق معدودة أن تقوم بمناورة نار بدئية وتثني العدو عن انتهاكه ،لكن إذا سكت لبنان فإن العدو اﻹسرائيلي سيتابع عمله
أمرا واقعًا وينقلب اﻷمر الواقع إلى حقوق مكتسبة.
في الحقل وسيفرض ً

استقبل مساعد اﻷمين العام المساعد ،رئيس بعثة اﻷمم المتحدة للدعم في ليبيا باﻹنابة ،رايسيدون زينينغا وفدًا من أعيان القبائل
في كافة أرجاء ليبيا.
وعبر أعيان القبائل عن دعمهم القوي ﻹجراء اﻻنتخابات باعتبارها الحل الوحيد لمواجهة التحديات السياسية واﻷمنية
واﻻقتصادية في ليبيا ،فيما شدد أعضاء الوفد على ضرورة العمل على منع اندﻻع الصراع ووقف تدفق اﻷسلحة وتحقيق
انسحاب القوات اﻷجنبية والمرتزقة من اﻷراضي الليبية.
وناشد أعيان القبائل اﻷمم المتحدة والمجتمع الدولي دعم حماية استقرار ليبيا وسيادتها ،كما أكدوا على الحاجة إلى حماية أفضل
لحقوق المعتقلين السياسيين ،واﻹفراج عن أولئك الذين ما زالوا محتجزين بشكل غير قانوني.
كما أكد للوفد استمرار جهود بعثة اﻷمم المتحدة للدعم في ليبيا في العمل مع السلطات الليبية لضمان حصول جميع
المحتجزين على اﻹجراءات القانونية الواجبة ،وتنفيذ اﻻحكام القضائية بشأن اﻹفراج عن المحتجزين.



من حج ولم يزر رسول ﷲ  فقد جفاه
ﻰ بـن أبـﻰ طالـب :
قال أمير المؤمنين اﻹمام ﻋﻠ ّ

ويوضــﺢ اﻹمــام الصــادق  ذلــك بقولــه) :إذا حــج
أحدكم فﻠيختم حجه بزيارتنا؛ ﻷن ذلك من تمام الحج(.

)أت ﱡموا برسـول ﷲ  حجكـم إذا خـرجتم إلـﻰ بيـت ﷲ،
فإن تركه جفاء ،وبذلك أمرتم ،وأتموا بـالقبور التـي ألـزمكم
ﷲ ﻋز وجل حقها وزيارتها ،واطﻠبوا الرزق ﻋندها(.

ويبين اﻹمام الباقر  كيف يكون لقاء اﻹمام بقوله:
)إنما أمر الناس أن يأتوا هـذه اﻷحجـار فيتطوفـوا بهـا ،ثـم
يأتوننا فيخبرونا بوﻻيتهم ،ويعرضوا ﻋﻠينا نصرتهم(.

وﻋن أبي ﻋبد ﷲ اﻹمام الحسين  قال :قال رسول



ﷲ ) :مــن أتــﻰ مكــة حاج ـا ولــم يزرنــي إلــﻰ المدينــة
زائرا وجبـت لـه شـفاﻋتي،
جفوته يوم القيامة ،ومن جاءني
ً

قــال اﻹمــام المجــدد الســيد محمــد ماضــﻰ أبــو العــزائم
رضوان ﷲ ﻋﻠيه:

ومن وجبت له شفاﻋتي وجبت له الجنة(.

س ْي ِر ِإلَﻰ ﱠ ِ تَ َعالَ ٰﻰ.
َارة ٌ ِإلَﻰ ال ﱠ
 -ا ْل َح ﱡجِ :إش َ

وﻋنه أيضًا  :قال اﻹمام الحسن بن ﻋﻠـي لرسـول

لروحِ ثَ َﻼ ٌ
ثَ :ح ﱞج
َ -ح ﱡج اﻷ َ ْش َباحُِ :مشَا َه َدة ُ ا ْل َب ْيتَِ ،و َح ﱡج ا ﱡ

ﷲ  يــا أبتــاه مــا جــزاء مــن زارك؟ فقــال رســول ﷲ
) :يا بني مـن زارنـي حيـا أو ً
ميتـا ،أو زار أبـاك ،أو
ي أن أزوره يــوم القيامــة
أخــاك ،أو زارك ،كــان حقــا ﻋﻠــ ﱠ

ضـ َرةِ ا ْل ُم َح ﱠمد ﱠِيـةَِ ،و َحـ ﱡج
إِلَ ٰﻰ َن ْف ِس َها تَ ْش َه ُد ا ْل َمعَانِيَ ،و َح ﱡج ا ْل َح ْ
ور.
ا ْل َب ْي ِ
ت ا ْل َم ْع ُم ِ
ِ -إذَا َح َججْ تَ فَ َﻠ ِّبـ ِه؛ ِلتـَ َر ٰى أ َ َثـ َر أَ ْن ِب َي ِائـهِ ،فَ ُكـ ْن فـِ ي َم َقـ ِام

فأخﻠصه من ذنوبه(.



ار َر ِّبـكَ ،
َخﻠِي ِﻠ ِه ِج ْسـ ًما أ َ ْو ُر ً
وحـاُ ،ثـ ﱠم ُحـ ﱠج ِبقَ ْﻠ ِبـكَ ؛ ِلتـَ َر ٰى َآثـ َ

يقول اﻹمام الباقر ) :تمام الحج؛ لقاء اﻹمام(.

ار
ار اﻷ َ ْن ِب َياءِ َك َم ْن َسا َح؛ ِل َي َر ٰى َآثـ َ
ى آث َ َ
َولَ ْي َ
س َم ْن هَا َج َر؛ ِل َي َر َ

ويفسر اﻹمـام الصـادق 
تَفَثَ ُه ْم بـأن هذا يعني لقاء اﻹمام.

ضـوا
قولـه تعـالﻰْ  :ل َي ْق ُ

لربّ ِ ذِي ا َ
ﻵﻻءِ َ و َمـا ِب ُكـم ِ ّمـن ِّن ْع َمـ ٍة فَ ِمـنَ ّ ِ) النحـل:
ا ﱠ
.(٥٣



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

فأجاب سماحته قائﻼً:



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

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

ﻣﻨﺪﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ

)(١

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

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

ﺭﻣﻰ ﺍﳉﻤﺮﺍﺕ ﻭﺍﺟﺐ

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

ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺮﻣﻰ

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



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

ﺍﳌﺸﻰ ﻓﻰ ﺍﳉﻤﺎﺭ

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

ﻰ ﺍﳉﻤﺮﺗﲔ ﺍﻷﻭﻟﻴﲔ
ﻭﻗﺖ ﺭﻣ ِ

وقتهــا بعــد الــزوال مــن اليــوم الحــادى
عشر ،فمن َر َمى قبل الزوال أعاد ،ويُ ْستَ َحبﱡ
ى قبــل صــﻼة الظهــر ،وهــذا
أن يكــون ﱠ
الر ْم ـ ُ
بإجماع اﻷئمة رضوان ﷲ عليهم ،وعلى من
شـ ﱡب ِه
تَ َج ﱠم َل بهديهم واقتفـى أثـرهم وسـارع للتﱠ َ
بهم.
وصلى ﷲ على سيدنا محمـد وعلـى آلـه
وصحبه وسلم.
) (١ال ه

 :أ صﻼة ال ه والع

ج ع تق .

ﺑ ـﺮاﻋ ـﻢ اﻹﻳـ ـﻤﺎن ﻣـ ـﻦ ﻓ ـﻴ ـﺾ اﳊ ـﻨ ـﺎن )(١
فا سبحانه ليس كمثله ش يء ،ﻻ يك ِيّف ه العق ل،

أحبائي براعم اﻹيمان:

وﻻ تدركه اﻷبصار ،خ الق ك ل ش يء ،ﻻ ض د ل ه،

ض لَه عل ى كثي ر م ن
خل قَ ﷲُ اﻹنس انَ
وكر َم ه وف ﱠ
ﱠ
خلقه ،كما قال تعالىَ  :ولَقَ ْد ك ﱠَر ْمنَا بَنِي آ َد َم َو َح َم ْلنَا ُه ْم
فِ ي ْالبَ ِ ّر َو ْالبَحْ ِر َو َرزَ ْقنَ ا ُه ْم مِ نَ ﱠ
ض ْلنَا ُه ْم
الط ِيّبَ ا ِ
ت َوفَ ﱠ

وﻻ ن د ل ه ،وﻻ ش بيه ل ه ،وﻻ مش يئة لعب د دون
مش يئته ،وه و بك ل ش يء عل يم ،وه و بك ل ش يء
محيط.

ض ً
اﻹس راء ،(٧٠:وه و
ِير مِ ﱠم ْن َخلَ ْقنَا ت َ ْف ِ
َ
يﻼٍ ) 
علَى َكث ٍ
سبحانه يعلم كيف يكون هذا اﻹنسان سعيدًا ،وما الذى

ومعن ى َ
)ﻻ إلَ هَ ﱠإﻻ ﷲُ( أي :ﻻ معب ود بح ق إﻻ
ﷲ الخالق لكل ش يء ،وه و الغن ي ع ن ك ل ش يء،

يُتعسه.

وكل شيء محتاج إليه.

وسعادة اﻹنس ان ف ي ال دنيا واﻵخ رة تتوق ف عل ى

يق ول اﻹم ام المج ِ ّدد الس يد ﷴ ماض ي أب و

أم ور أربع ة ه ي :عقي دة حق ة ،وعب ادة خالص ة،

العزائم عن شهادة التوحيد:

ومعاملة حسنة ،وأخﻼق فاضلة.

نور ﷲِ في التوحيـــــــــ ِد
هي
النور ُ
ُ

أكتب في هذه اﻷم ور اﻷربع ة  -باختص ار
ولذلك أحببتُ أن
َ
 -ﻷحبائي براعم اﻹيمان ،مستله ًما من علوم اﻹمام المج ّدِد الس يد

كر ْرهَا تَن َْل تأييـــــــــــــــــدِي
بقلبِك ِ ّ
ّ
ب وال ِل َقــــــــا
هي
السر ﱡ
ﱡ
سر ﷲِ للقر ِ

ﷴ ماضي أب ي الع زائم ،ال ذي أف اض فيه ا لتك ون س را ًجا مني ًرا

خير ال ُجــــــــــــو ِد
إذا قلت َها يعطيكَ
َ
بها صورة ُ التوحي ِد مرضاة ُ َر ِّبنَــــــا
بها ُ
ط ْهرة ُ
اﻷرواح في التجريــــــــ ِد
ِ

للسالكين طريق رب العالمين.

 

أسرارها يَا إلَ َهنَــــــــــــا
لَنَا فا َ ْك ِشف َْن
َ
بنور فريــــــــــــــــ ِد
ِلنَ ْف َق َه َها نحظى ِ
ُ
صفَا
الكنز في ِه
هي
النور والغيبُ وال ﱠ
ُ
و َمن قَالَ َها يَ ْرقَى إلَى التأييــــــــــــــ ِد

وتحقق العقي دة الحق ة ف ي أن يض بط اﻹنس انُ عقيدتَه ف ي ﷲ
تعالى ورسوله  ﻷنها أُو َلى أركان اﻹسﻼم الخمسة  -ش هادة
أن ﻻ إل ه إﻻ ﷲ وأن محم دًا رس ول ﷲ  ،-حت ى يع يش اﻹنس ان
ائرا ف ي
حياته مع الواحد اﻷحد ،فيشهده أي ن ك ان وكي ف ك ان س ً
طريق رب العالمين على منهاج سيد المرسلين  ،فيكون ﷲُ
تعالى معبو َده ،والرسو ُل  مقصو َده ،والقرآنُ المجيد حجتَ ه،
حتى يبلغ اﻹنسان مناه يوم يلقاه سبحانه ف ي دار الع زة والكرام ة
ﻷهل اﻻستقامة.
وإنما تتحقق شهادة أن ﻻ إل ه إﻻ ﷲ بع د العل م به ا ،كم ا ق ال
تع الىَ  :ف ا ْع َل ْم أَ ﱠن هُ َﻻ ِإ َل هَ ِإ ﱠﻻ ﷲُ) ﷴ ،(١٩:ف إذا تحق ق العب د
ذلك وصار من أه ل العل م به ا تحقق ت ش هادته؛ كم ا ق ال تع الى:
ش ِه َد ﷲُ أَنﱠ هُ َﻻ إِلَ هَ إِ ﱠﻻ ُه َو َو ْال َم َﻼئِ َك ةُ َوأُولُ وا ْالع ِْل ِم َقائِ ًم ا
َ 
بِ ْال ِقسْطِ ) آل عمران.(١٨:
تع الوا بن ا نن اقش ببس اطة فق ه ش هادة أن ﻻ إل ه إﻻ ﷲ وأن
سي َدنا محمدًا رسول ﷲ:

 -أشه ُد أن ﻻ إلَهَ ﱠإﻻ ﷲُ:

جاء بعض الناس إلى اﻹمام الشافعي وطلب منه ً
دليﻼ عل ى
وجود ﷲ عز وجل ،فقال الشافعي:
ورق ةُ الت وت ،تأكله ا دودة الق ز فتخرجه ا حري ًرا طري ا،
وتأكلها الغزالة فتخرجها مس ًكا نقيا ،وتأكلها الشاة فتخرجه ا لبنً ا
شهيا ،المادة واحدة ،والصنعة مختلفة ،ف َمن الصانع؟.
ول ذلك وج ب علين ا التأم ل ف ي الك ون لن رى ق درة ﷲ ف ي
خلقه؛ وحكمته في تصريف اﻷمور وتقديرها.
أمثلة من التأمل في قدرة ﷲ سبحانه وتعالى وحكمته:
 اﻷشجار :جعلها ﷲُ تعالى تنم و لنف ع اﻹنس ان ،وجعله ا
س ﱠ
لتألـ َم ـتْ عن د
س وﻻ حرك ة ،ول و ك ان به ا حِ ﱞ
سبحانه ب ﻼ حِ ٍ ّ
قط ع فروعه ا وأغص انها ،فرحم ةً باﻷش جار أفق دها الم ولى
س ،وجعلها ﷲُ ب ﻼ حرك ة حت ى ﻻ ت تحطم بحركته ا
سبحانه الحِ ﱠ
النباتات والمساكن والممتلكات.

ﱡ
الحق المطلَ ُق ومصدر الحقائق ،ولﻺيم ان ب ه
ﷲُ سبحانه هو

 الحيوان :جعل ﷲ ل ه حِ س ا وحرك ة ،ﻷن ع دم وج ود
س يجع ُل الحيوانَ ﻻ يش عر بالن ار أو بخط ر َف ْق ِد عض و م ن
الحِ ِ ّ

الذي أوجد هذا العالم بإرادته المباشرة المطلقة ،على أعلى درجة

أعض ائه ،فق د يم وت ،وتتﻼش ى الث روة الحيواني ة ،وجع ل ﷲ

من الترتيب والدقة والنظام والجمال.

للحي وان الق درة عل ى الحرك ة ليس تطيع اله رب م ن اﻷذى،

سبحانه ﻻبد أن نرد كل شيء في هذا الوجود إلى الخالق الحكيم،

٣٢



والوصول إلى أماكن طعامه ،وليستخدمه اﻹنسان في منافعه.
 الش مس :ل و أعط ت ل ﻸرض نص ف ش عاعها فق ط
لتجمدت اﻷرض ،ولو أعطت أكثر مما تعطيه لﻸرض ﻻحترقت
اﻷرض.
 الم اء :جع ل ﷲ الم اء الم الح أكث ر بكثي ر م ن الم اء
العذب ،ﻷن الملح يمنع التعفن في الماء ،وجعل الماء العذب يأتي
من سطوع الشمس على س طح البح ر فيتبخ ر بع ض الم اء حت ى

وﷲ سبحانه ليس كمثل ه ش يء وه و الس ميع البص ير ،وه و

يصير سحابًا ثم مط ًرا ،ف ا ُ س بحانه يحف ظ لن ا الم اء الع ذب ف ي
المحيطات والبحار.

س بحانه واج د وق ديم ل يس لوج وده ابت داء ،مخ الف للح وادث،
وقيامه تعالى بنفسه ،وهو واحد أحد.

 الن ار :جع ل ﷲ النب ات اﻷخض ر يخ زن طاق ة الش مس

والح ديث ال ذي أوردن اه ل يس للحص ر ،ب ل إن اﻷس ماء

ارا ،فس بحان َم ن جم ع ب ين اﻻخض رار
بداخل ه ،ث م يجعله ا ﷲ ن ً
ض ِر نَ اراً
والنار ،قال تعالى :ا ﱠل ذِي َج َع َل َل ُك م ِّم نَ ال ﱠ
ش َج ِر ْاﻷ َ ْخ َ

الحس نى غي ر محص ورة ف ي ع دد مع ين ،فف ي الح ديث أيض ا:
س ك ،أو أنزلت َ ه ف ي
)...أس ألُكَ بك ل اس ٍم ه و ل كَ  ،س ﱠميْتَ ب ه نف َ

فَإِذَا أَنتُم ِ ّم ْنهُ تُوقِدُونَ ) يس.(٨٠:

ب
علم الغي ِ
علﱠ ْمت َه أحدًا من خلقِك ،أو استأثرتَ به في ِ
كتا ِبك ،أو َ
عن َدك] (...أحمد وغيره[.

ار ط ً
ويﻼ ف ي الص يف
 اللي ل والنه ار :جع ل ﷲُ النه َ
ﻻحتي اج اﻷجس ام للض وء والح رارة ،وجع ل اللي ل ط ويﻼ ف ي
الشتاء ﻻحتياج اﻷجسام للراحة ،وعدم تعرضها للضوء إﻻ بق در

 -أشهد أن محمدًا رسو ُل ﷲِ:

معين.

أي :أشهد أن سيدنا محمدًا  ه و الرس ول المرس ل م ن

قال أحد الصالحين:
ت قدرتـِـــــه
الشمس
والبدر مِ ن آيا ِ
ُ
ُ

ﷲ س بحانه للهداي ة والرحم ة للخل ق أجمع ين ،وه و اﻹنس ان
ق كافة.
ق ،والمبعوث للخ َْل ِ
ق وال ُخلُ ِ
اﻷكمل في الخ َْل ِ

والبحر
وال َب ﱡر
ٌ
فيض مِ ن عطايـــــاهُ
ُ
سبﱠحـَــــــــهُ
ُ
الوحش َم ﱠج َدهُ
ُ
والطير َ

قال جل ش أنهَ  :وإِ ْذ أ َ َخ ذَ ﱠ ُ مِ يث َ اقَ النﱠ ِبيِّ ينَ لَ َم ا آت َ ْي ت ُ ُكم ِ ّم ن
ص ّد ٌ
ِق ِلّ َم ا َمعَ ُك ْم َلت ُ ؤْ مِ نُ ﱠن بِ ِه
ب َوحِ ْك َم ٍة ث ُ ﱠم َج اء ُك ْم َر ُ
ِكتَ ا ٍ
س و ٌل ﱡم َ
ص ِري قَ الُواْ أ َ ْق َر ْرنَ ا
علَ ى ذَ ِل ُك ْم ِإ ْ
َولَت َن ُ
ص ُرنﱠهُ قَا َل أَأ َ ْق َر ْرت ُ ْم َوأ َ َخ ْذت ُ ْم َ

والموج ُ كب َﱠرهُ والحـــــــوتُ ناجـاهُ
سه
والنم ُل تحتَ
الصخور ال ﱡ
ص ِ ّم ق ﱠد َ
ِ
والنح ُل يهب ُ
ط َح ْمدًا ِفـــــــي خﻼياهُ

سنَى:
أسما ُء ﷲِ ال ُح ْ
ق ال ﷲ تع الىَ  :و ِ ﱠ ِ اﻷ َ ْس َما ُء ْال ُح ْس نَى فَ ا ْدعُوهُ بِ َه ا
)اﻷعراف ،(١٨٠:وقال رسول ﷲ  ) :ﱠ
إن ِ ﱠ َ تِ ْسعَةً َوتِ ْسعِينَ
ص اهَا َد َخ َل ْال َجنﱠ ةَ( ]أب و نع يم ف ي الحلي ة ،واب ن
ا ْس ًما َم ْن أَحْ َ
عساكر[.

قَا َل فَا ْش َهدُواْ َوأَنَا ْ َمعَ ُكم ِ ّمنَ ال ﱠ
شا ِهدِينَ ) آل عمران ،(٨١:وق ال
س و َل فَقَ ْد أ َ َ
ع ﱠ َ) النس اء،(٨٠:
الر ُ
عز وج ل  :ﱠم ن يُطِ ِع ﱠ
طا َ
وقال سبحانه وتع الىِ  :إ ﱠن ﱠال ذِينَ يُ َبا ِيعُونَ كَ ِإنﱠ َم ا يُ َب ا ِيعُونَ ﱠ َ
)الفتح.(١٠:
ففرض ها علين ا أن نش هد أن محم دًا رس ول ﷲ ل ى ﷲ
ي بع ده ،وكتاب ه ه و الق رآن
عليه وآله وسلم ،خاتم اﻷنبي اء ﻻ نب ّ
الكريم ،خاتم الكتب السماوية ﻻ كت اب بع ده ،وه و مه يمن عل ى
ك ل كت اب ،ومص دق لم ا س لف م ن الكت ب الس ماوية قبل ه ،وأن
ش ريعته ناس خة للش رائع ،قاض ية عليه ا؛ إﻻ م ا أق ره كتابُ ه
ووافقه ،وكتابه شاهد على الكتب ،وحاكم عليها.
وهو  السبب اﻷعظم لكل موج ود ،م ا تج د م ن فرح ة
أو جم ال أو بهج ة أو هداي ة؛ وﻻ تج د م ن فرح ة بالوال دين أو
ب اﻷوﻻد أو الزوج ة أو اﻷق ارب؛ إﻻ ك ان ك ل ه ذا م ن ف يض
س ْلنَاكَ ِإ ﱠﻻ َر ْح َم ةً
رحمت ه  ،ق ال ﷲ تع الىَ  :و َم ا أَ ْر َ
لّ ِْلعَالَمِ ينَ ) اﻷنبياء ..(١٠٧:وللحديث بقية إن شاء ﷲ.



٣٣

اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﳊﻴﺔ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ

كانت فتاواه هذه ســببًا اســتعمله مــن بعــده
من تﻼميــذه فــي تكفيــر الصــوفية وإباحــة
لم يكتــف ابــن تيميــة باتهــام الصــوفية

دمــائهم ..ومــن أبســط اﻷمثلــة علــى ذل ـك

بالبدعة والضﻼلة ،بل حمل حملة شــديدة

موقفهم من البردة التي ينشدها الصــوفية،

ﺟدا عليهم ،فقد وصفهم في فتــواه بقولــه:

والممتلئة بمدح رســول ﷲ  والشــوق

)فهؤﻻء ﺟند الشيطان ،وأعداء الــرحمن،

إليــه ..فقــد كفــر تﻼميــذ ابــن تيميــة مــن

وهم يظنون أنهم مــن أوليــاء ﷲ المتقــين،

الســلفية قائلهــا ،وحكمــوا عليــه بالشــرك

وحالهم أشبه بحــال أعــداء ﷲ المنـافقين؛

الﺟلــي ..بــل كفــروا منشــدها وســامعها

فــﺈن المــؤمن يحــب مــا أحبــه ﷲ تعــالى،

والراضــي عنهــا والســاكت عــن تكفيــر

ويــبغض مــا أبغضــه ﷲ تعــالى ،ويــوالي

الﺟميع.

أوليــاء ﷲ ،ويعــادي أعــداء ﷲ ،وهــؤﻻء

فمــن تصــريحات تلميــذ ابــن تيميــة

يحبون ما أبغض ﷲ ،ويبغضون ما أحب

النﺟيــب محمــد بــن عبــد الوهــاب قولــه:

ﷲ ،ويوالـــــون أعـــــداء ﷲ ،ويعـــــادون

)فمن عرف هذه المسألة ،وعرف البــردة

أوليـــاءه؛ ولهـــذا يحصـــل لهـــم تنـــزﻻت

ومــن فــتن بهــا ،عــرف غربــة اﻹســﻼم،

شــيطانية بحســب مــا فعلــوه مــن مزاميــر

وعــرف أن العــداوة ،واســتحﻼل دمائنــا

الشيطان ،وكلما بعــدوا عـن ﷲ ورســوله

وأموالنـــا ونســـائنا ،لـــيس عنـــد التكفيـــر

وطريــق المــؤمنين قربــوا مــن أعــداء ﷲ

والقتــال؛ بــل هــم الــذين بــدؤونا بــالتكفير

ورسوله وﺟند الشيطان().(١

والقتال ،بل عند قوله﴿ :فَﻼ تـَـ ْدعُو َمـ َع ﱠ ِ
أ َ َحداً﴾ )الﺟن ،(١٨ :وعنـد قولـه﴿ :أُولَ ِئـكَ

التفت القاضي إلــي ،وقــال :مــا تقــول
أنت؟

الﱠذِينَ َي ْدعُونَ َي ْبت َغُـونَ ِإ َلـى َر ِب ِّهـ ُم ْال َو ِسـيلَةَ

قلــت :صــدق ســيدي القاضــي ..وقــد



أَيﱡ ُه ْم أَ ْق َربُ ﴾ )اﻹسراء ،(٥٧ :وقوله﴿ :لَـهُ

ُونـ ِه ﻻ
ق َوالﱠـذِينَ َيـ ْدعُونَ ِمـ ْن د ِ
َدع َْوة ُ ْال َح ّ ِ
ش ْيءٍ ﴾ )الرعد.(٢)(١٤ :
َي ْست َِﺟيبُونَ لَ ُه ْم ِب َ



ويقول في بعض رســائل ِه الشخصــية:
)وأعﺟب من ذلك :مــا رأيــت ،وســمعت،
ممــن يــدعى أنــه أعلــم النــاس ،ويفســر
القــرآن ويشــرح الحــديث بمﺟلــدات ،ثــم
يشــرح البــردة ،ويستحســنها ،ويــذكر فــي
تفســـيره وشـــرحه للحـــديث أنـــه شـــرك!
ويموت ما عرف ما خرج من رأسه! هذا
هو العﺟــب العﺟــاب ،أعﺟــب بكثيــر مــن
ناس ﻻ كتاب لهم ،وﻻ يعرفون ﺟنـة ،وﻻ
ً
رسوﻻ ،وﻻ إل ًها؛ وأما كــون ﻻ
نا ًرا ،وﻻ
إله إﻻ ﷲ ،تﺟمع الدين كله ،وإخراج من
قالها مــن النــار ،إذا كــان فــي قلبــه أدنــى
مثقال ذرة ،فﻼ إشكال في ذلك().(٣
وهذا النص واضح في تكفيره للعلماء
الذين قبلــوا البــردة أو شــرحوها ..وكأنــه
يقول لهــم :لــن تغنــي عــنكم كــل علــومكم
وتصانيفكم ما دمــتم استحســنتم البــردة أو
شرحتموها.
وهكــذا قــال عﻼمــتهم المﺟــدد عبــد
الرحمن بن حسن في قول البوصيري:
ق ما لي َمن ألوذُ به
يا َ
أكر َم الخل ِ
ث ال َعمِ ِم
س َِواكَ عِن َد ُحلو ِل الحا ِد ِ
ضيقَ رسو َل ﷲِ ﺟاهُكَ بي
ولَن يَ ِ
اسم ُمنتَ ِق ِم
إذا الكـــري ُم تَ َﺟلﱠى بــ ِ
فقــد علــق علــى هــذه اﻷبيــات بقولــه:
)فناقضوا الرســول  فــي ارتكــاب مــا
نهــى عنــه أعظــم مناقشــة ،وشــاقوا ﷲ

ورسوله أعظم مشاقة ،وذلك أن الشيطان

ﷲ ،وذلـــك هـــو الشـــرك فـــي اﻹلهيـــة..

أظهر لهم هذا الشرك العظــيم ،فــي قالــب

الثالث :سؤاله منه أن يشفع له ،وهذا هــو

محبة النبي  وتعظيمــه .وأظهــر لهــم

الذي أراده المشركون ممن عبدوه ،وهــو

التوحيد واﻹخﻼص ،الذي بعثه ﷲ به في

الﺟـــاه والشـــفاعة عنـــد ﷲ ،وذلـــك هـــو

قالــب تنقصــه .وهــؤﻻء المشــركون هــم

ضا فﺈن الشفاعة ﻻ تكــون إﻻ
الشرك ،وأي ً

المتنقصـــون الناقصـــون ،أفرطـــوا فـــى

بعد إذن ﷲ فﻼ معنى لطلبهــا مــن غيــره،

تعظيمه  بما نهاهم عنه أشــد النهــي،

فﺈن ﷲ تعالى هــو الــذي يــأذن للشــافع أن

وفرطوا في متابعته .فلــم يعبــؤوا بأقوالــه

يشفع ﻻ أن الشافع يشفع ابتــداء ..تنــاقض

وأفعالــه ،وﻻ رضــوا بحكمــه وﻻ ســلموا

عظيم وشرك ظاهر ،فﺈنــه طلــب أ ً
وﻻ أن

لــه ،وإنمــا يحصــل تعظــيم الرســول 

ﻻ يضيق به ﺟاهه ،ثم طلب هنا أن يأخــذ

بتعظيم أمره ونهيــه .وهــؤﻻء المشــركون

ً
فضــﻼ وإحســانًا ،وإﻻ فيــا هﻼكــه.
بيــده

عكسوا اﻷمر فخــالفوا مــا ﱠبلـغ بــه اﻷمــة،

فيقال :كيف طلبــت منــه أو ًﻻ الشــفاعة ثــم

وأخبــر بــه عــن نفســه  فعــاملوه بمــا

طلبت منــه أن يتفضــل عليــك ،فــﺈن كنــت

نهــاهم عنــه :مــن الشــرك بــا  ،والتعلــق

تقــول :إن الشــفاعة ﻻ تكــون إﻻ بعــد إذن

على غير ﷲ().(٤

ﷲ ،فكيــف تــدعو النبــي  وترﺟــوه

وهكذا قال عﻼمتهم المحــدث ســليمان

وتســأله الشــفاعة؟ فهــﻼ ســألتها مــن لــه

ابن عبــد ﷲ ،والــذي علــق علــى اﻷبيــات

الشفاعة ﺟميعًا ،الــذي لــه ملــك الســموات

السابقة وغيرها بقوله) :فتأمل ما في هذه

واﻷرض ،الذي ﻻ تكون الشفاعة إﻻ مــن

اﻷبيات من الشــرك ..منهــا :أنــه نفــى أن

بعد إذنه ،فهذا يبطل عليك طلب الشــفاعة

يكون له مﻼذٌ إذا حلت بـه الحــوادث ،إﻻ

من غير ﷲ().(٥

النبــي  ،ولــيس ذلــك إﻻ

وحــده ﻻ

١

) ( ﳎﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى ).(٦٣٥ /١١

شريك له ،فهو الذي ليس للعباد مــﻼذ إﻻ

) (٢اﻟﺪرر اﻟﺴﻨﻴﺔ ﰲ اﻷﺟﻮﺑﺔ اﻟﻨﺠﺪﻳﺔ ).(٢٩٤ /٤

هو ..الثاني :أنــه دعــاه ونــاداه بالتضــرع

) (٣اﻟﺪرر اﻟﺴﻨﻴﺔ ﰲ اﻷﺟﻮﺑﺔ اﻟﻨﺠﺪﻳﺔ ).(٦٥ /٢

وإظهار الفاقة واﻻضــطرار إليــه ،وســأل

) (٤فﺘح ا ﻴﺪ ﻟشرح كﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ.(٣٨١ / ١) :

منه هذه المطالب التــي ﻻ تطلــب إﻻ مــن



) (٥ﺗﻴﺴﲑ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﳊﻤﻴﺪ ﰲ ﺷرح كﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ )ص.(٦٢١

عرضنا في اللقاءات الماضية مقدمة عن خبر رسول ﷲ 
عن فﺗنة المسيح ال ﱠدجﱠال ،والذي ﺗضمن صفاﺗه وأﺗباعه ومكان
خروجه وكيفية فﺗنﺗه للناس ،وكيفية هﻼكه.
وبدأنا في عرض الرؤية العزمية عن فﺗنة المسيخ ال ﱠدجﱠال،
ُفرق بين ثﻼثة أنواع من
وأوضحنا أن المدرسة العزمية ﺗ ِ ّ
ال ﱠدجﱠالينَ :دجﱠال الذات ،و َدجﱠال العصر ،و َد ﱠجال آخر الزمان،
وﺗحدثنا عن أول نوعين ،ونبدأ هذا اللقاء في الحديث عن
َد ﱠجال آخر الزمان.
بداية ﻻ بد أن نوضح أن ﷲ عز وجل ما كان ليعطي َدج ً
ﱠاﻻ



معجزات أو كرامات ليضل بها عباده ،فما دلت عليه اﻷحاديث
النبوية من قيام المسيخ ال ﱠد ﱠجال ببعض خوارق العادات ،إنما
كثيرا وﺗعلمه الكثير من
هو من نﺗيجة ﺗعميره في اﻷرض ً
العلوم واﻻخﺗراعات وبعض ألعاب السحر والخداع البصري،
ولكونه سيأﺗي في وقت ﺗراجعت فيه الﺗكنولوجيا أو ﺗﻼشت،
بسبب الحرب النووية أو بسبب الكوارث غير العادية الﺗي
سﺗكون في آخر الزمان لﺗمحو دول الظلم والعدوان في أوروبا
وأمريكا وآسيا ،فيعود الشرق ﻷيام مجده الﺗليدة.



عندما ﺗحدث هذه الحروب والكوارث يعود الزمان لسابقه من
اﻻعﺗماد على الطرق البدائية ،وﺗكثر اﻷمراض والمجاعات ،ثم
ﺗقوم دولة أهل البيت ،ويﺗولى حكمها خليفة ﺗلو خليفة ،ثم



يخرج ال ﱠد ﱠجال في وقت مقدر له نﺗيجة ظروف معينة سنبينها
فيما بعد ،بعد أن يكون الناس نسوا اﻷدوات الﺗكنولوجية الﺗي
عاش فيها آباؤهم أو أجدادهم.
ومن أدلة عودة البشرية لسابق عصرها في الﺗكنولوجيا،



حديث مسلم الذي قال فيه رسول ﷲ  عن المسيح :
)فينزل عيسى ابن مريم ،فأمهم ،فإذا رآه عدو ﷲ ،ذاب كما
يذوب الملح في الماء ،فلو ﺗركه ﻻنذاب حﺗى يهلك ،ولكن يقﺗله
ﷲ بيده ،فيريهم دمه في حربﺗه( ،ولو كان القﺗل بمسدس أو
بندقية أو سﻼح ليزر ما كان عليه أثر الدماء ،لكن وجود دماء



يعني أن القﺗل يكون بحربة بدائية كما وصفها رسول ﷲ .
فكيف سيخدع المسيخ ال ﱠدجﱠال العوام؟ وكيف نقرأ اﻷحاديث

٣٦

النبوية في ضوء ما وصلت إليه البشرية اﻵن من ﺗطورات؟



روى مسلم في صحيحه ع ن حذيف ة 
ق ال :ق ال رس ول ﷲ ) :ال ﱠدجﱠال أَ ْع َو ُر

ْالعَي ِْن ْاليُ ْس َرىُ ،جفَ ا ُل ال ﱠ
ش عَ ِر َ -كثِي ُرهُ َ -معَ هُ
ار( ]رواه
ارهُ َجنﱠ ةٌ َو َجنﱠت ُ هُ نَ ٌ
َجنﱠ ة ٌ َونَ ٌ
ارَ ،فنَ ُ
مسلم برقم .[٥٢٢٢
ض ا ع ن حذيف ة  ق ال :ق ال
ولمس لم أي ً
رس ول ﷲ ) :ﻷنَ ا أَ ْعلَ ُم ِب َم ا َم َع ال ﱠدجﱠال
ْ
ي ْالعَ ي ِْن
ان يَجْ ِريَ ِ
مِ ْنهَُ :م َعهُ نَ ْه َر ِ
ان أ َ َح ُد ُه َما َرأ َ
ْ
ْ
َ
ار تَ أ ﱠج ُج،
َم ا ٌء أ َ ْب يَ ُ
ي العَ ي ِْن نَ ٌ
ضَ ،واﻵ َخ ُر َرأ َ
ارا
فَإ ِ ﱠما أَد َْرك ﱠَن أ َ َح ٌد فَ ْليَأ ْ ِ
ت النﱠ ْه َر الﱠ ذِي يَ َراهُ نَ ً
ض ث ُ ﱠم ْليُ َ
ب ِم ْنه ُ فَإِنﱠ هُ
َو ْليُغَ ِ ّم ْ
سه ُ فَيَ ْش َر َ
طأْطِ ئْ َرأْ َ
ار ٌد( ]رواه مسلم برقم .[٥٢٢٣
َما ٌء بَ ِ
فسر العدي د م ن المفس رين الح ديثين ب أن
ال ﱠدجﱠال يأتي ومعه أنهار وني ران وأن ه يغ وي
به ا الن اس ،لك ن س ماحة الس يد ع ﻼء أب و
الع زائم ش يخ الطريق ة العزمي ة ورئ يس
اﻻتحاد العالمي للطرق الصوفية ،فسرها بأن
ال ﱠدجﱠال يخدع الناس بع ذب حديث ه ،ويع رض
عل يهم أن يتبع وه م دعيًا أن ف ي ذل ك طري ق
الجنة ،ويحذر من يُع رض عن ه بأن ه س يدخل
النار ،لكن الجنة التي ي دعو إليه ا الن اس ه ي
ن ار ﷲ ع ز وج ل ،والن ار الت ي ي دعو إليه ا
جنة المولى سبحانه.
فأوض ح لن ا س ماحته أن معن ى الح ديث
مجازيا وليس عينيا.

ج اء ف ي ح ديث الن واس ب ن س معان 
ف ي ذك ر ال ﱠدجﱠال :أن الص حابة ق الواَ " :ي ا
ض؟ قَ ا َل:
َر ُ
س و َل ﱠ ِ َو َم ا لَ ْبث ُ هُ فِ ي اﻷ َ ْر ِ
ش ْه ٍر،
س نَ ٍةَ ،ويَ ْو ٌم َك َ
)أ َ ْربَعُ ونَ يَ ْو ًم ا ؛ يَ ْو ٌم َك َ
سائ ُِر أَيﱠامِ ِه َكأَيﱠ امِ ُك ْم( ..ق الوا:
َويَ ْو ٌم َك ُج ُمعَ ٍةَ ،و َ
ْ
َ
َ
ث
ض ؟ ق ا َل) :كَالغَ ْي ِ
َو َم ا إِ ْس َرا ُ
عهُ فِ ي اﻷ ْر ِ
ا ْس ت َ ْد َب َرتْهُ ال ِ ّري ُح] (...رواه مس لم ب رقم
.[٥٢٢٨
هذه الس رعة ف ي التح رك س ببها س يكون
ائرا أو
اس تخدام ط ائرة أو مكو ًك ا أو طبقً ا ط ً
غيره ا م ن وس ائل الس فر الج وي الس ريعة،
والت ي ق د يك ون وقته ا الس فر متا ًح ا بس رعة
تق ارب س رعة الض وء ،بع د أن اجت ازت
الطائرات اﻵن سرعة الصوت.

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

وق د وص ف النب ي  الوس يلة الت ي
رض ما بينَ
ع ُ
يركبها بأنها) :وله ِح ٌ
مار يَر َكبُه َ
ع ا( ]س نن اﻹم ام أحم د
أُذُنَ ْي ه أربَع ونَ ذِرا ً
ح ،[١٤٩٥٤وه ي تواف ق ش كل الط ائرات
اﻵن ،والمسافة بين جناحيها.

علَى
جاء في الحديث السابقَ ...) :فيَأْتِي َ
ْالقَ ْو ِم َف َي ْدعُو ُه ْم َفيُؤْ مِ نُ ونَ ِب ِه َو َي ْس ت َِجيبُونَ لَ هُ،
ض َفت ُ ْن ِب تُ ،
َفيَ أ ْ ُم ُر ال ﱠ
س َما َء فَت ُ ْمطِ ُرَ ،واﻷ َ ْر َ
ار َحت ُ ُه ْم  -الماشية  -أ َ ْ
ط َو َل َما
فَت َُرو ُح َ
علَ ْي ِه ْم َ
س ِ
َ
كَانَ تْ ذُ ًرا -اﻷع الي واﻷس نمة َ -وأ ْس بَغَهُ
اص َر  -كناي ة ع ن
ُ
ض ُروعًاَ ،وأ َ َم ﱠدهُ خ ََو ِ
ْ
ْ
ُ
اﻻم تﻼء وكث رة اﻷك ل  ،-ث ﱠم يَ أتِي القَ ْو َم
ف َع ْن ُه ْم،
ص ِر ُ
فَيَ ْدعُو ُه ْم فَيَ ُردﱡونَ َعلَ ْي ِه قَ ْولَهُ َفيَ ْن َ
ش ْي ٌء مِ ْن
ْس ِبأ َ ْي دِي ِه ْم َ
فَيُ ْ
ص ِبحُونَ ُم ْمحِ ِل ينَ لَ ي َ
أَ ْم َوا ِل ِه ْم] ( ...رواه مسلم برقم .[٥٢٢٨
في هذا الحديث أوض ح رس ول ﷲ 
أن ال ﱠدجﱠال س يجعل الس ماء تمط ر واﻷرض
تنبت ويزيد من أحجام الماشية.
فكيف سيخدع ال ﱠدجﱠال الناس بقدرته على
استمطار السماء؟
سترتكز خدع ال ﱠدجﱠال في هذه الفتنة على
تقني ة اﻻس تمطار ،وه ي ن وع م ن تع ديل
الطقس المتعمد ،أو هي محاولة لتغيي ر كمي ة
أو نوع هطول اﻷمطار من الغيوم من خ ﻼل
نشر مواد في الهواء تعمل كمكثف ة للغي وم أو
كن واة جليدي ة ،فتغي ر العملي ات
الميكروفيزيائي ة للغيم ة ،به دف إن زال أو
زيادة هطول اﻷمطار أو الثلوج.



معلوم أن الكيميائيات الش ائعة اﻻس تخدام
ف ي اﻻس تمطار ه ي يودي د الفض ة وال ثلج
الج اف )ثن ائي أكس يد الكرب ون( ،وك ذلك
يستخدم البروبان السائل لهذا الغرض.
اﻻس تمطار يتطل ب أن تحت وي الغي وم
عل ى س ائل ف ائق الب رودة ،بمعن ى أن يك ون
الم اء أب رد م ن درج ة الص فر الس يليزية،
وسيتم استخدام مواد مثل يوديد الفضة والذي
يحت وي عل ى هيك ل بل وري مش ابه للهيك ل
البلوري لل ثلج ليق وم بالتجمي د الن ووي )عل ى
مستوى النواة(.
أم ا اس تخدام ال ثلج الج اف أو البروب ان
فلتبري د اله واء إل ى درج ة أن بل ورات ال ثلج
تتجمد على المس توى ال ذري بص ورة تلقائي ة
بعد أن كانت في حالة البخار.
ف ي الغي وم متوس طة اﻻرتف اع،
اﻹس تراتيجية اﻻعتيادي ة تك ون مبني ة عل ى
ات زان ض غط البخ ار؛ ﻷن تش كيلة جزيئ ات
ال ثلج ف ي الغي وم فائق ة التبري د تس مح له ذه
الجزيئ ات لتكب ر عل ى حس اب القط رات
الس ائلة )المط ر( ،وإن ل م يحص ل هنال ك
توسع كاف لجزيئات الثلج سوف تصبح ثقيلة
بصورة كافية لتسقط كأمط ار وإﻻ ل ن يس قط
أي ش يء ،ه ذه العملي ة تس مى اﻻس تمطار
بصورة ساكنة.
أم ا اﻻس تمطار ف ي المواس م الح ارة أو
الغي وم اﻻس توائية فه و يس عى ﻻس تغﻼل
الحرارة الكامنة المطلقة م ن عملي ة التجمي د،
ه ذه اﻹس تراتيجية تس مى اﻻس تمطار
الحرك ي ،حي ث ي تم اس تخدام الزي ادة ف ي
الح رارة الكامن ة لتقوي ة التي ارات الهوائي ة،
لتض من مزي ًدا م ن التق ارب ف ي المس تويات
المنخفضة ،وتسبب زيادة س ريعة ف ي الغي وم
المختارة.
الكيميائي ات المس تخدمة ف ي عملي ة
اﻻس تمطار ممك ن أن تنش ر م ن خ ﻼل
ط ائرات ،أو م ن خ ﻼل أجه زة مثبت ة ف ي
اﻷرض ،أو أس طوانات تطل ق م ن خ ﻼل
مضادات الطائرات أو الصواريخ.
وبالنس بة لعملي ة النش ر م ن خ ﻼل
الطائرات ي تم رم ي المش اعل خ ﻼل التحلي ق
فوق السحاب وتكون العملية كرمي ذباب من
الط ائرة ،أم ا اﻷجه زة اﻷرض ية ف إن الم واد
تحم ل م ن خ ﻼل اله واء ص عو ًدا بواس طة
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تيارات الهواء.
هنال ك آلي ة إلكتروني ة ت م اختباره ا ف ي
سنة ٢٠١٠م حيث وجهت نبضات من لي زر
ذو أش عة تح ت الحم راء لله واء ف وق ب رلين
لباحثين من جامعة جنيفا ،التجرب ة افترض ت
أن ه ذه النبض ات س وف تحف ز ثن ائي أكس يد
الكبري ت وثن ائي أكس يد النت روجين ف ي
الغﻼف الجوي ليكون جزيئات محفزة لعملية
اﻻستمطار.
إذا ق ام ال ﱠدجﱠال باس تمطار الس ماء لخ داع
الن اس ،ف إن اﻷرض الت ي غالبً ا م ا جف ت
وتلوثت بسبب الح روب والك وارث ستص بح
متاحة للزراعة مرة أخرى.
لكن من أين سيأﺗي بب ذور ﺗكف ي العدي د
من دول العالم؟
س يأتي به ا م ن قب و س فالبارد الع المي
للبذور ،وهو بنك بذور آمن يقع في الجزي رة
النرويجي ة سبتس برجن ب القرب م ن بل دة
لونغياربيين في أرخبيل سفالبارد ف ي القط ب
الشمالي النائي ،على بعد ح والى  ١٣١٣كل م
) ٨١٦.١٩ميل( م ن القط ب الش مالي مرف ق
يحافظ فيها على أوسع نطاق.
ويضم القبو مجموعة متنوع ة م ن ب ذور
النباتات في كهف تحت اﻷرض.
بالتع اون م ع المجموع ة اﻻستش ارية
للبح وث الزراعي ة الدولي ة ب دأ القب و للحف اظ
عل ى مجموع ة واس عة م ن ب ذور النبات ات،
الت ي ه ي عين ات مك ررة م ن الب ذور
المحفوظة في بنوك الجينات في جميع أنح اء
العالم.
وعن د تأسيس ه ت م الت رويج ل ه باعتب اره
محاولة للتأمين ض د فق دان الب ذور ف ي بن وك
الجينات اﻷخرى خﻼل اﻷزمات اﻹقليمي ة أو
العالمية على نطاق واسع.
وي دار قب و الب ذور وفقً ا للش روط
المنص وص عليه ا ف ي اتف اق ثﻼث ي ب ين
الحكوم ة النرويجي ة والص ندوق اﻻس تئماني
الع المي لتن وع المحاص يل ومرك ز الم وارد
الوراثية لدول الشمال.
تت ألف ك ل عين ة ب ذور م ن  ٥٠٠ب ذرة
مغلف ة ف ي ك يس ألمني وم محك م اﻹغ ﻼق،
وتحت وي المنش أة عل ى  ٤.٥ملي ون عين ة
بذور.
ومم ا ﻻ ش ك أن ه م ع ح دوث ك وارث
عظيم ة ف ي اﻷرض وح روب ،ف إن ال ﱠدجﱠال
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سيضع يده على أمثال هذا البنك ،وغيره م ن
البن وك الس رية ،إن ل م يك ن لدي ه بالفع ل بن ك
بذور أكث ر ض خامة ﻻ يعرف ه س واه ورجال ه
المخلصون.
وأم ا تس مين المواش ي ،فه ذا أم ر أص بح
طبيعي ا اﻵن ،م ن خ ﻼل الفيتامين ات والم واد
الكيماوية واﻷع ﻼف ،والت ي ق د تك ون وقته ا
غير متوفرة ،ويكون لديه كميات منها لخداع
الناس.
أم ا بالنس بة للق وم ال ذين سيرفض ون
اﻹيم ان ب ه ،فإن ه س ينتقم م نهم م ن خ ﻼل
مش روع "ه ارب" أو برن امج الش فق النش ط
عالي التردد.
ه ذا البرن امج يعم ل مث ل الم ايكرويف
المس تخدم ف ي الط بخ ،فمص فوفة هوائي ات
الجه از تمث ل جه از الم ايكرويف ،أم ا
اﻷيونس فير يمثل ه الدجاج ة الت ي تنض ج م ن
ترددات المايكرويف.
هذا التسخين الذي يحدث في تلك الطبق ة
تح دث م ن جرائ ه آث ار اختل ف ف ي نتائجه ا
المهتم ون ،ب دأ العم ل ف ي محط ة ه ارب ف ي
ع ام ١٩٩٣م ،وت م اﻻنته اء م ن اﻷعم ال
الحالي ة ﻷداة البح ث اﻷيونوس فيري ف ي ع ام
٢٠٠٧م ،وك ان المق اول به ذا العم ل ش ركة
بريطاني ة ت دعى )ب ي إي ه إي سيس تمز(
للتكنولوجيات المتقدمة.
هذا المشروع تم بتمويل مشترك من قبل
الق وات الجوي ة اﻷمريكي ة وبحري ة الوﻻي ات
المتح دة اﻷمريكي ة ،وجامع ة وﻻي ة أﻻس كا،
وداربا.
ت م ابتك ار وتط وير ه ذا البرن امج ع ن
طري ق ش ركة  BAEATللتكنولوجي ات
المتقدم ة ،بغ رض تحلي ل الغ ﻼف اﻷي وني
والبح ث ف ي إمكاني ة تط وير وتعزي ز
تكنولوجي ا المج ال اﻷي وني ﻷغ راض
اﻻتصاﻻت الﻼسلكية والمراقبة.
برنامج "هارب" ي دير منش أة رئيس ة ف ي
القط ب الش مالي ،والمعروف ة باس م محط ة
بحوث هارب ،وق د بني ت ه ذه المحط ة عل ى
موقع للق وات الجوي ة اﻷمريكي ة ب القرب م ن
منطقة جاكونا بوﻻية أﻻسكا اﻷمريكية.
اﻷداة اﻷكث ر ب ً
روزا ف ي محط ة ه ارب
هي أداة البحث اﻷيونوسفيري ) ،(IRIوه ي
عب ارة ع ن مرف ق ﻹرس ال الت رددات



الﻼسلكية العالية الق وة وي تم تش غيله بواس طة
ترددات عاملة في النطاق العالي.
تس تخدم أداة البح ث اﻷيونوس فيري
) (IRIﻹث ارة وتنش يط وتس خين منطق ة
محدودة من المجال اﻷيوني بشكل مؤقت.
الكاتب نيك بيجيتش في كتاب ه »المﻼئك ة
ﻻ تعزف ه ذا اله ارب« ،ح ذر ب أن مش روع
اله ارب ق د ي ؤدي إل ى العدي د م ن ال زﻻزل
التي بدورها قد تحول الغﻼف الجوي العلوي
إل ى م ا يش به العدس ة العمﻼق ة بحي ث :تب دو
الس ماء للرائ ي وكأنه ا تتع رض تما ًم ا
لﻼحتراق" ،وكتبت دوري ة عس كرية روس ية
أن التج ارب اﻷيونوس فيرية لبرن امج ه ارب
"قد تؤدي إل ى سلس لة م ن اﻹلكترون ات الت ي
ب دورها يمك ن أن تقل ب أقط اب اﻷرض
سا على عقب" ،هذا يعني أن ه
المغناطيسية رأ ً
س يكون س ﻼح ف ي ي د ال ﱠد ﱠجال لﻼنتق ام م ن
المن اطق الت ي ترف ع أن ت ؤمن ب ه ،وبالت الي
يزل زل اﻷرض م ن تح ت أي ديهم فتض يع
أموالهم وبيوتهم وزراعتهم ومواشيهم.
في تكملة الحديث السابق ،قال رسول ﷲ
َ ...) :ويَ ُم ﱡر ِب ْالخ َِربَ ِة َفيَقُو ُل لَ َه ا :أَ ْخ ِر ِج ي
ُكنُوزَ كِ فَتَتْ َبعُهُ ُكنُ ُ
ب النﱠحْ ِل (...
وز َها َكيَعَاسِي ِ
في وقتنا الحاضر يتم اس تخراج المع ادن
النفيس ة م ن خ ﻼل أجه زة كش ف المع ادن،
وه ي عب ارة ع ن أجه زة كهربائي ة تعم ل
بالتي ار الكهرب ائي أو ببطاري ات ،وتس تطيع
تحديد وجود مع ادن قريب ة من ه ،وه ي مفي دة
ﻹيجاد أجسام تحتوي على معادن ،أو أجس ام
معدنية مدفونة تحت اﻷرض.
يرك ب كاش ف المع ادن غال ًب ا م ن وح دة
س اس ،وال ذي يمك ن
محمولة تحت وي عل ى ح ﱠ
كشف المع ادن بواس طته عب ر مس ح اﻷرض
س اس م ن
أو أجس ام أخ رى ،وإذا اقت رب الح ﱠ
قطع ة معدني ة يتغي ر ص وت النغم ة ف ي
س ﱠماعات ،أو تتحرك إبرة في المؤشر.
ال ﱠ
أبس ط تركي ب لجه از كاش ف مع ادن ه و
احت واؤه عل ى مذب ذب يق وم بتولي د تي ار
متن اوب ،يم ر م ن خ ﻼل مل ف ،ويول د تي ار
حق ل مغناطيس ي متن اوب ،وإذا كان ت هنال ك
قطعة ذات قابلي ة لتوص يل الكهرب اء ب القرب
م ن المل ف ،فس وف يح دث تي ار دوام ي ف ي
المع دن ،وهك ذا س ينتج حق ل مغناطيس ي

مستقل في القطعة المعدنية.
بأجهزة مشابهة يستطيع ال ﱠدجﱠال التع رف
على مكان كنوز اﻷرض ،وإذا أض يفت له ذه
اﻷجهزة مع الوقت تكنولوجيا له ا ق درة عل ى
ج ذب المع ادن م ن المغن اطيس ،ف إن مع ادن
اﻷرض س تخرج م ن الت راب وتس ير وراءه
ب النﱠحْ ِل( كم ا وص فها رس ول ﷲ
) َكيَ َعا ِس ي ِ
.
في تكملة الحديث السابق ،قال رسول ﷲ
ش بَابًا
 ...) :ث ُ ﱠم يَ ْدعُو َر ُج ًﻼ ُم ْمتَ ِلئً ا َ
ْف َفيَ ْق َ
طعُ هُ َج ْزلَتَي ِْن َر ْميَ ةَ
فَيَ ْ
ض ِربُه ُ بِال ﱠ
سي ِ
ض ،ث ُ ﱠم يَ ْدعُوهُ َفيُ ْق ِب ُل َو َيتَ َهلﱠ ُل َوجْ ُه هُ
ْالغَ َر ِ
ض َحكُ (.
يَ ْ
ه ذه الخ دع البص رية يفعله ا اﻵن م دعو
الس حر ومتمرس و الخ دع ،وتع رض عل ى
المس ارح والتليفزيون ات وش بكة اﻹنترن ت
كثي ًرا ،لكنه ا س تكون مبه رة ﻷجي ال ل م ت َر
التكنولوجيا ،ولم تسمع عنها من قبل.
قال رسول ﷲ  ...) :ﱠ
وإن من فتنتِ ه
ي ِ :أرأيتَ إن َب َعثْتُ لك أب اك
أن يقو َل لﻸعراب ّ
وأ ﱠمك أَت َ ْش َه ُد أني ربﱡك ؟ فيقو ُل :نعم  ،فيتمث ُل
فيقوﻻن :
شيطانان في صورةِ أبيه وأ ِ ّمه ،
له
ِ
ِ
ي ات ﱠ ِب ْعهُ  ،فإن ه ر ﱡب ك] (..س نن اب ن ماج ه
ن
َ
ب
يا ُ ﱠ
ح.[٤٠٧٧
ب الطبع ل ن يس تطيع ع دو ﷲ أن يح ي
الموتى ،ولكن سيستخدم التكنولوجيا من أجل
خداع الناس بهذه اللعبة.
ف ي الفت رة الحالي ة تح اول العدي د م ن
شركات التكنولوجيا اﻻحتف اظ ب وعي البش ر،
لي تم بع د ذل ك وض ع ه ذا ال وعي ف ي إنس ان
آلي ،فيتفاعل م ع أه ل الش خص وذوي ه عل ى
أنه الشخص نفسه ،ومع نقل الوعي سيتم نقل
ال ذاكرة وك ل ش يء يتعل ق بالش خص ،م ن
ش كل ض حكته ،وطريق ة كﻼم ه ،وطبق ة
صوته ،ولزماته المميزة في كﻼمه ،وغيره ا
من اﻷشياء التي تميز كل إنسان عن غيره.
كمثال على ذل ك ،تعم ل ش ركة Mind
 Bank Aiعلى تقديم محاكاة لﻸفراد تعيش
بع د وف اتهم ،يمك ن اس تدعاؤها واستش ارتها
ومناقش تها ،ه ذه المحاك اة س يتم بناؤه ا عل ى
مجموعة من البيانات الخاص ة ب الفرد الم راد

تخليده.
س يتم تغذي ة المحاك اة بنم اذج م ن
المحادثات الشخص ية الت ي تغط ي ك ل أس ئلة
الحي اة للف رد ،وم ن ث م سيص مم ال ذكاء
اﻻصطناعي نموذ ًجا يهدف إلى التفكير مثله،
لكي يستطيع اﻹجابة كما يفعل ،والتحدث كما
يريد.
كم ا يق وم الت وأم الرقم ي بالتح دث ب نفس
صوت صاحبه ،والظهور بمظهر مماثل ل ه،
ورغ م ذل ك ل ن يك ون ه ذا الت وأم ه و ذات
الش خص ،وإنم ا تمث ً
يﻼ عن ه؛ ﻷن ه ل ن يك ون
تمرارا لوج وده ،ول ن ينم و أو يتط ور أو
اس
ً
يتغير أو يتعلم كما يفعل.
وهناك مشروع يس مى  ،Dadbotال ذي
أنش أه ج يمس فﻼه وس ،ال رئيس التنفي ذي
لش ركة  ،HereAfter AIلتخلي د وال ده
اصطناعيا بعد إصابته بسرطان الرئة.
 HereAfter AIاس تطاعت تط وير
نموذج "صور رمزي ة" مبني ة م ن المق ابﻼت
المس جلة ،تس تطيع التعام ل وف ق حي اة
اﻷش خاص المخت ارين وذكري اتهم
وشخص ياتهم ،والطريق ة الت ي يتح دثون به ا،
وحتى طريقة طرح نكاتهم ،وصوتهم.
وهن اك العدي د م ن ش ركات ص ناعة
اﻹنسان اﻵلي بدأت في كسو القط ع الحديدي ة
بنسيج يشبه نسيج البشر.
وإن لم يكن ال ﱠدجﱠال سيس تخدم إنس انًا آلي ا
لتأدي ة ه ذا ال دور ،بإمكان ه بس هولة نق ل ه ذا
ال وعي لجه از محاك اة ،واس تخدام تقني ة
"الهولوجرام" بديلة عن اﻹنسان اﻵلي.
س مة
تقنية "الهولوجرام" أو الص ور ال ُمج ﱠ
أو ال ذواكر الهولوغرافي ة تمتل ك خاص ية
فري دة تمكنه ا م ن إع ادة تك وين ص ورة
اﻷجسام بأبعادها الثﻼثة في الفضاء باستخدام
أشعة الليزر.
كما سيستخدم ال ﱠد ﱠجال تقنية معروف ة اﻵن
باس م الش عاع اﻷزرق )أو مص طلح مش روع
التنوير اﻹلهي( ،وكان أول م ن تح دث عنه ا
سيرج موناس ت ،ص حفي كن دي ،حي ث ذك ر
أن اﻷجس ام الط ائرة المجهول ة  -والت ي ب دأ
البنتاجون اﻷمريكي ﻷول مرة الح ديث عنه ا
ه ذا الع ام ،-م ن إنت اج حكوم ة الوﻻي ات
ال ُمتح دة ومش اركة وكال ة ناس ا للفض اء،
وهدفها المفترض هو تزييف الوعي البشري



من خﻼل محاولة ت َطبيق دين َجديد قائم عل ى
نموذج العصر الجدي د ،وبالت الي إنش اء نِظ ام
ع المي َجدي د للس يطرة عل ى البش ر وال تحكم
ف يهم باس تعمال التقني ات المتط ورة ب دل
السﻼح.
مش روع الش عاع اﻷزرق يه دف لخَل ق
فوض ى ب ين س كان الكوك ب ،ث م التجهي ز
ل ُ
ظ ُه ور النظ ام الع المي الجدي د ال ذي يمه د
لخروج ال ﱠد ﱠجال.
من المتوقع أنه سيتم استخدام هذه التقني ة
لتص وير وص ول ال ﱠدجﱠال ﻷي بل د عل ى أن ه
مج يء المس يح لجع ل النﱠ اس يعتق دون أنه ا
نهاي ة الع الم ،وم ن ث م يكف ر الن اس بأدي انهم،
وي تم خل ق نِظ ام ع المي َجدي د يقوم ون م ن
خﻼل ه بتحقي ق بع ض النب وءات الديني ة
المتعلقة بنهاية الزمن.
والتقني ة ه ذه تس تخدم ص ورة وص وت
ثﻼثي ة اﻷبع اد مرس ومة عل ى الس ماء م ن
خ ﻼل إس قاطات وانعكاس ات ليزري ة ف ي
أجزاء متنوعة من العالم مع صورة مختلف ة،
حي ث تس تخدم التقني ة موج ات ذات الت ردد
الم نخفض للغاي ة VLFو ) LFالت ردد
المنخفض( ستحدد وتكشف مك ان البش ر م ن
خ ﻼل أدمغ تهم ،بع د زرع ش رائح إلكتروني ة
بحج ة زي ادة ال ذكاء أو مقاوم ة اﻷم راض،
وقتها س تقوم ه ذه الش رائح باس تقبال اﻹش ارة
فيعتقد العديد منهم أن اﻹله يتحدث معه م م ن
داخ ل أنفس هم؛ مم ا يس هل الس يطرة عل يهم
والتحكم ف يهم ع ن بع د ،ودفعه م لقب ول خ دع
ال ﱠد ﱠجال ،وم ن ب ين ه ذه الخ دع س تكون ب ث
الراحة واﻹقناع لكﻼم اﻵل ة أو الش عاع ال ذي
يجس د أب وي الش خص؛ فيش عر بص دق
كﻼمهما ويصدقه.
ف ي اللق اء المقب ل نتح دث ع ن أس باب
وق وع الن اس ف ي خ دع ال ﱠد ﱠجال ،رغ م علمن ا
اﻵن بأدوات أﻻعيبه ،ث م نص ل لكيفي ة النج اة
من فتنة َدجﱠال آخر الزمان ،كما أخبر رسول
ﷲ  ،وكم ا فس رها اﻹم ام أب و الع زائم
وإمامنا القائم.
نسأل ﷲ تع الى أن يكش ف لقلوبن ا حقيق ة
الجمال الربانى ،الذى ب ه ننج ذب بكليتن ا إل ى
الرضوان اﻷكبر.
وص لى ﷲ وس لم وب ارك عل ى س يدنا
وموﻻنا ﷴ وعلى آله أجمعين.

٣٩

اﻷستاذ


رغم أنه صاغ مذهبه فـي الحـب اﻹلهـي

وتــرك تراث ًـا ﺿــخ ًما مــن الكتــب واﻷشــعار،

في ديوانه )ترجمان اﻷشواق( يظل نثره هـو

ولكــن يبقــى كتابــه )الفتوحــات المكيــة( هــو

المعــول عليــه خاصــة فــي كتابــه اﻷشــهر

اﻷشهر علـى اﻹطـﻼق لمـا وﺿـعه فيـه مـن

)الفتوحات المكية( الذي ذهب فيه الناس كـل

علــوم شــريعة وحقيقــة ومعــارف ابتكاريــة

مذهب.

جديــدة ،ويحتفــي الغــرب بــابن عربــي كمــا

اختلف فيه علمـاء عصـره ومـن تﻼهـم،

يحتفون بابن رشد ،وترجمـوا لهمـا ،وليومنـا

فمــن قطــب زمانــه ،لشــيخ ســوء وزنــديق،

هذا يعتبر ابن عربي مله ًما لكثير من الكتـاب

وممن أكبـره السـيوطي والشـعراني ،ورفعـه

ملهمـا
والروائيين وصناع الدراما ،كما يظـل
ً

الغرب والمغاربة لعنان السماء وسموه الشيخ

للمغنيــين والمنشــدين ﻷشــعاره خاصــة مــن

اﻷكبــر ،وأول مــن نشــر فتوحاتــه المجاهــد

ديوانـــه )ترجمـــان اﻷشـــواق( ،فمـــن هـــذا

اﻷمير عبد القادر الجزائري.

الصوفي الكبير الذي شغل الدنيا والناس فـي

لــم يختلــف النــاس علــى أحــد مــن أهــل

حياته وإلى يومنا هذا؟!.

التصوف اختﻼفهم على الشيخ اﻷكبر محيـي
الــدين بــن عربــي ،هنــاك مــن عــده عمــدة
اﻷولياء مثل عبد الوهـاب الشـعراني مـؤرخ
الصوفية ،وقال :إن الحساد دسوا في كتبه ما
لم يقله كما حدث معه شخصـيا ،وهنـاك مـن
اعتبره زنـدي ًقا نـادى بوحـدة الوجـود خاصـة
بين مـن ينكـرون التصـوف عامـة والفلسـفي
منــه خاصــة ،ولكــن مــن اختلفــوا معــه مــن
اﻷقـــدمين والمحـــدثين لـــم يختلفـــوا علـــى
موســوعيته العلميــة وقدرتــه الكبيــرة علــى
اﻻستنباط واﻻستقراء والتأويل للنص القرآني
ً
تفصـيﻼ ،وقـد طـوف
بطريقة باطنية فصـلها
ابــن عربــي مــن مغــرب اﻷرض لمشــرقها،

والمغرب نهائ ﱠيا بداية من سنة  ٥٩٨هجرية،
عامـا،
وكان عمره وقتهـا يشـارف اﻷربعـين ً
فرح ـل إلــى مص ـر والعــراق والشــام وآســيا
أخيرا في دمشـق بالشـام
الصغرى ،ثم استقر
ً
ومات ودفـن بهـا فـي  ٢٤ربيـع اﻵخـر سـنة
 ٦٣٨هجرية ،أي أنه ع ﱠمر  ٧٨عا ًما ،وكـان
له مرشدون ومشايخ كثر ذكـرهم فـي كتبـه،
كمــا كــان لــه تﻼميــذ كثــر ،وتــرك مصــنفات
كثيــرة ع ـ ﱠدها بروكلمــان فــي كتابــه )تــاريخ
كتابـــا،
اﻷدب العربـــي( بـــأكثر مـــن ً ١٥٠
والقاريء لكتابه اﻷشهر )الفتوحـات المكيـة(
ﻻ يســتغرب مــن كثــرة مصــنفاته ،فقــد كــان
غزيـر العلـم والتـأليف وكثيـر اﻷسـفار ،ولــه

ولــد الشــيخ محمــد بــن علــي بــن عربــي

غير الفتوحات )فصوص الحكم( و)التنزﻻت

الطائي الحاتمي في رمﺿان مـن سـنة ٥٦٠

الموصــلية( ،وديــوان )ترجمــان اﻷشــواق(،

هجريــة بمدينــة )مرســية( باﻷنــدلس ،وهــي

عن الحب اﻹلهي وأكثر فيه مـن الخمريـات،
ً
فﺿﻼ عن )الديوان الكبير( ،وفيـه تنـوع فـي

المرســي تلميــذ الشــيخ أبــي الحســن الشــاذلي

موﺿوعات شعره ،وحين ثـار الفقهـاء عليـه

وأســتاذ أحمــد بــن عطــاء ﷲ الســكندري ،ثــم

وشنعوا اﺿطر لشرح شعره بنفسه في كتابه

درس ابــن عربــي الحــديث والفقــه بمدينــة

)الذخائر واﻷعﻼق شرح ترجمان اﻷشواق(،

كاتبـا
أشبيلية بعد أن حفـظ القـرآن ،ثـم عمـل ً

ونفى أن يكون شعره كظـاهره مجـرد تغـزل

في بعـض دواويـن اﻷمـراء بـالمغرب حيـث

في فتاة بل هو حب إلهي ،يقول:

نفســها التــي ولــد فيهــا الشــيخ أبــو العبــاس

عاش حياة الغني فلم يشـهد عسـر الحيـاة وﻻ
شظفها ،ثم قـرر الرحيـل مـن بـﻼد اﻷنـدلس



كــل مـــا أذكـــره مـمــــا جرى
ذكـــره أو مـثـلــه لـــن تـفـهـمـا
مـنـــه أســرار وأنـوار جـلـــت

أو علت جــاء بها رب السـمــا
لـفــــؤادي أو فـــؤاد مــــن لــه
مثل مــالي مـــن شروط العلما
صــفــة قـــدسيـــة عــلــويــــة
أعـلـمـت أن لـصــدقي قــــدما
فاصرف الخاطر عن ظاهرها
وأطـــلب البـــاطن حـتى تعلما
وفــي موﺿــع آخــر يقــول فــي شــعره
الغزلي:

مرﺿي من مريـﺿـــة اﻷجفان
علﻼني بـــذكــرهـــا عـلـــﻼني
هفت الورق بالرياض ونـاحـت
شجو هذا الحـمـام مـمـا شجاني
بأبي طـفـلـــة لـعـوب تـهـــادي
من بنات الــخدور بين الغواني
طلعت في العيان شـمـسـًـا فلما
أفلت أشرقت بأفـــق جـنــانـــي
يا طـلـــ ً
وﻻ بـرامــة دارســـات
كم رأت من كواعــــب حسـان
يأبى ثـــم بـــي غـزال ربـيــب
يرتعي بين أﺿـلـعــي في أمان
حتى يقول:

ديوان عمر بن الفارض ،فالمؤكـد عنـدي أن

البــاطني لهمــا ،ويقــول :إن لكــل آيــة )حــد

ابن الفارض شعره أعذب وأرق وأقل صنعة

ومطلع وظاهر وباطن( ،ثـم أخـذ فـي الكـﻼم

عا للـــروح وأقـــرب للوجـــدان
وأكثـــر إشـــبا ً

على أركان اﻹسـﻼم وفسـرها بطريقتـه تلـك

اللطيف من شعر ابن عربي ،ولكـن بالمقابـل

من صﻼة وصيام وحج وزكاة ،ثم يأخـذ فـي

فإن تجربة ابن عربي النثرية هي كل عطائه

فصــول طويلــة فــي شــرح أهميــة القطــب

وثرائه العقلي حيث أتى بجديد في كل فن لـم

وموﺿــعه ودوره فــي الوجــود ،ثــم اﻷبــدال

يسبقه إليه فيه أحـد ،ومـن هنـا شـنع الـبعض

الذين يلونـه وهـم فـي أرجـاء المعمـورة ،ثـم

عليه لتأويله النص القرآني .

يشــرح مقامــات كــل واحــد علــى حــدة ،ثــم
المقامات التي بداخل كل مقام ،وهكذا دواليك

ولعـــل أشـــهر كتبـ ـه وهـــي )الفتوحـــات
المكية( الصادرة ﻷول مرة قبل قرن ونصف
على يد اﻷمير عبد القادر الجزائـري إذ كـان
معج ًبا جدا به ،ثم توالت طبعاتها ،وقد قرأتها
فــي طبعــة الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب
بتحقيق د .عثمان يحيى ومراجعة د .إبراهيم
سا لمجمـع اللغـة
بيومي مدكور الذي كان رئي ً
العربية قبل ربع قرن وقد التقيته ،كما قرأتها
فــي أربعــة مجلــدات طبعــة دار صــادر فــي

لدرجــة أن القــاريء لــه يحتــاج إلــى تركيــز
شــديد وصــبر وتحمــل وإﻻ لــن يكمــل لــه
صفحات معدودة ويهجـره ،ويﺿـع فـي ثنايـا
شروحه دﻻﻻت كثيـرة ومكاشـفات عنـت لـه
كــأن يقــول :إن بــراءة المســلم العاصــي مــن
النار أن يقرأ )ﻻ إله إﻻ ﷲ( مائة ألف مـرة،
ومن قرأهـا لمسـلم مـات انتقـل ببركتهـا مـن
النار للجنة ،وغيرها من مكاشفاته في سـورة
اﻹخـــﻼص وغيرهـــا ،ويتوســـع فـــي شـــرح
مقامات أولياء اﻷرض ،ومعـراج كـل ولـي،

طـــال شــوقي لطفلـة ذات نـــثــر
ونــظــام ومـــــنــــبـــر وبــيــــان
من بنات المـلـوك مـــن دار فرس
مــن أجـــل البﻼد مــــن أصبـهـان
هي بنـــت العراق بنـت إمامـــــي
وأنا ﺿـدهــا سلــــيـــل يـمــانـــي
هل رأيتم يا سادتي أو سمـعـــتـــم
أن ﺿـديــن قـــط يـجـتــــمــعـــان
لو تــرانــــا برامــة نـتـعــاطـــــى
أكؤسـًــا للـهـوى بغـــيــــر بـنـــان
والهوى بـيـنـنـا يـــســـوق حـــديثًا
طـيِّـبًـا مـطـربًــا بغـيـر لســـــــان
لـرأيـتــم مـــا يذهب العــقــل فـيـه
يـمـــن والـعـــراق معـــتـــنـــقـان
فـمـــا ﻻمني في هواهــا عــــذول
وﻻ ﻻمـنــي في هواها صــديــــق
ولـــو ﻻمني في هــــواهــا عذول
لـكــان جـــوابــي إليــه شهـــيـــق
فشوقي ركابي وحزني لبـــاســـي
ووجدي صبوحي ودمعي غبوقي

يوســفي ،ورابــع داودي وســليماني ،وهكــذا

ولمـــا كنـــت قـــرأت ديوانـــه) :ترجمـــان

دواليك فص من بعد فص ،وحكمـة مـن بعـد

اﻷشــواق( وهــو صــادر فــي طبعــات كثيــرة

حكمة .وقرأت له كت ًبا أخري مثل )التنـزﻻت

بمصــر وبيــروت وقــرأت نثــره ،كمــا قــرأت

الموصلية( وغيرها ولكنها أقل شهرة.

بيروت ،والفتوحات في مجملهـا عبـارة عـن
خليط من الشرع )قرآن وسنة( ومن تأويﻼته
وابتكاراته وكشوفه ،وقـد صـنفها علـى هيئـة
)الفــتح اﻷول كــذا( ويقــف مـ ً
ـثﻼ عنــد حــرف
الهمــزة ويشــرح فيــه بالصــفحات الطــوال،
وهكـذا مــن فـتح لفــتح ،ثـم يقــف عنـد ظــاهر
الســنة وظــاهر القــرآن ويأخــذ فــي التفســير

ومﻼئكة السماء ،ومن أغـرب الفصـول تلـك
التــي يتحــدث فيهــا عــن فرقــة )المﻼتيــة( أو
)المﻼمتية( وهي فرقـة تفعـل المعاصـي فـي
ترا لحالها الباطني مـع ﷲ ،وتفعـل
الظاهر س ً
من الخوارق ما يعجـز النـاس العـاديون عـن
فهمها ،كما فعـل الخﺿـر العبـد الصـالح مـع
نبي ﷲ موسى وقصته في سورة الكهف.
أيﺿ ـا كتابــه اﻵخــر الشــهير
وقــرأت لــه
ً
)فصوص الحكم( وهو كتاب طبع أكثـر مـن
مرة بأكثر من مكان ،وخﻼصـته أنـه يتنـاول
فيه آيات من القرآن الكريم مما ورد ً
مثﻼ في
نبــي ﷲ موســى ويقــول فــي فصــل عنوانــه
)فــص موســوي( مــا يــراه مــن تفســير لﻶيــة
بحسب طريقته ،وفص آخر عيسوي ،وثالث



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





المرسلين فعـل وفاعـل مسـتتر ومفعـول بـه،

ش ِِرينَ َو ُم ْنذ ِِرينَ
س ِلينَ إِﻻﱠ ُمبَ ّ
َ و َما نُ ْر ِ
س ُل ا ْل ُم ْر َ

ﱠ
وإﻻ أداة حصر ،ومبشـرين حـال ،ومنـذرين

ف ع ََلـ ْي ِه ْم َوﻻَ ُهـ ْم
فَ َم ْن آ َمنَ َوأَ ْ
صلَ َﺢ َفـﻼَ َخـ ْو ٌ

عطف على مبشرين.

يَحْ َزنُونَ ) اﻷنعام.(٤٨ :

مسوق لتبيـان مهـام الرسـالة ،ودقـة التكليـف
الـــذي يتمـــرس بـــه المرســـلون .ونرســـل

ف َع َلـ ْي ِه ْم َوﻻ
فَ َم ْن آ َمنَ َوأ َ ْ
صلَ َح فَﻼ خ َْو ٌ
ُه ـ ْم َيحْ زَ ُن ـونَ  الفــاء اســتئنافية ،و َم ـ ْن اســم

سـ ـلِينَ ِإﻻﱠ ُم َب ِ ّ
شـ ـ ِرينَ
َ ومـــا نُ ْر ِسـ ـ ُل ْال ُم ْر َ

شرط جازم في محل رفع مبتدأ ،وآمـن فعـل

الواو استئنافية ،والكﻼم مسـتأنف

مــاض وهــو فعــل الشــرط ،وأصــلح عطــف

َو ُم ْنذ ِِرينَ 

عليــه ،والفــاء رابطــة لجــواب الشــرط ،وﻻ
نافية مهملة ،وخوف مبتدأ ،وعليهم خبر ،وﻻ
هــم يحزنــون الجملــة عطــف علــى الجملــة
اﻷولى ،وجملة »ﻻ خوف عليهم« في محـل
جزم جواب الشـرط ،وفعـل الشـرط وجوابـه
»مـ ـ ْن«
»مـ ـ ْن« ،ويجـــوز أن تكـــون َ
خبـــر َ
موصولة لمناسبة ما بعدها ،فتكون في محـل
رفع مبتدأ ،وتكون جملة» :ﻻ خوف عليهم«
هي الخبر للموصول ،وجيء بالفـاء لمـا فـي
الموصول من رائحة الشرط.



َ والﱠذِينَ َكذﱠبُوا ِبآياتِنا َي َم ﱡس ُه ُم ا ْلعَذابُ ِبمـا

به ،بأن ينذروا أى :يخوفوا من لم يقبل مـنهم

سـقُونَ  الـواو عاطفـة أو اسـتئنافية،
كانُوا َي ْف ُ

وأبى وأنكر ،وبذلك فـإنهم قـاموا بمـا أوجبـه

والذين مبتـدأ ،وجملـة كـذبوا صـلة ،وبآياتنـا

ﷲ عليهم.

جار ومجرور متعلقان بكذبوا ،وجملة يمسهم

صلَ َح﴾ معنـى هـذه اﻵيـة أن
﴿فَ َم ْن آ َمنَ َوأ َ ْ

العــذاب خبــر اســم الموصــول ،وبمــا البــاء

ﷲ يخبرنا أن الذين أنذرهم الرسـل إذا قبلـوا

حرف جر ،وما مصدرية ،والمصدر المؤول

وصـــدقوا ﷲ ورســـوله وأصـــلحوا قلـــوبهم

مجرور بالبـاء ،والجـار والمجـرور متعلقـان

وأعمــالهم وأقــوالهم وأحــوالهم كمــا أمــر ﷲ
تعالى.

بيمسهم ،أي :بسبب فسـقهم ،وكـان واسـمها،

علَ ـ ْي ِه ْم﴾ أى أنهــم ﻻ خــوف
﴿فَ ـ َﻼ َخ ـ ْو ٌ
ف َ

وجملة يفسقون خبرها.

علــيهم فــى الــدنيا وﻻ عنــد المــوت وﻻ فــى

جــاء فــي أســرار القــرآن لﻺمــام المجــدد

البرزخ وﻻ يوم القيامة.

السيد محمد ماضى أبي العزائم :

 (١٧ومــا علــى الرســل وعلــى ورثــتهم مــن

ســ ِلينَ إِ ﱠﻻ
قولــه تعــالىَ  :و َمــا نُ ْر ِ
ســ ُل ا ْل ُم ْر َ

بعدهم إﻻ هداية البيان وأن يدعوا الناس إلـى

﴿و َﻻ ُهــ ْم َيحْ زَ ُنــونَ ﴾ فــى تلــك المواقــف
َ

ص ـلَ َﺢ فَ ـ َﻼ
ُمب ِ ّ
آم ـنَ َوأ َ ْ
َش ـ ِرينَ َو ُمن ـذ ِِرينَ فَ َم ـ ْن َ

الحق ،وليس عليهم أن يقبل الناس منهم ،فإن

كلها ،أما فى الدنيا َ
ع َلـ ْي ِه ْم﴾؛ ﻷن
﴿فـ َﻼ َخـ ْو ٌ
ف َ

ف عَلَ ـ ْي ِه ْم َو َﻻ هُ ـ ْم يَحْ َزنُ ـونَ ) اﻷنعــام:
َخ ـ ْو ٌ

قبــول النــاس بهدايــة ﷲ تعــالى خلقــه هداي ـة

(٤٨

اﻹحسان.

التوحيــد الخــالص ،فأســلموا إليــه ســبحانه،

ســـلِي َن إِ ﱠﻻ ُم َب ِ ّ
شـــ ِرينَ
﴿و َمـــا نُ ْر ِســـ ُل ْال ُم ْر َ
َ

فمعنــى اﻵيــة أن ﷲ تعــالى يخبرنــا أن

َو ُمنـذ ِِرينَ ﴾ هــذه اﻵيــة الشــريفة تثبيــت لفــؤاد

وظيفـــة الرســـل  محصـــورة فـــى أن

رسول ﷲ  الذى كان يحزنه جدا عنـاد

يبشروا من قبل وسمع وأطاع بما وعدهم ﷲ

الكافرين وخبث المنافقين ،وكان  يحب
أن يهدى ﷲ بدعوته جميع الخلـق ،ولكـن ﷲ



هو الذى يهدى ،فبين فى هـذه اﻵيـة أن

الرسل عليهم أن يبشروا أهـل اﻹيمـان الـذين
يقبلون عنهم ما جاءوا بـه مـن عنـد ﷲ ،وأن
ينــذروا أهــل الجحــود المكــذبين ﻵيــات ﷲ
تعــالى ،ولــيس علــيهم صــلوات ﷲ وســﻼمه
عليهم أن تكون دعوتهم جاذبة لقلوب الخلق،
فإن ذلـك فعـل ﷲ تعـالى وتقـديره ً
أزﻻ ،قـال
ســبحانهَ ﴿ :م ـن َي ْه ـ ِد ﱠ ُ فَ ُه ـ َو ْال ُم ْهتَ ـ ِدى َو َم ـن
ُضـ ِللْ فَ َلـن ت َِجـ َد َلـهُ َولِيـا ﱡم ْر ِشـدًا﴾ )الكهــف:
ي ْ

أهل اﻹيمان با فى حياتهم جملهم ﷲ بجمال

وأنابوا إليه جل جﻼله ،وتوكلوا عليه فى كل
شىء ،فوضوا إليه أمـورهم فـى كـل شـىء،
فطمــأن قلــوبهم فــى حــال الرخــاء بتــوفيقهم
للــذكر والشــكر والطاعــة ،وفــى حــال الشــدة
بشــــرح صــــدورهم للتضــــرع واﻻبتهــــال



   
  
  
  
  
  
  
  
  






واﻻستغاثة با واﻻلتجاء إليـه ،فـﻼ يخـافون
من دسيسة نفوسهم وﻻ من وسوسة شيطانهم
وﻻ من تسليط عـدو ظـالم ،وﻻ هـم يحزنـون
من شىء ولو انـزوت عـنهم الـدنيا؛ ﻷنـه إذا
أقبلــت علــيهم الــدنيا أعــانهم ﷲ بهــا علــى
طاعتـــه ،وإن انـــزوت عـــنهم الـــدنيا كـــان
ً
فراغـا لقلـوبهم عـن اﻻشـتغال بهــا
انزواؤهـا
وعن العمل بغير ما يحب ﷲ ويرضـاه ،كمـا
قـال ) :اللﱠ ُهـم آت ِِنـى مِ ﱠمـا أ ُ ِحـبﱡ َواجعَلـهُ
ع ﱠنى مِ ﱠما
علَى َما تُحِ بﱡ َ ،و َما زَ َويتَ َ
ُمعِي ًنا لِى َ
أُحِ بﱡ اجعَلهُ فَ َرا ً
غا ِلقَل ِبى فِي َما تُحِ بﱡ (.

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






لﻺمام أبي العــزائم مــنهج خــاص فــى
تعليم العقيدة ،حيث يرى أن اﻹيمان مقدم
على العلم ،فﻼ بد من التســليم والتصــديق
ً
أوﻻ قبــل الخــوض فــى مســائل العقيــدة،
وعلى معلم العقيدة أن يراعــى ذلــك ،وأن
يغرس ً
أوﻻ فــى قلــوب المتعلمــين معرفــة
ﷲ مــن خــﻼل آياتــه الكونيــة التــى تنمــى
ً
مؤهﻼ لتلقــى
المحبة فى قلب العبد فيكون
علــوم التوحيــد ويشــرق علــى قلبــه كمــال
اليقين٠
يقول  فى كتاب اﻹسﻼم ديــن ﷲ:
" قبــل أن أبــين اﻷصــول التــى يجــب أن
يعقد المسلم قلبــه عليهــا ،أشــرح الطريقــة
التى يجب أن يﻼحظها المعلــم عنــد إلقــاء
درس العقيدة.
سبق لنا أن اﻹيمان مقدم علــى العلــم،
ووضح الحق بــﻼ ريــب بمــا قررنــاه فــى
كتــاب) :معــارج المقــربين( فــى موضــع
العلم واﻹيمــان ،قــال ســيدنا أبــو هريــرة:
)كنــا نــتعلم اﻹيمــان قبــل القــرآن ،وأن ـتم
تتعلمون القرآن قبل اﻹيمان(.



ومعنى ذلك أن الصحابة رضوان ﷲ
عليهم كانوا يتعلمون التصديق قبل العلم؛
حتى إذا تعلم أحدهم القرآن بعد التصديق
كــان كمــا قــال ﷲ تعــالىَ  :واتﱠقُ ـوا ﱠ َ ۖ
َويُ َع ِلّ ُم ُكـ ـ ُم ﱠ ُ ۗ َو ﱠ ُ ِب ُكـ ـ ِّل َشـ ـ ْيءٍ َع ِلـ ـي ٌم
)البقرة (٢٨٢ :فإن اﻹيمــان برهــان حــق
على صفاء جوهر النفس ،والتكذيب دليل
على مرض النفس ونجاستها؛ ﻷن النفس
الصافية الجوهر تقبل الحق بسرعة؛ ﻷنه
جلى لها ،ولكنها كالمهملــة قبــل إخبارهــا
بــالحق ،وعنــدما يخبرهــا الصــادق عــن
الحق بالحق تقبل مصدقة").(١
وأثناء بحثى لهذه القضــية وجــدت أن
هذه الطريقة التى ذكرها اﻹمام هى نفــس
الطريقــة التــى كــان يعلمهــا النبــى 
ﻷصــحابه ،فقــد ذكــر اﻹمــام حــديث أبــى
هريرة الســابق) :كنــا نــتعلم اﻹيمــان قبــل
القـــرآن ،وأنـــتم تتعلمـــون القـــرآن قبـــل
اﻹيمان(.
ولقد رأيت أحاديث كثيرة وردت بهذا
المعنى ،أذكر من ذلك ،أنه قد صــح عــن
ُجندُب بن عبد ﷲ أنه قال) :كنا مع النبــي
 ونحــن فتيــان َح ـزا ِو َرة) ،(٢فتعلمنــا
اﻹيمان قبل أن نتعلم القــرءان ،ثــم تعلمنــا
ً
إيمانـا() .(٣فهــذا يــدل
القرءان فازددنا بــه
على أهمية علم التوحيد الذي كان لعلمــاء
السلف اهتمام بالغ فــي تحصــيله وتعليمــه

للناس قبل القرآن.
ضا على هــذا المعنــى
ويؤكد اﻹمام أي ً
فيقول فى مــوطن آخــر " :فطريقــة تعلــيم
العقيــدة أن يبــدأ المعلــم بتعلــيم المتعلمــين
التصــديق والتســليم لمــا يلقيــه ،فــإذا أنــس
منهم التصديق والتسليم نبه فكرهم إلى ما
يراه فيما حوله من اﻷنواع الكثيــرة التــى
خلقت ﻷجله ،وأنه ينتفع بجميعها ولوﻻها
لكــان مــن المســتحيل أن يكــون اﻹنســان
خصوصـا اﻷشــياء الضــرورية
موجو ًدا،
ً
كــالهواء والمــاء واﻷرض التــى يمشــى
عليها ،والشمس التى تضيء لــه وتعطيــه
الحرارة ،فإذا تنبه قلبه وحضر لبه يجــب
أن تنقله إلى مقام أرقى من هذا ،فتبين له
أن تلك اﻷشياء ﻻ بد أن يكون خلقها قادر
حكــيم ،أراد أن يخلقهــا صــالحة لنفعنــا،
فيطمــئن قلبــه ،وينعقــد علــى حــب مــوﻻه
المتفضل عليه").(٤
واﻹمام إنما يريد أن يصل من خــﻼل
ذلك إلى تلك النتيجة التى يقررهــا بقولــه:
"فإذا أنس قلبه بأن هذا الكون أحدثه قادر
حكـــيم بإرادتـــه وتـــدبير ،وأنـــه ســـبحانه
مسخرا لنا بنى اﻹنسان ،إذًا
وتعالى جعله
ً
ما من نوع من أنــواع الكائنــات إﻻ وهـي
لنفعنا وللــذتنا ونعيمنــا ،ولتهــذيب أخﻼقنــا
ـخرا لنــا؛
وتزكية نفوسنا ،فكــان الكــل مسـ ً
حتى الوحش الضارى.
وبتلك الطريقــة ترتقـي بــالمتعلم شــيئًا
فشيئًا؛ حتى يشتد تعظيمه وإجﻼلــه لربــه،
وتقــوى رغبتــه فيــه  ،وحبــه الحقيق ـي
لموﻻه والمسارعة فى طاعــة أمــره ،فــﻼ
درسـ ـا فـــى معـــاني الصـ ـفات إﻻ
يلقـــى
ً
ويشرق على القلب نور اليقين؛ حتــى لــو
كشف الحجاب لم يزدد يقينًا").(٥
كمــا يقــول اﻹمــام فــى كتــاب أســرار
القــرآن" :وﻻ بــد مــن اﻹيمــان قبــل العلــم
وإﻻ عــاش اﻹنســان جــاه ًﻼ؛ ﻷن أخبــار
الرســل عــن ﷲ تعــالى بمــا يجــب علــى
الناس أن يصدقوا به من معانى الكماﻻت

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ
اﻹلهية ،وتنزيه ذاته سبحانه ومــا وصــف
ً
فضﻼ
به نفسه سبحانه ﻻ تدركه اﻷرواح
عــن العقــول؛ ﻷن النفــوس ﻻ يمكنهــا أن
تتصور رسومه قبل التصــديق الــذى هــو
اﻹيمــان واﻹقــرار الــذى هــو حجــة علــى
التصديق").(٦
ولكن ما الفرق فــى نظــر اﻹمــام بــين
العلــم واﻹيمــان؟ يجيــب" :اﻹيمــان هــو
اﻹقرار والتصديق بــدون تصــور رســوم




 
   
   

  
 








المعلــوم فــى ذات الــنفس ،وبــذلك يظهــر
الفــرق بــين العلــم واﻹيمــان ،ولــذلك دعــا
اﻷنبيــاء أممهــم إلــى اﻹقــرار والتصــديق
أو ًﻻ ،ثــم حثــوهم علــى طلــب المعــارف
الحقيقيــة بــدليل قولــه تعــالى  :ﱠالــذِينَ
الصـ َﻼة َ َومِ ﱠمـا
ِيمـونَ
ﱠ
يُؤْ مِ نُـونَ بِ ْالغ َْيـ ِ
ب َويُق ُ
َرزَ ْقنَاهُ ْم يُ ْنفِقُـونَ ) البقــرة (٣ :ولــم يقــل
سبحانه يؤمنون بالشهود ،ثــم حــثهم علــى
طلب العلم بقولــه تعــالىَ  :فـا ْعتَ ِب ُروا َيـا
ار) الحشــر ،(٢ :ثــم مــدح
أُولِي ْاﻷ َب َ
ْصـ ِ
فقال :يَ ْرفَ ِع ﱠ ُ الﱠذِينَ آ َمنُوا مِ ْن ُك ْم َوالﱠذِينَ
أُوت ُ ـوا ْالع ِْل ـ َم َد َر َج ـا ٍ
ت ۚ َو ﱠ ُ بِ َم ـا ت َ ْع َم ُلــونَ
ـر) المجادلــة ،(١١ :وقــال تعــالى:
َخبِيـ ٌ
ُ
ْ
ْ
َ و َقــا َل ﱠالــذِينَ أ ُ
اﻹ َيمــانَ 
وتــوا العِلــ َم َو ْ ِ
)الروم ،(٥٦ :وكفى بهذا فرقًا بــين العلــم
واﻹيمان").(٧
ويقسم اﻹمام الناس فى العلم واﻹيمان
ثﻼثـــة" :نـــوع رزق العلـــم ولـــم يـــرزق
اﻹيمان ،وهم المسارعون لتحصيل حطام
الــدنيا مــن يــد أهلهــا بمــا أتــوا مــن علــم
اﻷحكام واﻻختﻼفات وعلــم اللســان ،وقــد
حـــذرنا رســـول ﷲ  مـــنهم .ونـــوع
رزق اﻹيمان ولم يــرزق العلــم ،وهــؤﻻء
إذا مــاتوا علــى اﻻســتقامة كــانوا ممــن
مــدحهم ﷲ تعــالى .ونــوع رزق اﻹيمــان
والعلم ،وهم الذين أثنــى ﷲ علــيهم بقولــه
تعـــالىَ  :و َقـــا َل ﱠالـــذِينَ أ ُ ُ
وتـــوا ْالع ِْلـــ َم
اﻹي َمانَ ) الروم (٥٦ :وقوله ســبحانه:
َو ْ ِ
يَ ْرفَ ِع ﱠ ُ الﱠذِينَ آ َمنُوا مِ ْن ُك ْم َوالﱠذِينَ أُوتُوا
ْالع ِْل َم َد َر َجا ٍ
ت ۚ َو ﱠ ُ بِ َمـا تَ ْع َملُـونَ َخبِيـ ٌـر
)المجادلة.(٨)"(١١ :





س ِبيﻼً
َيجْ عَ َل ﱠ ُ ل ِْلكَاف ِِرينَ َ
علَى ال ُمؤْ مِ نِينَ َ

متصــل بجــوهر العقيــدة اﻹســﻼمية ،ولــذلك

)النساء.(١٤١ :

حـــرم القـــرآن الكـــريم زواج المســـلمة مـــن

في مثل هذه الحاﻻت عندما تعلو اليـد

الكتــابي ومــن الكــافر؛ ﻷنــه أقــل منهــا فــي

الس ـفلى علــى المســلمين أصــحاب الكلمــة

اﻹيمان – فإذا كان ذلك كـذلك ،فكيـف يقبـل

العليــا ،أو ال ـذين رفــع ﷲ قــدرهم بفضــل

المسلم الدنية مـن كتـابي ،وكيـف يقبـل ذلـك

عقيــدتهم ،فــإن هــذا يعــد ضــعفًا ومهانــة

ويرتضــيه ليــؤدي عبــادة؟ ،فــإن ﷲ يــرفض

للمسلمين.

ذلك ،إن ﷲ ﻻ يقبل هـذه العبـادة) :ﷲ طيـب

وﻻ يفوتنا أن نسـجل ﻷئمـة المسـلمين
رأيـــا ســـديدًا – والســـابقين مـــن فقهـــاء
ً
المسلمين – قـالوا :إن ﷲ تبـارك وتعـالى
ع َلـى ﱠ
اس
النـ ِ
قال فـي محكـم كتابـهَ  :و ِ ﱠ ِ َ
اسـتَ َ
سـ ِبيﻼً) آل
حِ ﱡج ال َب ْي ِ
ت َمـ ِن ْ
طا َ
ع إِلَ ْيـ ِه َ




عمران.(٩٧ :

 -ونحن على أبـواب أداء فريضـة الحـج

ﻷن اﻻستطاعة هي الراحلـة كمـا فسـرت

والعمرة – إلى كلمة "اﻹحصار" ،ومـن

في القديم وهي الزاد وهي اﻷمان ،فمعنى

عقوبـــات مـــن بينهـــا عقوبـــة "الحظـــر
الجـوي" أي وقـف الطيــران ،ممـا يــؤثر
فــي الســفر بــالطيران .وقــد لمســت ذلــك
حظــرا
بنفســي عنــدما فرضــت أمريكــا
ً
جويا على ليبيا كنت أسافر بالعربات ،أو
بــالطيران إلــى "مالطــا" ثــم بالســفن إلــى
ليبيــا ،رحلــة قاســية .والســؤال لمــاذا؟
وكيف يصيب ذلك ممن يـؤدون فريضـة
الحج أو العمرة؟!.
أساس ـا قبــل أن
هــذه القضــية فقهيــة
ً
تكون فكرية ،وقد تناولتها اﻵيـةَ  :و َلـن

يدري قيمة هذه العبادة؟
وإنما هـذا الكتـابي يريـد فقـط أن يـتحكم
فـي أداء فريضـته وعبادتــه ،وأن يشـعر أنــه

المسلم يأتمر بأمره ،وينصاع لما يراه.

وجدت أنه من الواجب اﻹشارة هنـا

ســيطرتها علــى بعــض الــدول بفــرض

يؤذن له أن يؤدي عبـادة ربـه مـن كتـابي ﻻ

أدنى منه حظا ،وأدنى منـه مكانـة ،وأن هـذا

واﻻستطاعة منها اﻷمن ومنها اليسر؛

المفارقــات أن الــدول الكبــرى تفــرض

ﻻ يقبل إﻻ الطيب( ،فكيف لمسلم أن يقبل أن

ذلك أن اﻷمن بالنسـبة للمسـلمين فـي هـذه
المرحلة أصبح متعث ًرا أو أخذ من عـزتهم
وانــتقص مــن كــرامتهم ،ولــذلك أرى أن
المسلم الذي يقبل ذلك من كتـابي أو ممـن

هذا بالنسـبة لمـا يخـص العقيـدة بالنسـبة
للدول التي فرض عليها هذا الحظر ،ولـذلك
ففي رأيي أنه ﻻ بد لهذه الدول من أن يكـون
لها موقف ،فﻼ تقبل أن تكون فـي موقـف ﻻ
نهايــة لــه وﻻ يوصــل إلــى نتيجــة ،هــذا مــن
أيضـ ـا أن الـــدول
ناحيـــة ،كمـــا أننـــي أرى
ً

هو أدنى مرتبة ،يكون مخالفًا ﻷوامر ﷲ،

اﻹســﻼمية كلهــا مســئولة فيمــا يتصــل بشــأن

مجافيـا لــروح الشــريعة اﻹســﻼمية ،ولمــا
ً

المسلمين فـي هـذه الـدول ،توضـيح ذلـك أن

وضعه أهل الفقه في هذا المجال.

المسلمين الموجودين اﻵن في العـالم – ومـا

كما أقول :إذا كان ﷲ تبـارك وتعـالى

أكثرهم – كما قال رسول ﷲ ) :توشـك

لم يشأ للمسلمة وهي امرأة أن تتزوج مـن

أن تتداعى عليكم اﻷمـم كمـا تتـداعى اﻷكلـة

كتابي ،لماذا؟؛ ﻷن الكتابي يكون له عليها

على قصعتها( فقيل له :ومن قلة نحن يومئـذ

ســلطان ،والســلطان يفــرض أو يــأمر أو

يا رسول ﷲ؟ قال) :ﻻ ،ولكنكم غثـاء كغثـاء

ينهي مما قـد يمـس العقـل أو العقيـدة فهـو

السيل(.





قامت مشيخة الطريقة العزمية تحت رعاية ﺳماحة الﺳيد ﷴ
ع ﻼء ال دين ماض ى أب ى الع زائم ش يخ الطريق ة العزمي ة ع دة

محاض رات خ ﻼل ش ـهر 

١٤٤٣ه ،تأكي ًدا ل دورها

الكبير فى تبصير اﻷمة بالواجب المطلوب منها:



١٤٤٣ه ،المواف ق ٢٠٢٢/٦/٣م أقيم ت
ف ى ي وم الجمع ة ٤
ليلة أهل البيت السادسة والستون بعد الماﺋة بقاع ة اﻹم ام المج دد السي ـد ﷴ
ماض ى أب ى الع زاﺋم ،حي ث حض رها ع دد م ن أبن اء الطريق ة العزمي ة م ن
مختلف المحافظات.
وق د افتتحه ا س ماحة الس يد ع ﻼء أب و الع زاﺋم ش يخ الطريق ة العزمي ة
بالح ديث ع ن غي اب اﻷخ ﻼق ف ي المجتمع ات المعاص رة ،رغ م وج ود
اﻷخﻼق وبعض مكارم اﻷخﻼق في الجاهلية اﻷولى.
وشدد سماحته على ض رورة نش ر اﻷخ ﻼق ف ي المجتم ع ،موض ًحا أن
ذلك يتم من خﻼل ثﻼثة محاور :وج ود ق دوة نقت دي به ا ،والعم ل ف ي س بيل
ﷲ؛ حت ى ي أتي بثم رة طيب ة ،والمص الحة ب ين ال زوجين؛ حت ى يتمكن ا م ن
التربية السليمة لﻸوﻻد.
وأك د س ماحته أن أبن اء الط رق الص وفية يحب ون مش ايخهم ،لك نهم ﻻ
يحافظون عليهم ،فانتقاد الشيخ وأسرته باستمرار ﻻ يجعله قدوة أمام الناس.
وطال ب س ماحته بض رورة إب راز الش يخ كق دوة ص الحة للمجتم ع ،م ع
إبراز أخﻼقياته والدفاع عنه إذا ما هاجمه العلمانيون والخوارج؛ حتى تعود

اﻷخﻼق للشعب المصري ،ثم نعمل بعد ذلك على ترسيخ مكارم اﻷخﻼق.
وشدد سماحته على ضرورة أن يظه ر اﻷتب اع بمظه ر أخﻼق ي طي ب،
ص ا أخ ﻼق س يدنا رس ول ﷲ  قب ل البعث ة )الص دق واﻷمان ة(،
وخصو ً
وأك د س ماحته أن ك ل موظ ف أو معل م أو ص انع أو عام ل ﻻ ي ؤدي ح ق
عمله ،فهو خاﺋن لﻸمانة.
ووج ه س ماحته ب أن يع ود إلي ه اﻹخ وان ف ي ح ال اﻻختﻼف ات والفه م
الخ اطىء ﻷي أم ر ،ق ً
اﺋﻼ) :إذا ح دث ل بس عن د أي أخ ف ي موض وع م ا،
ً
ي ً
أوﻻ وأنا أوجهه التوجيه الصحيح ،وهذا شيء مقبول عق ﻼ؛ ﻷن ه
يرجع إل ّ
عند اﻻختﻼف يجب الرجوع للكبير(.
وواص ل ال دكتور عب د الحل يم العزم ي حديث ه ح ول س يرة أه ل البي ت
 ،بالح ديث ع ن مكتس بات اﻹم ام عل ي الرض ا  م ن قب ول وﻻي ة
العهد ،حيث أوضح كيف تحققت البيعة بوﻻية العهد؟ ،وعرض كتاب العهد
ال ذي كتب ه الم أمون وأوام ره بع د البيع ة ،ث م تح دث ع ن مكتس بات القب ول
بوﻻية العهد ،وهي :اعتراف المأمون بأحقي ة أه ل البي ت ،وتوظي ف وس اﺋل
اﻹع ﻼم لص الح اﻹم ام ،وحري ة اﻹم ام الرض ا ف ي من اظرة أه ل الش راﺋع
والم ذاهب ،ونش ر مف اهيم أه ل البي ت وفض اﺋلهم ،وحق ن دم اء أه ل البي ت
.
وقام الحاضرون بتجديد البيع ة تع الى ورس وله  عل ى ي د اﻹم ام
المجدد أبي العزاﺋم في شخص اﻹمام القاﺋم سماحة السيد عﻼء أبي العزاﺋم،
ومن بعده في شخص ولده وخليفته ناﺋب عام الطريقة العزمية سماحة السيد
أحمد عﻼء أبي العزاﺋم.
وختمت الليلة بفقرة من اﻹنشاد الديني لقصاﺋد اﻹمام أبي العزاﺋم قام ت
به ا الفرق ة العزمي ة بقي ادة الش يخ ﷴ حس نين ،واﻷس تاذ أحم د مخل وف،
والدكتور أحمد حسنين.







ﱠ ﱠ
ﺑﻴﻨﺎ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﳉﻮﻫﺮﻱ ﺑﲔ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ

ﺍﳌﺘﺤﻀﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﻫﻀﺔ ،ﻭﺑﲔ ﺍﻷﻣﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ ﺍﳌﺘﺤﻀﺮﺓ ﺃﻭ
ﺍﻟﻨﺎﻫﻀﺔ ،ﺇﳕﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﳍﺪﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ

ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻭﻣﻦ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﳊﻀﺎﺭﺓ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ..ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻝ
ﻧﻮﺍﺻﻞ ﺍﳊﺪﻳﺚ ،ﻓﻨﻘﻮﻝ:

الضال فقط ،لكنه ﻻ ينفذ هذا الرفض عمليـا،
باﻻنتحار مﺛ ًﻼ.
فهــو إذا كــان يــزعم أنــه جــاء إلــى هــذه
الحيــاة الــدنيا دون اختيــار منــه ،فــإن الواقــع
يشهد بأنـه يملـك الحريـة فـي أن يخـرج مـن

في قفص حديدي ضيق.
وبذلك تفقـد الحيـاة الـدنيا عنـدهم معناهـا
ومغزاها ،حيث إن هذه الحيـاة ليسـت سـوى

الحياة باﻻنتحار أو يبقى فيها.
ً
دلـيﻼ علـى حبـه للحيـاة
أفليس بقاؤه فيها
وإيﺛارها على الموت أو ما يسميه بالعدم؟!!
وهذا هو مـا رد بـه ﷲ  علـى أمﺛـال

يعبر أبيقور قدي ًما وشوبنهاور حديﺛًا بهذه

مقدمة نتيجتها اﻵخرة ،فإذا نزعنا النتيجة من

تعبيرا صري ًحا عـن موقـف الملحـدين
اﻵراء
ً

المقدمة أصبحت جملة غير مفيـدة ،ومـن ﺛـم

من الدنيا واﻵخرة ،فهـم يرفضـون أن يكـون

ينتهي الكافر إلـى الحيـرة والتخـبط وتسـيطر

ب
اس إِن ُكنت ُ ْم فِي َر ْي ٍ
قال تعالىَ  :يا أ َ ﱡي َها ال ﱠن ُ

ﺛمة حياة أخرى بعد الموت فيض ِّيقون الوجود

عليه النظرة التشاؤمية؛ حتى أنه يـرى العـدم

ب ﺛ ُ ﱠم مِ ن ﱡن ْ
طفَ ٍة
ِ ّمنَ ال َب ْع ِ
ث فَإِ ﱠنا َخلَ ْقنَا ُكم ِ ّمن ت ُ َرا ٍ

اﻹنســاني إلــى حجــم حيــاة اﻹنســان الفــرد –

خير من الوجود التافه في هذه الحياة.

ض ـغَ ٍة ﱡمخَلﱠ َقـ ٍة َوغ َْيـ ِر
ع َل َق ـ ٍة ﺛ ُـ ﱠم ِم ـن ﱡم ْ
ﺛ ُـ ﱠم ِمـ ْن َ

هؤﻻء الدين ﻻ يقولون مﺛل هـذه اﻷقـوال إﻻ
ﻹضﻼل الناس فقط وصدهم عـن سـبيل ﷲ،

القصيرة جدا – بالنسبة لعمر الزمن فيصـبح

وليست الحياة هكذا إﻻ مـن وجهـة نظـر

َشـا ُء
ُمخَلﱠقَ ٍة ِلّنُ َب ِّينَ لَ ُك ْم َو ُنق ﱡِر ِفـي اﻷ َ ْر َحـ ِام َمـا ن َ

الوجــود اﻹنســاني تاف ًهــا فــﻼ تزيــد قيمتـــه

المﻼحدة وحسب عقيدة منكري اليـوم اﻵخـر

سمى ﺛ ُ ﱠم نُ ْخ ِر ُج ُك ْم طِ ْف ًﻼ ُﺛـ ﱠم ِلتَ ْبلُ ُغـوا
إِلَى أَ َج ٍل ﱡم َ

وأهميته عن قيمة وأهمية حياة الحيوان ،هـذا

فقط.

أَ ُ
ش ﱠد ُك ْم َومِ ن ُكم ﱠمن يُت ََوفﱠى َومِ ن ُكم ﱠمـن يـُ َر ﱡد ِإ َلـى

ولكن رفض هؤﻻء الكافرين للحياة الدنيا

ش ـ ْيﺋًا
أ َ ْرذَ ِل العُ ُم ـ ِر ل َِك ـي َْﻼ َي ْعلَ ـ َم ِم ـ ْن َب ْع ـ ِد ع ِْل ـ ٍم َ

أما من الناحية النفسية فإن الواحـد مـنهم

هــو علــى مســتوى الفكــر فقــط دون مســتوى

المـا َء
ض هَامِ َدة ً فَإِذَا أَنزَ ْلنَا َ
َوت ََرى اﻷ َ ْر َ
علَي َْهـا َ

حرجـا وكأنـه قـد حـبس
يصبح صدره ضيقًا
ً

السلوك ،أي أنه يﺛبته كنتيجة أدى إليها فكـره

ا ْهتَ ﱠزتْ َو َر َبتْ َوأ َ ْن َبتَتْ مِ ن ُكـ ِّل زَ ْوجٍ َب ِهـيجٍ *

من الناحية العقيدية والفكرية.



المـ ْوتَى
ذَ ِلـكَ ِبـأ َ ﱠن ﱠ َ ُهـ َو َ
الحـ ﱡق َوأ َ ﱠنـهُ يُحْ ِيـي َ

كيده ما يغيظ؟!.

عةَ آت َِيـةٌ
علَى ُك ِّل ش َْي ٍء قَد ٌ
ِير * َوأ َ ﱠن السﱠا َ
َوأ َ ﱠنهُ َ

هــذان مــﺛﻼن لحيــرة الكــافر وتخبطــه

ب فِي َها َوأَ ﱠن ﱠ َ َي ْبعَ ُ
ور *
ﱠﻻ َر ْي َ
ث َمن ِفـي القُبـُ ِ

وضﻼله بسبب عـدم إدراكـه بتفكيـره العقلـي

اس َمن ُي َجا ِد ُل فِي ﱠ ِ ِبغ َْيـ ِر ع ِْلـ ٍم َو َﻻ
َومِ نَ ال ﱠن ِ

المحض أي مغزى أو معنى للحياة أو هـدف

ِي ع ْ
ُضـ ﱠل
هُدًى َو َﻻ ِكتـَ ا ٍ
ِط ِفـ ِه ِلي ِ
ب ﱡمن ٍ
ِيـر * َﺛـان َ

لوجوده فيها.

ي َونُذ ُ
ِيقـهُ َيـ ْو َم
َعن َ
س ِبي ِل ﱠ ِ لَهُ فِي ال ﱡد ْن َيا خِ ْز ٌ

ً
مــﺛﻼ لــذلك الفيلســوف المســيحي
نأخــذ

أمــا المشــرك فإنــه – مﺛــل الكــافر – ﻻ

ديكارت الـذي نـادى بـأن يكـون الهـدف مـن

يعــرف الهــدف الحقيقــي ولكنــه يقــرر لنفســه

أفعال اﻹنسـان ومعرفتـه هـو معرفـة قـوانين

وهذا ينطبق علـى الكـافر والملحـد الـذي

متوهمــا أنــه الهــدف الصــحيح ،ويقــر
هــدفًا
ً

الطبيعة؛ حتى يـتمكن اﻹنسـان مـن السـيطرة

يكذب فعلـه قولـه ،فهـو يـزعم أنـه جـاء إلـى

بوجود معنى للحياة لكنه ﻻ يصل إلى المعنى

عليهـــا .إذن فالهـــدف البعيـــد لﻺنســـان هـــو

جبرا ،والعدم خير منها ،مع أن
الحياة الدنيا م ً

الحقيقــي لهــا ،بــل يصــل إلــى معنــى خــاطﺊ

السيطرة على الطبيعة.

ق) الحج.(٩ - ٥ :
عذَ َ
ال ِق َيا َم ِة َ
اب ال َح ِري ِ

ﷲ  قــد خيــر عبــده المبتلــى بــين الــدنيا
واﻵخرة ،ولكن هذا الضال المضل يزعم أنه
لــيس ﺛمــة آخــرة ،وأن الــدنيا عــذاب وشــقاء،
وهو لم يستشـر قبـل قدومـه إليهـا أو هـو لـم
يرض بها.

لذلك يقول المولى 

بعد ذلـكَ  :مـن

َكــانَ َي ُ
صــ َرهُ ﱠ ُ ِفــي الــ ﱡد ْن َيا
ظــ ﱡن أَن ﱠلــن َين ُ
السـ َماءِ ُﺛـ ﱠم ْل َي ْق َ
طـ ْع
ب ِإلَى ﱠ
س َب ٍ
َواﻵخِ َر ِة فَ ْل َي ْم ُد ْد ِب َ
ظ ْر َهـلْ يـُ ْذ ِه َب ﱠن ك َْيـ ُدهُ َمـا َي ِغـي ُ
فَ ْل َين ُ
ظ * َو َكـذَلِكَ

تما ًما ،وذلـك ﻷن عقاﺋـد الشـرك كلهـا تعبيـر

وقــد ظــل هــذا هــدفًا أعلــى للحضــارة

عــن أفكــار ومبــادئ وهميــة أو خرافيــة أو

الغربية؛ حتى اليوم ،وإن كان هدفًا ً
ماﺛﻼ فـي

أسطورية ﻻ تمت إلى الحقيقة بصلة ،أو هي

أذهـــان العلمـــاء والتكنولـــوجيين أكﺛـــر مـــن

أفكــار حقيقيــة ممزوج ـة بــأخرى وهميــة أو

غيــرهم مــن المفكــرين والفﻼســفة ،حيــث أن

خرافية ،ومن ﺛم يتوصل إلى أهداف وغايات
وهميــة لﻺنســان فــي هــذه الحيــاة َ و ﱠال ـذِينَ
سبُهُ ﱠ
الظ ْمـآ ُن
س َرا ٍ
ب ِبقِيعَ ٍة َيحْ َ
َكف َُروا أ َ ْع َمالُ ُه ْم َك َ
شـ ْيﺋًا) النـور:
َما ًء َحتﱠى إِذَا َجا َءهُ َلـ ْم َي ِجـ ْدهُ َ
.(٣٩

الفيلس ـوف أو المفكــر ﻻ يس ـتطيع أن يتوقــف
باﻷسﺋلة التي يطرحها عقله عند حد معين.
فهدف العلمـاء والتكنولـوجيين لـيس هـو
الهدف النهاﺋي لﻺنسان حيث ﻻ يلبـث – فـي
نطاق الفكر والعقيدة – أن يتحول هذا الهدف

أَنزَ ْلنَاهُ آ َيا ٍت َب ِّينَا ٍت َوأَ ﱠن ﱠ َ َي ْهدِي َمن ي ُِري ُد
ب
سـ َب ٍ
)الحج ،(١٦ ،١٥ :ومعنـى فَ ْل َي ْمـ ُد ْد ِب َ
س َماءِ  أي) :فليعلـق حـ ً
بﻼ فـي سـقف
ِإلَى ال ﱠ

ونسخرها؟ فإذا جاءت اﻹجابة :لكي نستمتع،

منتحـرا وهـذا موجـه إلـى
بيته( ليشنق نفسـه
ً

وما المتعة؟ وهل هي السعادة؟ وما السعادة؟

مــن ظــن فــي ﷲ أنــه لــن يعطيــه الــدنيا وﻻ

إلـى وسـيلة ويجـد المفكـر نفسـه أمـام سـؤال
جديــد هــو :ولمــاذا نســيطر علــى الطبيعــة



وهل يمكن تحقيقها في هذه الحياة؟! وهكذا...

اﻵخرة ،وهو حال الكافر الملحـد الـذي عبـر

ومــن ﺛــم ينتهــي اﻹنســان بفكــره إلــى نفــس

عنـــه أبيقـــور فـــي القـــديم وشـــوبنهاور فـــي

اﻷسﺋلة الملحة التي حـاول الملحـد أو الكـافر

الحديث.

الهروب منهـا ،وبـذلك تصـبح فكـرة تسـخير

فلماذا ﻻ يصدق فعله قوله وينتحر؟!.

الطبيعة كغاية للعلم والتقنية غير صالحة ﻷن

ولماذا ﻻ يشنق نفسه ﺛم لينظر هل يذهبن

تكون هدفًا وجوديا كافيًا لﻺنسان.



اﻹسﻼم وحسابهم على ﷲ " متفق عليه.
تــرى الجماعــات اﻹرهابيــة أن " غيــر

واضح وصريح فى وجوب قتـال الكفـار
جميعًا ،وأمامهم خياران ﻻ ثالث لهما:

المسلمين " صنفان:
 " كفـــار " يجـــب قتـــالهم ولكـــن بعـــددعوتهم لﻺسﻼم ومن يأبى اﻹسـﻼم لـيس لـه

إما الدخول فى اﻹسﻼم ،أو القتل.
وهـذا الحــديث  -كمــا يقــول أبــو إســحاق
الحوينى – متواتر رواه من الصحابة رضى

إﻻ السيف والقتل.
 "-أهــل كتــاب " وهــؤﻻء يخيــرون بــين

ﷲ عــنهم " أبــو هريــرة واب ـن عمــر وجــابر

الــدخول فــى اﻹســﻼم أو دفــع

وأنس وابن عباس وابـن مسـعود وأبـو بكـرة

الجزيــة أو القتــل ،وبعضــهم

وأوس بــن أب ـى أوس وعمــران بــن حصــين

يضــــيف ﻷهــــل الكتــــاب "

وأبو مالـك اﻷشـجعى وغيـرهم رواه حـوالى

المجــــوس " ويقبــــل مــــنهم

 ٢٠-١٧صحابى.
وهو متواتر عن أبـى هريـرة رواه عنـه

الجزية.
ويســـتند هـــؤﻻء لحـــديث
منسوب للنبﻲ  يقول:

حوالى  ٣٠تابعى.
والحديث لم يتكلم فيه عالم قط !!

" أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن

هذا الحديث مجمع على صحته مـن كـل

ﻻ إله إﻻ ﷲ وأن محم ًدا رسـول ﷲ ويقيمـوا

أهل العلم قدي ًما وحديثًا ،ويكفى أن أقول لـك:
)(١

الصــﻼة ويؤتــوا الزكــاة ،فــإذا فعلــوا ذلــك

إنه متواتر .

عصــموا منــى دمــاءهم وأمــوالهم إﻻ بحــق

قلت:

اﻹسﻼم وحسـابهم علـى ﷲ " رواه البخـارى

معنــى كﻼمــك أن اﻹســﻼم انتشــر بحــد
السيف كما يقول متعصبو المستشرقين أعداء

ومسلم.
فهل ما فهمه هؤﻻء مـن ظـاهر الحـديث

اﻹسﻼم.
قال محدثى:

صحيح أم ﻻ؟
وحتى نستوضح الحقيقة تعالوا نتابع هـذا

لــيس لــﻲ عﻼقــة بالمستشــرقين ولكنــى
ألتزم بنص الحديث الشريف.

الحوار:
قال محدثى:

قلت:

إن حديث:

ً
أوﻻ :ما تستند إليه "رواية ظنية الثبوت"

" أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن

عن الرسول .

ﻻ إله إﻻ ﷲ وأن محم ًدا رسـول ﷲ ويقيمـوا

وهذا الحديث غريب اﻹسناد ،ولـم يـروه

الصــﻼة ويؤتــوا الزكــاة ،فــإذا فعلــوا ذلــك

اﻹمام أحمد فى مسنده ،على توسعه وتساهله

عصــموا منــى دمــاءهم وأمــوالهم إﻻ بحــق

فى رواية الصحيح وغيره ،وقد ذكر الحـافظ



ابـن حجــر العســقﻼنى " أميـر المــؤمنين فــى

وهذه الروايـة ظاهرهـا يعـارض مبـادئ

الحـــديث " أن مـــن العلمـــاء مـــن اســـتبعد

اﻹســﻼم الثابتــة فــى القــرآن الكــريم والســنة

صحته).(٢

الصحيحة.
ممــا جعــل جميــع العلمــاء يضــطرون

فكيف يقال أن :الحديث لم يتكلم فيه عالم

لتأويل الرواية؛ حتى ﻻ تتعارض مع صريح

قط !!

القرآن

وكيف يقال :إنه حديث متواتر !!!
د .م

فهو حديث آحاد ظنى الثبوت مـن ناحيـة
السند.

ح

قال محدثى:

ى ال لفاو

كيف ذلك وما دليلك؟!
َ  -و َمن َي ْدعُ َم َع ﱠ ِ إِلَها ً آخ ََر َﻻ ب ُْرهَانَ

عــﻼوة علــى أن ظــاهر مــتن الحــديث
يخالف صريح القرآن مـن أنـه ﻻ إكـراه فـى
الدين

س ـا ُبهُ عِن ـ َد َر ِّب ـ ِه ِإ ﱠن ـهُ َﻻ ُي ْف ِل ـ ُح
َل ـهُ ِب ـ ِه فَإِ ﱠن َم ـا حِ َ
الكَاف ُِرونَ ) المؤمنون.(١١٧ :
ســـ ِبي ِل َر ِّبـــكَ ِب ْالحِ ْك َمـــ ِة
 -ا ْدعُ ِإ َلـــى َ

ثان ًيا :النصوص " قطعيـة الثبـوت " فـى

َو ْال َم ْو ِع َ
سـ ُن
ِﻲ أَحْ َ
ظ ِة ال َح َ
س َن ِة َو َجاد ِْل ُهم ِبالﱠتِﻲ ه َ

القرآن الكريم تؤكـد أنـه ﻻ إكـراه فـى الـدين

سـ ِبي ِل ِه َو ُهـ َو
ِإ ﱠن َربﱠكَ ه َُو أ َ ْعلَ ُم ِب َمن َ
ض ﱠل َعـن َ

وذلك فى أكثر من آية منها:

أَ ْعلَ ُم ِب ْال ُم ْهتَدِينَ ) النحل.(١٢٥ :

الر ْش ُد مِ نَ
 َ ﻻ إِ ْك َراهَ فِﻲ ال ِ ّدي ِن قَد تﱠ َبيﱠنَ ﱡﻲ ِ) البقرة..(٢٥٦ :
الغَ ّ

قلت:

ً
ثالثـــاً :
طبقـــا لعلـــم أصـــول الفقـــه إذا
تعارضت رواية ظنية الثبوت مـع أكثـر مـن

قـــال العلمـــاء وعلـــى رأســـهم اﻷﺋمـــة
اﻷربعــة :إن لفظــة " النــاس " الــواردة فــى
الحديث ليست عامة ولكنها كما يقـول علمـاء
اللغة " عموم يراد به الخصوص ".
واﻷلــف والــﻼم فــى " النــاس " للعهــد
وليست للجنس ،أى ناس معهودين معروفين.
وفســروا كلمـــة النــاس فـــى الحـــديث "
بمشركى العرب المحـاربين خاصـة " الـذين
حاربوا المسلمين واعتدوا علـيهم علـى مـدار

ض
َ  -ولَ ْو شَا َء َربﱡكَ ﻵ َمنَ َمن فِﻲ اﻷ َ ْر ِ

 ٢٠٠آيــة قرآنيــة) (٣قطعيــة الثبــوت والدﻻلــة

ُكلﱡ ُه ْم َجمِ يعًا أَفَأ َ ْنتَ ت ُ ْك ِرهُ ﱠ
اس َح ﱠتـى َي ُك ُ
ونـوا
النـ َ

 ٢٢عا ًما "  ١٣عا ًما فى مكة و ٩فى المدينة

تؤكد حرية اﻹنسان فى اختيار عقيدته وترك

" وما يزالون.

ُمؤْ مِ نِينَ ) يونس.(٩٩ :
اس أ ُ ﱠم ـةً
ش ـا َء َر ﱡب ـكَ لَ َج َع ـ َل ﱠ
 َ ولَ ـ ْو َالن ـ َ
َواحِ َدة ً َو َﻻ َيزَ الُونَ ُم ْختَ ِلفِينَ ) هود.(١١٨ :

 فَ َمن شَا َء فَ ْليُؤْ مِ ن َو َمن شَا َء فَ ْل َي ْكفُ ْر)الكهف.(٢٩ :
علَيْكَ
 -فَإِ ﱠن َما َ

ال َبﻼغُ َو َعلَ ْينَا الحِ َسابُ 

)الرعد.(٤٠ :
سـيْطِ ٍر) الغاشــية:
 لَ ْسـتَ َع َلـ ْي ِهم ِب ُم َ
.(٢٢
ﱠار) ق.(٤٥ :
 َ و َما أَ ْنتَ َعلَ ْي ِه ْم ِب َجب ٍ
ع َل ْيــكَ ِإ ﱠﻻ الــ َبﻼغُ) الشــورى:
 ِ إ ْن َ.(٤٨

حسابه على ﷲ يوم القيامة ..يتم تقديم الـدليل
القطعى وهو القرآن الكريم.

واضـــطر العلمـــاء إلـــى تفســـير كلمـــة
"النـــاس" فـــﻲ الحـــديث بمشـــركﻲ العـــرب

قال محدثى:

المحاربين؛ لمعارضة ظاهر الحـديث ﻵيـات

أتنكر السنة؟!

قرآنية كثيرة تؤكد أن:
 -الحـــرب فـ ـﻲ اﻹســـﻼم دفاعيـــة ضـــد

قلت:
حاشا  ،فالسنة النبوية الصـحيحة علـى
العين والرأس وهﻲ المصدر الثانﻲ للتشريع،

المعتدين فقط وليست هجومية.
 طريــق الــدعوة لﻺســﻼم هــو الحكمــةوالموعظة الحسنة وليس السيف.

ولكن من شروط صـحة الحـديث بعـد التأكـد
من صحة السند " عدم معارضة المتن " لما
هــو أصــح منــه مــن اﻷحاديــث نفســها ،بلــه

) (١بر مج " حرس اﳊﺪود " ﻗﻨﺎة اﻟﻨﺪى  ١٧أﻏﺴﻄﺲ
٢٠١٤م.
) (٢ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎرى ج ١ص .٥٧

معارضــته للقــرآن الكــريم دســتور اﻹســﻼم

) ( د.ﻃﻪ ﺟﺎبر اﻟﻌﻠﻮاﱏ " ﻻ إﻛراﻩ ﰱ اﻟﺪﻳﻦ " ط٢٠٠٦ ٢م

الخالد.

مﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸروق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ص .٩٠



٣

يرى اﻹمام أبو العزائم قدس ﷲ سره أن
اﻹنسان يمثل ثلـث مراتـب الوجـود ،فيقـول:
مراتب الوجود ثﻼث :وجـود مؤقـت وفنـاء:
الكــون ،ووجــود مؤقــت وبقــاء :اﻹنســان،
ووجود دائم وبقـاء :المﻼئكـة ،كمـا يؤكـد أن

اﻷس اذ
س ـح م

اﻹنســان متــى تعــرف علــى هــذه المراتــب

د ق ـ يل

الوجودية ومـدى اﻻتصـال بينهـا ،فإنـه بهـذا
التعرف يكون قد ازداد قر ًبا من ﷲ ،فيقـول:
ب ٱ ْل ُو ُجـو ِد
ِصـا َل َبـيْنَ َم َر ِاتـ ِ
َمت َٰى شَا َه ْدتَ ٱ ِﻻتّ َ
ب ٱ ْل ُو ُج ـود،
اج ـ ِ
ف تَت ََق ـ ﱠربُ ِإ َل ـى َو ِ
َ
عل ِْم ـتَ ك َْي ـ َ
ويرى اﻹمام أن اﻹنسان له وجودان :اﻷول:
َلقــى مــادى مقيــد بالجســم الترابــى
وجــو ٌد خ ِ
السفلى؛ والثانى :وجود ح ﱠقى معنوى مطلـق،

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

يبقــى بعــد فنــاء الوجــود المــادى الجســمانى،
فيقول اﻹمام:
ْ
َ
َان ِلـــﻲ قَـــ ْد أثـــ َبتَا تَ ْف ِريدِي
ُو ُجـــــود ِ
ُو ُجـــو ٌد ِبــــ ِه ُحــــ ِ ّج ْبــتُ ِبـــﭑلتﱠــــ ْق ِيي ِد
ِي فِﻲ َرسْمِ ﻲ ٱلﱠذِي َكانَ َحجْ َبتِﻲ
ُو ُجود َ
ِبــــ ِه ُك ْنتُ فِـــــﻲ َج ْهل َوفِــــﻲ ت َْردِي ِد
ع ِّنـــــﻲ فَت َْختَ ِفــــﻲ
ور ٱ ﱡ
لروحِ َ
يُ َ
ست ّ ُِر نُـ َ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
َ
فَأش َه ُد َنــــفسِﻲ فِــــﻲ ظــــﻼ ِم ٱل ِبـــي ِد
ســـ ْف ِل لَــــ ْوﻻَ ِعنَا َيةٌ
َو ٰ َهذَا ُو ُجـــــو ُد ٱل ﱡ
مِ ـــــنَ ٱ ﱠ ِ تَـــجْ ِذبُنِﻲ لَــ َ
صدُودِي
طا َل ُ
ﺿــــ ِل ِنـــ ْلتُهُ
َوثَــــ ﱠم ُو ُجو ُد ٱ ْلحُبّ ِ ِبﭑ ْلفَ ْ
ُو ُجــــو ٌد ِبــــ ِه عُلــــِّ ْمتُ س ﱠِر ُو ُجودِي
صــ ﱠﺢ لِﻲ ٱ ْل َف َنـــــا
ُو ُجـو ٌد ِبـ ِه فِيـ ِه لَـهُ َ
ْ
ْ
ْ
ﱠ
َو َب ْعــــ َد ٱ ْل َفنَـا نِلـتُ ٱل َبقَـــا ٱلتــــأ ِييدِي
وقـــد أنعـــم ﷲ ســـبحانه علـــى اﻹنســـان
بنعمتــين عظيمتــين ،فــأول نعمــة هــﻲ نعمــة
اﻹيجاد ،ويلحق ذلك نعمـة كبـرى هـﻲ نعمـة
اﻹمــداد ،إذ ﻻ بــد للموجــود مــن مــدد يقيمــه،
وﷲ تعالى هو الواجد قائم بذاتـه ،وﻻ تكتمـل
سعادة اﻹنسان فى هذا الوجود ،إﻻ إذا عرف
حكمة إيجـاده وسـر إمـداده؛ ﻷن السـعيد فـى
الخلق من عرف حكمة إيجاده وسر إمداده.
فى البدايـة نتعـرف علـى اﻹنسـان الـذى
يقصــده اﻹمــام ويعنيــه فــى تراثــه النثــرى



والنظمى ،يصف اﻹمام هذا اﻹنسان ً
قائﻼ :ﻻ

وتخيله الغائب بالمشهود ،ورقيه فـﻲ مراتـب

أريـــد باﻹنســـان الهيكـــل المعتـــدل القامـــة،

العلــو؛ حتــى يــدرك مــا وراء المــادة ،ويبلــغ
درجة أن يأنس بال ُمفـارق َم َلـك مقـرب ،هـذا

ولكن اﻹنسان المقصـود فـﻲ موﺿـعﻲ هـذا،

هـــو اﻹنســـان ،فاﻹنســـان حـــا ُن الشـــراب

هو الـذي كملـت فيـه قـوة التخيـل والتصـور

للسالكين ،ودِنان الراح للواصلين ،والشـراب

والفكــر والعقــل ،فإنــه هــو اﻹنســان القابــل

الطهور للعارفين ،ظهر مبناه وغـاب معنـاه،

اﻹنسان مثنوي التركيب :يبين اﻹمام هذه
ب ،فَ ُه َو
ي ٱلتﱠ ْركِي ِ
الحقيقة فيقول :ٱ ِﻹ ْن َ
سا ُن َم ْث َن ِو ُ
ﻲ ِ َو َن ْف ٍس َرو َحا ِن ﱠيةٍ،
َمجْ ُمو َ
عةٌ مِ ْن َج َ
س ٍد ُج ْس َما ِن ّ

للكماﻻت النفسانية ،وهو المـراد بشـرح هـذا

وإن اﻹنسان بمعناه ﻻ بمبناه ،وكم من وحش

الموﺿوع الجليل ،وليس من كملت فيـة قـوة

كاسر ،وشيطان ماكر ،وخنزير سفاد ـ يحب
الجماع ـ فﻲ صـورة إنسـان ،وكـم مـن َم َلـك
ِ

ان
َو َع ْقـــ ٍل َب ْي َن ُه َمـــا َرقِيـــبٌ َ ،وه َُمـــا َجـــ ْوه ََر ِ
َان فِﻲ ٱ ْلغَا َياتِ،
َان فِﻲ ٱل ِ ّ
ُمتَ َ
صفَاتُِ ،متَ َبا ِين ِ
ﺿاد ِ
ْ
َ
ﺿـ ـةَِ ،و ِفـ ـﻲ
ار َ
َان ِفـ ـﻲ ٱﻷ ْف َعـ ـا ِل ٱلعَ ِ
ُم ْشـ ـت َِرك ِ

الﺿر عن نفسه كالحيوان ،فإنه لـيس عنـدى
بإنسان بمعناه الحقيقﻲ ،سر قوله تعالى :أَ ْم
ٍ

روحــانﻲ ،وكروبــﻲ هــائم فــﻲ جــﻼل ربــه،

العريض اﻷظافر الذي يمشـﻲ علـى رجليـه،

النزوع كالنبـات ،أو قـوة جلـب الخيـر ودفـع

تَحْ َسبُ أ َ ﱠن أ َ ْكثَ َرهُ ْم َي ْس َمعُونَ أ َ ْو َي ْع ِقلُونَ إِ ْن هُ ْم
إِ ﱠﻻ ك ْ
سـ ِب ً
يﻼ) الفرقـان:
َاﻷ َ ْنعَ ِام َبلْ هُ ْم أ َ َ
ﺿ ﱡل َ
(٤٤ـ وقوله تعالى :لَ ُهـ ْم قُ ُلـوبٌ ﱠﻻ َي ْف َق ُهـونَ
ْص ُرونَ ِب َها َولَ ُهـ ْم آذَا ٌن ﱠﻻ
ِب َها َولَ ُه ْم أَ ْعيُنٌ ﱠﻻ يُب ِ
ﺿـ ﱡل
َي ْسـ َمعُونَ ِب َهـا أ ُ ْو َل ِئـكَ كَاﻷ َ ْن َعـ ِام َبـلْ ُهـ ْم أ َ َ

وعال آنس بمعية موﻻه فـﻲ صـورة إنسـان،
فمن وقـف عنـد الصـورة و َحكـم عليـه قـال:
حيوان ،ومن نظر بعين البصيرة إليـه ،قـال:
ﻲ تــوﻻه ﷲ،
مخلــوق تخدمــه المﻼئكــة ،وول ـ ﱡ
ومحبوب قربه ﷲ ،وإنسان سـخر ﷲ لـه مـا
فﻲ السـموات ومـا فـﻲ اﻷرض جمي ًعـا منـه،

أ ُ ْولَ ِئــكَ ُهــ ُم ا ْل َغــافِلُونَ ) اﻷعــراف،(١٧٩ :

اﻹنســان صـ ﱠـوره ﷲ بيــده طينــة صلصــالية،

فاﻹنسان هو المقصـود مـن العـالم كلـه؛ ﻷن

ونفــخ فيــه مــن روحــه القدســية ،وأســجد لــه

ﷲ خلقه بعد خلق جميع الكائنات ،فهـو زبـدة

مﻼئكتــه فقــربهم بســجوده وعلمهــم ،وأبــى

عليـة ،تظهـر
الموجودات وخﻼصتها بحكم ٍة ﱠ
لمن ذاق حﻼوة قوله تعالى :إِ ّنِﻲ َجا ِع ٌل فِﻲ
ض َخلِيفَةً) البقرة ،(٣٠ :ومـن تنـاول
اﻷ َ ْر ِ

الســجو َد لــه إبلــيس ،فأقصــاه وأبعــده لتركــه

ت
من طهور شرابِ  :إ ﱠن ْال ُمتﱠ ِقـينَ ِفـﻲ َج ﱠنـا ٍ
َو َن َهر* فِﻲ َم ْقعَ ِد ِصـ ْد ٍق عِنـ َد َملِيـكٍ ﱡم ْقتـَ د ٍِر
)القمـــر ،(٥٥ - ٥٤ :فاﻹنســـان المقصـــود

قـرب ﷲ بـه مـن
السجود لﻺنسان ،اﻹنسـان ﱠ
قرب ،وأبعد به من أبعد.
ﱠ

عليهم من كل باب بالتسليم والتعظيم.

ﺿةٍ.
صفَا ِ
ٱل ِ ّ
َاو َ
ت ِب َﻼ ُمف َ
ـرا مــا تحــدث اﻹمــام عــن المثنويــة
وكثيـ ً
بشــقيها :مثنويــة الوجــود ،ومثنويــة الخلــق،
فمثنويــة الوجــود تتمثــل فــى وجــود خــالق
وخلــق ،ويظهــر ذلــك فــى كثيــر مــن آيــات
القـــرآن ،كقولـــه تعـــالى  :ﱠ ُ َخـ ـا ِل ُق ُكـ ـ ِّل
َﻲءٍ  ،أما مثنويـة الخلـق ،فتظهـر فـى أن
ش ْ
الخالق سبحانه خلـق مـن كـل شـيئ فـى هـذا
الوجــود زوجــين ،قــال تعــالىَ  :و ِم ـن ُك ـ ِّل
َشـــ ْﻲءٍ َخلَ ْق َنـــا زَ ْو َجـ ـي ِْن لَعَلﱠ ُكـ ـ ْم َتـــذَ ﱠك ُرونَ 
ـرا وأنثـى ،مــادة
)الـذاريات ،(٤٩ :فخلـق ذكـ ً
وطاقــة ،مبــانﻲ ومعــانى...،إلخ ،واﻹنســان
بوصفه سيد المخلوقات كان من الطبيعـﻲ أن

اﻹنســان ملــك وأعلــى وحيــوان وأدنــى

يكون لـه نصـيب مـن هـذه المثنويـة ،فيكـون

وشــيطان وأﺿــر :يؤكــد اﻹمــام علــى هــذا
المعنــــى فيقــــول :اﻹنســــان حيــــوان ً
كيفـــا

جامع ـا لﻸﺿــداد ،بــل هــو مجم ـع اﻷﺿــداد،
ً
فالجسم من عـالم الملـك ،والـروح مـن عـالم
الملكوت ،وهما ﺿدان ﻻ يجتمعان.

بالــذات ،خلقــه ﷲ تعــالى ليجمــل بــه ملكوتــه

مقامـا وخصوصــية ،إن
وﺿــرورياتَ ،م َلـك ً
ً
عارف ـا ،وتحقــق نســبه ،وعمــل
كــان مســل ًما

صــفاته ،أشــهده بــديع جمالــه ،هــو اﻹنســان

بالقرآن ،وهو إبلـيس حظـا وهـوى إن جهـل

المتخيل المتصور المفكر العاقـل ،ومـا عـداه

واســتغنى ،اﻹنســان قطــب مــدار العــالم إلــى

الــنفس ســلطا ُن المملكــة ،والعقــل وزيرهــا،
ُ
والقُوى جنودها ،والحـس المشـترك صـاحب

فحيوان على صـورة اﻹنسـان أو أﺿـل مـن

أدنــى مراتبــه ،ينتهــى إلــى مــا دونــه مــن

بريدها ،اﻷعﺿاء خد ُمها ،والبـدنُ ﱡ
كلـه محـل

ذلك لجهله بمبدئه ومعـاده ،وغـروره بعاجـل

الحيوانات ،ليكمل فﻲ نوعه وتتولى مؤانسـته

المملكة ،والحواس تسافر فﻲ جميع اﻷوقـات

حظه وهواه ،وبعد أن أوﺿﺢ اﻹمام مـن هـو

العلويـات إذا كمـل ،وكمالـه بـالعلم الحقيقــﻲ،

فـــﻲ عالمهـــا ،وتلـــتقط اﻷخبـــار الموافقـــة

اﻹنســان الــذى يريــده ،يوﺿــﺢ لنــا فﺿــله

المؤيد بنور الحق ،المطهر للنفوس من فساد

والمخالفـة تعرﺿــها علـى الحــس المشــترك،

ومكانته.

اﻷخــﻼق ،المزك ـﻲ لهــا مــن ســوء اﻻعتقــاد؛

الذي هو واسطة بين النفس والحـواس؛ ﻷنـه

فاﻹنســان كمــا يــراه اﻹمــام هــو النــوع

حتى تطمئن القلوب إلى ﷲ ،وتنفطر النفوس

بــواب المملكــة ،وهــو يعرﺿــها علــى القــوة

الوسط بين المﻼئكة والحيوانات ،فهو بالنسبة

على حب النفـع العـام ،الـذي يـؤول بالعامـل

لغذائــه ونمـــوه ،وحســـه وحركتـــه حيـــوان،

إلى التلذذ بالحياة اﻷبدية ،فﻲ روﺿات النعيم

العقلية ،لتختار ما يوافق وتطرح ما يخـالف،
فسبحان من جعل هذا الجسم الصـغير عا َل ًمـا

وبالنســبة ﻹدراكــه وقــوة تصــديقه بالغيــب،

المقيم ،بين المﻼئكة المقربين الـذين يـدخلون

تنطوي فيه العوالم.

اﻷعلى ،خلقه علـى صـورته ،جملـه بمعـانى



فاﻹنسان مملكـة عظيمـة وعـال ٌم صـغير:










ﺷــﻧﻊ ﷲ ﺗﻌــﺎﻟﻰ علــﻰ بﻧــي إســرائيل فــي
قوﻟـــه ســـبحﺎﻧه :أ َ َﺗـ ـأ ْ ُم ُرونَ ﱠ
ﺎس ِبـ ـ ْﺎﻟ ِب ِ ّر
اﻟﻧـ ـ َ
ﺎب أَفَ ـ َﻼ
َﻧس ـ ْونَ أَﻧفُ َس ـ ُك ْم َوأَﻧ ـﺗ ُ ْم ﺗَ ْﺗلُ ـونَ ْاﻟكِﺗَ ـ َ
َوﺗ َ
ﺗَ ْﻌق ُِلـ ـون) اﻟبقـــرة(٤٤:؛ ﻷن اﻟهمـــزة هﻧـــﺎ
ﻟلﺗقرير واﻵية ﻟلﺗقريﻊ واﻟﺗﺷﻧيﻊ.
واﻟ ِبر بﺎﻟكسر :يجمﻊ وجوه اﻟخير وأﻧواع
ْس ْاﻟ ِبـ ﱠر أَن ﺗ ُ َو ﱡﻟـواْ
اﻟطﺎعﺎت ،قﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ :ﻟﱠي َ
ب َو َﻟــك ﱠ
ِن ْاﻟ ِبـ ﱠر
ق َو ْاﻟ َم ْغ ِر ِ
ُو ُجو َه ُك ْم قِ َب َل ْاﻟ َم ْﺷ ِر ِ
ب
َم ْن آ َمنَ ِبﺎ ﱠ ِ َو ْاﻟ َي ْو ِم اﻵخِ ِر َو ْاﻟ َمﻶ ِئ َك ِة َو ْاﻟ ِكﺗَﺎ ِ
ع َلـﻰ ُح ِّبـ ِه ذَ ِوي ْاﻟقُ ْر َبـﻰ
َواﻟ ﱠﻧ ِب ِّيينَ َوآﺗَﻰ ْاﻟ َمﺎ َل َ
اﻟسـآ ِئلِينَ
اﻟسـ ِبي ِل َو ﱠ
سﺎكِينَ َو ْابـنَ ﱠ
َو ْاﻟ َيﺗَﺎ َمﻰ َو ْاﻟ َم َ
اﻟصــﻼة َ َو َآﺗــﻰ ﱠ
اﻟز َكــﺎة َ
ﺎم ﱠ
َو ِفــي ِ ّ
اﻟر َقــﺎ ِ
ب َوأَ َقــ َ
صﺎ ِب ِرينَ فِي
عﺎ َهدُواْ َواﻟ ﱠ
َو ْاﻟ ُموفُونَ ِب َﻌ ْه ِد ِه ْم ِإذَا َ
ْ
ُ
ْاﻟ َبأ ْ َسﺎء واﻟض ﱠﱠراء َوحِ ينَ ْاﻟ َبأ ِس أ َ
وﻟــئِكَ ﱠاﻟـذِينَ
صــ َدقُوا َوأ ُ َ
وﻟـــئِكَ ُهــ ُم ْاﻟ ُمﺗﱠ ُقــونَ ) اﻟبقــرة:
َ
.(١٧٧
ْ
وقﺎل ْ :
واﻹثـ ُم
)اﻟ ِب ﱡر ُح ْسـ ُن ْاﻟخُلـقُ ،
صد ِْركَ َوكَر ْهتَ أن َي ﱠ
علَ ْيـ ِه
ط ِلـ َﻊ َ
َمﺎ َحﺎكَ في َ
ﺎس( ]أحمد واﻟبخﺎري ومسلم[.
اﻟ ﱠﻧ ُ
س َخ فِي ِه.
صد ِْر ِهَ :ر َ
اﻹ ْث ُم في َ
حﺎكَ ِ
واﻟﻧسيﺎنُ  :اﻟﺗرك ،وقـد يكـون عـن سـهو
وعمل بغير حق ،وقد يكون بطريق اﻟمجـﺎز
عــن عﻧــﺎد وحســد يؤديــﺎن إﻟــﻰ غمــط اﻟحــق
واﻟكفر به سبحﺎﻧه؛ وهـذا ﺷـأن مـن خـﺗم ﷲ
علﻰ قلوبهم من اﻟيهود وممن سبق ﻟهم اﻟﻌلـم
ممﺎ بيﻧه ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ في كﺗبه اﻟمقدسة.
وكﺎن يهود ﺗهﺎمة وجﻧوب اﻟحجـﺎز كلمـﺎ
رأوا ﺷــدة مــن اﻟﻌــرب قــﺎﻟوا ﻟهــم :ســيبﻌث
رسول مﻧكم يأﺗيكم بﺎﻟحق وﻧﻧصره عليكم.
وكﺎﻧوا إذا جﺎءهم اﻟﻌرب يسـأﻟوﻧهم عـن
أمــره  قــﺎﻟوا ﻟهــم :إﻧــه رســول آخــر

اﻟزمﺎن ،وسيﻧصره ﷲ علـﻰ اﻟـدين كلـه كمـﺎ
هو مبين بﺎﻟﺗوراة ،فلمﺎ اﻧﺗﺷر أمر رسول ﷲ
 حسدوه ،وخﺎفوا علـﻰ مـﺎ كـﺎن يجبـﻰ
إﻟــيهم مــن هـــدايﺎ اﻟيهــود وصــدقﺎﺗهم ،فلـــم
يسﺎرعوا إﻟﻰ اﻹيمﺎن ،فﺷﻧﻊ ﷲ عليهم بقوﻟه:
أَﺗَ ـأ ْ ُم ُرونَ ﱠ
ﺎس ِب ـ ْﺎﻟ ِب ِ ّر بﺎﺗبــﺎع رســوﻟي
اﻟﻧ ـ َ
س ـ ُك ْم اﻟﺗــي هــي أوﻟــﻰ بــأن
َﻧس ـ ْونَ أَﻧفُ َ
َ وﺗ َ
ﺗأمروهﺎ بﺎﻹيمﺎن بـي وبرسـوﻟي اﻟـذي بيﻧـت
صفﺎﺗه في كﺗبي اﻟسﺎبقة ﻟديكم.
وقد بيّن اﻟﺷيخ اﻟﻌقـﺎد فـي ﺗفسـيره ﻟقـول
ﷲ ﺗﻌــﺎﻟﻰ :أ َ َﺗــأ ْ ُم ُرونَ ﱠ
ﺎس ِبــ ْﺎﻟ ِب ِ ّر أﻧــه
اﻟﻧــ َ
اسﺗفهﺎم ﻟلﺗوبيخ ،وهو خطـﺎب ﻟليهـود ،فـإﻧهم
يأمرون عوام اﻷمة بفﻌل اﻟخير وﻻ يفﻌلوﻧه،
ويظهرون بمظهر اﻷحبﺎر واﻟﻌلمﺎء اﻟﻌﺎملين.
واﻟبر كل خير يرﺗضيه اﻟﺷـرع ،فطﺎعـة
أوامر ﷲ بر ،وصـلة اﻷرحـﺎم بـر ،ومﻌوﻧـة
اﻟﻧﺎس بﺎﻟوعظ واﻹرﺷﺎد واﻟصدقﺎت بر.
وﻟقـــد كـــﺎن أحبـــﺎر اﻟيهـــود يـــأمرون
أصدقﺎءهم من مﺷركي اﻟﻌرب اﻟذين أسـلموا
أن يﺗمسكوا بدين اﻹسﻼم فهو حق ،فﺷﻧﻊ ﷲ
علــيهم وفضــحهم بقوﻟــه :أَﺗَـأ ْ ُم ُرونَ ﱠ
ﺎس
اﻟﻧ ـ َ
َﻧسـ ـ ْونَ أَﻧفُ َسـ ـ ُك ْم يﻌﻧـــي ﺗﺗركـــون
ِبـ ـ ْﺎﻟ ِب ِ ّر َوﺗ َ
ﻧصــحهﺎ واﻟﺗمســك بــدين اﻹســﻼم ،واﻟــذي ﻻ
خير فيه ﻟﻧفسه ﻻ خير فيه ﻟغيره.
ّ
واﻟــواعظ إن ﻟــم يﻌمــل بﻌ ِْلمــه ﻻ يــؤثِر،
فﺗأثير اﻟﻌمل أقوى من ﺗأثير اﻟكﻼم ،وقد رأى
قومـﺎ ﺗقـرض
رسول ﷲ  ﻟيلة اﻹسـراء ً
أﻟسـﻧﺗهم وﺷـفﺎههم بمقـﺎريض مـن ﻧحـﺎس ثـم
ﺗﻌود كمﺎ كﺎﻧت ثم ﺗقـرض ،فيﺗـأﻟمون فﺗﺷـوه
وجــوههم ،فقــﺎل ﻟــه جبريــل :هــؤﻻء اﻟــذين
يقوﻟون مﺎ ﻻ يفﻌلون.
ْ
ﺎب ﺗدرســـون
َ وأَﻧـــﺗ ُ ْم ﺗَ ْﺗ ُلـــونَ اﻟك َِﺗـــ َ
اﻟﺗـــوراة ،وأصـــل اﻟـــﺗﻼوة اﻻﺗبـــﺎع ،وﻟـــذﻟك
اسﺗﻌمل في اﻟقراءة؛ ﻷﻧه يﺗبـﻊ بﻌـض اﻟكـﻼم
ببﻌض فـي حروفـه حﺗـﻰ يـأﺗي علـﻰ ﻧسـقه،
يقﺎل :ﺗلوﺗه؛ إذا ﺗبﻌﺗه.

وقوﻟــه ﺗﻌــﺎﻟﻰ :أ َ َفــﻼَ ﺗَ ْﻌق ُِلــونَ  اﻵيــة
ﻟلﺗﻌجب من اﻟيهود اﻟـذين عصـوا رسـول ﷲ



؛ ﻷن أعمـــﺎﻟهم ﺗجﻌـــل أهـــل اﻟﻌقـــل
يﻧكــرون علــيهم ويحكمــون بحرمــﺎﻧهم مــن
اﻟﻌقول.
وذﻟك ﻷن اﻹﻧسﺎن اﻟﻌﺎقل يحـرص علـﻰ
اﻟخيــر ﻟﻧفســه ً
أوﻻ وبﺎﻟــذات ،فــإذا زاد عﻧهــﺎ
َمﻧح اﻷقرب فـﺎﻷقرب ،فـإذا أعطـﻰ مـﺎ ﻟديـه
مــن اﻟخيــر ﻟغي ـره وحــرم ﻧفســه ُح ِك ـم عليــه
بﺎﻟسفه و ُم ِﻧﻊ من اﻟﺗصرف.
وﻻ خيـــر أفضـــل وأكمـــل مـــن اﻷمـــر
ومـن أمــر
بــﺎﻟمﻌروف واﻟﻧهــي عــن اﻟمﻧكــرَ ،
غيره وﻧهﺎه وﻟم يأمر ﻧفسه أقـﺎم اﻟحجـة علـﻰ
أﻧه اﻧحط عن اﻟرﺗبة اﻟحيواﻧية إﻟﻰ أسفل مﻧهﺎ
وﻟهذا يقول سبحﺎﻧه :أَفَﻼَ ﺗَ ْﻌ ِقلُونَ .
واﻟمﻌﻧﻰ كمﺎ يبيّن اﻟﺷيخ اﻟﻌقﺎد :يﻌﻧي أن
اﻟحﺎل اﻟذي أﻧﺗم عليـه هـو ﺷـأن مـن ﻻ عقـل
ﻟــه ،ﻷن اﻟﻌقــل؛ اﻟــذي يﻌقــل صــﺎحبه عــن
اﻟمﻌﺎصــي ويﻌقــل عــن ﷲ ﺗﻌــﺎﻟﻰ أســراره
وأحكﺎمه ،وكأن من يـأمر اﻟﻧـﺎس بـﺎﻟخير وﻻ
يفﻌله قد طﺎش عقله وسقط إﻟﻰ رﺗبة اﻟجهـﺎل
وعليه اﻟحسﺎب واﻟسؤال.
ومن إﺷﺎرة ﻻبن عجيبـة :كـل َمـن أﺷـﺎر
إﻟــﻰ مقــﺎم ﻟــم يبلــغ قدمــه إﻟيــه فهــذا اﻟﺗــوبيخ
مﺗو ِ ّجه إﻟيه ،وكـل َمـن ذكـر غيـره بﻌيـب ﻟـم
يــﺗخلص مﻧــه قيــل ﻟــه :أﺗــأمر اﻟﻧــﺎس بــﺎﻟبر
وﺗﻧسﻰ ﻧفسك خﺎﻟية مﻧه ،فﻼ يسلم من ﺗـوبيخ
هذه اﻵية مـن أهـل اﻟﺗـذكير إﻻ اﻟفـرد اﻟﻧـﺎدر
من أهل اﻟصفﺎء واﻟوفﺎء.
وقـــﺎل اﻟبيضـــﺎوي" :اﻟمـــراد بهـــﺎ حـــثّ
اﻟواعظ علﻰ ﺗزكيـة اﻟـﻧفس ،واﻹقبـﺎل عليهـﺎ
بﺎﻟﺗكميــل ﻟﺗُ َق ـ ﱠوم في َُق ـ ِّيم ،ﻻ مﻧــﻊ اﻟفﺎســق عــن
اﻟوعظ ،فإن اﻹخﻼل بأحد اﻷمـرين اﻟمـأمور
بهمــﺎ ﻻ يوجــب اﻹخــﻼل بــﺎﻵخر" .فــﺎﻧظره،
وﺗأمل قول اﻟقﺎئل:
اﻟمﻌلّ ُم غيـــــــــــــــ َره
يﺎ أي َهﺎ اﻟرج ُل
ِ
ﱠ
هﻼ ﻟﻧف ِســـــــــــــــــك كﺎنَ ذا اﻟﺗﻌلي ُم
ضﻧَﺎ
َصف اﻟدوا َء ﻟِذي
اﻟسقﺎم وذي اﻟ ﱠ
ﺗ ِ
ِ
ضﻧَﺎ و َجـــــــــــواهُ أﻧتَ سقي ُم
ومِ ن اﻟ ﱠ
وأراكَ ﺗلق ُح بﺎﻟرﺷﺎ ِد عقُـــــــــــــوﻟَﻧﺎ
ص ًحﺎ ،وأﻧت مِ ن اﻟرﺷﺎ ِد عـــــــدي ُم
ﻧُ ْ
غيّهﺎ
عــــــــــــن َ
ابدأ بﻧفسِك فﺎ ْﻧ َه َهﺎ َ
فإذا اﻧﺗ َهتْ عﻧه فأﻧتَ حكيـــــــــــ ُم

فَ ُهﻧﺎك يُ ْق َب ُل إن وعظتَ  ،ويُقﺗــــدَى
بﺎﻟقول مﻧكَ  ،ويﻧف ُﻊ اﻟﺗﻌليــــــــــــ ُم
وﺗأﺗي مثلَــــــــــه
ق
ﻻ ﺗَ ْﻧهَ عن ُخل ٍ
َ
عﺎر علَيكَ إذا فﻌلتَ عظيــــــــــ ُم
ٌ

ويبين اﻹمﺎم أبو اﻟﻌزائم في هـذا اﻟسـيﺎق
من ﺗفسيره أن هـذه اﻵيـة أذابـت قلـوب أهـل
اﻟﺗقوى؛ حﺗﻰ جﻌلﺗهم يحﺗﺎطون في ﺗصـريف
ﻧوايﺎهم عﻧـد اﻟـدعوة أو اﻹرﺷـﺎد ،وكـل قـﺎئم
هذا اﻟمقﺎم يجب عليـه أن يـﺗحفظ مـن ﻧسـيﺎن
يوم اﻟحسﺎب ،وأن يﺗجرد من اﻟحـظ واﻟهـوى
ومن كل مﺎ يﻼئم ﻧفسـه اﻷمـﺎرة بﺎﻟسـوء مـن
حب اﻟﺷهوة ،واﻟلـذة اﻟبدﻧيـة ،وﺗﻧفيـذ اﻟكلمـة،
واﻟﺗسيطر علﻰ اﻟﻌﺎمة ﻟﻧيل مﺷﺗهيﺎﺗه.
وﺗلـــك اﻵيـــة وإن كﺎﻧـــت خﺎصـــة ببﻧـــي
إســرائيل إﻻ أﻧهــﺎ ﺗﻌلمﻧــﺎ أن اﻟﺗﺷــبه بهــؤﻻء
يوجــب اﻟحكــم علــﻰ اﻟمﺗﺷــبه بهــم ،واﻟﻌجــب
يكون أﺷد إذا كﺎن هذا اﻷمر يحصل من أهل
وكفـرا بـﺎ ؛
اﻟﻌلم بﺎﻟكﺗﺎب ،ﻷﻧه يكون عﻧﺎدًا
ً
َﺎب.
قﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰَ  :وأَﻧﺗُ ْم ﺗَ ْﺗلُونَ ْاﻟ ِكﺗ َ
اســـﺗَﻌِيﻧُواْ
وفـــي قـــول ﷲ ﺗﻌـــﺎﻟﻰَ  :و ْ
ع َلــﻰ
ﺎﻟصــب ِْر َو ﱠ
ِب ﱠ
يــرة ٌ ِإ ﱠﻻ َ
اﻟصــ َﻼةِ َو ِإ ﱠﻧ َهــﺎ ﻟَ َك ِب َ
ْاﻟخَﺎ ِﺷﻌِينَ ) اﻟبقرة ،(٤٥:فـإن اﻟصـبر هـو:
مﻧﻊ اﻟﻧفس محﺎبهﺎ وكفهﺎ عن هواهﺎ ،ويجمـل
عﻧـد أهـل اﻟﺷـهود مــن اﻟﻌـﺎرفين وعﻧـد أهــل
اﻟﻌلم ﻟكرامة أﻧفسـهم وﺗطهرهـﺎ مـن اﻟﻌيـوب
واﻟﻧقـــﺎئص ،وﻟـــذﻟك فـــإن ﷲ ﺗﻌـــﺎﻟﻰ مـــﻊ
اﻟصــﺎبرين؛ ﻷﻧــه جملهــم بمﻌﻧــﻰ اســم مــن
أســـــمﺎئه ،قـــــﺎل ســـــبحﺎﻧه :إِ ﱠن ﱠ َ َمــــ َﻊ
صﺎ ِب ِرينَ ) اﻟبقرة.(١٥٣:
اﻟ ﱠ
واﻟصبر كمﺎ يبين اﻹمﺎم أبو اﻟﻌزائم هـو
ثبﺎت بﺎعث اﻟدين في مقﺎومة بﺎعـث اﻟهـوى؛
ﻷﻧـه ﻟغـة :ثبــﺎت جﻧـد فـي مقﺎومــة عـدو قــﺎم
اﻟقﺗﺎل بيﻧهمﺎ ،واﻟجﻧـدان :جﻧـد مﻧهمـﺎ :ﺷـهوة
اﻟمأكل واﻟمﺷـرب واﻟمـﻧكح واﻟحـظ واﻟهـوى
وجميﻊ اﻟرذائـل اﻟكﺎمﻧـة فـي اﻟـﻧفس ،واﻟجﻧـد
اﻵخر :اﻟﻌقل وﻧور اعﺗقـﺎد اﻟـدين ،وحـب ﷲ
ورسوﻟه ،وحب اﻵخرة وفضﺎئل اﻟدين.



وهذان اﻟجﻧدان؛ اﻟحـرب بيﻧهمـﺎ سـجﺎل،
وميــدان اﻟمﻌركــة :اﻟقلــب ،واﻟصــبر :ﻧصــرة
جﻧد اﻟﻌقل واﻟدين علﻰ جﻧد اﻟحظ واﻟهوى.
ضﺎ هو اﻟجهﺎد اﻷكبر فـي
واﻟصبر هﻧﺎ أي ً
اﻟج َهـﺎ ِد
)ر َج ْﻌ َﻧﺎ ِمـنَ ِ
ذات ﷲ كمﺎ قﺎل َ :
اﻟج َهـﺎ ِد اﻷ ْك َبـ ِر( جهـﺎد اﻟـﻧفس،
اﻷ ْ
صغَ ِر َإﻟـﻰ ِ
فﺎﻟصـبر يجمــل ،واﻟصــﻼة ﺗوصـل ،ومــﺎ أﻟــذ
اﻟصـــﺎ ِب ِرينَ 
قوﻟـــه ﺗﻌـــﺎﻟﻰ :إِ ﱠن ﱠ َ َمـــ َﻊ
ﱠ
)اﻟبقرة.(١٥٣ :
ويبين اﻟﺷيخ اﻟﻌقﺎد في ﺗفسـيره ﻟقـول ﷲ
اﻟصـ َﻼةِ أن
ﺎﻟصـب ِْر َو ﱠ
ﺗﻌﺎﻟﻰَ  :وا ْسﺗَﻌِيﻧُواْ ِب ﱠ
ﻧﺎفﻌـــﺎ
اﻟحـــق ﺗﻌـــﺎﻟﻰ أراد أن يصـــف دواء ً
مركبـ ـﺎ مـــن
ﻟﻸمـــراض اﻟقلبيـــة فبـ ـيّن دواء
ً
عﻧصرين :اﻷول :اﻟصبر ،وهو حبس اﻟﻧفس
طلب ـﺎ ﻟلثــواب مــن ﷲ ﺗﻌــﺎﻟﻰ،
عــن ﺷــهواﺗهﺎ ً
واﻟصبر أسﺎس كل فضيلة ،ومﺎ وصل إﻧسﺎن
إﻟـــﻰ اﻟمﻌـــﺎﻟي إﻻ علـــﻰ مﻌـــراج اﻟصـــبر،
واﻟصبر أقسﺎم:
 صبر علﻰ طﺎعة ﷲ وجهﺎد اﻟﻧفس. وصبر عن مﻌصية ﷲ ومحﺎرمه. وهﻧﺎك صبر مذموم وهو اﻟصـبر عـنحبيبك وهو ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ؛ فﺗﻧسﺎه وﺗﺗسلﻰ بغيره،
ﺗﻌـود اﻟﻌبـد اﻟصـبر وﺗخلـق بـه صـﺎر
ومﺗﻰ ﱠ
صبورا.
ً
واﻟصﻼة مﻌلومة ﺷرعًﺎ وﻟغة.
واﻷمر ﻟبﻧي إسرائيل كـأن ﷲ سـبحﺎﻧه -
بﻌــد أن ّ
ذكــرهم بــﺎﻟﻧﻌم اﻟﺗــي أﻧﻌمهــﺎ علــيهم
وطــﺎﻟبهم بﺎﻹيمــﺎن واﻟقيــﺎم بفروعــه  -يقــول
ﻟهـم :ﻻ يحـزﻧكم مـﺎ يضـيﻊ مـﻧكم مـن سـيﺎدة
وأموال ﺗجبﻰ إﻟيكم وﺷهرة إذا أﻧﺗم آمﻧﺗم بمـﺎ
ﺗجدوﻧه فـي كﺗـبكم ،واسـﺗﻌيﻧوا علـﻰ أﻧفسـكم
اﻷمﺎرة بﺎﻟسوء اﻟﻧﺎزعة إﻟﻰ اﻟطمﻊ في اﻟحيﺎة
اﻟــدﻧيﺎ وزيﻧﺗهــﺎ بﺎﻟصــوم واﻟصــﻼة ،اﻟلــذين
ﺗطمــئن بهمــﺎ اﻟقلــوب ،فﺗﺷــرف علــﻰ اﻟغيــب
سِر اﻟصبر بﺎﻟصيﺎم.
اﻟمصون ،وهﻧﺎ فُ ّ
وكــون اﻵيــة خﺎصــة ببﻧــي إســرائيل؛ ﻻ
ﻟروح اﻟمؤمن إذا
يمﻧﻊ من أﻧهﺎ ﺗكون ﺗروي ًحﺎ ُ
ﻧﺎزعﺗـه ﻧفســه اﻷمــﺎرة بﺎﻟسـوء ،ومﺎﻟــت إﻟــﻰ
مخﺎﻟفــــة اﻟﺷــــريﻌة؛ واﻟﺷــــهوة أو اﻟطمــــﻊ،
واﻻسﺗﻌﺎﻧة مﻌلومة.

ﺍﻟﺬﺍﻫﺒﻮﻥ ﺇﱃ ﺃﻭﻛﺮﺍﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﻋﺶ ﻭﺍﻹﺧﻮﺍﻥ

ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ..ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ!!
مع استمرار الحرب اﻷوكرانية – الروسـية

النتائج المتوقعة لها سواء فـي الحـرب ،أو بـين

وتعقـــد مســـاراتها وزيـــادة كلفتهـــا السياســـية

أطرافها ،أو في الشرق العربي القادمة منه تلـك

واﻻقتصادية عالميا وليس فحسـب لـدي طرفـي

الجماعات المتطرفة؟

الصراع المباشـرين ..فـي هـذه اﻷجـواء فتحـت

أوًﻻ :كما هو معروف هـؤﻻء الـذاهبون إلـﻰ

جبهات جديدة للصراع ،كانت خجلة فـي البدايـة

أوكرانيــــا جــــاءت فكــــرة ذهــــابهم بعــــد يــــوم

واﻵن توســعت واتضــحت أبعادهــا الغامضــة..

٢٠٢٢/٢/٢٧م أي بعـــد ثﻼثـــة أيـــام مـــن بـــدء

ومن هذه الجبهات التي فتحت؛ جبهة )الذاهبون

الحـــرب التـــي انـــدلعت يـــوم ٢٠٢٢/٢/٢٤م،

إلــ ـﻰ أوكرانيــــا مــــن المتشــــددين الــــدواعش

وجــاءت بعــد خطــاب مهــم للــرئيس اﻷوكرانــي

واﻹخــوان( ..إنــه ملــف غــامض ومركــب وتكمــن بداخلــه أســرار

وقتها دعا فيه إلﻰ تشكيل ما أسماه بـ )الفيلق الدولي( للـدفاع عـن

ومعلومات كثيرة عن خريطة اﻹرهاب العالمي وتشابكاته مع أجهزة

أوكرانيا .فبدأت الجماعات النازيـة والداعشـية واﻹخوانيـة وبعـض

مخابرات غربيـة ..اعتـادت توظيـف تلـك الجماعـات المتطرفـة فـي

المتطوعين اﻷوربيين؛ تستجيب للدعوة وتذهب للقتال ضد الـروس

تحقيق أهداف وتنفيذ مخططات وإستراتيجيات دولية يكونـون فيهـا

ليس فقط استجابة لدعوة الـرئيس اﻷوكرانـي ،بـل لتحقيـق أهـداف

مجرد )وقود( إشعال وتخريـب ،وربمـا تتقـاطع المصـالح بـين تلـك

آخــري أكبــر ،ومنهــا اســتنزاف روســيا والثــأر منهــا بعــد دورهــا

)الجماعات( و)اﻷجهزة المخابراتية( في لحظـات تاريخيـة فارقـة..

المشهود في قتـالهم فـي سـوريا والتسـبب فـي هزيمـة مشـروعهم

عادة يكون نتيجتها الفوضﻰ والدم.

ً
أيضـا لـذهاب
الداعشي واﻹخواني هناك ..ويأتي من بـين اﻷسـباب

اﻵن وبعد أن تم رصد عناصر من اﻹخوان والدواعش )قادمون

الدواعش إلﻰ أوكرانيا والذين يقـدر عـددهم اليـوم هنـاك بـ )خمسة

مــن إدلــب فــي شــمال ســوريا( بتمويــل وتخطــيط إخ ـواني ،وهــذه

آﻻف مقاتل( ...مساعدة واشنطن وحلف الناتو في العمل العسكري

العناصر تنتمي إلﻰ جماعات “أنصار التوحيـد” و”حـراس الـدين”

مع حلـيفهم اﻷوكرانـي فـي مقابـل دعـم واشـنطن لهـم فـي الشـمال

الداعشـ ـية و)هيئـــة تحريـــر الشـــام( ذات العﻼقـــات الوثيقـــة مـــع

ً
أيضـا
السوري تمهي ًدا لفصـله عـن الـوطن اﻷم :سـوريا ..وتمهيـ ًدا

)واشــنطن( فــي منــاطق القتــال فــي أوكرانيــا إلــﻰ جــوار الجــيش

لمساعدة واشنطن لهم فـي اسـترجاع قـوتهم المفقـودة بسـبب قـوة

اﻷوكراني وضد القـوات الروسـية ...السـؤال اﻵن :مـاهي الـدوافع

الجيش السوري وحلفائه للدخول ثانية إلـﻰ المنـاطق التـي حررهـا

التي حفزت تلك الجماعات ﻻتخاذ هذه الخطوة الدامية ..ثم مـا هـي

الجيش وبسطت الدولة سيادتها عليها ..بمعنﻰ آخر :المنفعة.



وتسعﻰ هيئـة تحريـر الشـام واﻹخـوان

بشــكل جزئــي وفــي ســوريا بشــكل أكثـــر

ً
أيضــا إلــﻰ إرســال
المســلمين الســوريين

وضــو ًحا وقــوة ،وبالتــالي تصــاعد مؤشــر

مســـلحين للقتـــال فـــي أوكرانيـــا ،لخدمـــة

عمليات داعـش ،خاصـة مـع عـدم وضـوح

المصالح اﻷمريكية المتشابكة في المنطقة،

توقيت ًا محد ًدا ﻻنتهاء هذه الحرب.

لكســب رضــاء الطــرف اﻷمريكــي ،وصــو ًﻻ
إلﻰ تحقيق هدف تكتيكي هو تحييد الجانـب

ثانً ا :لعل أخطر النتائج المترتبـة علـﻰ
ذهاب هؤﻻء الدواعش واﻹخوان للقتال إلﻰ

اﻷمريكــي ،بعــدم محاربــة هــذه الجماعــات

جــوار الجــيش اﻷوكرانـــي وضــد القـــوات

دفاعـا
داخل سوريا ،والذي كـان عـادة يـتم
ً

الروسية هو أنهم سيمثلون عبئـً ا مسـتقبليا

عن )الجماعات الكردية الصديقة لواشنطن

علﻰ أوكرانيا وأغلب الدول اﻻوربية عندما

ومنها جماعة :قسد( وإستراتيجيا الوصول

تضــع الحــرب أوزارهــا ويتوصــل الجانبــان

إلﻰ ما هو أبعد ،وهو اﻻتفاق والتحالف مع

الروسـي واﻷوكرانــي إلـﻰ تســوية سياســية

عمليات إرهاب في العمق اﻷوربـي .خاصـة

أمريكا ،ﻹحياء )الربيع العربي الفاشل( من

وإســتراتيجية لﻸزمــة وهــو المتوقــع ....إذ

وعقيـــدة الـــدواعش واﻹخـــوان التاريخيـــة

خﻼل اﻻعتراف مرة ثانية باﻹخوان وهيئة

من المحتمل أن يستوطن هؤﻻء اﻹرهابيون

والثابتة هي أنهـم ﻻ صـديق لهـم وﻻ سـقف

تحرير الشام دوليا ،بعـد فشـل مشـروعهم

فــي أوكرانيــا وعل ـﻰ حــدودها ،ويبقــوا فــي

ﻹرهابهم.

في )الربيع العربي المزعـوم ( .........فـي

أوكرانيا وفي البﻼد اﻷوربية المجاورة لها،

ثال ً ـا :ومــن أهــم وأخطــر نتــائج قضــية

ذات السياق ،وبعد توزيع اﻷعـداد والمهـام

حزامــا داعشــيا شــدي ًدا ،ومــن
وأن يمثلــوا
ً

)الـــذاهبون إلـ ـﻰ أوكرانيـــا مـــن الـــدواعش

للمقاتلين اﻹخوان والدواعش ..بعضهم في

ً
مستقبﻼ أن
المتوقع من الحكومات اﻷوربية

أوكرانيا والبعض اﻵخر بقـي فـي )سـيناء(

تمنع اسـتقبال تلـك العناصـر العائـدة ،التـي

و)بﻼد المغرب العربي( وسوريا ..اسـتغلت

شاركت في هذه الحرب ،وهو ما قد يتسبب

العناصر التي لم تذهب إلﻰ أوكرانيا انشغال

في بقاء أغلب العناصـر اﻹرهابيـة المقاتلـة

روسيا بالحرب فـي أوكرانيـا ،للـدعوة إلـﻰ

في تلك الحرب فـي الجغرافيـا الواقعـة بـين

اﻻنضمام إلـﻰ صـفوف التنظـيم خاصـة فـي

روسيا وأوكرانيا ،بالتالي اﻻنضمام لداعش

في تاريخ اﻹخوان والدواعش واكتـوى بهـا

ســوريا بشــكل معلــن ،عبــر وســائل إعــﻼم

الــذي قــد يتمركــز فــي المنــاطق المتنــازع

الشرق العربي ،وهي ظاهرة )العائدون مـن

التنظيم ،والتـي رصـدها كاتـب هـذا المقـال

عليها بين روسيا وأوكرانيا وينشـئ دولتـه

أفغانستان( والتي حولت مصر والشام وبﻼد

ووجــدها تلــح فــي مســألة التجنيــد وتــزين

الجديدة هناك ،خاصة والعديد مـن التقـارير

المغرب العربي بل والسعودية إلـﻰ سـاحات

للمجندين الجدد الدنيا واﻵخرة! مما يعكس

الدولية الجديدة تؤكد مشاركة عناصـر مـن

فوضي ودم وإرهاب ..وهو قطعًا ما سـينتج

أن التنظيم يأمل في تحقيق مكاسب إرهابية

إستونيا وبيﻼروسيا والتشـيك وغيرهـا مـن

ً
مسـتغﻼ اﻻنشـغال الـدولي بـالحرب
جديدة،

الـــدول المجـــاورة ﻷوكرانيـــا فـــي الحـــرب

اﻷوكرانيـــــة ،والتـــــداعيات اﻻقتصـــــادية

ً
فضﻼ عن المقـاتلين الشيشـان،
اﻷوكرانية،

المترتبة عليها .وعليه ،فواقع الحال يشـير

كل هذه الجماعـات مـن المحتمـل أن تنضـم

إلﻰ احتمال زيادة معدل التجنيد والمنضمين

إلﻰ داعش في المنطقة المذكورة ،وتكـوين

للتنظــيم خــﻼل الفتــرة القادمــة ،فــي ســيناء

حزام داعشي في تلك المنطقة ،تنطلق منها



واﻹخــوان( هــي عنــد عــودة بعضــهم إلــﻰ
بلــدانهم اﻷصــلية وساعت ــها سيسم ــون بـــ
)العائدين من أوكرانيا( وسيكررون نمـوذج
العنف الدامي الذي نتج عن ظـاهرة مماثلـة

عن )الذاهبين إلﻰ أوكرانيا( عندما يتحولون
إلﻰ )العائدين من أوكرانيا( وهو اﻷمر الذي
علــﻰ صـــناع القـــرار فـــي شـــرقنا العربـــي
واﻹسﻼمي اﻻنتباه إليـه جيـ ًدا ،والعمـل مـن
اﻵن علﻰ مواجهته ...وﷲ أعلم.

ﺗـﻬــﺎﻧــﻰ


َ
عـــ ْودِي ِل ْل َم َقـــ ِﺎم اﻷ َ ﱠو ِلـــﻲ
ْس ا ْلﻌَ ِل ـﻲ ب َْﻌـــ َد َ
ج ِل ْلقُ ـد ِ
غ ـ ِّن لَ ْح ـنَ ا ْل َح ـ ّ ِ
ﻲ الﱠ ِتــﻲ َقــ ْد أ َ ْ
َبــ ْد ُء نَ ْ
ســـ ِ ّر اﻷ َ َز ِلـــﻲ
ســـهَﺎ ت ُ ْن ِبـــﻲ ِب ِ
شــ َر َقتْ ش َْم ُ
شــأَتِ َ
َ
ب ل ِْل ـ َولِﻲ
سـ َرتْ قَ ْ
ج إِ ْن ُروحِ ﻲ َ
ص ـ ُد َهﺎ ا ْل َمجْ لَ ـى ا ْق ِت ـ َرا ٌ
غ ِّن لَحْ نَ ا ْل َح ّ ِ
ســـ َمﺎ ُؤهُ ِﻓـــﻲ َه ْيك َِلـــﻲ
ﻓَﺎل ﱠ
صـ ـفَﺎ َحـ ـﺎ َل ا ْل َو َﻓـ ـﺎ ُنـ ـو ٌر ِبـ ـ ِه تُجْ ت َ َلـــ ٰى أ َ ْ
سـ َو ٰى َحي َ
ْطـ ـ ِة ا ْل َو ْجـ ـ ِه َوأَ ْنـ ـ َو ِار ا ْلﻌَ ِلـ ـﻲ
سـﻲ ِبـﺎلت ﱠ َخلِّﻲ َ
عـ ْن ِ
َح ﱡج نَ ْف ِ
َجــﻲ َو ْق َفــةٌ ِﻓــﻲ َ
ع ـ ْن َ
ب َج ـ ِل
ف ا ْل َب ـﺎطِ نَ َ
ظــﺎه ِِري تَك ِ
َذاكَ ح ِ ّ
ْش ـ ُ
غ ْي ـ ٍ
َ
ج َوا ْك ـت ُ ْم َحــﺎلَتِﻲ إِ ْن َبـ ـدَا ت َ ْف ِصـ ـي ُل ٰ َهـ ـذَا ا ْل ُمجْ َمـ ـ ِل
غ ـ ِّن لَ ْح ـنَ ا ْل َح ـ ّ ِ
َحي ُ
ﻲ الﱠتـِ ﻲ َقـ ـ ْد تَأَلﱠ ْهـ ـتُ لَ َهـــﺎ ِمـــ ْن َمـــ ْوئِلِﻲ
ْث َمجْ َلـى الـذﱠا ِ
ت َك ْﻌب َِتـ َ
َ
ب ا ْلﻌَ ِلـﻲ
غـــ ِّن لَحْ ِنـــﻲ ُم ْخف ًِيـــﺎ أ َ ْ
ارهُ ع َْن َﻓت ًى ﻓِﻲ ُرتْبـَ ِة ا ْل ُقـ ْر ِ
ســـ َر َ
ﻓَﺎﻷ َ َ
غـ ـﺎنِﻲ ِﻓـ ـﻲ ا ﱠ
ﺎو ُل ِﻓــﻲ ا ْل َم َقــ ِﺎم اﻷَك َْمــ ِل
لتـ ـدَانِﻲ َخ ْمـ ـ َرةٌ َقــ ْد ت َُنــ َ
ار َ
ح َبـ ـ ْل د َ
ْس د َ
غي ِْبـ ـﻲ َم ْﻌق ِِلــﻲ
ُونـ ـهُ اﻷ َ ْر َوا ُ
َرا ُ
ُونــهُ اﻷ َ ْ
ح ُقـ ـد ٍ
ســ َر ُ
ف َ
ﻓِي ـ ِه ذ ِْك ـ َرى ا ْل َح ـ ّجِ ك ْ
ب بِ َحـــﺎ ٍل أَجْ َمـــ ِل
ظ ـﺎه ٌِر ﻷ ُ ِ
َش ـ ٌ
ولـــﻲ ا ْل ُقـــ ْر ِ
عـــ ـﺎمِ ٌر ِبـــ ـﺎﻷ َ ﱠو ِل
ﻖ ا ﱠلـذِي ُهـــ ـ َو ب َْيـــ ـتٌ َ
تُجْ تَلَى اﻷ َ ْ
س َمﺎ ُء ِﻓـﻲ اﻷ ُ ْﻓـ ِ
شـ َرقَ ا ﱠ
لز ْي ـتُ ِب ِم ْ
ســ ـ َمﺎءِ ِإ ْذ أ َ ْ
ش ـكَﺎتِﻲ ا ْلج َِل ـﻲ
ﻵيــ ـﺎتُ ِبﺎﻷ َ ْ
ت َ ْن َم ِحــ ـﻲ ا َ
اجــدًا َحي ُ
ْس مِ ِّنـﻲ بـَ ْل َو ِلـﻲ
ْث َرا ُ
ي َْحــ ُل ِلــﻲ َخ ْلــ ُع ا ْل ِﻌــذَ ِار ت َ َو ُ
ح ا ْلقُد ِ
ْس َ
ْس ت ْ
ُش ـ ِرقَ ْن ِﻓ ـﻲ َه ْيك َِل ـﻲ
ظـ ـﺎه ِِري َو ِب َبـ ـﺎطِ نِﻲ ُرو ُ
َرا ُ
ح قُ ـد ٍ
ح ُقـ ـد ٍ
ِص ْرتُ َرا ًحﺎ ﻓـِ ﻲ ُ
س ـ َرتْ ِب ـﺎ ْل ُم ْن َز ِل
ور َم َﻌـﺎلِمِ ﻲ َب ـ ْل َو ُر ً
وح ـﺎ قَ ـ ْد َ
ظ ُهـ ِ
ضــﺎ َء َحي َ
َجـﻲ ِﻓـﻲ ا ْل َخ َفـﺎ َﻓﺎ ْلجَمِ يــ ُل أ َ َ
ْطــ َة َم ْن ِز ِلــﻲ
ار ح ِ ّ
ﻻَ تـُـ ِب ْح أ َ ْ
سـ َر َ
امـــﻲ بِ َخ ْلـــعِ َم َﻌـــﺎلِمِ ﻲ َوال ِت ّ َخ ِّلـ ـﻲ ِبـ ـﺎ ْلف َِر ِار إِ َلـ ـى ا ْلـ ـ َولِﻲ
ﻓِيـــ ِه إِحْ َر ِ
لصــ ـفَﺎ بِت َ َنــ ـ ﱡز ٍل َوا ْلجَمِ يــ ُل ي َُقــو ُل ع َْبــدِي َحي ِْهــ ِل
ســ ـﺎئِ ًحﺎ َبــ ـ ْينَ ا ﱠ
َ
ِطينَتِﻲ اﻷ ُ َ
صـــ ٍل ُم ْن َجـــ ِل
ولـ ٰى َوقَ ْفـتُ ِب َهـﺎ ع ََلـ ٰى
ينـــﻲ ِبأ َ ْ
صـــو ِر ت َ ْﻌ ِي ِ
ُ
ُورتِﻲ ا ْلﻌَ ْليَﺎ أ َ ُ
وف بِ َهـﺎ َو ِلـﻲ َن ْ
شــ ـ َوةٌ مِ ْن َهــ ـﺎ ي َِصــــ ﱡح تَ َبــــ ﱡدلِﻲ
طـ ُ
ص َ
لصـ َفﺎ؟! أ َ ْم أ َ َنـ ـﺎ َز ْيـ ـتٌ يُ ِضـ ـﻲ ْء ِبت َ َنـ ـ ﱡز ِل؟!
َه ْل أَنَﺎ ا ْل َبـ َد ُل ا ْل ُمح ﱠَلـ ٰى ِبﺎ ﱠ
طِ ينَ ِت ـﻲ ع ََرﻓَ ـﺎتُ قُ ْر ِب ـﻲ َح ـﺎ َل َم ـﺎ أ َ ْ
ش َه ُد ا ْل َوجْ هَ ا ْلجَمِ ي َل يُ ِضﻲ ُء ِلـﻲ
ب ُم ْ
ت ُم ْق ِبـــ ِل
ق ِمـــ ْن َﻓـــ ْر ِد ذَا ٍ
شـــ ِر ٌ
َو ْي َكـــ ـأَنِّﻲ ِبـــ ـﺎلتﱠنَ ﱡز ِل ك َْو َكـــ ـ ٌ
ســ ِل َوا ْلمِ َ
ق َقــ ْد َو ﱠ
ضـــ َح ا ْل َمﻌ َْنـــ ٰى ِب ِإ ْظ َهـــ ٍﺎر َجـــ ِل
يثــﺎ ُ
لر ْ
َيــﺎ إِ َمــﺎ َم ا ﱡ
لشـ ـفِي ُع إِذَا نَ َبـ ـﺎ ِبـ ـﻲ َم ْن ِز ِلـ ـﻲ
ي نِﻌ َْمـــةُ َر ِبّ َنـــﺎ َوا ﱠ
أ َ ْنـــتَ َيـــﺎ َمـــ ْوﻻَ َ
ب ا ْل ُمت َ َف ِ ّ
ســـ ِيّدِي أ َ ْ
ضــــ ـ ِل
َوا ْل َو ِ
ســـيلَةُ َوا ْل ُم َر ﱠجـــ ٰى َ
عطِ ِنــــ ـﻲ ُو ﱠد اﻷ َ ِ
آمــــ ـﺎ ٌل ع َ
ِظــــــﺎ ٌم ﻻَ أَ َر ٰى َ
سـﺎئِلِﻲ
غ ْيـ َر ج ِ
ﺎح َم َ
ﻲ َ
ِلــــ ـ َ
َﺎهـكَ ِﻓـﻲ نَ َجـ ِ
ٰ
"وال ﱡ
ضح َٰى" بُ ْر َهﺎ ُن َه َذا ا ْل ُمجْ َم ِل
سـ ـي َلتِﻲ
َﺎسـ ـ ﱠر ا ْل ُو ُجـ ـو ِد َو ِ
أ َ ْنـ ـتَ ي ِ
َ
ِﻲ ِ ا ْل ُمــــ ـ ْنﻌ ِِم ا ْل ُمتَفَ ِ ّ
ضــــ ـ ِل
ســـ ْلتُ بِج ِ
َﺎهـــكَ َ
َقـــ ْد ت َ َو ﱠ
ســـيِّدِي ل ِْلــــ ـ َول ّ
ﺎصـــ ِد ُكلّ َِهـــﺎ بـَ ْل َونَ ْيـ َل ِر َ
ضـﺎكَ يـَ ﺎ ن ِْﻌـ َم ا ْلـ َولِﻲ
اج ًيـــﺎ نُ ْجـــ َح ا ْل َمقَ ِ
َر ِ
آيـــ ـةٌ تُتْ َلـــ ـ ٰى ِب ُمحْ َكـــ ـ ِم ُم ْنـــ ـ َز ِل
أ َ ْنـ ـتَ أ َ ْو َلـ ـ ٰى ِبـ ـﻲ ِبـ ـنَ ِ ّ
ﺎبـ ـ ِه َ
ص ِكت َ ِ
ظ مِ ْن َهـــﺎ بِﺎ ْلﻌَ َ
علَ ْيـــكَ ِمـــ ْن َخﺎ ِلق َِنـــﺎ َن ْحـــ َ
طـــﺎءِ اﻷَجْ َمـــ ِل
لصـــﻼَةُ َ
َوا ﱠ





* اﻷخ الفاضل أحمد السيد بميﻼد حفيدتــه ســيا مصــطفى أحمــد
السيد ..بدمنهور.






* زوجة اﻷخ الفاضل الدكتور سامي عوض العســالة المــدير
العام باﻷوقاف وإمام وخطيب مسجد زغلول وابنــة المرحــوم
الحاج عبد السﻼم كجك ..برشيد.
*اﻷستاذ علي محمد علــي غــازي عبــد الــﻼ ابــن أخ الــدكتور
محمد غازي عبد الﻼ نائب الطريقة العزمية ..بكفر الشيخ.
* الشيخ محمد محمــد عطيــة ابــن أخ اﻷســتاذ الفاضــل لطفــي
عطية ..ببرج البرلس -كفر الشيخ.
* المرحومة شقيقة اﻷخ الفاضل الشــيخ علــي الجميــل وحــرم
اﻷستاذ محمد عبدالوهاب ..برشيد.



ﻛﻞ ﻋﺎم وأﻧﺘﻢ ﺑﺨﻴﺮ
يتقـــدم ســـمﺎحة شـــيخ الطريقـــة الﻌزميـــة
بخــﺎلص التهــﺎنى لﻸمــة اﻹســﻼمية بحلــول
ً
سﺎئﻼ ﷲ تﻌـﺎلى أن
عيد اﻷضحى المبﺎرك..
يﻌيده على اﻷمة اﻹسـﻼمية بـﺎلخير والـيُ ْمن
والبركﺎت ،بـأن تتوحـد كلمتهـﺎ ،وتقـوم مـن
رقدتهﺎ ،وتضـطلع بمسـئوليتهﺎ ،كخيـر أمـة
أخرجت للنﺎس ..ﻓﺎلمطلوب عظـيم ،والﻌمـر
قصير ،والخطر كبير.



