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

دﻋوﺗﻨا



اﻹﻋﻼ ت

ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬا ﻣﻊ اﻹدارة

٥٦

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

شعار
اﻟﻠــﻪ ﻣﻌـبﻮد
واﻟﺮﺳﻮل ﻣﻘﺼﻮد
واﻟﻘـﺮآن ﺣﺠﺘﻨﺎ

واﳉﻬـﺎد ﺧﻠﻘـﻨﺎ
واﳋـﻼﻓـﺔ ﻏﺎﻳﺘﻨﺎ
وأﺑﻮ اﻟﻌﺰاﺋﻢ إﻣﺎﻣﻨﺎ

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

إلى رجال اﻷمة اﻹسﻼمية في مشارق اﻷرض ومغاربها
إلى الغيورين عﻠى أوطانهم
إلى كل من يريد نهضة بﻼده
هناك مصطﻠح متداول في أدبيات العﻠـوم السياسـية واﻻجتماعيـة نشـأ
أثناء الحرب اﻷهﻠية اﻹسبانية التي نشبت عـام ١٩٣٦م ،وهـو :الطـابور
الخامس.
في المقاﻻت السابقة كتبنـا عـن أصـل المصـطﻠح الﻠغـوي والسياسـي،
وعرجنا إلـى مرادفـات المصـطﻠح فـي العـالم اﻹسـﻼمي ،ومهـام الطـابور
الخامس عﻠى اﻷصعدة المختﻠفة.
وبدأنا التحدث بالتفصيل عـن جماعـات الطـابور الخـامس فـي البﻠـدان
اﻹسﻼمية ،وكان أولها :منظمات المجتمع المدني ،واليوم نستكمل حديثنا
عن هذه الجماعات بالحديث عن نخبة الفن الهابط.

يقــول اﻷســتاذ محمــود الــورواري فــي مقالــه "الفــن ..حــين يكــون
خصوصـا السـينما
مدمرا" :لم يكن يو ًما الفن بمعناه الواسع تسﻠية فقـط،
ً
ً
والدراما والمسرح وغيرها.
ﻻ يمكن أن نُقر بأن الفـن مشـاهدة ،وفرجـة ،ومتابعـة فقـط؛ حتـى لـو
أصبح هذا جز ًءا مـن أهدافـه .الفـن فـي حقيقتـه تـأثير ،والواقـع كـل يـوم
صا في مجال السينما والدراما.
يثبت هذه الحقيقة ،خصو ً
ويعبـر عنـه ،قـالوا
في السابق قـالوا :إن الفـن مـرآة الواقـع ،يعكسـه
ِّ
أي ً
ضا :الفن مصباح يضيء الواقع وينيره ،وهو كذلك فـي الحـالتين ،لكـن
الثابت أن الفن يؤثر في هذا الواقع ويغ ِّيره.
تنـويرا،
تغيـرا تراكميـا فـي الـوعي ينـتج لنـا
هذا التغير :إما أن يكون
ً
ً
تنويرا مﻠحو ً
سا وهذا هو اﻷهـم واﻷخطـر فـي آن
وإما أن يكون
ظا ومﻠمو ً
ً
حتمـا سـيؤدي
واحد .دائ ًما يكون التغير تبعًا لقيمة الفن ،فﻠـو كـان
ً
راقيـا؛ ً
إلى تغير إيجابي ،ولو كان رديئًا؛ حت ًما سيؤدي إلى تغير سﻠبي.



ي لمواطنيها ،وذلـك مـن خـﻼل خلـق
المعيش ّ
ّ
ّ
فرص عمل جديدة ،والحد من تفشي ظـاهرة
البطالــة فــي المجتمــع ،باﻹضــافة إلــى دعــم
قطاع السياحة وجذب السياح الشغوفين بهـا،
والــذين عــادة ً مــا يمكثــون فتــرات أطــول
ويكونون أكثر استعدا ًدا لﻺنفـاق مـن غيـرهم
من السياح.
ً
ً
مهمـة مـن دعامـات
تُعتبر الفنون دعامة ّ
ّ
وعنصرا مؤث ًرا
اﻻقتصادات القويّة المتقدّمة،
ً
نموهـــا
ّﻻت
د
ومعـــ
فـــي ميزانيـــات الـــدول
ّ
اﻻقتصادية.

الفــن كعمــل إنســاني ،لــه رســالة بالغــة
اﻷهمية في المجتمعات ،تتركز في:

حيـــث تُســـاهم الفنـــون فـــي خلـــق جــ ّـو
ي يســوده التــرابط والتــآلف،
ي إيجــاب ّ
اجتمــاع ّ
حيث تُعتبر البرامج والفعاليّات الفنية فرصـةً
سانحةً لعقد عﻼقـات جديـدة وتوطيـد روابـط
المحبــة والثقــة بــين أفــراد المجتمــع ،ســواء
أكانوا مشاركين فاعلين في هذه الفعاليـات أم
ـرج ،حيــث إ ّنهــا تُشــعرهم
اكتفــوا بــدور المتفـ ّ
بمزيد من الفخر واﻻنتماء لمجتمعهم.
الفنيــة علــى اخــتﻼف
تكــون الفعاليــات ّ
ي لتجربة الشـراكة
أنواعها بمثابة تطبيق عمل ّ
ّ
المجتمعيــة الهادفــة ،ومــا يتطلبــه اﻷمــر مــن
مهارات تنظيم وتنسيق على المستويين الفني
والتقني ،كما ّ
دورا بالغ اﻷثـر لمثـل
أن هناك ً
هذه اﻷنشطة في تنمية مهارات التعـاون بـين
نظمة للحدث ،و ُم ّ
المؤسسة ال ُم ّ
نظمات القطاع
الخاص ،والهيئات الحكومية على ح ّد سواء.

ّ
إن اﻻســتمتاع بمشــاهدة اﻷعمــال الفنيــة
ُ
والمشــاركة بــالبرامج التــي تعنــى بعــرض
ي للفنــون يخلــق لــدى أفــراد
الجانــب اﻹبــداع ّ
نوعــا مــن التقــدير لقــيم الجمــال
المجتمــع ً
إحساسـا فنيـا ُم ً
رهفـا
واﻹبداع ،ويُن ّمي لـديهم
ً
وذواقًا لك ّل ما هو جميل ،ويـنعكس أثـر هـذا
ّ
اﻹحســـاس علـــى تعميـــق مشـــاعر اﻻلتـــزام
جماليـة المكـان مـن
بالمحافظة على مصادر
ّ
ومبان ،وإشعارهم بأهمية إغناء بيئـتهم
معالم
ٍ
ّ
المحيطــة بمنــاطق بديعــة خﻼبــة؛ كالحــدائق
والساحات الخضراء.

التثقيـــف بالتـــاريخ ومنتجـــات الحضـــارات
المختلفـــة ،فـــإن تحقّقـــت لﻺنســـان الرؤيـــة
الواضحة والشـاملة حـول هـذه اﻷمـور بـات
استشـعارا بعظـم ثقافتـه وأكثـر اتصـاﻻً
أكثر
ً
بماضيه ،وأضحى المجتمع قويـا متماسـ ًكا ﻻ
يهتــز بســهولة أمــام الشــدائد والمحــن ،وﻻ
تُضــعف مــن لُحمتــه ّأي ـة محاولــة ﻹضــعافه
وتفكيكه.

حيث تُساعد الفنون على إنعاش الوضـع
اﻻقتصـــادي للدولـــة ،وتحســـين المســـتوى

تجلّ ـى أهميــة الفــن فــي بنــاء مجتمعــات
أفضــل ،وذلــك مــن خــﻼل دوره فــي تعميــق
مشاعر الفخر واﻻعتـزاز لـدى اﻷفـراد فيمـا
وسـمو
أمـتهم ،وغنـى ثقـافتهم،
يتعلّق بتاريخ ّ
ّ
ُعب ـر
يي ّ
مكانــة مــا تركــوه مــن إرث حضــار ّ
عنهم ،حيث يُع ّد الفن وسيلةً مه ّمةً من وسائل



في الحقيقة أن الفن في العقـود اﻷخيـرة،
يســير عكــس هــذا الوظــائف التنمويــة ،وبــدأ
يقوم بعملية تخريـب منظمـة لهويـة المجتمـع
المصري وثقافته.
فبدأ الفن يعمل على هدم أواصر الترابط
اﻻجتماعي ،من خﻼل التركيز على الجـرائم
اﻷخﻼقيــة ،واﻻهتمــام بالصــراع المجتمعــي،
وتجنيب دولة القانون ،وتصوير المجتمع كما
لو أنـه غابـة ،البقـاء فيهـا لﻸقـوى وصـاحب
السلطة والمال؛ حتى ولو كان من حرام.
كما عمـل الفـن علـى تـدمير السـلوكيات
الحميــدة ،مــن خــﻼل تخريــب العﻼقــة بــين
اﻷسرة الواحدة وبـين العائلـة الكبيـرة ،وبـين
التلميذ ومعلمه ،وتصدير صورة مش ﱠوهة عن
هذه العﻼقات السامية.
وبخصوص تعزيز قيم الجمال واﻹبداع،
فلم يحقق الفن هذه الوظيفة ،بـل أصـبح الفـن
معبرا عن القبح المجتمعي ،وتصـدير صـور
ً
العشـوائية والبلطجــة والجــرائم كمـا لــو أنهــا
الحياة الطبيعية للمواطنين.
كما أن اﻷعمال الفنيـة ظلـت فـي بعـض
السنوات تعرب فقط ما أنتجته الدول الغربية
بنفس القصـص والسـيناريوهات والكـادرات
التصويرية وشكل اﻹخراج؛ حتى أفلسنا فنيا.
أمــا تعميــق مظــاهر اﻻعتــزاز والفخــر،
فابسـتثناء بعــض اﻷعمــال الفنيـة التــي تــولي
الدولة فـي السـنوات الماضـية إنتاجهـا ،فـإن
غالبيــة اﻷعمــال كــان تعمــل علــى فصــل
المــواطن عــن وطنــه ،وتحقيــر الــوطن ،مــن

خﻼل تقديمه بأبشع صورة ،وربطه بمظـاهر
القهـــر والقمـــع والفســـاد ،وتشـــويه اﻹرث
الحضاري من خﻼل تحويل اﻷحداث الفارقة
فــي تاريخنــا لمــادة للســخرية فــي اﻷفــﻼم
الكوميدية.
وأما تحسين المستوى المعيشـي لﻸفـراد
مــن خــﻼل جــذب الســياح والتــرويج للــبﻼد،
فنادرا مـا صـدرت أعمـال فنيـة تعمـل علـى
ً
تحقيــق ذلــك ،بــل كانــت الدولــة تظهــر فــي
اﻷفﻼم في أقبح أحوالهـا ،وأصـبحت صـورة
الحــارة الفقيــرة هــي الصــورة النمطيــة عــن
البﻼد ،رغم أن هذه المناطق العشوائية كانت
فــي الماضــي قليلــة ،واﻵن تكــاد تكــون شــبه
منعدمة.
فــي الحقيقــة لقــد أصــبح لﻸعمــال الفنيــة
التي تقدم في التليفزيون أو السينما أثـر سـيئ
فــي المجتمــع المصــري بعــد أن كانــت تلــك
اﻷعمال تعمل علـى نشـر الثقافـات المختلفـة
والعمـــل علـــى التنميـــة اﻷخﻼقيـــة للشـــباب
واﻷطفال.
هذا التحول جاء في مرحﻠتين:
 المرحلة اﻷولى :التي أعقبـت اﻻنفتـاحالذي قام به الرئيس السادات.
 المرحلـة الثانيـة :بعـد ثـورة  ٢٥ينـاير٢٠١١م.
لقــد حــدث التــدني فــي اﻷداء الفن ـي فــي
مصـــر متـــدر ًجا بعـــد هـــاتين المـــرحلتين،
وأضحى واض ًحا أن هناك مـن يقـوم بتـدمير
أخﻼق ووجدان المشاهد؛ حتى أصبحنا نرى
فى اﻵونة اﻷخيرة سقطات أخﻼقية هائلة فى
المجتمـع المصــري نتيجــة انحــدار المســتوى
الثقافي للفن ،حيث تحول الفن من رسالة إلى
وسيلة بيد أعدائنا لتخريب مجتمعنا.
لقد تحول من رسالة إلـى وسـيلة لكسـب
المــال فقــط ،فــنحن اﻵن نســمع عــن أرقــام
خرافيــة يتقاضــاها الممثل ـون عــن أعمــالهم،
فنجد أحدهم تقاضى خمـس مﻼيـين ،وتصـل
لبعضــهم للعشــرين مليــون جنيــه فــي العمــل
الفنى الواحد ،بل إن هناك عد ًدا مـن الفنـانين
ممــن يطلــق علــيهم الفنــانين الكبــار يتعــدى

أجورهم الثﻼثين مليون جنيه في العمل الفنى
الواحد.
حتى اختيار أسـماء اﻷعمـال الفنيـة اﻵن
أصبح عشوائيا ،ولﻸسف العديد من اﻷطفـال
والشـــباب يختـــارون ﻷنفســـهم وﻷصـــحابهم
أسماء شـهرة مطابقـة لتلـك اﻷسـماء التـى ﻻ
تتسم باﻷخﻼق واﻷعـراف المتعـارف عليهـا
فيمــا بيننــا ،تلــك اﻷســماء التــى ﻻ تنطبــق إﻻ
علــى المشــبوهين واللصــوص مثــل "عبــده
موتـــه" و"اللمبـــي" و"كركـــر" و"إبـــراهيم
اﻷبيض"؛ حتى أسماء الفنانين بتلك اﻷعمـال
أســماء ﻻ تــدل إﻻ علــى الوقاحــة واﻻنحــﻼل
مثل "بكابوظة" و"تيكا" و"حزلئوم" ..إلخ.
هذه اﻷعمال تسببت في نشر العديد مـن
الفتن والقضايا بين أبناء الشعب ،والتحريض
على العنف والبلطجة ،وهناك العديد من تلك
اﻷعمال التى تعلم التحـرش والجـنس والقتـل
واﻹتجــار فــي المخــدرات والكســب منهــا،
وهناك العديد مـن اﻷعمـال الفنيـة التـى تعلـم
الشباب والفتيات اللـبس الخليـع والتشـبه بـين
الرجال والنساء سواء في الشعر أو اللبس.

لكي نستطيع أن نجيب عـن هـذا السـؤال
علينــا أن نعــرض :نمــوذج لكاتــب ،ونمــوذج
لمنتج ،ونمـوذج لفنـان ،ينتمـون لهـذه النخبـة
الهابطة لنعرف من يقف وراءهم.

الكاتــب علــي ســالم ،مــن أشــهر أعمال ـه
"مدرسة المشاغبين" ،وهي عمل تاريخي في
تاريخ المسرح المصري؛ ﻷنها استحقت عن
جدارة لقب المسرحية اﻷسوأ على اﻹطﻼق،
فهــي الحــد الفاصــل بــين ازدراء المــدرس
واحترامه ،حيث تعد من أسـوأ النمـاذج التـى
قدمت العﻼقة بين التﻼميـذ والمـدرس ،ومـن
المــؤلم أن نــرى هــذا العــرض يقــدم طــوال
الوقت باعتباره عمﻼً كوميديا.
هذا العمل تبعه العديد من اﻷعمـال التـي
وشوهت
دمرت العﻼقة بين المعلم وتﻼمذته،
ﱠ
المعلم ﻷبعد حد.



لكن أتدرون مـاذا فعـل علـي سـالم غيـر
أعماله المسرحية؟
لقد برز علـي سـالم فـي دعمـه للمبـادرة
السلمية التي قام بها الرئيس المصري محمـد
أنــور الســادات فــي نــوفمبر ١٩٧٧م بشــأن
السﻼم بين العـرب وإسـرائيل ،وقـام بزيـارة
إســرائيل ســنة ١٩٩٤م بعــد التوقيــع علــى
اتفاقية أوسلو اﻷولى.
سـرد سـالم أحــداث رحلتـه ولقاءاتـه مــع
إسرائيليين في كتاب )رحلـة إلـى إسـرائيل(،
وبعد صدوره في مصـر تـم ترجمـة الكتـاب
إلى اللغتين العبرية واﻹنجليزية حيـث صـدر
ضا في إسرائيل وفي بلدان أخرى.
أي ً
منذ زيارته إلى إسـرائيل كـان سـالم مـن
أشد المؤيدين للتطبيع مـع إسـرائيل مـن بـين
اﻷدباء العرب ،ولم يتنـازل عـن موقفـه هـذا
بالرغم من اﻹدانـات التـي نشـرت ضـده فـي
الصحف والمجﻼت المصـرية والتـي انتهـت
بمحاولة لطرده من جمعية اﻷدباء المصـرية
وقد فشلت المحاولة ﻷسباب قضـائية ،ولكـن
اﻷجواء العدائية تجاه سـالم مـا زالـت سـائدة
بين عـدد مـن زمﻼئـه؛ حتـى بعـد وفاتـه فـي
٢٠١٥م..
فــي يونيــو ٢٠٠٥م قــررت جامعــة بــن
غوريون في النقـب ،الواقعـة فـي مدينـة بئـر
الســبع جنــوبي اﻷراضــي المحتلــة ،منحــه
دكتوراة فخرية.
أمـــا الســـلطات المصـــرية فمنعتـــه مـــن
الخروج من مصر لحضـور الحفـل فـي بئـر
الســبع دون أن تعلــن الســبب لــذلك ،ف ـأعرب
ســـالم والجامعـــة اﻹســـرائيلية عـــن عـــدم
ارتياحهما لمعاملة السلطات المصرية معه.
ونتيجــة لــذلك ،فــاز بجــائزة الشــجاعة
المدنيـــة والتـــي تقـــدمها مؤسســـة تـــراين
اﻷمريكية ،وقيمتها  ٥٠ألـف دوﻻر أمريكـي
وتسلمها يـوم اﻷربعـاء  ١٩نـوفمبر ٢٠٠٨م
بمقر إقامة السفير اﻷمريكي في لندن.

فــــي عــــام ١٩٨٦م اكتشــــف المفكــــر
اﻷمريكي »ناعوم تُشومِ سكِي« وثيقـة سـرية
منســوبة إلــى إحــدى المنظمــات الماســونية

»مجموعة بيلدير بورغ« والتي يطلق عليها
»حكومة العالم الخفية« والتي جـاءت تحـت
عنوان» :اﻷسـلحة الصـامتة لخـوض حـرب
هادئة«.
وتسـ ـطر هـــذه الوثيقـــة الماســـونية ١٠
إستراتيجيات للتحكم في الشعوب عن طريق
اﻹعﻼم الترفيهي عرفت تاريخيا باسم »دليل
الــــتح ّكم فــــي البشــــر والســــيطرة علــــى
المجتمعات« كما أطلق عليها »إستراتيجيات
التحكم والتوجيه والتضليل العشر«.
ومـــن أخطـــر اﻹســـتراتيجيات التـــي
تحتويها هذه الوثيقـة الماسـونية :إسـتراتيجية
اﻹلهـــاء أو التســـلية ،وإســـتراتيجية إغـــراق
الجمهـور فـي الجهـل والغبـاء ،وإسـتراتيجية
تشجيع الجمهور على استحسان الرداءة.
وطالبــت الوثيقــة الحكومــات الغربيــة
باسـتخدام تلــك اﻹسـتراتيجيات كســﻼح لقمــع
الشــعوب العربي ـة بــدﻻً مــن ســﻼح »القمــع
الشمولي« ،فبدأت اﻷجهزة الغربية في تنفيـذ
مخططها اﻹجرامـي ﻹسـقاط الـدول العربيـة
بتجنيد ودعم وإنشاء عدد من شركات اﻹنتاج
اﻹعﻼمــي العربيــة لتنفيــذ اﻹســتراتيجيات
العشر السابقة بما فيها إستراتيجيات »اﻹلهاء
وإغــراق الجمهــور فــي الجهــل ،وتشــجيع
الجمهــور علــى استحســان الــرداءة« وكانــت
شركات »السبكي« من أولى الشركات التي
تم توريطها في هذه الجريمة.
كان اﻷخوان أحمد ومحمد السبكي ،نجﻼ
تاجر العجول حسـن السـبكي الـذي قـدم مـن
المنوفيــة للــدقي ،قــد ســئما رائحــة اللحــوم،
فقررا اسـتبدالها بإنشـاء نـادي لشـباب الـدقي
لبيع وتوزيع شـرائط الفيـديو والكاسـيت وقـد
نجـــح الشـــقيقان فـــي إدخـــال آﻻف اﻷفـــﻼم
اﻷجنبيــة إلــى مصــر مــن خــﻼل التعاقــد مــع
شــركات إنتــاج أجنبيــة؛ وهنــا بــدأت عﻼقــة
»السبكي« بالشركات الغربية.
في عام ١٩٨٥م قـرر الشـقيقان إنشـاء
شــركة لﻺنتــاج الســينمائي وهــو نفــس العــام
تقري ًبا الذي سرب فيه »ناعوم ت ُ ُ
شومِ ْسـكِي«
الوثيقـــة الماســـونية ،والغريـــب والمثيـــر أن
شركة »السبكي« تحولـت بقـدرة قـادر إلـى
الشــركة اﻷولــى فــي مصــر ﻹنتــاج اﻷفــﻼم

الهابطـــة التـــي ترســـخ مبـــادئ اﻹســـفاف
واﻻنحطاط اﻷخﻼقي وتنشر العري والفحش
والفجور على اعتبار أنه أمر واقع.
وقــد نجحــت أفــﻼم الســبكي المشــبوهة
والتـــي تعتبـــر ترجمـــة حرفيـــة للنظريـــات
الماسونية العشـر فـي تشـويه صـورة مصـر
الحضـــارية ،وتصـــدير صـــورة للمجتمـــع
الــدولي عــن الشــعب المصــري بأنــه شــعب
جاهل ومتخلف وعاطل ومحتال ،وأنه شعب
يبيع دينه وعرضه وشرفه بثمن بخس ولمن
يدفع.
نعم ،نجحت الخطة الماسونية وشـركات
السبكي فـي أكبـر عمليـة »تجريـف ثقـافي«
للدولة والشـعب والحضـارة المصـرية ،كمـا
نجحت في تغيير مزاج الشارع المصري من
الفــن اﻷصــيل إلــى »فــن الــدعارة« بعــد أن
استبدلت رموز الفن الجميل بنجوم »الدعارة
الفنية« ،فضﻼً عـن تـدمير جيـل كامـل مـن
الشباب نشئوا على أفﻼم »السبكي« الهابطـة
والخليعــة والمهينــة لتــاريخ الفــن المصــري
والخادشة للحياء العام.
كما نجحت أفﻼم »السبكي« في طمـس
هوية اﻷمة المصرية العريقة التـي صـورتها
أفــﻼم التــراث الحقيقــي واســتبدلتها بهويــة
فاضحة وماجنة.
كــل هــذا يســاعد فــي تغييــب الشــباب
وإغراقهم في عالم المجون والبلطجـة؛ حتـى
ﻻ يصــبح لــدينا شــباب واعــي يقــف أمــام
عدونا ..إسرائيل.

في الحقيقة لقد بحثـت طـويﻼً عـن أسـوأ
النماذج الفنية من ممثلي هذا الجيل واﻷجيال
السابقة ،فلم أجد أسـوأ مـن محمـد رمضـان،
كنت أعلم من البداية أنه اﻷسوأ ،لكني بحثت
بعمــق لربمــا أجــد مــن هــو أســوأ منــه وﻻ
أعرفه ،فلم أجد سواه.
هذا الشخص كان أيقونة ﻷفﻼم البلطجـة
والزنا والسرقة والقتل في أفﻼم ما بعد ثـورة
يناير؛ حتى أصـبح الشـباب يقلـدون حركاتـه
وكلماتــه وأزيائــه الرديئــة ،ويتعــرون كمــا
ً
عنوان ـا
يتعــرى كم ـا لــو أن التعــري أصــبح



للرجولة.
هذا الشخص كان هو اﻵخر على عﻼقـة
بالصــهاينة ،ومــا حــدث بينــه وبــين مشــاهير
الكيــان الصــهيوني فــي اﻹمــارات مــن ســهر
وتصوير وغناء مشترك ،إﻻ نبذة بسيطة عن
عﻼقته بهذا الكيـان ،والـذي قـد يكـون أوكلـه
بشكل مباشر أو غير مباشر لتغييـب الشـباب
المصري ،ونشر الثقافة الرديئة في أدمغتهم.
حتـــى خـــارج الفـــن ،وفـــي العﻼقـــات
الشخصــية ،فقــد ثبــت أنــه بــﻼ أخــﻼق ،وم ـا
أزمته مع الطيار الراحل أشـرف أبـو اليسـر
إﻻ مثال واضح على انحطاط أخﻼقه وسـوء
سلوكه ،وغيرها الكثير.
ما عرضته ما هو إﻻ أمثلة صغيرة عـن
نخبة فنية هابطة تسمم عقـول أبنـاء الـوطن،
لتفســـد علـــيهم نهضـــتهم ،وتقـــودهم للفســـاد
اﻷخﻼقــي ،لينهــار المجتمــع ويتمــزق مــن
الداخل ،ليسهل لعدوه أن يهزم أجياله المقبلة.
كما أن هناك عمﻼء الصهاينة المباشرين
فــي الوســط الفنــي ،أمثــال :خالــد أبــو النجــا،
وعمرو واكد ،اللـذين ذهبـا إلـى الكـونجرس
اﻷمريكي لتقليبه على مصـر ،وخـرج أولهـم
في مسلسـل المسـيح الـذي أنتجتـه نتفلـيكس،
ليروى قصة المسـيخ الـدجال ،وظهـر بـدور
ضــابط موســاد إســرائيلي يقبــل يــد المســيخ
ويعلن له فروض الوﻻء والطاعة.
وظهر الثاني في الجزء الثـاني مـن فـيلم
"وندر وومن" مـع الممثلـة اﻹسـرائيلية جـال
جادوت ،وكان هذا الفيلم يصـور مصـر فـي
صورة سـيئة وغيـر حضـارية ،وخـرج هـذا
اﻷرعن ليتهكم على مصر والمصريين.
جميعــا علــى اخــتﻼف أدوارهــم
هــؤﻻء
ً
خونة ،خانوا تراب هذا الوطن ،الـذي انتمـوا
إليه ،أو ُزرعوا فيه عمدًا من أعدائنا.
هؤﻻء جزء من الطابور الخـامس للعـدو
بيننا ،أسأل ﷲ أن يحفظنا من شرورهم.
يوحـد كﻠمتنـا ،وأن
كما أسأله تعـالى أن ِّ
نتعاون جميعًا في نهضة هذا الوطن الغالي.
وصﻠى ﷲ عﻠى سـيدنا وموﻻنـا رسـول
ﷲ وعﻠى آله وسﻠم.

اﻹمام ا دد

اﻟﺴﻴد ﳏﻤد ماﺿﻰ أﺑﻮ اﻟﻌﺰاﺋﻢ

تعالى :بَ ْينَ ُه َما ب َْر َز ٌ
َان) الرحمن .(٢٠ :فإذا قويت
خ ﻻ يَ ْب ِغي ِ
مشــاهد التوحيــد فــى مراقبــة قــادر ،ولــم يكــن ثــم البــرزخ




إشراق أنوار حق اليقين فــى مشــاهد التوحيــد بالتوحيــد،
ً
وظهــورا بشــهود غرائــب
لطوفــا بشــهود غرائــب القــدرة،
ً

الحاجز ،شهد سر عجائب القدرة ،وغاب عــن أنــوار غرائــب
الحكمة ،فخرج من اﻻعتدال ،وتعدى وضع مسبب اﻷســباب.
ســ ً
طا) البقــرة:
قــال ﷲ تعــالىَ  :و َكــذَ ِلكَ َجعَ ْل َنــا ُك ْم أ ُ ﱠمــةً َو َ
 .(١٤٣وقال ) :إن هذا الدين متــين فأوغــل فيــه برفــق،
ظهرا أبقى().(١
فإن المنبﱠتﱠ ﻻ أرضًا قطع وﻻ
ً

الحكمــة ،حتــى ﻻ يغيــب عــن الحكمــة فتنمح ـﻲ اﻷســباب ف ـﻲ

وفى اﻷثر) :عليكم بالنمط اﻷوســط( .وقــال ) :يحمــل

نظره ،وﻻ يحجب عن القــدرة فيشــوب توحيــده شــرك خفـﻲ،

هذا العلم من كل خلف عــدول ينفــون عنــه تحريــف الغــالين،

قال ﷲ تعالىَ  :وكَانَ بَ ْينَ ذَ ِلكَ َق َوا ًما) الفرقان .(٦٧ :وقال

وانتحال المبطلين ،وتأويل الجاهلين().(٢



٢١فالحرمة فى مقام الشهود عند التمكـين
سابقة الحسنى أزﻻً ﻷهل التمكين التى يحفـظ
ﷲ بها شهودهم من أن يمازجـه أو يعارضـه
ســبب ،فتكــون اﻷســباب والشــئون مميــزة
للحضرتين ،فظهر بها حقيقة التعبـد ،وأنـوار

الرب 

َصم ِبا ّ ِ
قال ﷲ تعالىَ  :و َمن َي ْعت ِ

قــال ﷲ تعــالى :ل َِكــيْﻼ

 

.

ص َراطٍ ﱡم ْسـتَق ٍِيم) آل عمـران:
ِي ِإلَى ِ
فَقَ ْد هُد َ
اهـدُوا ف َِينـا
 .(١٠١وقال تعـالىَ  :و ﱠالـذِينَ َج َ

ع َلـى َمـا َفـاتَ ُك ْم َوﻻ ت َ ْف َر ُحـوا ِب َمـا آتـَ ا ُك ْم
س ْوا َ
تَأ ْ َ

الزهد بيا ًنا وافيًا فى كتاب )أصول الوصول(

ور) الحديــد:
َو ﱠ ُ ﻻ ي ُِحـبﱡ ُكـ ﱠل ُم ْختـَـا ٍل فَ ُخـ ٍ

فى قسم علم اليقين ،وهنا أبـين لـك مـا ﻻ بـد

سبُ َلنَا) العنكبوت .(٦٩ :فمن كـان
َل َن ْه ِد َي ﱠن ُه ْم ُ

 .(٢٣وقـال ) :إذا رأيـتم الرجـل أوتــى

منه من منازل السالكين.

جهاده فى ﷲ هداه صراطه المستقيم ،وسبيله
ٍّ
لحـظ خفـﻲ ،وهـوى
القويم ،ومن كان جهاده

ً
ومنطقـا؛ فـاقتربوا منـه فإنـه
زهدًا فى الـدنيا

متبع ،نكب عن الصراط ،واتبع هـواه ،فكـان

يلقن الحكمة().(٣



ام َر ِّب ِه
قال ﷲ تعالىَ  :وأ َ ﱠما َم ْن خ َ
َاف َمقَ َ

من الغاوين.
أعـــاذنى ﷲ وإخـــوانى مـــن الشـــيطان

وتعريــف الزهــد عنــدهم :هــو تــرك مــا

ﻲ
س َ
َون ََه ـى ال ـ ﱠن ْف َ
ع ـ ِن ْال َه ـ َوى* َف ـإِ ﱠن ْال َج ﱠنـةَ ِه ـ َ

الــرجيم ،ومــن الهــوى المتبــع ،ومــن الشــح

يشغل عن ﷲ جملـة ،فالزاهـد غيـر العـارف

ْال َمـــأ ْ َوى) النازعــــات .(٤١ - ٤٠:وقــــال

مشغول بنفسه ،والزاهد العارف مشغول با

) :الــدنيا ملعونــة ملعــون مــا فيه ـا؛ إﻻ

المطاع ،ومن اﻹعجـاب بالرأى..إنـه مجيـب
الدعاء.
اج ْد
فِﻲ ٱ ْر ِتحَالِﻲ أَحْ َر ْمتُ ِإ َ
حْرا َم َو ِ
َحـا َل حِ ـلِّﻲ أَحْ لَ ْلتُ ِإحْ ﻼَ َل فَاقِ ْد
ص ُل فِي ِه َح ﱠل ُوجُودِي
ﻲ ٱ ْل َو ْ
حِ ـ ِّلـ َ
ش ِهي ٌد َوشَا ِه ْد
ص ٌل َ
َوٱ ْرتِ َحـالِﻲ َف ْ
مِ ْن﴿أ َ َلسْتُ ﴾ ٱ ْرت َ َح ْلتُ َح ﱠل ُوجُودِي
ي ٱ ْلـك َْو ُن كَا ِد ًحا فِي ِه جَا ِه ْد
ُ
س ِ
ور َ
مِ ْن ِكيَـانِـﻲ ٱ ْرت َ َح ْلتُ حِ لِّﻲ َم َقامِ ﻲ
صـا ِع ْد
فِﻲ فَ َنائِﻲ َ
ﻲ َ
ع ْنـهُ بَقَـائِ َ
َذاكَ حِ ّلِﻲَ ،و َذا ٱ ْر ِت َحـالِﻲَ ،م َقامِ ﻲ
بَ ْع َد ٰ َهذَا ٱ ِتّحَادِي بِﭑ ْلغَ ْيـ ِر جَاحِ ـ ْد
ْب ،يُحِ ي ُ
فِﻲ ٱ ِت ّحَادِي َ
ﻲ ٱ ْل َوجْ ـ
غي ٌ
ط بِ َ
ـهُ كَأ َ ّنِﻲ َ
سـ ِ ّر ٱ ْل َمشَا ِه ْد
ب ِل ِ
غ ْيـ ٌ
َب ْع َد َ
ِين
غ ْي ِبـﻲ ٱ ْل ُو ُجـو ُد َحـ ﱡ
ق َيق ٍ
عبُو َدةٌ فِـﻲ ٱ ْل َمعَـا ِهـ ْد
َج ﱠملَتْنِـﻲ ُ
ع ْه ُد َم ْع ًنى
ع ْه ُد بَ ْدئِـﻲَ ،وقَ ْب َلـهُ َ
َ
َاف َج ﱠل ٱ ْل َواحِ ْد
فِﻲ ٱجْ تِﻼَءِ ٱﻷ َ ْوص ِ
عهُودِي
ع ﱠي َنـتْ ُو ُجـودِي ُ
َوحْ َدةٌ َ
اج ْد
َم ْن أَنَـا؟ ٱ ْلعَ ْب ُد ُ
ص ْن ُع َر ّ ٍ
ب َم ِ
ص ٌل
ﻲ َو ْ
ﻲ ٱ ْل َف ْ
صـلَُ ،وٱ ْرتِحَا ِل َ
حِ ِّل َ
اج ْد
َم ْظه ٌَر ِلـ ْلجَمِ ي ِل َجـ ﱠل ٱ ْلـ َو ِ

عن نفسه ،فالعارف زهد فيما سوى ﷲ ،فمن
صــحب الزاهــد غيــر العــارف ســعطه الخــل
والخــردل ،ومــن صــحب الزاهــد العــارف
عطــره بالمســك والعنبــر ،قــال ﷲ تعــالى:
ع َلــى أَنفُ ِســ ِه ْم َو َلــ ْو َكــانَ ِب ِهــ ْم
َ و ُيــؤْ ث ُِرونَ َ
اصــةٌ) الحشــر .(٩ :ومــن تكلــم فــى
ص َ
َخ َ
الزهد ،ووعظ الناس ،ثـم رغـب فـى مـالهم،
رفع ﷲ حب اﻵخرة مـن قلبـه ،وقـال اﻹمـام
أحمد بـن حنبـل) :الزهـد علـى ثﻼثـة أوجـه:
تــرك الحــرام ،وهــو زهــد العــوام ،والثــانى:
تـــرك الفضـــول مـــن الحـــﻼل ،وهـــو زهـــد
الخواص ،والثالث :ترك ما يشغل العبـد عـن
ﷲ  ،وهــو زهــد العــارفين( .وقــد بينــت لــك



ذكر ﷲ وما واﻻه() .(٤زهد المريد أن يتناول
الشــىء ﻻ لرغبــة فيــه ،ولكــن لحاجــة تــدعو
إليه.
والزهد قربة للعامة ،وضـرورة للمريـد،
وخشية من ﷲ ،ورغبة فيما عنـده للخاصـة،
فالمريــد يتــرك الشــبهة بعــد تــرك الحــرام،
ويحــذر مــن المعتبــة ،وتســتنكف نفســه مــن
النقيصة ،وتكره مشاركة الفساق ،فمن رغب
فــى الشــىء وطلبــه وادعــى أنــه زاهــد ،فهــو
كاذب ،ونعم هـو زاهـد ،ولكـن فـى اﻵخـرة،
غر الشيطان مريـدًا
وليس بمريد عندنا ،وكم ﱠ
فجمـل ظـاهره
ﻲ ،ﱠ
فأوهمه أنه زاهد ،وأنه ولـ ﱞ




.
للخلق ،وقلبه معلق بالدنيا ،يطلبهـا مـن حِ ِلّهـا
وحرامها ،وإنمـا هـى معاملـة القلـوب لعـﻼﱠم
الغيوب.



حرص ـا
تــرك مــا زاد علــى الضــرورة،
ً
علــى فــراغ القلــب لمعاملــة مقلبــه ،وعمــارة
الوقت بمحاب ﷲ ومراضيه ،ومسارعته إلى
التحلى بحلة اﻷنبيـاء واﻷوليـاء والصـديقين،
وﻷهل العزائم فى هذا المقام إشارات عاليـة،
ترمـــى بهمـــة الواصـــل إلـــى قـــدس العـــزة
والجبروت ،رغبة فى ﷲ ،وفناء عما سواه.



وهو لبﱡه وخالصه ،إخراج الموجـود مـن

آنســــا
الجمـــــالى ،فيكـــــون ً

حـذرا مـن الوقـوع فـى
اﻻستطالة فى المباح
ً

بـــالمعطى الوهـــاب ،المـــنعم

المكـ ـروه ،والوقـــوف عنـــد الواجـ ـب علـــى

المتفضـــل ،راضــيًا عنـــه –

تعظيمــا
المــؤمن بحفــظ جوارحــه جميعهــا
ً

ســـبحانه  -مرضـــيا مـــن ﷲ

للحــق ،والــورع نهايــة الزهــد ﻷهــل البدايــة،

.

وبداية الزهد ﻷهل العناية.

ب
َ
ف ٱ ْلك َِرا ُم َمنَ ِاز َل ٱﻷ َ ْ
عـ َر َ
ص َحا ِ
َفتـَ َوا َ
علَى ٱﻷ َ ْ
ب
ضعُوا ذُﻻ َ
عتَا ِ
س َِو ٰى
َمالُوا ع َِن ٱ ْلعُذﱠا ِل بَ ْل َوع َِن ٱل ّ




س ُكـوا ِبـﭑ ﱡ
ب
َوتَ َم ﱠ
لز ْهـ ِد َوٱﻵدَا ِ
عﻼَ
ُوق َ
َوفَنَ ْوا بِ َم ْظه َِر ُحس ِْن َم ْعش ٍ
ب
َحت ٰﱠى ع َِن ٱ ْلقُ َرنَاءِ َوٱﻷ َ ْ
ص َحـا ِ
ور َج َمـا ِل ِه َو َجﻼَ ِل ِه
ُد ِه ُ
شـوا بِنُـ ِ
ب
َوبِ َم ْظه َِر ٱﻷ َ ْ
س َماءِ فِﻲ ٱﻷ َ ْلبَـا ِ
ش ِهدُوا ٱ ْل َج َما َل مِ نَ ٱ ْلجَمِ ي ِل فَ ُحيِّ ُروا
َ

ورع المريدين هجر الرذائل مرة واحدة،
واستكثارا من الحسنات،
كب ًحا لجماح النفس،
ً
واستزادة لﻺيمان ،فيحفظ الرأس وما وعـى،
والــبطن ومــا حــوى ،اســتحياء مــن ﷲ حــق
الحياء ،والـورع فـى الكـﻼم والرياسـة أولـى

َوٱ ْل َج ْم ُع فِيـ ِه تَ َحيﱡـ ُر ٱل ﱡ
ب
طـﻼﱠ ِ
فَﭑ ْلك َْو ُن نُـو ٌر ِل ْل ُم َكـ ّ ِو ِن َجـه َْرةً

بالعناية من الورع فى الذهب والفضـة ،فـإن

َوٱلنﱡو ُر مِ ـ ْن مِ ـ ْ
شكَاتِ ِه ٱ ْل َوهﱠابِﻲ

الذهب والفضة يبذﻻن فى تنفيذ الكلمة ،ونيل

سـ ِ ّر َحقِيقَـ ٍة
ﻻَ لَ ْو َم إِ ْن بَـاحُوا بِ ِ
عذَابِﻲ
ع ْي ُن َ
َفﭑ ْل َكتْ ُم لِﻲ فِﻲ ٱ ْل َج ْم ِع َ

الرياسـة ،وأهــم مــا يســارع إليــه المريــد مــن

ﻲ َوفِﻲ ٱ ْل َو َر ٰى
شَا َهدْتُ نُ َ
ور ٱ ْلحَقّ ِ فِ ﱠ
ب
ِﻲ َ
َوٱ ْل َح ﱡ
عـ ِن ٱ ْل ُمـ ْرتَا ِ
ق َم ْخف ﱞ
عـةً َوت َ َحيﱡـ ًرا
ِز ْدنِﻲ َو َح ِقّـكَ لَ ْو َ
عيْنُ ص ََوابِﻲ
ي َ
فَﭑل ﱡ
سك ُْر يَا َم ْوﻻَ َ

القلب ،ثم إخـراج مـا خــرج مـن القلـب عـن

الورع أوﻻً ،الورع فيما هو مقصود ،ﻻ فيما
هــو وســيلة  ،فــإن المريــد إذا تــورع عــن
المقاصد ،سهل عليه التورع عـن وسـائلهما،
ومن تورع عن الذهب والفضة ،ولم يتـورع
من الكﻼم والرئاسة ،فليس من أهل الطريق،

واحتقارا ،ثم نسيان الزهد
استصغارا له
اليد،
ً
ً

وللسالكين أحوال فى الـورع ،يـدعوهم إليهـا

فــى الزهــد؛ حتــى يكــون زاه ـدًا فــى زهــده،

قــال ﷲ تعــالىِ  :إ ﱠن ّ َ ي ُِح ـبﱡ التﱠ ـ ﱠوا ِبينَ

كمال اﻹيمان بيوم الحسـاب ،وتعظـيم أوامـر

وهـو أعلـى اﻷحـوال

َوي ُِحـبﱡ ْال ُمتَ َ
ط ِّهـ ِرينَ ) البقـرة .(٢٢٢ :وقـال

ﷲ -تعــالى -والعلــم الصــحيح المــؤدى إلــى

فرارا
فى مقامات اليقين؛ ﻷنه زهد فى النفس
ً

رسول ﷲ ) :من حسـن إسـﻼم المـرء؛

العقائد ،واﻵراء الحقة ،وقد بسـطت أحـوالهم

إلــى منفســها ،ولــديها تســتوى الحــاﻻت عنــد

تركه ما ﻻ يعنيه().(٥

فى الورع فـى كتـب )تـراجم الرجـال( ،وقـد

لرغبته فى مزهده 

الزاهــد ،ويواجــه بالبهــاء الجﻼلــى ،والنــور

الــورع حــال مــن الزهــد ،وهــو تــرك



بلــغ بهــم الــورع أن المريــد كــان يكــره أن

يستظل بظـل جـدار العاصـﻲ ،أو ينتفـع لـيﻼً

بأيديهم وشربوا.

ب َجـ ِ ّم ْلنِﻲ بِـأ َ ْخ َ
ﻼقِكَ ٱلﱠتِﻲ
أَيَـا َر ّ ِ
س َنـ ٰى ِبت َ ْف ِصي ِل ُمجْ َم ِل
ِبهَا أ ُ ْمنَ ُح ٱ ْل ُح ْ
سـﻲ ٌء َو َخ ﱠ
َارك َْن
ُم ِ
طـا ٌء أَنَـا َفت َـد َ

بــأنوار المصــابيح الموضــوعة فــى الطــرق

أما أحوال الورع عنـد أصـحاب رسـول

للنفــع العــام ،ويمتنــع أن يشــرب المــاء مــن

ﷲ  ،ففوق مـا يتصـوره المتصـورون.

المجــارى التــى ظلــم النــاس فــى حفرهــا ،إﻻ

قال ﷲ تعالىَ  :ويُؤْ ث ُِرونَ َعلَى أَنفُ ِسـ ِه ْم َو َلـ ْو

صلِﻲ
ِبعَ ْف ِوكَ َ
سـ َر ْن ِلـﻲ تَ َو ﱡ
ع ْبدًا يَ ِ ّ
ب َ
غاف ًِرا
ت َ َحقﱠ ْقتُ َربِّﻲ قَابـِ َل ٱلت ﱠـ ْو ِ
آي ِب ُمحْ َكمِ ـكَ ٱ ْل َجـلِﻲ
َفأ َ ْط َمعَنِﻲ ٌ

لضــرورة شــديدة ،وهــذا مــن يقظــة القلــب

اصـةٌ) الحشـر .(٩ :ولـو أن
ص َ
كَانَ ِب ِهـ ْم َخ َ

والتحرز ،تعظي ًما ﻷمر الحق.

هـــذه الرســـالة موضـــوعة لبيـــان أســـرار

يب ُدعَا ٱلدﱠاعِﻲ َوأ ُ ْعطِ ي ِه َما َيشَا
أ ُ ِج ُ
ع ْب ُد فِﻲ حَا ِل ُم ْقبِ ِل
س ْل َما تَشَا يَا َ
فَ َ
ب يَ ْعفُو ع َْن
َ
سأ َ ْلتُ ُم ِجيبًا يَ ْقبَ ُل ٱلت ْﱠو َ
َخ َ
طايَا ُمسِﻲءٍ َق ْد يَفُـو ُز ِبأ َ ْك َمـ ِل
ع َ
طا َء َنا
سِعْ َ
ف ٱل ﱠد ْينَ َو ّ
ب َو ّ ِ
أ َ َيـا َر ّ ِ



توقى تعدى الحدود عنـد اسـتعمال مـا ﻻ
بـد منـه ،محافظـة علـى كـبح الـنفس واﻷخـذ

الصوفية ،ﻻ ﻷخبارهم ،لبسطت من أحوالهم
ما به تتضاءل همم اﻷدعياء.




عليهــا ،لتــأنس بمــا ﻻ يﻼئمهــا ،وتنفــر مــن

التورع عما سوى ﷲ ،وﻷهل هذا المقام

الدناءة واقتحام الحدود ،وللواصلين فـى هـذا

أحوال نطوى بساطها ،فإن الـورع فيـه نـاتج

المقام أحوال؛ حتى قد يتورع الرجل عمـا ﻻ

عن مشـاهد عـين اليقـين ،لحقـارة مـا تركـه،

إيثـارا
بد لـه منـه؛ حتـى يكـاد تزهـق روحـه
ً

ض ُل ﱠ ِ يُؤْ تِي ِه
وعظمة ما رغب فيه ،ذَلِكَ فَ ْ

لغيــره ،وأحــوال الواصــلين فــى الــورع ،لــو

ض ِل ْالعَ ِظـ ِيم) الحديـد:
َمن َيشَا ُء َو ﱠ ُ ذُو ْالفَ ْ

سمعها العاقل لحكم باستحالة حصولها.

يرة ٌ ِإﻻﱠ َع َلـى
 ،(٢١قال ﷲ تعالىَ  :و ِإ ﱠن َها لَ َك ِب َ

سـ ِل
ﻲ ٍ بَـ ْل بِأ َ ْك َمـ ِل ُم ْر َ
بِ َخي ِْر نَبِ ّ
ستْ
سنَ ٰى َوبِﭑلذﱠا ِ
س َمائِـكَ ٱ ْل ُح ْ
بِأ َ ْ
ت قُ ِ ّد َ
عـ َ
طايَا ٱ ْل ُم َؤ ِ ّم ِل
سـ ْر َ
ت َ َن ﱠز ْل َل َنا يَ ِ ّ
ب أ َ ْوﻻَدِي َو ُكـ ﱠل أَحِ ﱠب ِتـﻲ
أ َ َيـا َر ّ ِ
أَنِ ْل َنا َم ِزي َد ٱ ْلفَ ْ
ض ِل َخ ْيـ َر ٱلتﱠنَـ ﱡز ِل
سﻼَ ِم أَجْ َمـ َل َم ْيت َـ ٍة
أَمِ تْنَا علَى ٱ ِﻹ ْ
ق ِبﭑﻷ َ ْخيَـ ِار يَا ذَا ٱلت ﱠ َفـ ﱡ
ض ِل
ِل َن ْل َح َ
َوﻻَ ت َ ْ
شغَلَ ْن َق ْل ِبﻲ َو ِجسْمِ ﻲ ِبشَا ِغ ٍل
س ِّه ِل
َاي َوٱﻷ ُ ْخـ َر ٰى َو ِر ْزقِﻲ فَ َ
بِ ُد ْني َ
ب َوٱجْ عَ ْلنِﻲ ُكنُو َز ِغنًـى بِهَا
َار ّ ِ
أَي َ
سﻼَ ِم فِﻲ ُك ِ ّل َم ْو ِئ ِل
س ُرو ُر بَنِﻲ ٱ ِﻹ ْ
ُ
صلَـةً
ُكنُ َ
وز ُ
وم ِل ْل ُم ِريدِيـنَ ُو ْ
علُـ ٍ
بِـِنَ ْيل ِِه ُمـو ٱلـ ﱡز ْلفَ ٰى بِ ِع ْل ٍم َوأ َ ْك َم ِل
ِين ُم َؤيﱠدًا
مِ نَ ٱ ْل َكش ِ
ق ٱ ْليَق ِ
ْف مِ ْن َح ّ ِ

مسافرا مـع تﻼميـذه ،وفقـدوا
كان الجنيد
ً

َاش ـعِينَ ) البقــرة .(٤٥ :فقــد بلــغ الــورع
ْالخ ِ

الماء ،فأشـرفوا علـى المـوت ،فخـرج رجـل

بأهــل التمكــين ،إلــى أن يتــورع أحــدهم عــن

سـ ِ ّر ٱ ْلـ ُمنَ ﱠز ِل
ِب ُمحْ َكـ ِم آيَـا ٍ
ت ِب ِ

مــنهم يطلــب المــاء ،فوجــد بيعــة ،فاستســقى

نفســه وحســه ،إذا شــام منهمــا دخــان شــتات

اﻹ ـ ــان ٤٠٢/٣

صاحبها ،فأعطاه الماء ،فطلـب منـه أن يبـدأ

الوقت ،ولهيب التفرقة ،عن استجﻼء اﻷنوار

بأخوته ،فعجب الراهب ،وظن أن أحدًا علـى

لجوهر النفس ،وقد بينت فى كتـاب )أصـول

وجــه اﻷرض ﻻ ينــال هــذا المقــام ،فــأمره

الوصول( جمـﻼً مـن الـورع ،وفـى )شـراب

الراهب بإحضارهم ،فلما حضروا ،دفـع كـل

اﻷرواح( فراجعهما إن شئت المزيد.
اف َوأ َ ْرجُو حِ ْف َ
ظ ُرتْبَـ ِة أ َ ﱠو ِلـﻲ
أ َ َخ ُ

واحد منهم المـاء ﻷخيـه ليـؤثره علـى نفسـه،

) (١أخ جـ ــه ال هقـ ــى فـ ــى شـ ــع
ح ،٣٨٨٦وأح
) ( ال
٢

صـغيرا
حوضـا
فأشفق عليهم الراهب ،ومﻸ
ً
ً

َولَ ٰـ ِكنﱠنِﻲ ٱلـ ﱠط ﱠماعُ فِﻲ َخي ِْر َم ْوئِ ِل
سيِّدِي
اف ذُنُوبِﻲ بَ ْل َوأ َ ْر ُجـوكَ َ
أ َ َخ ُ

جميعـا
جميعـا ،فتنـاولوا
عنده وقال :اشـربوا
ً
ً

شـفِﻲ َ
َوأ َ ْط َم ُع فِﻲ َر ْ
ُور ٱ ْل ُمنَ ﱠز ِل
طه َ



ال

 ١٩٨/٣ح.١٣٠٧٤
لل هقى  ٢٠٩/١٠ح.٢٠٧٠٠

) (٣إح اء عل م ال ي لﻺمام الغ الى .١٠١/٤
) (٤أخ جـ ـ ـ ــه ال م ـ ـ ـ ـ

 ٥٦١/٤ح ،٢٣٢٢واب ـ ـ ـ ـ

ماجه  ١٣٧٧/٢ح.٤١١٢
) (٥أخ ج ـ ـ ــه ال مـ ـ ـ ـ

 ٥٥٨/٤ح  ،٢٣١٧وابـ ـ ـ ـ

ماج ـ ــه  ١٣١٥/٢ح ،٣٩٧٦وال هق ـ ــى ف ـ ــى ش ـ ــع
اﻹ ـ ــان  ٢٥٥/٤ح ،٤٩٨٧واب ـ ـ ح ـ ــان ٤٦٦/١
ح.٢٢٩

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

ب ﱠي ﱠنا فيما مضى الحكمة من إيجاد
الخلق ،وأنه سبحانه وتعـالى خلـق
وكرمه وفضﱠله على كثيـر
اﻹنسان ﱠ
مـن خلقـه كمـا قـال تعـالىَ  :ولَ َقـ ْد
ك ﱠَر ْمنَا َبنِي آد ََم َو َح َم ْلنـَ اهُ ْم ِفـي ْال َبـ ِ ّر
َو ْال َب ْحــ ِر َو َرزَ ْق َنــاهُم ِ ّمــنَ ﱠ
ت
الط ِّي َبــا ِ
يـر ِ ّم ﱠمـ ْن َخلَ ْق َنـا
َوفَ ﱠ
ضـ ْلنَاهُ ْم َ
ع َلـ ٰى َك ِث ٍ
ضـ ً
يﻼ) اﻹســراء ،(٧٠:وجعلــه
تَ ْف ِ
مـــؤهﻼً لظهـــور معـــاني أســـمائه
وصــفاته ،وأعــده لنيــل الكمــاﻻت
الروحانيـــة أو ارتكـــاب النقـــائص
الشيطانية.
ي
وأن سيدنا رسول ﷲ  هـو اﻹنسـان الكلـ ّ
الذي هو المظهر اﻷكمـل لظهـور معـاني أسـماء
ﷲ تعــالى وصــفاته ،وأنــه  أمــد اﻹنســان بكــل
كــائن فــي الســماء وطبقاتهــا وأجوائهــا ،وفــي
اﻷرض وأرجائهـا ،وفـي الريـاح ومهابهـا ،وفــي
اﻷفﻼك ومـداراتها ،فمـا مـن ذرة فـي العـالم مـن
علوه إلى أسفله ،بل من العرش إلـى الفـرش؛ إﻻ
وفيها خواص لنفـع العـالم والكـون كلـه لمصـالح
ت
س َم َوا ِ
س ﱠخ َر لَ ُك ْم َما فِي ال ﱠ
الناس ،قال سبحانهَ  :و َ
ٰ
ت
يعـا مِ ْنـهُ إِ ﱠن ِفـي ذَ ِلـكَ َﻵ َيـا ٍ
َو َما فِي ْ
اﻷر ِ
ض َجمِ ً
ِلّقَ ْو ٍم َيتَفَ ﱠك ُرونَ ) الجاثية.(١٣ :
بـيﱠن اﻹمــام المج ـ ّدِد الســيد محمــد ماضــي أبــو
العزائم حقيقة خلـق اﻹنسـان ومـا أودعـه ﷲ فيـه
ض َآيـاتٌ
من آيـات كمـا قـال تعـالىَ  :و ِفـي ْ
اﻷر ِ
صــــ ُرونَ 
ل ِْل ُمــــوقِنِينَ َو ِفــــي أَنفُ ِســــ ُك ْم أ َ َفــــﻼ ت ُ ْب ِ
)الذاريات (٢١-٢٠:ومن ذلك أن ﷲ تعالى خلـق
اﻹنسان جامعا لكل حقائق العوالم:



ففيــه الجمــاد :ﻷنــه مخلــوق مــن
الطين.
وفيــه النبــات :لقولــه تعــالىَ  :و ﱠ ُ
ض َن َب ً
اتــــ ـا
أ َ َنبــــ ـت َ ُك ْم ِمــــ ـنَ ْاﻷ َ ْر ِ
)نوح ،(١٧:فهـو كالشـجرة يمشـي
على اﻷرض ،إﻻ أنهـا شـجرة ﷲ،
فـــالرأس جـــذع ،والعنـــق ســـاقها،
والـــذراعان والفخـــذان أفرعهـــا،
وأصــــــابع اليــــــدين والــــــرجلين
أغصانها.
واﻹنسان حيوان :من حيث الطعام
والشراب والجمـاع واﻷخـﻼق البهيميـة ،ومـن
الناس من إذا غضب رفس كالحمـار ،أو ضـرب
برأسه كالعجل ،أو بطش بيده كاﻷسـد ،أو بصـق
كالثعبان ،حتى أن من الناس من إذا اشتد غضـبه
وبصق إلى العين أعماها ،وإلى الفـم قتـل ،وذلـك
لتسمم ريقه من شدة الغضب.
وفي اﻹنسـان الـنفس الملكيـة :التـي إذا صـفت
طوعــا لهــا؛
ملكــت الجســم الصلصــال ،فصــار
ً
الـــروح ،وتبـــدلت
وصـــارت أخﻼقـــه أخـــﻼق
ﱡ
اﻷوصــاف الحيوانيــة بأوصــاف الــنفس الملكيــة،
خيـرا مـن المﻼئكـة؛ ﻷن
فصار الجسـم ملَ ًكـا بـل
ً
ذلك الطين وذاك الحيـوان تخلـص مـن الشـواغل
والمﻼهي والحجب والموانع والسجون واﻷغﻼل
والقي ـود  -مــع تــوفر الــدواعي  ،-واتحــدت تلــك
بالروح؛ حتى صار اﻹنسان ُروحانيا.
القوى ﱡ
فما من شيء إﻻ واﻹنسان يشبهه من وجه:
فإنه كاﻷركان  -عناصر الحياة  -من حيث مـا
فيه من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة.
وكالمعادن من حيث هو جسم.
وكالنبات من حيث ما يتغذى ويتربى.

وكالبهيمة من حيث ما يحس ويتوهم ويتخيل ويتلذذ ويتألم.

تعرضها على الحس المشترك الذي هو واسطة بين النفس والحواس؛

وكالسبع من حيث ما يحرض ويغضب.

ﻷنه بواب المملكة؛ وهو يعرضها على القوة العقلية لتختار ما يوافـق

وكالشيطان من حيث ما يغوي ويضل.

وتطرح مـا يخـالف ،فسـبحان مـن جعـل هـذا الجسـم الصـغير عالَ ًمـا

وكالمﻼئكة من حيث ما يعرف ﷲ تعالى ويعبده ويطيعه.

تنطوى فيه العوالم.

وكاللوح المحفوظ من حيث قد جعله ﷲ مجمع الحِ كَم التـي كتبهـا



فيه على سبيل اﻻختصار ،فقد ذكر بعض الحكماء فـي بـدن اﻹنسـان
أربعة آﻻف حكمة ،وفي نفسه قري ًبا من ذلك.
وكالقلم من حيث ما يثبت بكﻼمه صور اﻷشياء في قلوب الناس،
كما أن القلم يثبت الحكم في اللوح المحفوظ.



ي التركيـب جمـع
واﻹنسان  -كما يقول اﻹمام أبو العزائم  :-مثنو ﱡ
ضدﱠين ،جمع فيه العناصـر المختلفـة حقائقهـا الماديـة ،وبـين
ﷲ فيه ال ِ ّ
الروح العناصر وهي مفارقـة
الروح المجردة كاملة ال ﱡنورانية ،فأ ِلفَت ﱡ
ﱡ
لها.
فهو مجموعة من جسـد جسـماني ونفـس ُروحانيـة وعقـل بينهمـا

واﻹنسان هو النوع الوسط بين المﻼئكة والحيوانات:

رقيب ،والنفس والجسد جوهران متضادان في الصفات ،متباينان فـي

فهو بالنسبة لغذائه ونموه وحسه وحركته :حيوان.

الغايات ،مشتركان في اﻷفعال العارضة وفي الصفات بﻼ مفاوضة.

وبالنسبة ﻹدراكه وقوة تصديقه بالغيب وتخيله الغائـب بالمشـهود

فاﻹنسان بمقتضى جسـده الجسـماني ميـال بطبعـه الحيـواني إلـى

ورقيه في مراتب العلو؛ حتى يدرك ما وراء المـادة ويبلـغ درجـة أن

البقاء في الحيـاة الـدنيا ،وكانـت معصـية آدم فـي الجنـة لتلـك البغيـة،

يأنس بالمفارق :ملَك مقرب.

فخلوده في الدنيا متمناه ،فيرتكب ﻷجل ذلك من الرذائل ما ﻻ يرضاه


ب فــي أحــد أعضــاء اﻹنســان وســع
ـر عجيـ ٍ
وقــد ألمــع اﻹمــا ُم بسـ ٍ ّ
برا في شبر؛ وهو الوجه والرأس:
السموات واﻷرض ولم يتجاوز ش ً
فتجد في الوجه آﻻت السـمع والبصـر والشـم والـذوق والنطـق
التي بها إدراك الحقائق الكونية ،وتجد في الرأس قوة الخيـال والـوهم
واﻹدراك والحافظة والمخيلة والحاكمة ،فسـبحان َمـن جمـع فـي هـذا
ـرا ينطـوي فيـه العــا َلم
العضـو الصـغير مـا جعــل اﻹنسـان عالَ ًمـا كبيـ ً
اﻷكبر.


نسـانَ
اﻹ َ
و ِلك َْون اﻹنسان من قوى مختلفة قال تعـالى :إِ ﱠنـا َخلَ ْق َنـا ْ ِ
مِ ن ﱡن ْ
َاج) اﻹنسان (٢ :أي :مختلطة من قوى أشياء مختلفة،
طفَ ٍة أ َ ْمش ٍ
و ِلك َْون العالم واﻹنسان متشابهين قيل :اﻹنسان عـالَم صـغير ،والعـالَم
إنسان كبير ،ولذلك قـال ﷲ تعـالى  :ﱠمـا خ َْلقُ ُكـ ْم َو َﻻ َب ْعـث ُ ُك ْم إِ ﱠﻻ َكـ َن ْف ٍس
َواحِ َدةٍ) لقمان (٢٨ :فأشار بالنفس الواحدة إلى ذات العالم.
فاﻹنسان مملكة عظيمة وعـالَم صـغير :الـنفس سـلطان المملكـة،
والعقل وزيرها ،والقوى جنودها ،والحس المشترك صاحب بريـدها،
واﻷعضاء خدمها ،والبدن كله محـل المملكـة ،والحـواس تسـافر فـي
جميــع اﻷوقــات فــي عالمهــا ،وتلــتقط اﻷخبــار الموافقــة والمخالفــة

ي.
ي وقصد اﻹنسان الغو ّ
ﷲ ،وهذا هو مطلب الجسم الدن ّ
الروح فهو من أجلها طالب للـدار اﻵخـرة ،وبغيتـه الوصـول
أما ﱡ
إليها بالقلب اليقظ والعين الساهرة ،ولذلك ترى أكثـر شـئون اﻹنسـان
وروحانية ،فهو بين حياة وممـات ،ونـوم
مثنوية متتابعة ،بين حيوانية ُ
ويقظة ،وعلـم وجهـاﻻت ،وتـذكرة وغفلـة ،وعقـل وحماقـة ،وفجـور
وعفة ،وبخل وسخاء ،وألم ولذة.
فتراه مترد ًدا بين صداقة وعداوة ،وذكاء وغبـاوة ،وفقـر وغنـاء،
وبســط وغنــى ،وخــوف ورجــاء ،وصــدق وافتــراء ،وهــرم وشــباب،
ومعصية فمتاب ،وخطأ وصواب ،وحق وباطل ،وقبح وحسن.
جمع ﷲ فيه اﻷضداد ،وتفضل عليه بخير اﻹمـداد ،أسـجد ﷲ لـه
مﻼئكته لما خلقه فيه من العجائب ،وحير فيه الحِ جا "العقل والفِطنـة"
ق يـتكلم فـي رقيـه مـع ﷲ
لما أودع فيه مـن الغرائـب ،فتـراه بـين را ٍ
شِفاهًا ،وبين ها ٍو إلى حضيض اﻷسفلين سِفاهًا.


واﻹنسان ُمر ﱠكب من النفس والبدن ،وهو الوسـط؛ وخيـر اﻷمـور
الوسط ،ولذلك كان أهل القرآن خير بني اﻹنسان؛ ﻷنهـم أمـة وسـط،
ﷲ في أحسن صورة ُرو ًحا و َبدَنا ،وميﱠزه بـالنطق والعقـل ِسـرا
ر ﱠكبه ُ
وجمـل باطنـَ ه بمـا هـو
ظاهره بالحواس والحظ اﻷوفـى،
وعل ًنا ،زيﱠن
ﱠ
َ
أشرف وأقوى ،ومنحه الذكر والفكر والحفظ.



سفيان؟ … فقال :حين غاب عني مثلك من حلماء قومي … وحملني
ﻻ يحاط بعوارض الفزع التي ألمت بالعالم اﻹسـﻼمي مـن جـراء
هذه المقتلة الباغية ،ولكنهـا قـد تتمثـل فـي عـارض واحـد يـدل علـى
كثير ،فإن الخبر الذي ذاع عن تسيير ُحجْ ر وأصحابه إلـى دمشـق لـم
يكد يصل إلى السيدة عائشة بالحجاز؛ حتى أوفدت عبـد الـرحمن بـن
الحارث يتشفع فيـه وفـي صـحبه ،وهـي ﻻ تنسـى أن أعـوان معاويـة
قتلوا أخاها محم ًدا شر قتلة ،وﻻ يخفى عليها غلو ُحجْ ر وأصحابه في
حب علي وشيعته ،وبينها وبين العلويين من الجفوة ما هو معلوم.

ابن سمية فاحتملت … وسألته السيدة عائشة تقول :لوﻻ أنـا لـم نغيـر
شيئًا إﻻ صارت بنا اﻷمور إلى ما هو أشـد منـه؛ لغيرنـا مقتـل ُح ْجـر
معتمرا ،وكـان الحسـن البصـري
… أما وﷲ إن كان لمسل ًما حجا ًجا
ً
الزاهد المعروف يقول :أربع خصال كن في معاوية لو لم تكن فيه إﻻ
واحدة؛ لكانت موبقة) ،(١ثم أحصاها وذكر منها مقتل ُحجر" :فيا ويﻼً
له من ُحجر ،يا ويﻼً له من ُحجر ،يا ويﻼً له من أصحاب ُحجر".
وفي رثاء ُحجر تقول هند بنت زيد اﻷنصارية:

وقد فات معاوية كل عذر في هذه المقتلة؛ حتى ما كان مـن عـذر
واه كعذر ابنه يزيد في مقتلة الحسين ،فإن يزيد قد أحال الـذنب علـى
عبيد ﷲ بن زياد ،وانعكست اﻵية في أمر معاوية و ُحجْ ر ،فكان زيـاد
هو الـذي نفـض يديـه مـن وزر هـؤﻻء الشـهداء وألقـاه علـى مـوﻻه،

ومعذرة معاوية هذه خليقة أن تدعونا إلى تصديق الوصـية ،التـي

وضاق موﻻه بانتحال المعـذرة بعـد حـين ،فكـان جوابـه لسـائليه ممـا

أوصاه بها أبوه حين سافر إلـى الشـام ،فقـد يسـتكثر علـى معاويـة أن

يخجل الطفل بين الصغار فضﻼً عن العاهـل بـين الساسـة وفـي ذمـة

يؤمر بمراجعة أبيه في كل كبيرة وصغيرة قبل أن يحـدث بينـه وبـين

التاريخ … قال له عبد الرحمن بن الحارث :أين غاب عنك حلم أبـي

أمرا في خصومة أو قطيعة ،وقد يستكثر عليه أن يصفعه صافع،
أحد ً



فﻼ يقتص لنفسه؛ حتى يسأل أبـاه ويترقـب الجـواب منـه ،فـإذا كـان
الرجل يرتضي من معاذيره أن يقوده ابن سمية فينقاد؛ ﻷنه لـم يجـد
حوله رجﻼً رشي ًدا ،فليس بالكثير أن يـؤمر بمراجعـة أبيـه فـي شـتم
شاتم وضرب ضارب ،وهو فـي مقتبـل الشـباب قبـل الوﻻيـة وقبـل
الخﻼفة.
ولسنا نفهم من ذلك أن معاوية كان في حكم القاصـر فـي شـبابه
وكهولته ،ولكننا نفهم أن أباه كان يعرفه ،وكان يعرف أنـه ﻻ يحـتكم
إلى طبيعة تغضب من اﻷمور بمقاديرها.
حدث صاحب العقد الفريد في الجزء اﻷول عن أبـي حـاتم عـن
العتبي قال" :قدم معاوية من الشام وعمـرو بـن العـاص مـن مصـر
على عمر بـن الخطـاب ،فأقعـدهما بـين يديـه وجعـل يسـائلهما عـن
أعمالهما إلى أن اعترض عمرو في حديث معاوية ،فقال له معاوية:
ي تقصـد؟! هلـم تخبـر أميـر المـؤمنين عـن عملـي
أعملي تعيب وإلـ ﱠ
وأخبره عن عملك ،قال عمرو :فعلمت أنه بعملي أبصر مني بعمله،
وأن عمر ﻻ يدع أول هذا الحديث؛ حتى يصير إلـى آخـره ،فـأردت
أن أفعل شيئًا أشغل به عمر عن ذلك ،فرفعت يدي فلطمت معاويـة،
أمرا دونه ،فأرسل عمر إلـى
فقال معاوية :إن أبي أمرني أﻻ أقضي ً
أبي سفيان ،فلما أتاه ألقى له وسـادة ،وقـال :قـال رسـول ﷲ :
إذا أتاكم كريم قوم فـأكرموه ،ثـم قـص عليـه مـا جـرى بـين عمـرو
ي؟ أخـوه وابـن عمـه ،وقـد أتـى غيـر
ومعاوية ،فقال :لهذا بعثـت إلـ ﱠ
كبير ،وقد وهبت ذلك له".
وصاحب العقد  -على هـواه اﻷمـوي  -يسـوق هـذه القصـة فـي

غضب يتغاضب بالرأي واﻻختيار فيخطئه التقدير.
وموقف معاوية بن أبـي سـفيان مـع ُحجـر بـن عـدي وأصـحابه
ظاهرة نفسية معهودة في الطبائع التي ت ُصدم ،فتقبل الصدمة وتحـذر
من اﻻندفاع ،ولكنها إذا تركت بـﻼ صـدمة تردهـا لـم تعـرف حـدود
اﻻرتداد ،وﻻ تأبى أن تستسلم لﻼندفاع.
تلك الظاهرة مـن مورثـات طبيعـة المطـاردة فـي اﻹنسـان وفـي
سبُ ِع من قبله … فقد علم المراقبون لطبائع الحيـوان أن
الحيوان أو ال ﱠ
المطاردة عنده تقـوم علـى حركـات متتابعـة ،وﻻ تقـوم علـى حركـة
واحدة ،فإذا لمح الحيوان من خصمه أنه يجفل منه أخذ في الهجـوم،
وإذا عدا خصمه أمامه أخذ فـي العـدو وراءه ،وإذا أدركـه ولـم يجـد
منه مقاومة تمادى في صرعه وافتراسه ،ولعله لو وقف أمامه رابط
الجأش من مبدأ اﻷمر لم تتنبه فيه حركة الهجوم ،فحركة المطـاردة،
فحركة اللحـاق واﻻفتـراس ،وعـرف صـادة اﻷسـود  -وهـي أخطـر
السباع  -أنها تتردد إذا واجهها اﻹنسان ثابت النظر ،راسخ القدمين.

سياق الثناء ،ولسنا نفهم من ذلك أن أباه كان يعـرف ،وكـان يُعـرف
أنه ﻻ يحـتكم إلـى طبيعـة تغضـب مـن اﻷمـور بمقاديرهـا ،وأنـه إذا



يطلقوا القبح وقد لونوا وجهه بمسوح

يلف أيامنا ،ويُطمع فينا السـلطان والقرصـان

الجمــال .ســينجحون إلــى حــين ،لكــن

والسجان.

مآلهم إلى إخفاق .وقتهـا فقـط سـيقول
الغيم:

ﻻ تتردد ،فاﻹقدام مـن أخـﻼق الفرسـان،
ومن شيم الـذين يحرصـون علـى أن يتركـوا

ـ أنــا المطــر والمــاء ،والــزرع

وراءهـــم عﻼمـــة وﻻ يمـــرون علـــى الـــدنيا
مرورا خافتًا باهتًا ،وهو فضيلة مـن فضـائل
ً

البهي ،والثمر الجني.
بعــد طــول جــدل ينتهــون إلــى مــا كــانوا

وقتها أنا الذي أجرى فوق الجسر أشعر

الــذين يرفضــون أن يكونــوا مجــرد رقــم فــى

يصرخون به ،يثرثـرون حولـه ،دون فائـدة.

أنــه يعلــو بــي ،ويعلــو ويعلــو؛ حتــى يكــون

طابور ﻻ ينتهى ،ونقطـة ضـائعة فـى زحـام

وقتها سيشعر الفﻼحـون أن الغـيم لـيس لهـم.

بوســعي أن أمســك بيــدي الســحاب؛ ﻷنــي ﻻ

خانق ،وصفر على الشمال ،وقشـة فـى ريـح

وأن ريحهم ﻻ تهز أغصان الشـجر فيتسـاقط

أتردد ،فافعل أنـت اﻷمـر نفسـه ،وكـن علـى

عاصف ،وفقاعة فى شـمس حارقـة ،وشـىء

منهــا ثمــر جنــي ،إنمــا هــي تلــك التــي تســلخ

دربي.

ﻻ يشغل أى حيز من الفراغ.

الفرع من أخيه ،وتسقط اﻷسوار القائمة على

ﻻ تتــردد ،قــم واغــرس شــجرة تظلــل

ﻻ تتردد ،انفض عن نفسك الكسل ،وعن

حواف الحدائق .حينئذ يـا أيهـا الـذي نناديـه

رأسك فى هـذه الصـحراء الجـرداء .وازرع

قلبــك الخــوف ،وعــن عقلــك التيــه ،واحــزم

وينتظرنا ،سيولد الغيم اللطيف المثقل بالماء،

ً
قلــيﻼ مــن القــبح
وردة تحجــب؛ حتــى ولــو

أمرك ،وسر فى سبيلك وﻻ تتراجـع ،فـالخط

ليســقى زرعنــا وضــرعنا ،ويقــول ﻷنصــار

والتوحش الذى نعـيش فيـه .وضـع لبنـة فـى

المستقيم أقرب الطرق إلى الهدف ،والصـدق

البور والقحل واليباب والبوار والخسران:

جدار صغير تكالبت عليه كل عوامل التعرية

نجاة ،والحيـاة تفـتح ذراعيهـا ﻷولـى العـزم،

ـ تراجعوا.

من أجل أﻻ ينمو ويعلو ويقيم ظهره المكدود.

والنوافذ الضيقة تحتاج دو ًما إلى مـن يخمـش

لــن يمتثلــوا ،ســيحاولون مــن جديــد أن

وأطلــق كلمــة تهــز الصــمت والخــرس الــذى

أطرافها فتتسع ،ويضرب جنباتها فتصير با ًبا



عاليـ ـا يســـمح بمـــرور أصـــحاب الهامـــات
ً

ريــح عاصــف ،وﻻ قطــرة عذبــة فــى بحــر

وخيــر الخطــائين التوابــون .فــﻼ تخــف مــن

المرتفعة ،والمقامات الرفيعة.

مديد ،وﻻ حصاة فى جبل أشم.

الخطأ ،وﻻ مـن الفشـل ،بـل حـاول وحـاول،

ﻻ تتــردد ،اجلــس مــع نفســك ولــو قلــيﻼً

ﻻ تتردد ،وﻻ تترك الزمن يديرك وأنـت

لتصــنع قــرارك ،فــإن بانــت لــك مﻼمحــه،

تـــدير ظهـــرك ﻹرادتـــك ،بـــل أدر الـــزمن،

فتوكــل وﻻ تتواكــل ،فــالرأى الســديد تقتلــه

واجعله يجرى لصالحك ،فالوقت سيف ،وكل

العزائم الخائرة ،واﻹرادات الهشـة ،والكلمـة

السيوف تجتمع على من يجلس منكمشًا كفأر

الصــادقة الصــائبة تحتــاج إلــى مــن ﻻ يهمــل

مــذعور ،بينمــا كــل شــىء أمامــه يفــتح لــه

تتويجهــا بالفعــل النــاجع النــافع ،فكــن ممــن

ذراعيه ،ويقول له فى صوت يهز أعماقه:

ً
أفعــاﻻ ،وممــن يــأتى مــا
يتبعــون اﻷقــوال

ـ تقدم وﻻ تحجم ،فكل شىء بوسعك ولك

يسلكونه موافقًا لما يفكـرون فيـه ويعتقدونـه،

وملكك ،الماء والكﻸ والنار ،الثـروة والجـاه،

فالضجيج بﻼ طحن خبل ،والثرثرة بﻼ جهـد

الســعادة والرضــا ،مكانــك الــذى ﻻ يجــب أن

هباء ،والحركة التى ﻻ تدفعك إلى اﻷمـام قـد

تتركه أب ًدا ،موقعك الذى يجب أن ترابط فيه،

تجعلك تجثو على ركبتيك فى مكانك.

حقــك الــذى يجــب أﻻ يغتصــبه منــك أحــد،

أرض ـا قطــع ،وﻻ
ﻻ تتــردد ،فالمنبــت ﻻ
ً

واجبك الذى ﻻ ينبغى أن يقوم به غيرك.

ظهرا أبقى ،والمجد يرتفع بنيانه على أكتاف
ً

ﻻ تتــردد ،وﻻ تخــدع نفســك بــأن تنطلــق

مــن يمضـــون فــى ســـبيلهم بثقــة واقتـــدار،

بعي ـدًا ،وتبــدأ مــن النهايــة ،فالبــدايات أبــواب

والفرص العظيمة السانحة تضـيع أمـام عـين

الســاعين باجتهــاد إلــى النهايــات ،والنهايــات

من ﻻ يعـرف فضـيلة اﻹقـدام ،واﻷلـف ميـل

تتجــدد لمــن يســتطيعون أن يوســعوا غــرف

تبدأ بخطوة ،ومن يمش فـى مناكـب اﻷرض

الحيــاة المظلمــة ،ويؤمنــوا بــأن مــا ﻻ يميتنــا

يجد رزقه ،والقاعد المتقاعد لن يحصد سوى

يقوينــا ،وأن كثــرة الســقوط تعلــم الوقــوف،

مــرة ومــرات وألــف مــرة؛ حتــى تصــل إلــى
الغاية التى تصبو إليها.
ﻻ تتــردد ،فــى أن تبــوح بمــا تحــب لمــن
تحــب ،فــالبوح يــريح الــنفس ويــردى النــدم،
والفرسان هـم مـن يواجهـون مصـائرهم فـى
صبر ،وينسون ذواتهم ﻹسعاد من يعشـقون،
وﻻ تأســـف أبـــدًا علـــى جرأتـــك وعزتـــك
وخطواتــك التــى قطعتهــا إلــى اﻷمــام ،فــإن
حصدت فر ًحا فـاغتبط ،وإن أصـابك حـزن،
فتيقن أنه سيصغر؛ حتى يتﻼشى ،وأنـك فـى
النهاية قد حصدت ذكريات جميلة ﻻ تفنى.
ﻻ تتردد ،لكن إيـاك أن تتهـور ،فـالتهور
آفة ،وقفزة فى الفراغ .وإياك أن تسارع إلـى
أخــذ مــا لــيس لــك بوجــه حــق ،فهــذا طمــع
وخسـة .وإيـاك أن تسـارع إلـى حصـد ثمــرة
مرة ورزق حرام .فاﻹقدام خير وﻻ يكون إﻻ
بخيــر ومــن أجــل خيــر ،وغيــر ذلــك تكالــب
وانتهازية وحيوانيـة ،وإصـرار علـى إعـﻼء

البوار.

قانون الغـاب ،وتحويـل النـاس إلـى وحـوش

ﻻ تتردد ،إن لم تفهم اسـأل وﻻ تسـتنكف

ضارية.

اﻻستفهام مهما كانت قيمة وقامـة مـن توجـه
إليه السؤال ،وﻻ تعش فى أحﻼم اليقظة ،بـل

ﻻ تتردد ،حدد هـدفك ،وضـع خياراتـك،

عش فى الحقيقة وواجه مصيرك بكل اقتدار،

وادرس المزايا والعيوب ،الحلو والمر ،وكن

وﻻ تحقر من نفسك ،وثق أنك لست أقل مـن

ً
مؤمنـا بــأن القــرار الخــاطئ الــذى نصــححه

اﻵخرين ،فكـل النـاس ﻵدم وآدم مـن تـراب،

كثيرا من العيش بﻼ
ونصوبه ونعززه أفضل
ً

وتصرف على أنك لن تكون أبـ ًدا ريشـة فـى

قرار ،فقم ،وكن مع المطر ﻻ مع العاصفة.



) ...وحقيقــة مــذهب



اﻷشــــعري أنــــه ســــلك
ً
طريق ـا بــين النفــي الــذي



هــو مــذهب اﻻعتــزال،
وبـين اﻹثبـات الـذي هـو
 -٣المنهجية العلمية الدقيقة فـي تنـاول اﻷمـور :امتـاز مـذهب

مـــذهب أهـــل التجســـيم،

اﻹمام اﻷشعري ومدرسته من بعـده بدقـة المـنهج ،فمـنهج اﻷشـعرية

ونــاظر علــى قولــه هــذا

قائم على الموضوعية ،وعلى اعتماد جميع اﻷدلة ،فهم ينظرون إلـى

واحتج لمذهبه فمال إليـه

القرآن الكريم كأنه آية واحـدة ،وإلـى السـنة كـذلك ،دون أن تحكمهـم

جماعـــة وعولـــوا علـــى

اﻻنتقائية ،بينما الفرق اﻷخرى كل فرقة تر ّكز على جانب من اﻵيات

رأيه (...فانتشـر مـذهب

الموافقــة للهــوى ،وتــدع مــا خــالف الهــوى ،وانطﻼقً ـا مــن هــذا قــام
اﻷشعرية بالتوفيق بين اﻷدلة القرآنية وإيضاح ما قد يتوهمه الجاهـل
ضا بينها ،أو بينها وبين العقل ،وهذه عﻼمة مميـزة نجـدها عنـد
تعار ً
جميع أتباع اﻹمام اﻷشعري ،كسيف السنة الباقﻼني وهـو مـن أبـرز
رجال مدرسة اﻹمام اﻷشعري؛ حتى كان يسمى :اﻷشـعري الثـاني،







أبي الحسـن فـي العـراق
مــن نحــو ســنة  ٣٨٠هـــ
وانتقــل منــه إلــى الشــام
وإلــى مصــر علــى يــد
الملــك الناصــر صــﻼح
الدين يوسف بـن أيـوب،

وإمام الحرمين الجويني ،وحجة اﻹسﻼم الغزالي ،والقاضي أبي بكر

ومــن بعــده مــن ملــوك

بن العربي ،وشيخ اﻹسﻼم فخر الـدين الـرازي وغيـرهم ،بـل كـانوا

اﻷيـــوبيين .وإلـــى بـــﻼد

متيقظين إلى أن دعوى التناقض المزعوم بين آيـات القـرآن ﻻ تسـلم

المغرب على يد أبي عبد

حتى تكون لذات النص القرآني وليس لمذهب المفسر .بهـذه النظـرة

ﷲ محمد بن تـومرت...

الشمولية الدقيقة الواعية تعامل اﻷشعرية مع كتاب ﷲ تعـالى ،وهـذا

وقــد انتشــر مــذهب أبــي
الحســـن اﻷشـــعري فـــي

من أسباب جاذبية هذا المذهب حيث اتبعه معظـم اﻷئمـة المتبـوعين.

أمصــار اﻹســﻼم بحيــث

وقد تولى أئمة اﻷشعرية التوفيق بين المعقول والمنقول باعتمـاد كـل

نسي غيره من المـذاهب

من العقل والنقل؛ ومن ذلك كتب الغزالـي )إلجـام العـوام( و )قـانون

وجهــل؛ حتــى لــم يبــق

التأويل( و)فيصل التفرقـة بـين اﻹسـﻼم والزندقـة( وغيرهـا ،وفخـر

اليــوم مــذهب يخالفــه إﻻ

الدين الرازي في )تفسيره الكبير( وكتابه )أسـاس التقـديس( وغيـره.

أن يكــون علــى مــذهب

وحول منهج اﻹمام اﻷشعري التوفيقي يقول تقي الدين المقريزي في

بعض الحنابلة أتباع تقي

المواعظ واﻻعتبار بذكر الخطط واﻵثار:

الدين ابن تيمية.





المتشـــــابهة مـــــذهبان؛



أحدهما :أنه إذا مرت به
آيــة ظاهرهــا يفهــم منــه

مــن أهــم مبــادئ ومعتقــدات اﻹمــام اﻷشــعري التــي أسـس عليهــا

الجســمية كاليــد والجنــب

مذهبه في اﻻعتقاد:

ردهــا بالتأويــل إلــى مــا

 .١ﷲ تعـالى واحـد ﻻ شـريك لـه ،قــديم ﻻ بدايـة لـه وأثبـت هــذا

ينفي الجسـمية ،والبحـث

الوجود باﻵيات القرآنية وباﻷدلة المنطقية.

عن معاني هذه الكلمـات

 .٢ﷲ تعالى يعلم الواجب والجائز والمستحيل ،محيط بكل شـيء

في لغة العرب واختيـار

وحاضرا ومستقبﻼً.
ماض ًيا
ً

أليقهــــا بــــا تعــــالى،

 .٣القرآن الكريم من حيث هو كﻼم ﷲ تعالى بالحقيقـة هـو قـديم

والثاني :أنه يمر بها كما

أزلي ،ومن حيث هو ألفاظ تُنقل وتسمع هو ُمحدث ومخلوق.

جـاءت ﻻ يتأولهــا ويكــل

 .٤أفعال العباد كلها مخلوقة وﷲ تعالى هو خالقها ،والعبد عاجز

العلم بهـا إلـى ﷲ تعـالى

عن خلق أعماله ،إﻻ أن لﻺنسـان قـدرة علـى اﻷفعـال اﻹراديـة فقـط،

مـــــن غيـــــر اعتقـــــاد

واﻹنسان كاسب لهذه اﻷفعال ،ينال الثواب والعقاب عليها.

الجســمية ،مــع اﻻعتقــاد

سك بكل ما جاء في القرآن والسنة الصحيحة فـي كـل مـا
 .٥التم ّ

الجــــازم أن ظواهرهــــا

يتعلّ ـق بصــفات الخــالق ،وعلــى المــؤمن المســلم عــدم الســؤال عــن

المحسوســة غيــر مــرادة

معانيها.

قطعــا ،فيقــول المفســر:
ً

 .٦اﻻعتقاد بأن اﻹيمان هو التصديق بالقلب ،أمـا القـول باللسـان

ﷲ أعلم بمراده ،ويكفـي

والعمل بـالفرائض فهمـا مـن فروعـه .والشـفاعة واردة فـالنبي يشـفع

اﻹنسان ل َيسلَم أن يقـول:

ﻷمته.

آمنت بجميع ما جاء عن

 .٧رؤيــة ﷲ ف ـي اﻵخــرة للم ـؤمنين أمــر جــائز ،وقــد ب ـيّن ذلــك

ﷲ وعــــن رســــول ﷲ

باﻵيات القرآنية واﻷدلة العقلية.

وعلى مراد ﷲ تعالى.

 .٨السببية الحقيقة لكل ما يحدث ليس النظام المقـرر والنـواميس

يقـول شــيخ اﻹســﻼم

الطبيعية بل هو ﷲ تعالى.

فخر الـدين الـرازي فـي

كتابـا وسـنة،
وقد تميزت قراءة اﻹمام اﻷشـعري للـوحي اﻹلهـي ً
على أساس أن هنـاك نصـوص مـن كتـاب ﷲ تعـالى ﻻ نفقـه معناهـا

كتابــه أســاس التقــديس:

وظاهرها يثبت تعالى شيئًا من صفات المخلوقات وهو غير مراده
ير﴾
ْس َكمِ ْث ِلـ ِه َ
شـ ْي ٌء َو ُهـ َو ﱠ
صـ ُ
السـمِ ي ُع ال َب ِ
قطعًا ،فا تعـالى يقـولَ ﴿ :لـي َ

حاصــل هــذا المــذهب -
مذهب السلف  -أن هـذه

)الشورى (١١ :فهناك فارق بين المخلوق والخـالق ،وكـل مـا خطـر

المتشابهات يجب القطـع

ببالك فا خﻼف ذلك؛ فمخالفة ﷲ تعالى للحوادث صفة قطعية متفق

فيها ،بأن مراد ﷲ تعالى

مرجعـا عنـد النـزاع فـي نـص
عليها بين المسلمين ،فينبغي أن تكـون
ً

منهـــــا شـــــيء غيـــــر

الرحْ َم ُن
مختلف فيه بينهم .ومن هذه النصوص قوله سبحانه وتعالى ﴿ :ﱠ

ظواهرهـــا ،ثـــم يجـــب

سو َ
ْف َيشَا ُء﴾
علَى ال َع ْر ِش ا ْست ََوى﴾ )طهَ ﴿ ،(٥ :بلْ َيدَاهُ َم ْب ُ
َ
َان يُن ِفقُ َكي َ
طت ِ

تفويض معناها إلـى ﷲ،

)المائدة (٦٤ :ونحوها ،فهـذه النصـوص يمتنـع حملهـا علـى الحقيقـة

وﻻ يجوز الخـوض فـي

التي تتبادر إلى الذهن .ولﻺمام اﻷشعري ومدرسـته فـي هـذه اﻵيـات

تفسيرها.






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

)(١

حياتها الشاقة:

أثرت القربة بنحرهـا،
واستقت بالقربة؛ حتى ّ

كانــت الســيدة فاطمــة  تقــوم علــى

وكانت تنظف بيتها؛ حتى تغبر ثيابها ،وتوقد

وصفها :

خدمة زوجها وأوﻻدها ،ورعاية البيت ،فكان

تحت ال ِقدر؛ حتى تغبر ثيابها .وكانت السـيدة

جاء فى كتاب "كشـف الغمـة" أن بعـض

يصيبها التعب والمشقة ،وقـال عنهـا زوجهـا

فاطمة  تشكو الضعف ،وتشارك زوجها

الوعـــاظ ذكـــر فـــى كﻼمـــه الســـيدة فاطمـــة

ي بن أبى طالب  :لقد تزوجت فاطمة
عل ﱡ

الفقر والتعب نتيجة للعمـل الشـاق الـذى أثـر

الزهراء عليها رضـوان ﷲ تعـالى وسـﻼمه،

ومــا لــى ولهــا خــادم غيرهــا ،ولمــا زوجهــا

فى جسـديهما .وعنـدما جـاءت أباهـا لتطلـب

وما وهبهـا ﷲ مـن المزايـا والفضـائل ،ومـا

أرسل معها بخميلة ووسادة

منه خادمة تساعدها فى العمل لـم تسـتطع أن

وسمها من ميسـم الحسـن والجمـال والبهـاء،

وجرتين،
أدم حشوها ليف ،ورحاءين وسقاء
ﱠ

ي
تطلب ذلك استحياء منـه فتـولى اﻹمـام علـ ﱞ

فأخذته النشوة واستخفه الطرب ،فأنشد يقول:

فكانت تجر بالرحاء؛ حتى أثـرت فـى يـدها،

عنها السؤال وهى مطرقة فى استحياء .لكـن

رسول ﷲ 

خير لكما من خادم" ]البخارى( .

خجﻼً من نور بهجتها
تتوارى الشمس بالشفق

الرســول  قــال
لهما فـى رفـق وهـو

وحيـاء مـن شمائلها

يقـــدر حالهمـــا" :أﻻ

يتغطى الغصن بالورق

أدلكمــا علــى مــا هــو

وعن صفة فاطمة الزهراء يقول الشاعر

خير لكما من خـادم؟

فى ذلك :

إذا أويتمــــــا إلــــــى

بيضاء تسحب من قيام شعرها
وتغيـب فيـه وهو داج أسحم

فراشكما ،أو أخـذتما
فكبــرا
مضــاجعكماِّ ،

فكـأنها فيـه نهـار مشـرق
وكأنـها ليـل علـيها مظـلم

أربعـــــا وثﻼثـــــين،
ً

المفكر الصوفي
المستشار


وســـــــ ِّبحا ً
ثﻼثـــــــا

وفاتها:

وثﻼثــــين ،واحمــــدا

بعد ستة أشهر مـن وفـاة الرسـول 

ثﻼثًا وثﻼثين ،،فهـذا

انتقلت السيدة فاطمة إلى جوار ربها ،ودفنت



بالبقيع فى ليلة الثﻼثاء ،الثالث من رمضـان،




ثمانية وعشرين عا ًما.

   
  

   
  
  
  




سنة إحدى عشرة من الهجرة ،وكان عمرهـا

رثاؤها:
يروى أن اﻹمام عليا كرم ﷲ وجهه ،لما
تولى مـواراة جسـدها الطـاهر التـراب ،قـال
عند قبرها:
"السﻼم عليك يا رسول ﷲ ،عنـى وعـن
ابنتك النازلة فـى جـوارك والسـريعة اللحـاق
بك ،ق ّل يا رسول ﷲ عـن صـفيتك صـبرى،
ورق عنهــا تجلــدى ،إﻻ أن لــى فــى التأســى
بعظيم فرقتك وفادح مصـيبتك موضـع تعـز،
فلقد وسدتك فى ملحودة قبرك ،وفاضت بـين
نحــرى وصــدرى نفســك ،ﱠ
فإن ـا

ﱠ
وإن ـا إليــه

الخشــنى قــال :كــان رســول ﷲ " إذا
رجع من سفر أو غزاة أتى المسـجد فصـلى

فاطمة؟( قال على :يـا رسـول ﷲ لـم سـميت

فاطمة؟ قال) :إن ﷲ 

قد فطمها وذريتهـا

مــن النــار يــوم القيامــة(] .أخرجــه :الحــافظ
الدمشقى[.

راجعون .فلقد اسـترجعت الوديعـة ،وأخـذت

عن ابن عباس  قال :قال رسول ﷲ

الرهينــة ،أمــا حزنــى فســرمد ،وأمــا ليلــى

) :إن ابنتـــى فاطمـــة حـــوراء ،إذ لـــم

فمسهد ،إلى أن يختار ﷲ لى دارك التى أنت
بها مقيم" ...

تحض ولم تطمث ،وإنما سميت فاطمـة؛ ﻷن

ﷲ

إلــى أن قــال" :والســﻼم عليكمــا ســﻼم
مودع ﻻ قا ٍل وﻻَ سِئ ُم ،فإن أنصرف فﻼ عـن
مﻼلة ،وإن أقم فﻼ عن سوء ظن بما وعد ﷲ
الصابرين ."،ثم تمثل فقال:

ى كثيرة
أرى علـل الدنيا عل ّ
وصاحبها حتى الممات عليل
لكل اجتماع من خليلين فرقة
وكل الذى دون الفراق قليل
وإن افتقادى فاط ًما بعد أحمد
دليل على أن ﻻ يدوم خليل

فطمها ومحبيها من النار(] .أخرجـه

النسائى[.

فيــه ركعتــين ثــم ثنــى بفاطمــة ،ثــم يــأتى
أزواجه" .وبسنده عن ابـن عمـر  قـال:
إن النبــى  كــان إذا ســافر كــان آخــر
الناس عهـ ًدا بـه فاطمـة ،وإذا قـدم مـن سـفر
كان أول الناس به عه ًدا فاطمة .
 -٣أنها سيدة نساء العالمين :ففى الحليـة
ﻷبى نعيم بسـنده عـن مسـروق عـن عائشـة
 قالت :كنـا عنـد النبـى  وهـو فـى
مرضــه اﻷخيــر ،فجــاءت فاطمــة تمشــى مــا

تخطئ مشيتها من مشـية النبـى 

شـيئًا،

فلما رآها قال) :مرح ًبا بابنتى( ،ثـم قـال) :يـا
فاطمــة ،أﻻ ترضــين أن تكــونى ســيدة نســاء
العــالمين ،وســيدة نســاء هــذه اﻷمــة ،وســيدة
نساء المؤمنين(.

عن أبى هريرة 

قـال :قـال :رسـول

ﷲ " :أن ً
ملكــا مــن الســماء لــم يكــن

وعــن عبــد ﷲ بــن مســعود ،عــن النبــى

زارنى ،فاستأذن ربى فى زيـارتى ،فبشـرنى

قال) :إن فاطمة حصنت فرجها فحرم

وأخبرنى أن فاطمة سيدة نساء أمتـى" ]رواه

ﷲ ذريتها على النار(] .أخرجه أبو همام فى

اﻹمــام أحمــد[ .وروى ابــن عبــد البــر ،أنــه

فوائده ،والبراز وأبو يعلى[.

 قـــال لهـــا) :يـــا بنيـــة أﻻ ترضـــين أن



 -٢أنها بضعة الرسـول  وحبيبتـه:

تكونى سيدة نساء العـالمين( ،قالـت :يـا أبـت

فقد روى البخـارى فـى صـحيحه بسـنده ،أن

فأين مريم؟ قال) :تلـك سـيدة نسـاء عالمهـا(.

رسول ﷲ  قـال) :فاطمـة بضـعة منـى
فمن أغضبها فقد أغضبنى(.
روى مسلم فى صـحيحه ،أن رسـول ﷲ

أحاديث خاصة بفضائل فاطمة :

 قال) :إنما فاطمة بضعة منى ،يريبنـى

 -١أن ﷲ فطمها وذريتها من النار :فعن

ما رابها ،ويؤذينى ما آذاها(.

ي ٍ كــرم ﷲ وجهــه قــال ،قــال رســول ﷲ
عل ـ ّ

شــدة حــب النبــى  لفاطمــة :روى

 لفاطمة) :يا فاطمة ،أتدرين لـم سـميت

الحاكم فى المسـتدرك بسـنده عـن أبـى ثعلبـة



وفــى روايــة النســائى "وأخبرنــى أنــى ســيدة
نساء أهل الجنة إﻻ مريم ابنة عمران" .وفـى
رواية للبخارى أنه  قال) :فاطمة سـيدة
نساء أهل الجنة(.
) (١صـ ـ ـ ـ ـ ح ال ـ ـ ـ ــار  ،ج  ٧ص ١٢٠
ال ع .

ع ـ ـ ـ ــة

حادثة إلقاء الشرطة الهندية القبض ﻋلــى
اتقرير الذي ذكرناه في نهايــة المقــال

طالــب هنــدي مســلم بتهمــة إغــواء فتــاة

الســــابق :يصــــف الظــــاهرة باﻷدلــــة

هندوســية للــزواج منــه مــن أجــل تغييــر

ضا أبرز المفاهيم فــي
والحوادث ،مستعر ً

دينهــا واﻋتنــاق اﻹســﻼم  -الضــوء ﻋلــى

هذا الصــدد بشــأن ظــاهرة نهايــات العــام

ظاهرة جهاد الحب وأﻋادت إلى الواجهة

مشــيرا إلــى أن "مفهــوم جهــاد
الحــالي،
ً

الحديث ﻋــن أســاليب تعتمــدها وتشــجعها

ـروج لــه منظمــات اﻹســﻼم
الحب الذي تـ ّ ِ

جماﻋات اﻹسﻼم اﻻجتماﻋي للتمدد فكريا

السياسي يثير جدﻻً متصاﻋ ًدا خاصة فــي

وتنظيميا.

الــدول التــي يتواجــد فيهــا المســلمون مــع

حتـ ـى الموســـوﻋة الدوليـــة العالميـــة

ديانات أخــرى ،فضـﻼً قــد حفلــت مواقــع

ويكيبيــديا ألقــت الضــوء واﻻهتمــام ﻋلــى

العديــد مــن اﻷحــزاب اﻹســﻼمية ﻋلــى

يقــين وجــود ظــاهرة جهــاد الحــب فــي

اﻹنترنت بمئات من الفتاوى تشــجع ﻋلــى

السنوات اﻷخيرة بصورة كبيرة ،وتعرفه

أجرا
الزواج من غير المسلمات باﻋتباره ً

بأنــه جهــاد مزﻋــوم يقــوم بــه الرجــال

وثوابًا مقابل تخلــي غيــر المســلمات ﻋــن

المســــلمون ﻻســــتهداف النســــاء مــــن

دينهن ،وكما وجدت فتاوى 'جهاد النكاح'

المجتمعات غير المســلمة لتحويــل ديــنهن

صدى في السنوات الماضية ﻋلى الــرغم

إلــى اﻹســﻼم مــن خــﻼل ادﻋــائهم الحــب

من أن ثمة إجماع ﻋلى أنها بدﻋة المــراد

لهؤﻻء النساء .ارتفع صدى هذا المفهــوم

منها استقطاب جهاديين وتحفيــزهم ﻋلــى

إلى أن أصبح قلقًا وطنيـا فــي الهنــد ﻋــام

السفر للقتال في بؤر التوتر ،تجــد فتــاوى

٢٠٠٩م بعــد التحــول الــديني المزﻋــوم

أيضـا فــي
ودﻋاوى "جهاد الحب" روا ًجا
ً

لعدد من النساء ،والذي بدأ بوﻻيــة كيــرﻻ

الفضاء اﻻفتراضي.

الهندية ثــم وﻻيــة كارناتاكــا .بينمــا يشــير

ويستدل التقرير ﻋلــى شــيوع ظــاهرة

كتــاب أكســفورد للتحــول الــديني إلــى أن

جهاد الحب بإلقاء الضوء ﻋلى ما تناقلتــه

فاﻋلية اﻹغــراءات العاطفيــة فــي تحويــل

وســائل اﻹﻋــﻼم العالميــة حيــث ســلطت

النــاس مــن ديــن ﻵخــر معروفــة جيــدًا،



ً
ووفقـا
وغالبًا ما يستغلها القادة الــدينيون،
لرصـــد ممارســـات جماﻋـــات اﻹســـﻼم
السياســـي المتطرفـــة ،فإنهـــا اســـتخدمت

والمســـــتقرئ لتـــــاريخ الحركـــــات

ً
طرقـــا مثـــل قصـــف الحـــب والصـــيد

السياســية يــدرك تمــام اﻹدراك مســاحات

بالمغازلــة لترغيــب الضــحايا المحتملــين.

التواصل واﻻتصال بين قيادات التيــارات

يعتبـــر جهـــاد الحـــب نشـــا ً
مزﻋومـ ـا
طا
ً

والحركــات الدينيــة المتطرفــة والنســاء،

يســــتخدم فيــــه الشــــباب المســــلم هــــذه

وأنهن يشكلن ملم ًحا أصــيﻼً
ورئيسـا مــن
ً

اﻹغ ـراءات العاطفيــة ،مــن خــﻼل إفتــان

مﻼمح فكر تلك الجماﻋــات ،وﻻ أسـتطيع

الفتيات ﻹغوائهن؛ حتى يتحولن لﻺســﻼم

أن أجزم بــأن هنــاك حــاﻻت مــن الهــوس
متطرفة ،ﻋلى أن اﻷصوليين اﻹسﻼميين

الجنسي لدى أمراء هذه الفرق المتطرفــة

التقارير هــذا النشــاط بأنــه ســلوك مــنظم،

ابتــدﻋوا "جهــاد الحــب" الــذي ســمي فــي

ﻋــرف بنكــاح الجهــاد وفكــرة
بــدليل مــا ُ

وممول.
ﱠ

اﻷصــل "جهــاد روميــو" ،لغايــة تحويــل

ﻋمومـا
استغﻼل المرأة جســديا ،والمــرأة
ً

في الوقت الذي أشــارت ناميتــا ســينغ

النســاء المســـيحيات والهندوســـيات إلـــى

فــي الشــرق اﻷوســط ﻻ تتمتــع بحصــيلة

)ديسمبر ٢٠٢٠م( إلى أن ظاهرة إغــواء

اﻋتنـــاق اﻹســـﻼم ﻋـــن طريـــق الحيلـــة

اجتماﻋية تمكنها بفرز الصالح من الفاسد

الفتيات المســيحيات فــي الهنــد وإيقـاﻋهن

والخداع والحــب الكــاذب وحتــى الــزواج

مــن القــول والفعــل والتقريــر؛ لــذا فهــن

في شــراك الحــب والغــرام والعشــق ﻋــن

القســـــري ،وفـــــي رأي المجموﻋـــــات

فريسة سهلة اﻻقتناص والصــيد مــن ق َِبـل

طريق الشباب المسلم أصبح يشكل ملم ًحا

الهندوســــية المحافظــــة ،تهــــدف هــــذه

أمـــراء الجماﻋـــات الجهاديـــة ودغدغـــة

ﻋمومــا والهنــد
رئيســا فــي شــرق آســيا
ً
ً

الممارسة إلى تحويل الفتيات الهندوسيات

مشــاﻋرهن وأحاسيســهن بالجنــة والنــار

بصــــورة اســــتثنائية ﻻ ســــيما الفتيــــات

"المستضعفات" لﻺسﻼم ،وبالتــالي تقليــل

والعفة والفضيلة .وبالفعل مارست معظم

الهندوســيات ،وتــزﻋم أن هــذه الظــاهرة

ﻋدد الهندوس ورفع نصيب المسلمين في

بــل كــل جماﻋــات اﻹســﻼم السياســي فــي

تحولــت منــذ ﻋــام ٢٠٠٩م حتــى وقتنــا

الـــبﻼد .إنهـــا فكـــرة تحـــاكي نظريـــات

الشرق اﻷوسط التشدد بشأن النســاء ،بــل

الــراهن إلــى نظريــة قائمــة ،حيــث تــنص

المؤامرة التي حيكت لـ "تهجير" شــعوب

وفي كثير من اﻷحايين منعهن من التعليم

النظرية التي رسختها مجموﻋــات يمينيــة

ﻋديــدة حــول العــالم وﻻ أس ـاس لهــا فــي

ﻋمومــا بحجــة أنهــن ﻻ يصــلحن للعلــم
ً

الواقع.

والمعرفة.

بعــد تــزييفهم للحــب ،ووصــفت بعــض




إذا كان اﻻستمناء باليد حرا ًما ،فمـا رأي
الشرع بإنسان تملكته شهوته ،وتحكمـت فيـه
غريزته ،وترجح لديـه أنـه سـيقﻊ فـي الزنـى
والفاحشة؟
ﻻ شــك أن اﻹنســان حــين يــوازن بــين
المفاسد ،ويقارن بينها ،يختـار فـي النهايـة –
ضررا ،وأهونهـا
إن أصبح محر ًجا – أخفها
ً

وﻻ وزر ،فﻼ يثاب وﻻ يعاقب().(١

ظـــــــاهرة
العــــــــادة
الســــــرية

لتهـــديمهما الكيـــان العـــام ،وقتلهمــا فضـــيلة

 -١الزواج في سن مبكرة:
لكونه أنجﻊ الوسـائل فـي استئصـال هـذه
العادة الفتاكة ،بل هو السبيل الطبيعي الوحيد
لتصريف هذه الشحنة العارمـة مـن الشـهوة،
هـــذا عـــدا مـــا للـــزواج مـــن فوائـــد خلقيـــة

)(٢

لذكرها اﻵن .

أخف الضررين ،وأهون ال ﱠ
ش ﱠرين(.
)يختار
ّ

ولكن اﻷشد شرا منه فاحشـة الزنـى واللـواط

الظاهرة فيكون في الوسائل التالية:

واجتماعية وصحية ونفسية ﻻ يتسـﻊ المجـال

شــرا؛ أخـذًا بالقاعــدة اﻷصــولية التــي تقــول:

فمــن المعلــوم أن اﻻســتمناء باليــد شــر،

أمــا العــﻼج النــاجﻊ فــي استئصــال هــذه

)( ٢

 -٢صوم النفل:
وإذا كانت هناك ظروف قاهرة تمنﻊ من
الزواج في سن مبكرة  ......فاﻹسﻼم أرشـد
نكاح ـا أن يصــوموا صــيام
الــذين ﻻ يجــدون
ً

الشرف والعفة  ......فضﻼً عما ينجم عنهمـا

النفل؛ لما للصيام من تخفيف لغلواء الشهوة،

من اختﻼط اﻷنساب ،وإراقة الـدماء ،وإثـارة

وكسر لحدّة الغريزة ،وتقوية لمعنى المراقبـة

الضغائن واﻷحقاد  .....إذن يختـار فـي هـذه

 ،والخشــية منــه  ........وقــد جــاء هــذا

الحالــة اﻻســتمناء علــى ارتكــاب الفاحشـــة

اﻹرشــاد فــي الحــديث النبــوي الـــذي رواه

باعتبار أنه أخف الضررين وأهون الشرين.

الجماعة عـن رسـول ﷲ  أنـه قـال) :يـا

لهــذا قــال الفقهــاء) :إن اﻻســتمناء باليــد

معشـر الشـباب! مــن اسـتطاع مـنكم البــاءة -

حرام إذا كان لجلـب الشـهوة وإثارتهـا وهـي

تكـــاليف الـــزواج  -فليتـــزوج فإنـــه أغـ ـض

هادئة ،أمـا إذا غلبـت الشـهوة بحيـث شـغلت

للبصــر ،وأحصــن للفــرج ،ومــن لــم يســتطﻊ

البــال ،وأقلقــت الخــاطر وأوقفــت علــى بــاب

فعليــه بالصــوم فإنــه لــه وجــاء ،أي :قــاطﻊ

ً
طريقـا لتسـكينها
الفاحشة ،وتعـين اﻻسـتمناء

للشهوة(.

بعضــا،
فــإن اﻷمــر جــائز ومكــافئ بعضــه
ً

وما أكثر صيام داود فكـان يصـوم النفـل

سا برأس أي ﻻ أجـر عليـه
وينجو صاحبه رأ ً



الــذي حــض الشــرع علــى صــيامه ........



ونذكر منـه علـى سـبيل المثـال :صـيام داود

       

يومــا ،وصــيام
يومــا ويفطــر ً
فكــان يصــوم ً
اﻻثنين والخميس ،وصيام الستة مـن شـوال،
وصيام عاشوراء  ........ومنه صيام تسكين
الشهوة لقوله  ......" :ومـن لـم يسـتطﻊ
فعليه بالصوم".
 -٣اﻻبتعاد ﻋن المثيرات الجنسيﺔ:
مما ﻻ يختلف فيه اثنان أن المجتمﻊ الذي
نعيش فيه يع ّج بالمفاسد والمغريات ،ويتخـبط
باﻻنحﻼل والفجور  .......وﻻشك أن الشاب
حين يجـري وراء هـذه المثيـرات والمفـاتن،
ويتيه في حمأة الرذيلة والفاحشة  .......فإنـه
يتأثر – وﻻ شك – خلقيا ،وينحرف سلوكيا،
ويكون كالحيوان اﻷعجم شهوة وانطﻼقًا.
فمــا علــى المــربين إﻻ أن يقومــوا ب ـدور
النصح ،وواجب التنبيـه والتحـذير تجـاه مـن
لهم في أعناقهم حق التوجيـه والتربيـة حيـث
يهمســون فــي آذانهــم أن النظــر إلــى النســاء
الكاســيات العاريــات المتبرجــات  ......وأن
قــــراءة القصــــص الغراميــــة ،والمجــــﻼت
الخﻼعيــة التــي يقــوم علــى ترويجهــا تجــار
الغرائــز واﻷعــراض  .....وأن الســماع إلــى


الحساب لهاتيك النتائج  ....فﻼ يجدون بدﱠا –
بعد هـذا التـذكير والتنبيـه – إﻻ أن يحـافظوا
علــى تــوازنهم اﻹرادي وانضــباطهم النفســي
والخلقــي ،وصــحتهم العقليــة والجســدية ....
فعندئـــذ يكونـــون فـــي زمـــرة الصـــالحين
اﻷطهار ،والمؤمنين اﻷبرار!!.
 -٤ملء الفراغ بما ينفع:
يقرر علماء النفس والتربيـة أن الولـد إذا
اختلــى إلــى نفســه وقــت فراغــه َتــ ِر ُد عليــه


عرف الشباب المراهق كيف يقضـي
أن نُ ِ ّ
وقته ،ويمﻸ فراغه؟.
وما أكثر هذه المجاﻻت التي يقضي فيها
الوقت ،ويمﻸ الفراغ!!
إما برياضة بدنية يقـوي بهـا جسـمه ،أو
يروح بها عن
نزهة بريئة مﻊ رفاق مأمونين ّ
نفسه  ،أو مطالعة مفيدة يكمل بها علومه ،أو

اﻷفكـــار الحالمـــة ،والهـــواجس الســـارحة،

عمل يدوي ين ّمي به ميوله ،أو حضور درس

والتخيﻼت الجنسية المثيرة  ........فـﻼ يجـد

ديني توجيهي يهذب خلقـه ،أو مبـاراة ثقافيـة

نفسـه – إن كــان مراهقًـا أو شــابا – إﻻ وقــد

يروض بها عقلـه  ،أو تمـارين علـى الرمـي
ّ

تحركت شهوته ،وهاجت غريزتـه أمـام هـذه

ووسائل الجهاد يعـد بهـا نفسـه  ...إلـى غيـر

الموجـــة مـــن التـــأمﻼت والخـــواطر .......

ذلك مـن هـذه المجـاﻻت النافعـة التـي تغـذي

فعندئــذ ﻻ يجــد بــدا أن يلجــأ إلــى هــذه العــادة

الفكـــر ،وتهـــذب الـــروح ،وتقـــوي الجســـم،

الخبيثة ليخفف من طغيان الشهوة ،ويح ّد مـن

وتسمو بالخلق!!.

سلطانها  .......إذن ما العﻼج للـتخلص مـن
سوانح الخواطر ،وشرود الخيال؛ حتـى يقـﻊ
في هذه النتائج الوخيمة ،والعواقب اﻷليمة.

اﻷغاني الخليعـة الماجنـة التـي تبثهـا أمـواج
اﻷثير في كل مكان.
ويلوث
إن كل مثير جنسي يخدّر الغيرةِ ّ ،
ويميــﻊ الخلــق ،ويقتــل الكرامــة،
الشــرف،
ّ
ويــوهن الجســم ،ويخمــل الفهــم ،ويضــعف

ﻋﺔٌ(.
ب ُﺧ ْد َ
قال رسول ﷲ ) :ال َح ْر ُ

الـذاكرة ،ويثيــر الغريــزة ،ويفقــد الشخصــية،
ويقبر المروءة والفضيلة واﻷخـﻼق!! عسـى

 -رواه البﺧاري ومسلم في صحيحيهما -

أن يعــي شــبابنا هــذا النصــح ،ويحســبوا كــل







بدأ التوتر بين متظاهرين فلسطينيين وشرطة اﻻحتﻼل اﻹسرائيلي في ٦
مايو ٢٠٢١م نتيجة قرار المحكمة اﻹسرائيلية العليا بشأن إخﻼء عائﻼت
فلسطينية من منازلها في حي الشيخ ج ﱠراح إلى الجانب الشرقي من البلدة القديمة
في القدس لصالح إسكان مستوطنين إسرائيليين ،بموجب أوراق أثبتت ملكية
اليهود للبيوت تم تسليمها ﻹسرائيل من قبل الحكومة التركية والتي أثبتت ملكيتهم
للمنازل قبل عام ١٩٤٨م وقبل تأجير اﻷردن لهذه المنازل للفلسطينيين عام
١٩٥٦م بموافقة اﻷمم المتحدة.
تفجرت اﻷحداث مساء يوم جمعة الوداع في  ٧مايو ٢٠٢١م الموافق ٢٥
رمضان ١٤٤٢م ،بعدما اقتحم آﻻف من جنود الشرطة اﻹسرائيلية باحات
المسجد اﻷقصى واعتدوا على المصلين وأسفرت عن إصابة أكثر من  ٢٠٥فلسطيني في المسجد اﻷقصى وباب العامود والشيخ ج ﱠراح .كما وقعت
مواجهات عنيفة صباح يوم اﻻثنين  ١٠مايو ٢٠٢١م الموافق  ٢٨رمضان ١٤٤٢هـ بعد اقتحام آﻻف من أفراد الشرطة اﻹسرائيلية المسجد اﻷقصى
وأسفرت عن إصابة المئات في المسجد ومحيط البلدة القديمة.
في هذا اليوم وجدت حركة حماس ونتنياهو اﻷحداث فرصة لتحقيق مصالح مشتركة ،حيث هدفت اﻷولى لزيادة شعبيتها التي وصلت في استطﻼع
المركز الفلسطيني للبحوث السياسية في الضفة وغزة ،في مارس ٢٠٢١م ،إلى المركز الثالث بـ  ،٪٢٩٫٦بينما تصدرت فتح بنسبة طفيفة .٪٣٤٫٣
المؤشر اﻷهم أن  ٪٢٩٫٦من الفلسطينين اختاروا "ﻻ شيء مما سبق" متجاوزين كل الخيارات السياسية المتاحة.
أما نتنياهو فقد فشل في تشكيل الحكومة خﻼل مهلة الـ  ٢٨يو ًما الممنوحة له ،لينتقل التفويض إلى يائير ﻻبيد ،رئيس أكبر أحزاب اﻷقلية ،والذي
كبيرا ،بالتالي ،سيحتاج إكمال التشكيل الحكومي إلى وقت أكبر ،وربما تتجه إسرائيل ﻻنتخابات خامسة،
ﻻ يبدو احتمال نجاحه في تشكيل الحكومة
ً
سا للوزراء.
فيها
ولذلك كان من مصلحته إعﻼن حرب يعلن
انتصارا زائفًا ليمدد تفويضه وبقائه رئي ً
ً
استغل الطرفان ،فبدأت كتائب القسام في قصف مستوطنات غﻼف غزة ،وتزامن ذلك مع غارات إسرائيلية ،واستمر القصف المتبادل بين
الجانبين ،مع فروقات كبيرة في الخسائر ،كان للفلسطينيين الجانب اﻷكبر منها؛ حتى تدخلت مصر وفرضت رؤيتها من خﻼل التوسط ﻹعﻼن هدنة
بين الجانبين ،بتصريحات رسمية ،وبإيفاد وفد أمني على مستوى عالى لغزة وﻹسرائيل.
ً
مشروع الهدنة المصرية تضمن عد ًدا من النقاط ،أبرزها تجميد اﻻستيطان ،ووقف عمليات هدم منازل الفلسطينين ،فضﻼ عن وقف استهداف
قيادات الفصائل الفلسطينية ،وفي حال استمر استهدافهم ،أبدت القاهرة استعدادها لنقل أسرهم إلى اﻷراضي المصرية.
وتضمنت المبادرة المصرية "وقف البالونات الحارقة من قبل الفصائل الفلسطينية المختلفة والتعهد باحترام الهدنة ،وبعدم إطﻼق صواريخ ،كما
مؤخرا في
نص المقترح على احترام المقدسات الدينية اﻹسﻼمية والمسيحية ،ووقف اﻻعتقاﻻت العشوائية واﻹفراج عن الذين تم القبض عليهم
ً
مواجهات مع اﻷمن اﻹسرائيلي".
الفصائل الفلسطينية أبدت موافقتها على وقف إطﻼق النار بعد العرض المصري ،وقالت :إنه ليس لديها مانع في وقف إطﻼق الصواريخ ،وأنها
ترحب بأي هدنة ترعاها القاهرة.
وقال مسؤول إسرائيلي لرويترز :إن مصر كانت على اﻷرجح الوسيط اﻷكثر فاعلية بين إسرائيل وحركة حماس في غزة ،وأضاف "يبدو أنهم
أكثر تواصﻼً" ،لكن إسرائيل تحفظت على بند وقف أو تجميد اﻻستيطان ،أو عمليات اﻹخﻼء بالقوة.
ودخلت الهدنة المصرية حيز التنفيذ في الساعة الثانية صباح يوم الجمعة  ٢١مايو ٢٠٢١م ،وأقيمت احتفاﻻت في قطاع غزة بوقف إطﻼق النار،
وبدأت المشاكل تظهر في الداخل اﻹسرائيلي بسبب اﻻختﻼف حول تعامل حكومة نتنياهو مع اﻷزمة.
وقال الرئيس اﻷمريكي ،جو بايدن ،عبر تويتر وبعد إجرائه اتصاﻻً هاتفيًا بالرئيس السيسي :إن مصر بذلت جهو ًدا كبيرة للتوصل إلى وقف
كبيرا في هذه اﻷزمة.
دورا
ً
إطﻼق النار في غزة .وعبر عن امتنانه للرئيس عبدالفتاح السيسي ،والمسؤولين المصريين الذين لعبوا ً



أعلــن الــرئيس عبــد الفتــاح
السيســـي ،تقـــديم مصـــر مبلـــغ
 ٥٠٠مليــــون دوﻻر كمبــــادرة
مصــــرية تخصــــص لصــــالح
عملية إعادة اﻹعمار في قطـاع
غزة نتيجة اﻷحداث اﻷخيرة.
وقـال علـى هـامش مباحثاتــه
فــي العاصــمة الفرنســية ،حيــث
يشارك في مؤتمر باريس لـدعم
المرحلة اﻻنتقالية في السـودان،
وقمــــة تمويــــل اﻻقتصــــاديات
اﻹفريقيــة" :إننــا ســنبذل كافــة
ـيرا
الجهــود لحــل اﻷزمــة" ،مشـ ً
إلـــى "أن اﻷمـــل موجـــود فـــي
التحــــرك الجمــــاعي ﻹنهــــاء
الصراع".
كما و ﱠجه الشركات المصرية
المتخصصـــة باﻻشـــتراك فـــي
تنفيذ عملية إعادة إعمار غزة.

قطعت الحكومتان المصرية والليبية خطوة مهمة في خطة إعادة إعمار ليبيا ،إذ وقعتا  ١١اتفاقًا للتعاون فـي
مجاﻻت البنية التحتية والصحة والكهرباء والعمالة المصرية والنقل والمواصﻼت ،على هامش زيارة قـام بهـا
وزيرا.
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى ليبيا رفقة ١١
ً
تنوعت وثائق التعاون المشترك بين ليبيا ومصر وتضمنت  ١١اتفاقًا ومذكرات تفاهم ،أبرزها مذكرة تفـاهم
بشأن التعاون الفني في مجال المواصﻼت والنقل ،وأخرى لتنفيذ مشاريع طرق وبنية تحتية ،إلى جانب مذكرة
تفاهم في المجال الصحي عﻼوة على توقيع مذكرة تفاهم في شأن التعاون في مجال القوى العاملة.
ضا التوقيع على ثﻼث اتفاقات في مجـال تطـوير الكهربـاء ،كمـا تـم التوقيـع علـى
تضمنت وثائق التعاون أي ً
مذكرة تفاهم حول الربط الدولي لﻼتصاﻻت ،ومـذكرة تفـاهم فـي رفـع السـعات الدوليـة فـي منظومـة اﻷليـاف
البصرية ،ومذكرة تفاهم في مجاﻻت التدريب التقني وبناء القدرات ،ووقع وثائق التعاون الوزراء المعنيون من
الجانبين ،ومسؤولوا الجهات المختصة.
وقال رئيس الحكومة المصرية :إن انعقاد اجتماع اللجنة العليـا المشـتركة بـين البلـدين فـي القـاهرة سـيكون
مشيرا إلـى تدشـين خـط مﻼحـي بحـري بينهمـا لتشـغيله فـي وقـت قريـب ،مؤكـ ًدا أن مصـر تـدعم كـل
قري ًبا،
ً
اﻹجراءات والخطوات التي تقوم بها الحكومة الليبية لتحقيق اﻻستقرار للشعب الليبي ،واستعدادها الكامل لنقـل
الخبرات لليبيا في مجاﻻت التنمية كافة.
وأشار خﻼل مؤتمر صحافي مشترك مـع دبيبـة إلـى إنشـاء جامعـة مصـرية فـي إحـدى المـدن الليبيـة التـي
ستختارها الحكومة ،موض ًحا أن مثل هذه الخطوة ستسهم في إعادة الروابط التاريخية العميقة بين الشعبين فـي
خﻼل المرحلة المقبلة ،مضيفًا أن مصر ستساعد في إنشاء مستشفى في طرابلس ،بجانب إرسال قوافل طبية.
ولفت إلى أن من أهم المذكرات الموقعة بين البلدين هي تنظيم عودة العمالة المصرية إلى ليبيا لﻺسـهام مـع
أشقائهم الليبيين في إعادة اﻹعمار والتنمية ،إذ تـم التوافـق علـى أن تكـون هـذه العـودة منظمـة ومخططـة فـي
المجاﻻت التي يطلبها الجانب الليبي) .إندبندنت عربية(.



أمرا أصدرته المحكمة العليا بالوﻻية وقامت
قالت صحيفة جارديان البريطانية :إن إدارة محلية فى وﻻية أوتار براديش تحدت ً
بهدم مسجد فى واحدة من أكثر اﻹجراءات التحريضية ضد مكان عبادة للمسلمين منذ هدم مسجد بابرى على يد حشد من القوميين
الهندوس فى عام ١٩٩٢م.
المسجد الواقع فى مدينة رام سانسهى غات فى وﻻية أوتار براديش ،صمد ستة عقود على اﻷقل منذ زمــن الحكــم البريطــانى،
وفقًا لوثائق بحوزة لجنته.
وقامت الشرطة واﻷجهزة اﻷمنية بدخول المنطقة وإخﻼئها من الناس ثم جلبت الجرافات وهدمت المسجد وألقت اﻷنقــاض فــى
نهر ،وتم نشر اﻷجهزة اﻷمنية لمنع أى شخص من اﻻقتراب على بعد ميل من مكان المسجد.
ضا.
وتخضع حكومة وﻻية أوتار براديش لسيطرة حزب بهاراتيا جانا القومى الهندوسى الذى يحكم على المستوى الوطنى أي ً
ويعد رئيس وزراء الوﻻية من القوميين الهندوس المتشددين ويدعى يوجى أدينياناث ومعروف بنقده الــﻼذع للمســلمين ،وألقــى
خطا ًبا مليئًا باﻹسﻼموفوبيا ،وأشار إلى المسلمين بأنهم إرهابيين ،وأصدر تشريعات تمييزية عﻼنية ضد المسلمين.
وقال اﻹمام موﻻنا عبد المصطفى ،عضو لجنة المسجد :إن المسجد عمره مئات السنين ،وأن اﻵﻻف من الناس يأتون إلى هنــا
خمس مرات فى اليوم للصﻼة.
كان كل المسلمين خائفين؛ لذلك لم يقترب أحد من المسجد أو يجرؤ على اﻻحتجاج عندما كان يتم هدمه .وحتــى اليــوم ،يغــادر
عشرات اﻷشخاص منازلهم ويختبئون فى مناطق أخرى خوفًا من الشرطة.
وكان هدم المسجد انتها ًكا لقرار المحكمة العليا الصادر فى  ٢٤إبريل ٢٠٢١م ،والذى ذكر أن مبنــى المســجد ينبغــى حمايتــه
من أى إجﻼء أو هدم حتى  ٣١مايو ٢٠٢١م.

توصلت البحرين وإسرائيل ،إلى اتفاق غير مسبوق عالميا بشأن اﻻعتراف المتبادل بالتطعيم وجواز السفر اﻷخضر.
ووفقًا لوكالة أنباء البحرين "بنا" ،توصلت حكومتا البحرين وإسرائيل إلى هذه اﻻتفاقية التي تعد اﻷولى من نوعها بين البلدين ،وتمثل
سابقة عالمية.
وتم التوصل إلى هذه اﻻتفاقية بعد مباحثات بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل جرت خﻼل اﻷسابيع اﻷخيرة ،برئاسة الدكتور عبداللطيف
ابن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني ،وغابي أشكنازي وزير خارجية إسرائيل.
وسبق التوصل إلى اﻻتفاقية الفريدة ،اتصاﻻت بين السفارة اﻹسرائيلية في مملكة البحرين ووزارتي الخارجية والصحة في كﻼ البلدين.
ووفقًا لﻼتفاقية ،سيتم إعفاء اﻷشخاص الحاصلين على التطعيم في كﻼ البلدين ممن تلقوا تطعي ًما معترفًا به في البلد اﻵخر من الحجر
الصحي ،وسيتمكنون أيضًا من دخول اﻷماكن التي تتطلب "جواز سفر أخضر".
وسوف يتم في المرحلة الثانية إجراء الترتيبات لﻸشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح غير معترف به من قبل إحدى الدولتين.
وسوف يتم تنفيذ عملية التعرف رقميا مما سيسهل بشكل كبير الدخول إلى كﻼ البلدين )العين اﻹماراتية(.




ﻰ بن أبﻰ طالب :
قال أمير المؤمنين اﻹمام ﻋﻠ ّ
 -أﻋجل العقوبة :ﻋقوبة البغي والغدر ،واليمين الكاذبة،

التفت ،فقال :أين معاذ؟ قال :هـا أنـا ذا يـا أميـر المـؤمنين،
فقال سيدنا ﻋمر  :لقد تذكرتك البارحة فبقيت أتقﻠب فـﻰ
فراشﻰ حبا وشوقًا إليك ،فتعانقا وتباكيا.



ومن إذا تضرع إليه وسئل العفو لم يغفر.

قــال تعــالﻰَ  :و َنب ُْﻠــو ُكم ِب ﱠ
الشــ ِ ّر َو ْالخ َْيــ ِر ِف ْت َنــةً َوإِلَي َْنــا

 ﻻ تــرد بــأس العــدو القــوي وغضــبه بمثــل الخضــوعوالذل ،كسﻼمة الحشيش من الريح العاصـف بانثنائـه معهـا

ت ُ ْر َج ُعونَ 

كيفما مالت.
 -قارب ﻋدوك بعض المقاربة تنل حاجتـك ،وﻻ تفـرط

بالمضــار
المســار ليشــكروا ،وتــارة
تعــالﻰ لعبــاده تــارة ب
ِّ
ِّ
جميعـا بـﻼء ،فالمحنـة
ليصبروا ،فصارت المنحة والمحنـة
ً

فــي مقاربتــه فتــذل نفســك وناصــرك ،وتأمــل حــال الخشــبة

مقتضية لﻠصبر ،والمنحة مقتضـية لﻠشـكر ،والقيـام بحقـوق

المنصوبة في الشمس التي إن أمﻠتها زاد ظﻠها ،وإن أفرطت

الصبر أيسـر مـن القيـام بحقـوق الشـكر ،فصـارت المنحـة

في اﻹمالة نقص الظل.

أﻋظم البﻼءين(.

 -إذا زال المحسود ﻋﻠيه؛ ﻋﻠمت أن الحاسد كان يحسـد

)اﻷنبياء ،(٣٥ :قال الفيروز أبادى) :اختبار ﷲ



ﻋﻠﻰ غير شيء.

قــال اﻹمــام المجــدد الســيد محمــد ماض ـي أبــو العــزائم


قيل لﻠحسن البصرى :لـم صـارت الحرفـة مقرونـة مـع
العﻠم ،والثروة مقرونة مع الجهل؟
قــال :لــيس كمــا قﻠــتم ،ولكــن طﻠبــتم قﻠــيﻼً فــﻰ قﻠيــل
فأﻋجزكم ،طﻠبتم المال وهو قﻠيل فﻰ أهل العﻠـم وهـم قﻠيـل،
ولو نظرتم إلـﻰ مـن احتـرف مـن أهـل الجهـل لوجـدتموهم
أكثر ..والحرفة سؤال الناس.


صﻠﻰ سـيدنا ﻋمـر بـن الخطـاب  بالنـاس الفجـر ثـم

رضوان ﷲ ﻋﻠيه:
وح ثَﻼَ ٌ
ثَ :ح ﱞﺞ
احُ :مشَا َه َدة ُ ا ْل َب ْيتَِ ،و َح ﱡﺞ ا ﱡ
لر ِ
 َح ﱡﺞ اﻷ َ ْش َب ِضـ َرةِ ا ْل ُم َح ﱠمد ﱠِيـةَِ ،و َحـ ﱡﺞ
ِإلَ ٰ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 ِ
 ِإ َذا َ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 ِامار َر ِّبـكَ ،
َخﻠِي ِﻠ ِه ِج ْسـ ًما أ َ ْو ُر ً
وحـاُ ،ثـ ﱠم ُحـ ﱠﺞ ِبقَ ْﻠ ِبـكَ ؛ ِلتـَ َر ٰى َآثـ َ
ار
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 َ
لربّ ِ ذِي اﻵﻻَءِ َ و َمـا ِب ُكـم ِ ّمـن ِّن ْع َمـ ٍة فَ ِمـنَ ّ ِ) النحـل:
ا ﱠ
.(٥٣



 سماحة موﻻﻧا اﻹمام المجـدد حجـة اﻹسـﻼم
والمسلمين ﻓﻲ هذا الزمان السيد محمـد ماضـﻰ
سـ ﱠر ُك ْم ،وﻧفعﻧـا ﷲ ﺑكـم،
أﺑو العزائم  -قـدس ﷲ ِ
وجعلكم وليا مرشـدًا لطـﻼب العلـم الﻧـاﻓع – لقـد
كشــفتم ﻓــﻲ اللقــاءين الماضــيين عــن مراتــب
الصوم والصداقة والصـدق والصـدقة والصـديق
ﺑﺑيان أسكر اﻷرواح عﻧد سـماعه ،ممـا حـدا ﺑﻧـا
ٍ
أن ﻧستشــرف حكمــة الحــج ومشــاهده وآداﺑــه
وأسراره ،حتﻰ ﻧﻧتفع ﺑهذه الفريضـة ﻓـﻲ أشـهر
الحج المعلومات.

ﻓأجاب سماحته قائﻼً:

يا ﺑﻧﻰ :ﻟما كانت اﻷحكام اﻟشرعية كلهـا
ﻻ يمكــن أن يقــوم بهــا اﻟعامــل علــى وجههــا
اﻷكمل إﻻ إذا كان عامﻼً بقلبه وجسمه ،وﻟ ﱠما
ركن مـن أركـان اﻷحكـام اﻟشـرعية
كان كل
ٍ
ﻟلقلب فيه عمل خـاص ومﻼحظـات خاصـة،
عا إﻻ
ﻻ يمكــن أن يكــون اﻟعمــل كــامﻼً شــر ً
حـرك
باستيفاء تلك اﻟمعانى ،وﻟـو أن اﻟمسـلم ﱠ
جسمه بتأدية اﻷحكام اﻟشرعية مع غفلة قلبـه
عن اﻻستحضار اﻟذى يتمثل فيه ﻟمن اﻟعمـل؟
وﻟــم اﻟعمــل؟ ومــن هــو اﻟعامــل؟ ومــا اﻟغايــة
ناقصـا أو مـردو ًدا
اﻟباعثة عليه؟ كان اﻟعمـل
ً
عا ،وهــذا ﻟغفلــة
ﻟعــدم اســتيفاء شــروطه شــر ً
اﻟقلب ،فإن اﻷعمال اﻟبدنية صور ميتة ،وإنما
حياتها وروحها باﻹخﻼص فيها.
والحـــج :هـــو اﻟـــركن اﻟمـــاﻟى اﻟبـــدنى
اﻟروحانى ،أما كونه بدنيا فﻼنتقال اﻟجسم من
مكــان إﻟــى مكــان ،وأمــا كونــه ماﻟي ـا فلبــذل
اﻷمــوال فــﻲ اﻟنفقــة علــى نفســه فــﻲ زاده
وأمـا كونـه روحانيـا فـﻸن اﻟحــاج
وراحلتـه ،ﱠ
قاص ـ ٌد ربــه بانتقاﻟــه ،فهــو ﻻ يقطــع مرحلــة
كونية إﻻ تقطع اﻟروح مرحلـة مـن مراحلهـا
حتى تصل إﻟى جناب اﻟقدس اﻷعلـى ،وﻟهـذه
اﻟمعــانى كلهــا أشــار ﷲ تعــاﻟى إﻟــى أن مــن
توفرت ﻟديه معدات اﻟحج وأهملـه كـان كأنـه
ع َلـى ﱠ
اس ِحـ ﱡج
اﻟنـ ِ
كفر ،قال ﷲ تعاﻟىَ  :و ِ َ
ت َم ِن ا ْستَ َ
س ِبيﻼً َو َمـن ك ََفـ َر َفـإِنﱠ
ْاﻟ َب ْي ِ
طا َ
ع إِﻟَ ْي ِه َ
ع ـ ِن ْاﻟعَ ـاﻟَمِ ينَ  (١)أى :ومــن كفــر
ﻲ َ
ﷲ غ َِن ـ ﱞ
بترك اﻟحج بعد اﻻستطاعة فإن ﷲ غنى عنه
وعن عمله ،فـاﻟحج ظـاهره انتقـال إﻟـى مكـة
اﻟمكرمـــة ،وباطنـــه فـــرار مـــن اﻟـــدنيا إﻟـــى
اﻟملكــوت اﻷعلــى بــاﻟروح ،إنمــا يشــهد تلــك
اﻟمعانى من عمل بما علم عمﻼً مطابقًا ﻟسـنة
رســول ﷲ  ،قــال رســول ﷲ :
ع ِل ـ َم َو ﱠرثَ ـهُ ﷲُ ِع ْل ـ َم َم ـا ﻟَ ـ ْم
ع ِم ـ َل ِب َم ـا َ
)م ـ ْن َ
َ
َ )(٢
َي ْعل ْم( .
ـاجرا إﻟــى ﷲ،
ومــن خــرج مــن بيتــه مهـ ً
موق ًنا أنه سيزول اﻟب ْي ُن من اﻟب ْي ِن ،وتقع عـ ْين
ى ،كيف يكون
بصيرته على جمال موﻻه اﻟعل ِ ّ



حاﻟه فﻲ سيره؟ ،وﻻ أشك أنه يكون فﻲ أرفع
درجات اﻟشـوق إﻟـى مـوﻻه ،وأكمـل أحـوال
اﻟخشوع واﻟرهبة من ربه اﻟذى خلقـه ودعـاه
إﻟى حضرته اﻟعلية فل ﱠباه ،ﻻ تخطر على قلبـه
اﻟــدنيا ﻻســتغراقه فــﻲ اﻟشــوق إﻟــى ﷲ ،فــﻼ
ينتقــل خطــوة إﻻ ويشــهد مشــاهد تنمــو بهــا
صبوته ،وتقـوى حاﻟتـه ،وتجـدد بهـا رهبتـه.
يشهد من كل ركن مـن أركـان اﻟحـج مشـاهد
ملكوتية ،فيشـهد فـﻲ مقـام اﻹحـرام إخـﻼص
اﻟقلب من كل ٍ ّ
وهوى فﻲ اﻟتوجه إﻟى ﷲ،
حظ ً
اﻟسر من كل علة وغرض ﻟمواجهة
وتطهير
ِّ
ﷲ ،وقطع كل عﻼقة بينه وبـين أهلـه ووﻟـده
إقباﻻً على ﷲ ،ورغبة فيما عند ﷲ ،وحسـن
ثقة بوﻻية ﷲ ﻟهم ،وهكذا ﻻ ينتقل مـن ركـن
إﻟى ركن وﻻ من مكان إﻟى مكـان إﻻ أشـهده
ﷲ ملكوت كل مكان ،وأسرار كل عمـل مـن
اﻷعمال ،حتى إذا وقف على عرفات نفسـه،
فعرف ربه ورجع إﻟى بيت اﻟوجهة بيت ربه
ذاكـرا جنابـه
اﻟحرام ،مني ًبا إﻟيه بعد اﻟمعرفة،
ً
اﻟعلى ،ﻻ يشغله عن ذكـر ﷲ ذكـر واﻟـد وﻻ
وﻟد ،بل وﻻ دنيا وﻻ آخرة ،وعند ذﻟك يخرج
ﱠ
يتجلـى اﻟغفـور
من ذنوبه كيوم وﻟدته أمه ،ثم
اﻟتواب فيمنحه بدل كل سيئة حسـنة ،فيرجـع
مطهـرا مـن اﻟـذنوب،
وهو كيـوم وﻟدتـه أمـه
ً
وهو كمن عبد ﷲ بأخلص نيـة طـول عمـره
سـ ِّيئَا ِت ِه ْم
ﷲ َ
سر قوﻟه تعاﻟى :فَأ ُ ْو َﻟ ِئـكَ ي َُبـ ِ ّد ُل ُ
ت.(٣)
سنَا ٍ
َح َ

ً
رفيقـا صــاﻟ ًحا
اﻷول :أن يرتــاد ﻟلطريــق
ونفقــةً طيبــةً حــﻼﻻً ،فــاﻟزاد اﻟحــﻼل ينــور
اﻟقلـــب ،واﻟرفيـــق اﻟصـــاﻟح يـــذكر بـــاﻟخير،
ويزجر عن اﻟشر.
الثاﻧﻰ :أن ِّ
يخلـى يـده عـن مـال اﻟتجـارة
ﻟكى ﻻ يتشـعب فكـره ،وينقسـم خـاطره ،وﻻ
يصفو ﻟلزيارة قصده.
سع فـﻲ اﻟطريـق باﻟطعـام،
الثالث :أن يو ِ ّ
ويطيب اﻟكﻼم مع اﻟرفقاء واﻟمكارى.
الراﺑـــع :أن يتــــرك اﻟرفــــث واﻟجــــدال
واﻟتحدث باﻟفضول فﻲ أمر اﻟدنيا ،بل يقصـر

ﻟســانه  -بعــد مهمــات حاجاتــه  -علــى اﻟفكــر
وتﻼوة اﻟقرآن.
الخـــــامس :أن يركـــــب راحلـــــة دون
اﻟمحمل ،ويكون رث اﻟهيئة أشعث أغبر غير
متــزين ،بــل علــى هيئــة اﻟمســاكين ،حتــى ﻻ
يكتب فﻲ جملة اﻟمترفين.
ً
أحيان ـا
الســادس :أن ينــزل علــى اﻟدابــة
ترفيهــا ﻟلدابــة) ،(٤وتطيي ًبــا ﻟقلــب اﻟمكــارى،
ً
وتخفيفًا ﻟﻸعضاء باﻟتحرك ،وﻻ يح ِ ّمل اﻟدابة
ما ﻻ تطيق ،بل يرفق بها ما أمكن.
الساﺑع :أن يكون ط ِّيب اﻟنفس بمـا أنفـق
من نفقة ،وبمـا أصـابه مـن تعـب وخسـران،
وأن يرى ذﻟك من آثار قبول اﻟحـج ،فيحسـب
اﻟثواب عليه.

وأمــا أســراره فكثيــرة نرمــز منهــا إﻟــى
أمرين:
اﻷمـــر اﻷول :أنـــه وضـــع بـــدﻻً عـــن
اﻟرهبانية اﻟتى كانت فـﻲ اﻟملـل كمـا ورد بـه
اﻟخبــر) ،(٥فجعــل ﷲ ســبحانه اﻟحــج رهبانيـةً
فشــرف اﻟبيــت
ﻷمــه ســيدنا محمــد ،
ﱠ
اﻟعتيــق وأضــافه ســبحانه إﻟــى نفســه ونصــبه
حرمـا
مقصد اﻟعباد ،وجعـل كـل مـا حواﻟيـه
ً
ﻟبيته تفخي ًما ﻷمره ،وجعل عرفـات كاﻟميـدان
علــى فنــاء حرمــه ،ﱠ
وأكــد حرمــة اﻟموضــع
بتحريم صيده وشجره ،ووضعه علـى أمثـال
اﻟملوك ﻟيقصده اﻟـزوار مـن كـل فـج عميـق،
ضــعفاء غبــراء متواضــعين ﻟــرب اﻟعــاﻟمين
عا ﻟجﻼﻟـــه ،واســـتكانة ﱠ
ﻟعزتـــه ،مـــع
خضـــو ً
اﻻعتــراف بتنزهــه عــن أن يكتنفــه بيــت ،أو
يحويــه مكــان ،ﻟيكــون ذﻟــك أبلــغ فــﻲ رقِّهــم
وعبوديتهم ﻟذاته  ،وﻟذﻟك كلفهـم سـبحانه
أعمــاﻻً غريبــة ﻻ تناســب اﻟطبــع واﻟعقــل،
ﻟيكـــون إقـــدامهم بحكـــم محـــض اﻟعبوديـــة،
وامتثال اﻷمر من غير معاونـة باعـث آخـر،
سر عظـيم فـﻲ اﻻسـتعباد ،وﻟـذﻟك قـال
وهذا ﱞ
)(٦
) :ﻟَ ﱠب ْيكَ ِبحِ ﱠج ٍة َحقا تَعَ ﱡب ًدا َو ِرقا( .
اﻷمر الثاﻧﻰ :أن هذا اﻟسفر وضـع علـى
مثال سفر اﻵخرة ،فليتذكر اﻟمريد بكل عمـل
أمرا من أمور اﻵخرة مواز ًيا ﻟه،
من أعماﻟه ً
فــإن فيــه تــذكرةً ﻟلمتــذكر ،وعبــرة ً ﻟلمعتبــر



اﻟمستبصــر ،فتــذكر مــن أول ســفرك عنــد
وداعـــك أهلـــك وداع اﻷهـــل فـــﻲ ســـكرات
اﻟمــوت ،ومــن مفارقــة اﻟــوطن اﻟخــروج مــن
اﻟدنيا ،ومن ركوب اﻟجمـل ركـوب اﻟجنـازة،
ومن اﻻﻟتفاف فـﻲ أثـواب اﻹحـرام اﻻﻟتفـاف
فﻲ أثـواب اﻟكفـن ،ومـن دخـول اﻟباديـة إﻟـى
اﻟميقات ما بين اﻟخروج من اﻟدنيا إﻟى ميقات
اﻟقيامــة ،ومــن هـ ْـول ﱠ
قط ـاع اﻟطريــق ســؤال
منكـر ونكيــر ،ومــن سـباع اﻟبــوادى عقــارب
اﻟقبــر وديدانــه ،ومــن انفــرادك عــن أهلــك
وأقاربك وحشة اﻟقبر ووحدتـه ،ومـن اﻟتلبيـة
إجابة داعى ﷲ  يوم اﻟبعث.
وكذﻟك فﻲ سائر اﻷعمـال ،فـإن فـﻲ كـل
ً
رمزا يتنبه ﻟه كل عبد بقدر
عمل سرا وتحته
همـه
استعداده ﻟلتن ﱡبه بصـفات قلبـه ،وقصـور ِ ّ
مهمــات اﻟــدين ،وﷲ ســبحانه وتعــاﻟى
علــى ﱠ
أسأل أن يمنحنا اﻟمعونـة واﻟتوفيـق ﻟعمـل مـا
نورا نمشى به فـﻲ اﻟنـاس،
يحب ،ويجعل ﻟنا ً
إنــه مجيــب اﻟــدعاء ،وصــلى ﷲ علــى ســيدنا
محمد وعلى آﻟه وصحبه وسلم.
١

) ( آل عمران.٩٧ :
٢
) ( جـــاء فـــﻲ اﻟـــدرر اﻟمنتثـــرة فـــﻲ اﻷحاديـــث
اﻟمشتهرة ﻟلسيوطى ،٢٠/١وفى إحياء علوم اﻟدين
بتخريج اﻟحافظ اﻟعراقى .١٣٨/١
٣
) ( اﻟفرقان.٧٠ :
٤
) ( ﻟقوﻟــه عليـــه اﻟصــﻼة واﻟســـﻼم) :ﻻَ تَت ﱠ ِخــذُوا
ظهـور دوابكــم كراســى( ،وهــذا اﻟحــديث أخرجــه
أحمد مـن حـديث سـهل بـن معـاذ ،ورواه اﻟحـاكم
ى
وصــححه ،وكــذﻟك
ً
أيضــا حــديثَ ) :كــانَ اﻟنﱠ ِبــ ﱡ
ً
ً
ُ
ْ
ﱠ
ع ِشـيﱠة ،يُ ِري ُح َهـا
عـ ِن اﻟد ﱠابـ ِة غـد َوة َو َ
 يَ ْنـ ِز ُل َ
ِب ـذَ ِﻟكَ ( ،وقــد أخــرج هــذا اﻟحــديث اﻟطبرانــى فــﻲ
ضا.
اﻷوسط ،ورواه اﻟبيهقى فﻲ اﻵدب أي ً
٥
) ( حيث يقول رسول ﷲ  :حين سأﻟه أهـل
اﻟملل عن اﻟرهبانية واﻟسياحة فﻲ دينه) :أَ ْبـ َدﻟَنَا ﷲُ
ش َرفٍ ( ،يقـول اﻹمـام
ع ْن ُك ِّل َ
ير َ
ِب َها ا ْﻟ ِج َها َد َواﻟت ﱠ ْك ِب َ
اﻟغزاﻟى :يعنى اﻟحج ،وهـذا اﻟحـديث أخرجـه أبـو
داود مــن حــديث أبــى أمامــة ،ورواه اﻟطبرانــى
بلفظ) :إِنﱠ ِﻟ ُك ِّل أ ُ ﱠم ٍة ِسـيَا َحةٌ َو ِسـيَا َحةُ أ ُ ﱠم ِتـى ا ْﻟ ِج َهـا ُد
سبِي ِل ﷲَِ ،و ِﻟ ُك ِّل أ ُ ﱠم ٍة َر ْهبَانِيﱠةٌَ ،و َر ْهبَانِ ﱠيـةُ أ ُ ﱠمتـِ ى
فﻲ َ
اﻟر َبــا ُ
ط فــﻲ نَ ْحــ ِر ا ْﻟ َعــ ُد ّ ِو( ،وقــد أوضــح اﻹمــام
ِّ
اﻟغزاﻟى فﻲ اﻹحياء هذا اﻟموضوع.
٦
) ( هذا اﻟحديث أخرجـه اﻟبـزار واﻟـدارقطنى فـﻲ
اﻟعلـل مـن حـديث أنــس ،وقـد أورده اﻟغزاﻟـى فــﻲ
اﻹحياء ج  ١ص  ،٢١٢ص .٢٦٦


ور ُج ْملَت َها،
ص َﻼ َح ال ﱡد ْنيَا ُم ْعتَبَ ٌر مِ ْن َو ْج َهي ِْن :أ َ ﱠولُ ُه َما َما يَ ْنتَظِ ُم بِ ِه أ ُ ُم ُ
ابني مستقبل اﻷمةَ :ا ْعلَ ْم أَ ﱠن َ
صاحِ ِب ِه؛ ِﻷ َ ﱠن َم ْن
صلُ ُح ِب ِه َحا ُل ُك ِّل َواحِ ٍد مِ ْن أ َ ْه ِل َها .فَ ُه َما َ
َوالثﱠانِي َما َي ْ
ص َﻼ َح ِﻷ َ َح ِد ِه َما ﱠإﻻ ِب َ
َان َﻻ َ
ش ْيئ ِ
سا ِد ال ﱡد ْنيَا َو ْ
صلُ َح ْ
سا ُدهَاَ ،ويَ ْق َد َح فِي ِه ا ْخت َِﻼلُ َها؛ ِﻷ َ ﱠن
ورهَا لَ ْن يَ ْع َد َم أَ ْن يَتَعَدﱠى إلَ ْي ِه فَ َ
ت َحالُهُ َم َع فَ َ
َ
اخت َِﻼ ِل أ ُ ُم ِ
مِ ْن َها َما َي ْستَمِ ﱡدَ ،ولَ َها َي ْستَ ِع ﱡد.
ح ال ﱡد ْنيَا َوا ْن ِت َ
س َد ْ
ص َﻼحِ َها لَذﱠةًَ ،و َﻻ
عزيزي مستقبل اﻷمةَ :و َم ْن فَ َ
ورهَا لَ ْم يَ ِج ْد ِل َ
ت َحالُهُ َم َع َ
ظ ِام أ ُ ُم ِ
ص َﻼ ِ
ص َل َح ْ
سا َد ﱠإﻻ إ َذا
ْس َي َرى ال ﱠ
ت َلهُ َو َﻻ َي ِج ُد ْالفَ َ
اﻹ ْن َ
ص َﻼ َح ﱠإﻻ إ َذا َ
سانَ ُد ْن َيا نَ ْف ِس ِه ،فَلَي َ
ِﻻ ْستِقَا َمتِ َها أَثَ ًرا؛ ِﻷ َ ﱠن ْ ِ
ار نَ َ
س َد ْ
سه ُ
علَى َما يَ َم ﱡ
صهُ َم ْ
سهُ أَخ ﱡ
ظ ُرهُ إلَى َما يَ ُخ ﱡ
َص َو َحالَهُ أَ َم ﱡ
ص ُروفًاَ ،وفِ ْك ُرهُ َ
ت َ
علَ ْي ِه؛ ِﻷ َ ﱠن نَ ْف َ
فَ َ
ص َ
س .فَ َ
َم ْوقُوفًا.
]كتاب أدب الدنيا والدين ،ﻷبى الحسن الماوردي ط – ١٦ .القاهرة
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كان أبو هريرة  كلما دعا أمه إلى اﻹسﻼم نهرته ،حتى دعاها ذات يــوم ،فأســمعته فــى
رسول ﷲ  ما يكره.
راجيـا إيــاه قــائﻼً :ادع ﷲ أن يهــدى أم
فذهب أبو هريرة من فوره يبكى لرســول ﷲ 
ً
أبى هريرة ،فدعا لها رسول ﷲ .
فلما عاد أبو هريرة  إلى المنزل ،ووجد البــاب مــردودًا ،قالــت لــه أمــه :مكانــك يــا أبـا
هريرة .وعجلت إلى خمارها بعد اغتسالها ثم فتحت لولدها أبى هريرة ،وقالت:
أشهد أن ﻻ إله إﻻ ﷲ وأشهد أن محمدًا رسول ﷲ.
فرجع أبو هريرة  يبكى فر ًحا إلى رسول ﷲ  ويخبره بهذا الخبر.
]رواه مسلم فى )الفضائل( رقم .[١٠٨

أشارت دراسة أمريكية حديثـة أن تنـاول  ١٠إلـى ١٢حبـة
من الخوخ كل يـوم يمنـع عمليـة ترقـق العظـام النـاتج مـن
اﻻنخفــاض فــى كميــة اﻷســتروجين ،كمــا أثبتــت التجــارب
فاعلية الخوخ فى عـﻼج السـعال الـديكى والربـو وأزمـات
الكلى والحصـى والتهابـات المثانـة وإزالـة حصـى المثانـة
والبول الدموى؛ ﻷن الخوخ يحتوى على مـادة )البـورون(
التى تساعد الجسم على امتصاص الكالسيـوم للمحافـظة
على عظام قوية ،كما يطهر الجهاز الهضمى ،ويخفف اﻹمساك؛ ﻷنه يتضمن كميـة
عالية من اﻷلياف ،كما يعالج مشاكل فقر الدم والتوتر المستمر ،ويحمى من أمراض
القلب.
يحتوى الخوخ على  ٪٨٥مـن وزنـه مـاء ،و  ٥جرامـات سـكر ،وجـرام نشـويات،
ونصف مليجرام حديد ونصف مليجرام بروتين ودهون ،إضافة إلى ما يحتويـه مـن
فوسفور وكبريت ونسبة عالية من الفيتامينات.
كشفت دراسة أمريكية حديثة أن المدخنين الـذين يجـدون صـعوبة فـى اﻹقـﻼع عـن
خصوصـا مـن
التدخين عليهم اﻻحتراس من آﻻم الظهر ،مشـيرة إلـى أن المـدخنين
ً
صغار السن أكثر عرضة لﻺصابة بهذه اﻵﻻم ،وذلك بالمقارنة باﻷشخاص الذين لم
يقدموا على هذه العادة.
وفى أعقاب سلسلة مـن اﻷبحـاث أكـد البـاحثون وجـود عﻼقـة وتـأثير بـين التـدخين
وزيادة فرص المعاناة من آﻻم أسفل الظهر وهى اﻵﻻم المؤرقة والمعيقـة لﻺنسـان،
والتى تصيب نحو ثمانية أشخاص من بين عشرة أشخاص فى بعـض اﻷحيـان عـن
القيام بمتطلبات الحياة اليومية فى الوقت الذى يمكن تجنب الوقوع فريسة لهذه اﻵﻻم
فى حالة اﻹقﻼع عن التدخين.
وأشارت الدراسة إلى أن المـدخنين معرضـون بنسـبة  ٪٣١لﻺصـابة بـاﻵﻻم أسـفل
الظهر بالمقارنة بغير المدخنين.



 ك فول أخضر طرى.– كوب من زيت الزيتون.
  ٥بصﻼت مفرومة فر ًما ناع ًما. نصف كوب ماء.– رشة بهار.
 رشة فلفل.– ربع كوب عصير حامض.
 تزال خيوط الفول ويقطع قط ًعا صغيرة ثـم يغسـلويصفى.
 يقلى البصل بالزيت فى إناء أو مقﻼة كبيـرة حتـىيحمر.
 يحرك ثم يضاف إليه الفول ويقلب على نـار نحـو ١٠دقائق.
 يصب الحامض والملح والبهار والفلفل إلى الفول. يضاف الماء إلى الفـول ويتـرك علـى نـار هادئـةحتى ينضج )حوالى  ٢٠دقيقة(.
 -يقدم الفول باردًا.

وعلمـا بـأحوالهم هـم أهلـوهم
لﻸنبياء واقتداء بهـم
ً



قال القاضـي :بغـض النظـر عمـا ذكـره ابـن
تيمية فـي هـذا ،هـل يمكنـك أن تفسـر لعقلـي سـر
تقديم ﷲ لذرية من اصطفاهم من أنبيائه ورسله؟
قال الميﻼني :لذلك سببان كﻼهمـا يـدل عليـه
العقل والنقل.

قال الميﻼنـي :السـبب اﻷول سـيدي القاضـي
هو نفس السر الذي بسببه رفـض إبلـيس السـجود
ﻵدم عليــه الســﻼم ،وهــو أن اﻷمــم قــد تخضــع
ﻷنبيائهــا بــدافع المعجــزات التــي ظهــرت علــى
أيــديهم ،ولكنهــا تــرفض أن تخضــع لقــرابتهم مــن

بينهم بالتوالي من المصدر تما ًما.
وأنـــت تـــرى ســـيدي القاضـــي أن الصـــانع
الحرفي اليدوي الماهر ينقل سر صنعته ومهارتـه

الغالــب ابــن رياضــي بــارع ..والسياســي الحــاذق
نجـده قـد تربـﯽ ونقـل عـن والـده نفـس المهـارة..
حتى الساحر والحاوي ينقل سـر مهنتـه تلـك عـن
أبيه ،وبالمثل الطبيب الحـاذق والموسـيقي المبـدع
والعالم الباحث...فهل هناك شـك إذن فـي منطقيـة
انتقال العلم بكاملة وتمامه من اﻷجداد إلﯽ اﻷبنـاء

بعدهم حس ًدا وبغيًا ،كما ذكر القرآن الكـريم ذلـك،
سدُونَ ﱠ
اس َع َلـى َمـا آتـَ اهُ ُم ﱠ ُ ِمـ ْن
فقال﴿ :أَ ْم َيحْ ُ
النـ َ

هذا الشرط وتلك الصفة فـيهم ،وأنهـم اﻷولـﯽ بهـا

اب َوا ْلحِ ْك َمــةَ
فَ ْ
ِيم ا ْلك َِتــ َ
ضــ ِل ِه فَ َقــ ْد آتَي َْنــا آ َل ِإ ْبــ َراه َ

بتمامها عقليا ومنطقيـا وبـديهيا أكثـر مـن غيـرهم

آمـنَ ِبـ ِه َو ِمـ ْن ُه ْم
َوآتَ ْينَاهُ ْم ُم ْل ًكا عَظِ ي ًما * فَمِ ْن ُه ْم َمـ ْن َ

ممن لم يتربﯽ في بيت النبوة والرسالة والعلم.
أﻻ يكف ـﯽ آل البيــت شــرفًا وفض ـﻼً أنهــم مــن
أســرة النبــي  وهــو جــدهم اﻷعظــم فأصــله

[٥٥

﴾

اﻷخذ عنهم بصفة مباشرة ،ومـن ثـم انتقـال العلـم

وإلﯽ اﻷحفاد ..هل هناك شك بعـد هـذا فـي تـوفر

ِيرا﴾ ]النسـاء،٥٤ :
سـع ً
ص ﱠد َ
ع ْنهُ َو َكفَى بِ َج َهـنﱠ َم َ
َم ْن َ

*

بحكــم تــربيتهم فــي بيــت النبــي  ،ومــن ثــم

تلك إلﯽ ابنه وحفيده ..والرياضي البارع هـو فـي

قال القاضي :فهات السبب اﻷول.

﴿

الذين عاشوا معهم ،وهذا متوفر ﻷهل بيت النبـوة

قال القاضي :وعيت هذا ..فما السبب الثاني؟

أصــلهم وأســرته أســرتهم ومنبتــه منبــتهم ..فهــم

قـــال الميﻼنـــي :الســـبب الثـــاني تـــدل عليـــه

شـجرة طيبـة أصـلها ثابــت وفرعهـا فـي الســماء،

الفطــرة ،فإنــه ﻻ شــك أن أقــرب النــاس تمثــيﻼً

وهــم ذُريــة بعضــها مــن بعــض كمــا كــان نــوح



وإبــراهيم وإســحاق ويعقــوب واﻷســباط ويوســف
وموسﯽ وهارون وعيسﯽ ..
قــال القاضــي :وعيــت هــذا ..ولكنــه ﻻ يكفــي
ﻻتهام ابن تيمية بالنصب ..أريد أدلة أقوى.
قال الميﻼني :لك ذلك سـيدي القاضـي ..وقـد
كنّا عند أحمد بن حنبل فقال له رجل :يـا أبـا عبـد

حضرنا لك أربعة شواهد تبين لـك مـدى النصـب
والعداوة التي يكنها ابن تيمية تجاه آل بيـت النبـي
.
قال القاضي :فما أولها ،وما وجـه اﻻسـتدﻻل
به؟
قــال الميﻼنــي :أولهــا هــو نصــرة ابــن تيميــة
للنواصب ،ودفاعه عنهم ،وحرصه على تبرئتهم،
وبيان فضـلهم ..وﻻ يمكـن أن يفعـل ذلـك إﻻ مـن
يحمل نصبًا وعداوة ..فصديق العدو عـدو باتفـاق
العقﻼء.
قال القاضي :صحيح ذلك ..فما الثاني؟
قــال الميﻼنــي :الثــاني هــو تلقــين ابــن تيميــة
للنواصــب كيفيــة مواجهــة المــوالين ﻵل البيــت،
ومناظرتهم ..فهو لم يكتف بمواﻻة النواصب ،بـل
راح يلقنهم الحجج التي يواجهون بها خصومهم.
قال القاضي :فما الثالث؟
قال الميﻼني :الثالث هو إنكـاره وتمييعـه لمـا
ورد في فضلهم من أحاديث.
قال القاضي :فما الرابع؟
قــال الميﻼنــي :الرابــع هــو اســتعماله كــل
الوسائل للتنقيص منهم وتجريحهم.
قال القاضي :وعيـت هـذا ..ومـا ذكرتـه مـن
الشواهد قوي ..ولكني أريد إثباتات وبينـات تؤكـد
لي صدق ما تدعونه ،وإياكم أن تقولوه ما لم يقل،
أو تدعوا عليه بما لم يفعل.
قال الميﻼني :لك ذلك سيدي ..ونعوذ با أن
نقوله ما لم يقل ،أو ندعي عليه بما لم يفعل.

قال القاضي :فهات الشاهد اﻷول.

ﷲ ،ما تقول في هذا الحديث الذي يروى أنّ عليـا

قام الحنبلي ،وقال :الشـاهد اﻷول هـو موقـف

قال) :أنا قسيم النار(؟ فقال :وما تنكـرون مـن ذا؟

ابن تيمية ومدرسـته مـن النواصـب الـذين أعلنـوا

يحبـك
أليس روينا أنّ النبي  قال لعلـي) :ﻻ ّ

عداوتهم ﻵل بيت النبي  ،فقد كـان يسـتعمل

إﻻّ مؤمن وﻻ يبغضك إﻻّ منافق(؟ قلنا :بلى .قال:

فــي الــدفاع عــنهم كــل مــا يمتلــك مــن قــدرة علــى

فأين المؤمن؟ قلنا :في الجنة .قال :وأين المنـافق؟

الجدل ،يكافح عنهم ،ويختلق لهم اﻷعذار ،ويبـرر

ي قسيم النار).(١
قلنا :في النار ،قال :فعل ﱞ

عــداءهم ﻷهــل البيــت ،ويكــذب ﻷجلهــم أحاديــث

ضا :سمعت أحمد بن حنبل يقول) :ما
وقال أي ً

الرســـول  وأئمـــة الســـلف مـــن الصـــحابة

جــاء ﻷحــد مــن أصــحاب رســول ﷲ  م ـن

والتــابعين ،ويكــذب ﻷجلهــم حقــائق التــاريخ التــي

الفضائل ما جاء لعلي().(٢

تــواتر نقلهــا وأجمــع عليهــا أهــل العلــم قاطبــة،

وكـــان موقـــف اﻹمـــام أحمـــد واضــ ًحا مـــن

ويزور ﻷجلهم حقائق أخرى بأسـلوب يتنـزه عنـه
ِّ

النواصب الذين بارزوا اﻹمام عليا المحاربة ،وقد

العلماء ،بل حتى العوام والبسطاء..

حدث عبد ﷲ بن أحمد بن حنبل قـال :سـألت أبـي

قال القاضي :كـل مـا ذكـرت دعـاوى تحتـاج
إلى بينات.

ي ٍ ومعاوية؟ فأطرق ثم قال:
فقلت :ما تقول في عل ّ
إيــش أقــول فيهمــا؟ إنّ عليـا كــان كثيــر اﻷعــداء،

قال الحنبلي :البينات علـى هـذا أكثـر مـن أن
تعد ،ولكني سأكتفي بثﻼثة منها.
البينة اﻷولى:

ففــتش أعــداؤه لــه ع ًيب ـا فلــم يجــدوا ،فجــاءوا إلــى
فأطروه كيا ًدا منهم له).(٣
رجل قد حاربه وقاتله
َ
وقد علق ابن حجر على هذه الروايـة بقولـه:

قال القاضي :فهات البينة اﻷولى.

)فأشار بهذا إلى ما اختلقوه لمعاوية مـن الفضـائل

قــال الحنبلــي :البينــة اﻷولــى ســيدي القاضــي

ممـا ﻻ أصــل لــه ،وقــد ورد فــي فضــائل معاويــة
ّ

هــي أن ابــن تيميــة مــع كونــه ينتمــي إلــى مــذهب

أحاديث كثيرة لكن ليس فيها ما يص ّح مـن طريـق

إمام ـا للســنة،
اﻹمــام أحمــد بــن حنبــل ،ويعتبــره ً

اﻹسناد ،وبذلك جزم إسحاق بن راهويه والنسـائي

كثيرا ،إﻻ أنـه يخالفـه فـي موقفـه مـن
ويثني عليه
ً

وغيرهما().(٤

ً
خﻼف ـا شــدي ًدا ،فقــد كــان اﻹمــام أحمــد
النواصــب
وخصوصـا إمـامهم
مجاهرا بفضائل أهل البيـت،
ً
ً
علي بـن أبـي طالـب ،ويـدل علـى ذلـك نقلـه مـن
فضائل علي في كتابه )فضائل الصحابة(.
وقد حدث محمد بن منصـور الطوسـي قـال:





بيﱠﻧﱠﺎ اللقﺎء المﺎضي كيف كﺎﻧت اﻷطمﺎع الصهيوﻧية في ميﺎه
الﻧيل ،وتﺎريخ مشﺎريﻌهم الخيﺎلية لﻧقل ميﺎه الﻧيل إلى الكيﺎن
الصهيوﻧي ،ودورهم في دعمهم إثيوبيﺎ في بﻧﺎء سد الﻧهضة.
وفي هذا اللقﺎء ﻧتحدث عن الدور اﻹثيوبي في التآمر على
مصر ،من خﻼل تقليل حصتهﺎ في ميﺎه الﻧيل.









يحظى الخﻼف بين إثيوبيﺎ ومصر بﺎهتمﺎم أكبر من الصحﺎفة،
لكن بﻧﺎء السدود على الﻧيل اﻷزرق في ظل غيﺎب أي تﻧسيق
أصبح هو القﺎعدة وليس اﻻستثﻧﺎء ﻷديس أبﺎبﺎ.
تهدد اﻹجراءات اﻹثيوبية أحﺎدية الجﺎﻧب بشكل مﻧهجي سبل
الﻌيش واﻻستقرار ،ليس فقط في مصر والسودان ،ولكن أي ً
ضﺎ
في الصومﺎل وكيﻧيﺎ.
فرغم أن القﺎﻧون الدولي الﻌرفي ،ألزم الدول التي تخطط
ﻹﻧشﺎء سدود أو تحويﻼت على اﻷﻧهﺎر التي تﻌبر الحدود
الدولية بإخطﺎر تلك الدول التي تتشﺎرك مﻌهﺎ الﻧهر بمشﺎريﻌهﺎ
المخططة والتشﺎور مﻌهﺎ بشأن مواصفﺎت التصميم.
ومع ذلك ،فإن إثيوبيﺎ استغلت ثورة المصريين في  ٢٥يﻧﺎير
٢٠١١م ،وشرعت في بﻧﺎء سد الﻧهضة ،ثم وافقت في
٢٠١٣م تحت ضغط على السمﺎح لفريق خبراء دولي ،ثم
استمرت في بﻧﺎء السد؛ حتى تم عقد اتفﺎق في ٢٠١٤م بين
الرئيس المصري عبد الفتﺎح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيﺎ
هﺎيلي مريم ديسﺎلين ،لكن هذه المبﺎدرة فشلت ،لرفض إثيوبيﺎ
القبول بأي مستشﺎر دولي.
في مﺎرس ٢٠١٥م ،حﺎولت القﺎهرة والخرطوم مرة أخرى
وحصلتﺎ على اتفﺎق من أديس أبﺎبﺎ بشأن إعﻼن مبﺎدئ لتسريع
استكمﺎل الدراسﺎت واﻻتفﺎق على مبﺎدئ توجيهية تحكم ملء
سد الﻧهضة وتشغيله ،لكن الدبلومﺎسيين اﻹثيوبيين عطلوا
اﻻجتمﺎعﺎت الﻼحقة؛ حتى عﺎم ٢٠٢٠م ،وعﻧدمﺎ بدأت إثيوبيﺎ
في ملء السد ،فﻌلت ذلك من جﺎﻧب واحد في الملء اﻷول ،ثم
أعلﻧت ﻧتيتهﺎ ﻻستكمﺎل الملء الثﺎﻧي.
من الﻧﺎحية الﻧظرية ،قد تحل الدبلومﺎسية الخﻼفﺎت حول السد
وتضع بروتوكوﻻت لتقﺎسم الميﺎه ،لكن حكومة إثيوبيﺎ تصرفت
بأحﺎدية وعرقلت الدبلومﺎسية من أجل خلق أمر واقع ،وهي
بذلك تهدد  ٪٩٨من المصريين ،وتدفع في طريق تضييق
الخيﺎرات أمﺎم مصر لتقتصر على الحل الﻌسكري ،وقد قﺎل
الرئيس عبد الفتﺎح السيسي" :إن كل الخيﺎرات متﺎحة؛ ﻷن
ميﺎه الﻧيل خط أحمر".



قامت إثيوبيا بتدشين سدود جلجـل جيبـي
علـى حـوض نهـر أومـو ،دون التشـاور مــع
كينيا.
هذه السدود أثرت على حوض نهر أومو
وعلى شﻼل جيب ،وخفضت مسـتوى الميـاه
فـي بحيـرة توركانــا ،التـي تعــد أكبـر بحيــرة
صــحراوية فــي العــالم والمدرجــة فــي قاﺋمــة
اليونســكو ،وفاقمــت الجــوع والصــراع فــي
المنــاطق المحيطــة بســبب قلــة اﻷســماك فــي
البحيرة وحوض النهر.
مـــع اكتمـــال هـــذه الســـدود قـــد تختفـــي
البحيرة ،وتتكرر كارثة بحـر آرال فـي آسـيا
الوسطى -الذي قارب علـى اﻻختفـاء بسـبب
سد روسي -مرة أخرى في شرق إفريقيا.
اتخذت إثيوبيا إجراءات أحاديـة الجانـب
بشــأن احتجــاز ميــاه نهــري جوبــا وشــبيلي
اللذين يعتبران من المصـادر الرﺋيسـة للميـاه
العذبــة فــي جنــوب غــرب الصــومال ،حيــث
تعتمد عليهما في توفير  ٪٨٠من المياه.
كانــــت التــــأثيرات علــــى الصــــومال
مضاعفة ،حيث إن منع إثيوبيـا تـدفق شـبيلي
قوض التنمية اﻻقتصادية في المنطقة بتبـوير
الكثيــر مــن اﻷراضــي ،وكــذلك فــإن إلقــاء
القمامة في قاع النهـر الجـاف ،يهـدد بتسـميم
مناطق المصب عند استﺋناف المياه.
وفي الوقت نفسه ،تهـدد مشـاريع الطاقـة
الكهروماﺋية اﻹثيوبية على نهـر جوبـا اﻷمـن
الماﺋي والغذاﺋي في الصومال.
في حين أن الهيمنة الماﺋية ﻹثيوبيا بـدأت
قبل تـولي رﺋـيس الـوزراء آبـي أحمـد ،فـإن
اﻹخفاقـــات المحليـــة المتزايـــدة دفعتـــه إلـــى
مضاعفة التحدي والعناد اﻹثيوبيين؛ ﻷن هذه
الطريقة تساعده في تقديم نفسه على أنه بطل
قومي.
كما أن الحـرب فـي إقلـيم تيجـراي تزيـد
هشاشة النظام في إثيوبيا ،حيث يواجه رﺋيس
الحكومة آبي أحمد تحديات متعددة ،أهمها ٤
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تحديات داخلية وحدودية شديدة الحساسية.
التحديات اﻷربعة المتزامنة هي :الحرب
في تيجراي – العﻼقة مـع إريتريـا – قاعـدة
دعمه في إقليم أمهرة – التوتر في السودان.
أزمته الكبرى هنا أن التحـرك نحـو حـل
أي ملف منها يفسـد الملـف اﻵخـر ،والمهلـة
المتاحة أسابيع قليلة ﻹنقاذ الموقف قبل موسم
الحرب واﻻنتخابات.
مع اندﻻع أزمة تيجراي ،استعان رﺋـيس
حكومة إثيوبيا آبي أحمـد بـالقوات اﻹريتريـة
لفرض سيطرته على اﻹقليم.
ســيطرت القــوات اﻹريتريــة فعـ ًـﻼ علــى
اﻷرض .لكـــن التكلفـــة الدبلوماســـية كانـــت
باهظة بعـدما تعـددت التقـارير عـن ارتكـاب
جراﺋم حرب.
أعلــن آبــي أحمــد اتفاقــه مــع الــرﺋيس
اﻹريتري أسياس أفورقي على سحب قـوات
غامضـا:
بﻼده من تيجراي ..لكن البيان كان
ً
تحــدث البيــان عــن انتشــار إريتــري مقتصــر
علـــى الشــــريط الحـــدودي .بينمــــا شــــاهد
المراقبون القـوات فـي جميـع أنحـاء اﻹقلـيم،
بما في ذلك في العاصمة ميكيلي.
واﻷهـــم أن إريتريـــا لـــم تتحـــدث عـــن
انسحاب ،بل عـن “تعزيـز الجهـود لمواجهـة
التصعيد العسكري الشرس”.
ذا أفريكا ريبورت تقـول :إن آبـي أحمـد
في ورطة؛ ﻷن سحب القوات اﻹريترية مـن



تيجراي اﻵن يعني تسـليم اﻹقلـيم إلـى جبهـة
ـورا ،باعتبــار أن الجــيش
تحريــر تيجــراي فـ ً
اﻹثيوبي ﻻ يملـك القـدرة علـى مـلء الفـراغ
اﻹستراتيجي ،وهو ما أكده آبي أحمـد بنفسـه
مؤخرا.
في جلسة برلمانية
ً
وفي الوقت الذي يطالب المجتمع الدولي
آبــي أحمــد بإعــادة نشــر قــوات تيجــراي فــي
غرب اﻹقليم ،وهو مـا ﻻ يملكـه آبـي أحمـد،
اعتبــــرت حكومــــة أمهــــرة اﻹقليميــــة أن
اﻷراضي المنخفضة الخصبة التيجرية تنتمي
إلــى اﻷمهـــرة .وتقــول تقـــارير :إن أمهـــرة
أسست ً
فعﻼ منطقة جديـدة باسـم “وتسـيغيدي
وهميـرة” تحــت إدارة أمهريــة بالكامــل ،بعــد
طرد السكان التيجراي منها.
آبــي أحمــد لــيس ف ـي وضــع يســمح لــه
بمواجهـة النخبـة السياسـية فـي أمهـرة؛ ﻷنـه
يعتمد علـى دعمهـم للبقـاء فـي السـلطة ،بعـد
تخليــه عــن قاعدتــه العرقيــة وتحولــه إلــى
السياسة القومية اﻹثيوبية.
تقـــول “ذا أفريكـــا ريبـــورت” :بهـــدف
إضفاء الطابع المركزي على السلطة في ظل
نظام فيدرالي ،تندمج رؤية آبي مـع مصـالح
القــوميين اﻷمهــرة .وسيســتمر دعــم النخبــة
القومية القوية من أمهـرة طالمـا يعـزف آبـي
أحمد على لحنهم فقـط ،وإذا حـاول الخـروج
عــن النوتــة ســيفقد دعمهــم ،بمــا يضــعه فــي
ورطــة مــع انتخابــات يونيـه ٢٠٢١م ،وســط
خﻼفــات قويــة داخــل حزبــه بســبب القضــايا
الداخلية واﻹقليمية.
أيض ـا
الصــراع الحــدودي مــع الســودان
ً
حلقــة الوصــل بــين اﻷزمــات المتعــددة التــي
يواجهها آبي أحمـد .فالـدافع الـرﺋيس للنـزاع
هــو مطالبــات أمهــرة باﻷراضــي المتنــازع
عليها ،والتي تخضع رسميا لسـيادة السـودان
وفقًا لمعاهدة الحدود ١٩٠٢م.
إذا قبل آبي أحمد بمطالبات أمهـرة بهـذه
اﻷراضي من أجل الحفاظ على دعم النخبـة،
فمــن المحتمــل أن يواجــه الســودان ،والــذي
سيقدم حينها الـدعم لجبهـة تحريـر تيجـراي،
لتتعقد الجبهة اﻷخرى.
باﻹضافة ،تسبب نشر القوات اﻹريتريـة

فــي مثلــث الفشــقة فــي خلــق وضــع أكثــر
حساســية .كــل ذلــك يتشــابك م ـع قضــية ســد
النهضـة ،حيــث تقــف مصــر والســودان معًـا
ضــد المطالــب اﻹثيوبيــة بمــلء الســد ً
وفقــا
لجدول زمني يناسبها وحـدها؛ ممـا قـد يمـنح
مصــر مــرة أخــرى حـ ً
ـافزا لــدعم المتمــردين
المسلحين في مناطق بني شنقول وأوروميا.
لــذلك كثــف آبــي أحمــد مــن تصــريحاته
الفتـــرة الماضـــية؛ ﻷن الربيـــع هـــو موســـم
الحــرب التقليديــة فــي إثيوبيــا ،ولــذلك يجــب
تســــوية الحســــابات القديمــــة أو اكتســــاب
تضــاريس جديــدة قبــل بــدء موســم اﻷمطــار
الرﺋيســي فــي يونيــه لمن ـع حركــة الجيــوش
واﻹمدادات على نطاق واسع.
آبي أحمد هو حلقـة الوصـل الفعليـة بـين
أصحاب السـبت وأصـحاب الفيـل ،فـالرﺋيس
اﻷمريكي جو بايدن تبنـى نمـوذج آبـي أحمـد
في أكتوبر ٢٠١٩م بعد فوزه بجـاﺋزة نوبـل.
وقال :إنه "قدم إصﻼحات سياسية واقتصادية
وديمقراطية هادفـة مهـدت الطريـق لتحسـين
حياة مﻼيين اﻹثيوبيين" ،وأن "على الوﻻيات
المتحدة مساعدة اﻷصدقاء في إثيوبيا".
ضا من لوبيات داعمة
مقرب أي ً
آبي أحمد ﱠ
بشكل أساسي للديمقراط:
 -١لوبيات يديرها أمريكيـون مـن أصـل
إفريقــي ق ـدمت خﻼفــه مــع مصــر علــى أنــه
مسألة مرتبطة بكفاح اﻷفارقة السود.
 -٢لوبيــات "العثمــانيين الجــدد" ،وهــي
تشــكيلة مــن إســﻼميين ونشــطاء يســاريين
مرتبطين بإسـطنبول ،تنظـر إلـى آبـي أحمـد
علــى أنــه عنصــر مفيــد فــي شــغل النظــام
المصري بقضـايا إسـتراتيجية ،وفـي تكـوين
حلفاء يمكن من خﻼلهـم التسـلل إلـى منـاطق
نفوذ في شرق إفريقيا.
تعــــاني مصــــر مــــن نــــدرة الميــــاه
“اﻻحتياجــات تفــوق الحصــة” مــع اســتمرار
زيادة السكان بنسبة تقارب  ٪٢سنويا.
فوق ذلك ،يحتاج سد النهضـة لمـلء ٧٤

مليــار متــر مكعــب ،لــيقلص حصــتها القليلــة
أصـ ًـﻼ؛ إذ يخفــض إمــدادات الميــاه بـــ ٪١٠
قـدرا
على مدى ست سـنوات ،بمـا قـد يـدمر ً
كبيرا من الزراعة على طول نهر النيل.
ً
الضرر قد يكون أقل فـي الصـعيد حيـث
يفترض أن يؤمن سد أسوان حصـص الميـاه
لفترة أطول نسبيا ،لكن منطقة الـدلتا سـتكون
تضررا؛ مما قـد يـؤثر بشـكل مباشـر
اﻷكثر
ً
على  ١٠-٧مﻼيين مصري.
تقليص المجتمع الزراعـي ،دون مصـدر
بـــديل للعمالـــة ،قـــد يضـــاعف الضـــغوط
اﻻجتماعيــة واﻻقتصــادية ،وبالتــالي يزعــزع
اﻻستقرار.
روبرت بيسلينج ،المدير التنفيذي لشركة
استشـــارات المخـــاطر السياســـية EXX
 ،Africaيقول :إن مصر قد تجد نفسها أمام
أزمة في غضون عامين تقريبًا عندما تتعطل
تدفقات المياه.
الــرﺋيس المصــري عبــد الفتــاح السيســي
حــذر ،فــي  ٣٠مــارس ٢٠٢١م ،مــن أن أي
محاولة ﻷخذ “قطرة من مياه مصر” سيكون
لها تأثير مزعـزع لﻼسـتقرار علـى المنطقـة
بأسرها.
التحــذير الــذي أطلقــه السيســي ،خــﻼل
احتفا ٍل بإعادة فتح قناة السـويس بعـد تحريـر
السفينة الجانحة إيفر جيفن ،صحبته اﻹشـارة
إلــى أنــه ﻻ يصــدر تهديــدات ،وأن مصــر ﻻ
تــزال تأمــل فــي الوصــول إلــى اتفــاق ملــزم
قانو ًنا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
لكنه أضاف“ :في الوقت نفسـه ،إذا أراد
أي طــرف أن يأخــذ قطــرة مــن ميــاه مصــر
دارج ـا“ :اللــي
ـرا
ً
فليحــاول” ،مســتخد ًما تعبيـ ً
عايز يجرب يجرب”.
وحذر السيسي مـن أن “أمـن الميـاه خـط
أحمر”.
وعندما بدأت إثيوبيـا بنـاء سـد النهضـة،
روجت دوليا رواية مفادها أن مصر “وريثة
ﱠ
المســـتعمرين” تســـعى ﻻحتكـــار النيـــل دون
مراعاة مصالح دول المنبـع التـي تعـاني مـن
شــح المــوارد ،بحســب البــاحثين اﻹثيــوبيين:



محمــود تيكويــا )جامعــة المحــيط الهــادئ(،
ومقــدﻻويت ميســي دريبــي )جامعــة فلوريــدا
الدولية(.
فــــي يوليــــو ٢٠٢٠م ،قــــال روبــــرت
بيسلينج ،المدير التنفيـذي لشـركة استشـارات
المخـــاطر السياســـية  :EXX Africaإن
مصر ﻻ تحتاج للتصرف بعدوانيـة؛ باعتبـار
أن ســد النهضــة لــن يمتلــئ إﻻ فــي غضــون
خمس سنوات على اﻷقل ،وربما لفترة أطول
بكثير .واعتبرت مجموعة اﻷزمـات الدوليـة
أن لجــوء مصــر للخيــار العســكري “غيــر
واقعــي” باعتبــاره ســيترك القــاهرة معزولــة
ً
مسـتقبﻼ
عالميا ،وستجعل اﻻتفاق مع إثيوبيـا
مســ ً
ـتحيﻼ ،وســـيدفعها ﻹعـــادة البنـــاء علـــى
الفور”.
هنا ،فضـلت مصـر إمضـاء وقـت كـاف
لتقديم رواية مغـايرة أوﻻً ،وهـو مـا وصـفته
فض ـلت
بلــومبرج بـــ “اللعــب علــى البــارد” :ﱠ
إستراتيجية الدبلوماسـية – التزمـت الصـمت
– اختــارت التفــاوض ،لتبــدو أكثــر حكمــة
وتمس ًكا بتخفيف التوتر ،بينمـا إثيوبيـا تتعنـت
وتــرفض تقــديم أي ضــمانات طلبتهــا مصــر
وفق قواعد اﻷنهار الدولية.
انعكست السردية عالميـا ،وبـدت إثيوبيـا
باعتبارهـــا الطـــرف المتمســـك بالتحركـــات
اﻷحادية.
ريجــاوي بيرهــي ،المــدير العــام لتنســيق
المشاركة العامة لبنـاء سـد النهضـة اعتـرف
بالنتيجة .قـال :إن إثيوبيـا تتعـرض لضـغوط
مــؤخرا بســبب النفــوذ الدبلوماســي
شــديدة
ً
المصــري طويــل المــدى “بعــدما ســيطرت
القــاهرة علــى الســردية الدبلوماســية علــى
المؤسسات الدولية”.
وقال الباحث بجامعة أديـس أبابـا دانيـال
كيتاو :إن مصـر “عملـت بجـد ونجحـت فـي
منع مختلف أشكال الدعم المالي”.
مبدأ “مسؤولية الدولة” الذي أقرته اﻷمـم
المتحدة في ٢٠٠١م ينص علـى مسـاءلة أيـة
دولــة تنتهــك التزاماتهــا الدوليــة “ولــو كــان
اﻻنتهاك مشروعًا وفق قوانينها الداخلية”.
نفس المبـدأ يمـنح الشـرعية لــ )أو ينفـي

عــدم المشــروعية عــن( تــدابير الــدفاع عــن
الــنفس أو التــدابير المضــادة لســلوك غيــر
مشروع.
ووفـــق اتفاقيـــة ١٩٢٩م ،تملـــك مصـــر
قانو ًنا حق الفيتو حال إنشاء مشروعات على
النهر وروافده تقلص حصتها من المياه.
تجادل أديس أبابا بأن المعاهدة بﻼ قيمة؛
ﻷنهــا وقعــت فــي الحقبــة اﻻســتعمارية ،وأن
إثيوبيا لم تكن طرفًا فيها .لكن إثيوبيـا نفسـها
وقعت اتفاقية مـع السـودان ١٩٠٢م ألزمتهـا
بعــدم إنشــاء أي عمــل عبــر النيــل اﻷزرق
يوقف تدفق مياه النيل.
ولــم توقــع الــدول الــثﻼث اتفاقيــة جديــدة
لتحل محل المعاهدات الموقعة خـﻼل الحقبـة
اﻻستعمارية بما يوقف سريانها دوليا.
حتــى إعــﻼن المبــادئ ٢٠١٥م اشــترط
اﻻتفاق على الملء اﻷول للسد “وهـو مـا لـم
تلتزم به إثيوبيا” ،وعدم اﻹخﻼل بحق دولتي
المصب في مياه النيل.
مـ ـر ســـد النهضـــة بمتغيـــرين مهمـــين
مؤخرا:
ً
نجــح ترامــب فــي إبــرام اتفــاق مبــدﺋي
يتضــمن خارطــة طريــق تراعــي المخــاوف
المصرية .لكـن إثيوبيـا رفضـت التوقيـع فـي
اللحظات اﻷخيرة .ترامب لمح حينها إلـى أن
مصــر قــد تضــرب ســد النهضــة عســكريا،
وأوقف المساعدات اﻷمريكية إلى إثيوبيا.
بوصول جو بايدن إلـى البيـت اﻷبـيض،
أنهى ربط تعليق المسـاعدات اﻷمريكيـة إلـى
إثيوبيــا بتطــورات ســد النهضــة ،ونقلــه إلــى
ملف الحرب في تيجراي.

الروصــيرص “علــى بعــد  ٤٠كــم مــن ســد
النهضـــة” بمـــا يعـــرض حيـــاة  ٢٠مليـــون
سوداني يعيشون في محيطه للخطر ،ويقطـع
إمدادات ميـاه الشـرب وتوليـد الكهربـاء عـن
السودان عمو ًما.
بينمـــا يحـــذر وزيـــر المـــوارد الماﺋيـــة
المصري محمـد عبـد العـاطي مـن أن كفـاءة
سد إثيوبيا اﻹنشاﺋية ﻻ تتجاوز .٪٣٠

مستوى الضرر الذي قد تحدثـه عمليـة بريـة
أو جويــة جيــدة التخطــيط ومــزودة بــالموارد
الكافية ،إﻻ أنها قد تسـبب ً
ً
مؤقتـا لعميـة
وقفـا
ملء سد النهضة.

عند نقطـة معينـة ربمـا تـدرك مصـر أن
أي مخاطر محتملة للهجوم العسكري ستكون

بحســب المركــز العربــي فــي واشــنطن،
أمام مصر  ٣خيارات إذا قـررت شـن عمـل
مباشر ضد سد النهضة:

كثيرا من المخاطر المؤكـدة حـال فقـدان
أقل
ً
مياه نهـر النيـل مـع مـا يعنيـه ذلـك مـن شـل
الحياة ،وربما زعزعة استقرارها ،حينهـا قـد
تجد أن الحل العسكري هو الوحيد المطروح

القــوات البري ـة المصــرية تتفــوق بشــكل
هاﺋل على نظيرتها اﻹثيوبية .لكن أي هجـوم
بري ضخم يواجه عقبات سياسية ولوجسـتية
تتعلــق بإيجــاد كيفيــة لنقــل أعــداد هاﺋلــة مــن
القوات إلى حدود إثيوبيا.
الخطوة تحتاج إذ ًنا من السـودان “وقعـت
اتفاقية تعاون عسكري مع مصر” أو إريتريا
“تحالفت مع آبي أحمد في هجوم تيجراي”.
المركز يستبعد الخيار ،ويقـول :إن ذلـك
ـرا رﺋيســيا مــن عناصــر التفــوق
يحيــد عنصـ ً
العسكري المصري.

مــع تهــور حكومــة إثيوبيــا ،وفــق "يونايتــد
وورلد داتا".
من غيـر المـرجح أن تـدعم إدارة بايـدن
مصــر حــال اتخــاذ قــرار مماثــل :لــن تمــدها
بمعلومات اﻻستهداف المطلوبة ،ولن تعوض
أي خساﺋر قتالية للطاﺋرات أو المعدات.
الجانــب اﻹثيــوبي يــدرك ذلــك ،ويعــول
علــى حمايــة المجتمــع الــدولي .لكــن الموقــع
يقــول :إن المجتمــع الــدولي لــم يتــدخل لمنــع
هجمات أقوى في السـنوات اﻷخيـرة؛ بعـدما
بـــات يتمحـــور حا ًليـــا حـــول مبـــدأ "بقـــاء

يعتبــره اﻷكثــر واقعيــة .يمكــن لمصــر

اﻷصلح".

استخدام مقاتﻼت رافـال الفرنسـية مصـحوبة

القوة ليست مسألة عسكرية فحسـب ،بـل

بطـــاﺋرات  ١٦F-اﻷمريكيـــة ،لتنطلـــق مـــن

تأتي أيضًا في شكل دعم من الحلفاء وتطوير

أسوان أو برنيس.

عﻼقات متبادلة ،كمثـال ،مصـر اﻵن شـريك

لكن ذلك مرتبط بامتﻼك معلومات وافية

للوﻻيــــات المتحــــدة وروســــيا والســــعودية

تخــص خــراﺋط الســد وأبــرز نقــاط ضــعفه

واﻹمــارات وفرنســا ،وبالتــالي لــن تعــارض

الكفيلة بتعطيله أو تدميره.
وعلى مصر وقتها أن تضع في اﻻعتبار

أعلنت إثيوبيا أنهـا لـن تتنـازل عـن بـدء
المرحلة الثانية من ملء السد )بطاقـة ١٣٫٥
مليار متر مكعب( في يوليو ٢٠٢١م ،بشـكل
أحادي ،في مـا تقـول مصـر والسـودان :إنـه
تهديد مباشر ﻷمنهما القومي.
السودان تحذر من أنها تهدد سـﻼمة سـد

مثل هذه الضربة ﻻ يمكن أن تتطابق مع

نظــام ســبايدر المضــاد للطــاﺋرات الموجــود
حول سد النهضة.

وخصوصـا أن إثيوبيـا ليسـت
أغلبها القاهرة
ً
ذات أهمية كبيرة بالنسبة لهم جميعًا.
نسأل ﷲ تعالى أن يكشف لقلوبنـا حقيقـة
الجمال الربانى ،الذى به ننجذب بكليتنـا إلـى

تحــتفظ مصــر بقــدرات عمليــات خاصــة
كبيــرة ،تصــلح لضــربة عــن بعــد ضــد ســد
النهضة أو منشآته.



الرضوان اﻷكبر.
وصــلى ﷲ وســلم وبــارك علــى ســيدنا
وموﻻنا محمد وعلى آله أجمعين.

الدكتور



المتخصصــين ،وظهــور أدعيــاء ودخــﻼء،
ﻟﻐﺔ :طلـب الـدليل ،وهـو مـن دلـه علـى
طريق دﻻلة إذا أرشده إليه).(١
واصطﻼ ًحا :إقامة الدليل مطلقًا).(٢
وإقامة الدليل الشـرعي وسـيلة ﻻسـتنباط
الحكم الشرعي وهـذا يقتضـي الدقـة الفائقـة،
سـو ِل َوإِ َلـى
الر ُ
قال ﷲ َ  :ولَ ْو َردﱡوهُ إِلَى ﱠ
أ ُ ْو ِل ـي اﻷ َ ْم ـ ِر ِم ـ ْن ُه ْم لَعَل َِم ـهُ الﱠ ـذِينَ َي ْس ـت َن ِب ُ
طو َنهُ
ِمـــ ْن ُه ْم) النســـاء ،(٨٣ :وقـــال َ  :وﻻَ
ف أ َ ْل ِسـ َنت ُ ُك ُم َ
ِب َهـذَا َحـﻼ ٌل
الكـذ َ
َص ُ
تَقُولُوا ِل َما ت ِ
علَى ﱠ ِ َ
ِب ِإ ﱠن ﱠالـذِينَ
الكـذ َ
َو َهذَا َح َرا ٌم ِلّتَ ْفت َُروا َ
علَى
َي ْفت َُرونَ َ

ِب ﻻَ يُ ْف ِلحُونَ 
ﱠ ِ ال َكذ َ

)النحل:

.(١١٦
باﻻســتقراء فــي واقعنــا المعاصــر فــإن
أمورا عدة برزت لتشـغب علـى الـدين بفعـل
ً
بلهــاء جهــﻼء منــا "يحســبون أنهــم يحســنون
صنعًا" أهمها:
 -١شيوع أقوال ضـعيفة ،وآراء عسـرة،
وآراء اجتهادية كانت مرجوحـة فيمـا مضـى
لضعف دليلها.
 -٢تراجــع الــدور العلمــي ﻷهــل العلــم

وأشباه متعلمين ،وأشياخ متعالمين ،وأعشـار
طﻼب علم ،منهم من يصنف "هيئـة علمـاء"
فــي جمعيــات وطــرق وفــرق!! ،ومــنهم مــن
يرون أنهم "أهل العقيدة الصحيحة!" ،ومـنهم
من يـدعون أنهـم "دعـاة جـدد!" ،ومـنهم مـن
يروجون أنهم "أهل السنة والجماعة" ومـنهم
من يزعمون أنهم " أهل الوصول والكشـف"
ويسيئون اﻻستدﻻل بمرويات وأخبـار وآثـار
إما لضعف سندها ،وإما لوجـود علـة قادحـة
فــي متونهــا ،وإمــا لعــدم اﻻســتنباط الســليم
وإهــدار ،وإمــا ﻹغفــال ،وإمــا لعــدم العلــم
بالوســائل العلميــة الصــحيحة ،ومنهــا ســبب
ورود الخبر ودرجة حكمه التكليفي من:
* الوجوب والندب في اﻷوامر.
* الحرمة أو الكراهة في النواهي.
* التخيير في اﻹباحة.
وترتب على إسـناد الـدعوة والفتيـا لغيـر

* تغيير صفة الحكم التكليفي ،فوهم على
العوام أن كل "حديث"" ،سنة" واجب اﻻتباع
واجبـا!
ضا أو
ً
إلزا ًما وحت ًما وجز ًما – أي فر ً
وجرمـا ،وﻻ
إثمـا
ً
 ،وأن عدم العمل به يعـد ًفــرق والحالــة هــذه بــين حــديث "متــواتر"
و"مشـــهور" و"آحـــاد" بدرجاتـــه ،وﻻ بـــين
واجب ومندوب ،وﻻ حـرام وﻻ مكـروه! وﻻ
بين بدع "عبادات" و"عادات" وﻻ "مصـلحة
مرسلة" وﻻ "بدع حسنة أو غيرها" ،وصـار
الخلط هو اﻷصل في الدعوة والفتيا!.
 -٣إعـــﻼء التعصـــب المـــذهبي ،علـــى
حساب خدمة الدين كله بمكوناتـه - ،اﻹيمـان
والشــريعة واﻷخــﻼق ،فــي مــذهب اعتقــادي
تشــتغل بفروعيــات ومجــادﻻت فــي أصــول
الدين وفي عالم الغيب.
 -٤عدم التعاون بـين مرجعيـة "الحـديث
النبـــوي" و"الفقـــه اﻹســـﻼمي" فـــي ضـــبط

أهلها ،لعوامـل متشـابكة فيمـا يتصـل بالسـنة

المرويات ،واﻻقتصـار فـي قبـول أو رفـض

النبوية أمور خطيرة أهمها:

مرويات على مرجعية حديثية فقط ،أو فقهية

* إدخال في الدين ما ليس فيه.

فقط؛ مما ترتب عليه شيوع أحكام تفتقر إلـى

* إخراج من الدين ما هو منه.

الدقـــة العلميـــة ،ذلـــك أن العلمـــاء وضـــعوا



شــرو ً
طا لقبــول اﻷخبــار النبويــة أهمه ـا فــي

إن مئات اﻷخبار – في الكتـب المذهبيـة

 -التــي تربــو علــى بضــعة وثﻼثــين ســنة ،-

اﻻعتقاديــة والفقهيــة عنــد المقارنــات العلميــة

والدعوية – التي تقـارب أربعـين سـنة – أن

الســليمة – يتضــح بطﻼنهــا ســن ًدا أو ً
متنــا،

أذكــر أمثلــة لكــل مــا ســلف ذكــره ،إﻻ أنــي

وتعج بها وأمثالها مصنفات تفاسير ،وشروح

أخشى سوء ظن أو قلة فهم ،أو حمـل الكـﻼم

ب -تحلي الراوي بالعدالة الشرعية.

أحاديــث ،وكتــب فق ـه مــذهبي ،ويســتدل بهــا

على غير مراميه ،والتذكرة غير مقاصدها!،

وﻻ بد من توافر هذا فـي سلسـلة الـرواة

بحماس منقطع النظير! ومنها ما يشغب على

فحسبي اﻹشارة المغنيـة عـن صـريح عبـارة

اﻵيـــات المحكمـــات فـــي القـــرآن الكـــريم!

إلـــى "الخطـــأ فـــي اﻻســـتدﻻل" بمظـــاهره

وبدعوى أن خبر اﻵحاد ناسخ ﻵيات القـرآن

وعواقبه ،مع رجائي سـعة صـدور لتوصـية

الكـــريم! ومـــنهم مـــن يتـــأول آيـــات قرآنيـــة

بحق وتـذكرة بصـدق ،حمايـة للسـنة النبويـة

محكمة ،وتأويﻼت فاسدة ،وربما أدى الجهل

المطهرة ،من عوادي اﻻعتداء على أسانيدها

والتعصــب م ًعــا إلــى اﻻدعــاء بنســخ اﻵيــة

ومتونها ووسائل اﻻسـتنباطات السـليمة منهـا

السند والمتن م ًعا:
واع يضبط مـا يسـمع،
أ -في السند :را ٍو ٍ
ناقل له حسب أصله.

باضطراد – وسبق بيانه .-
ج -في المتن :عدم شذوذه وأﻻ تكون بـه
علة قادحة.
هذا التوثيق والتأصيل انفردت به العلـوم
اﻹسﻼمية وعلى رأسها علوم السنة النبوية.
فــﻼ بــد إذن مــن صــحة الســند ،وســﻼمة

القرآنية استبقاء لخبر آحاد ،مثل مـن تعجـزه

المتن ،معًا وقد يصح السند ،ويكون المتن به

الحيل لقلة بضاعته العلمية ،ﻹعﻼء مسألة أو

علــة ،وقــد يصــح المــتن – ً
معنـى أو موافقــة

تـرو يحكـم علـى
اﻻنتصار لمـن يقلـده ،دون
ٍّ

لمبادئ الشريعة اﻹسﻼمية ويكون فـي السـند

حديث صحيح السـند سـليم المـتن بالضـعف،

ما يسقطه عن درجة الصحة ،وفوق هـذا قـد

وأدى اﻷمر إلى نهاية مفزعة مؤلمة مفجعة:

غالبـا – مـع محكـم
يصطدم حـديث آحـاد – ً

 -١اﻻجتراء علـى السـنة النبويـة بإنكـار

القرآن الكريم! ،واﻷمثلة كثيرة ومعروفة.
والغريــب والعجيــب والمحيــر أن بلهــاء
وأعشـــار متعلمـــين ،وأشـــيا ًخا متعـــالمين،

صحيح السند.
 -٢اﻻفتراء على السنة النبوية بنسبة مـا
لم يثبت.

يدافعون عن خبر ربمـا صـح سـنده ،وعيـب

 -٣ادعاء نسخ ما لم ينسخ ،أو عدم نسخ

متنه أو ضعف سنده ،بزعم الدفاع عن السنة

مــا نســخ ،أو ضــعف الصــحيح ،أو صــحة

أو نصرتها ،ومنهم مـن جعـل آراء اعتقاديـة

الضعيف! كان يمكن من واقع الخبرة العلمية

كــأن مبلــغ الرســالة قالهــا وشــرعها ،وفــي

واﻻستشــهاد الصــحيح بهــا ،وعــدم المزايــدة
بها ،لمذهبيات وتعصبات وتحزبـات ،وتنـابز
بألقاب ،ومما هو مشاهد وحاصـل وواقـع!!؛
حتــى صــارت "الســنة" عبــاءة يتــدثر بهــا
وتحتها متعصـبون متمـذهبون فيمـا ﻻ أصـل
له ،مزايدون بها على غيرهم ،فيما ﻻ يجـدي
وﻻ ينفع.
ولسد هذا الفراغ العلمي شرعت مؤسسة
التآلف بين النـاس الخيريـة بمنتـداها )منتـدى
التـآلف للــوعي اﻹســﻼمي( عمــل موســوعة:
"تنبيهات اﻷخيار على أخبار وآثـار" الجـزء
اﻷول للفقــه اﻹســﻼمي ،والجــزء الثــاني نقــد
ونقض شـبهات اﻹرهـاب ،وعمـا قريـب يـتم

أثـرا لعلـم
الموازين العلميـة السـليمة ﻻ نجـد ً

اﻹصــداران بعمــل علمــي أكــاديمي مؤسســي

فيما يتقـول بـه علـى السـنة النبويـة واﻷمثلـة

لتﻼفي عـوار خطـأ اﻻسـتدﻻل وتبقـى كلمـة:

كثيرة غزيرة ،تحتاج لجهـود علميـة مضـنية

"أعينونا بقوة".

مخلصة ،وإنفاق مـالي كبيـر ،ﻹبعـاد الحشـو

وﷲ  اﻟهادي إﻟى سواء اﻟسبيل.

واﻻدعاء والمزايدة على السنة النبوية وبهـا،
ولجعــل عمــل الحــديث النبــوي داخ ـل إطــار

) (١كشاف اصطﻼحات الفنون ،والقواعد ﻻبن

دﻻﻻت القـــرآن الكـــريم فـــي المقـــام اﻷول،

رجب ص.٢٧٠

وقواعد اللغـة العربيـة ،مـع مراعـاة الوقـائع

) (٢لمزيد من اﻻستزادة :جمع الجوامع ،٣٥٨/٢

واﻷحوال التي قيل فيها.

وإقامة الدليل سواء كان نصيا أو غيره.



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








أرسل ﷲ  الرسل 

إلى النـاس

لحِ كَم أرادها فمن هذه الحكم:

أوﻻً :أرســـــل ﷲ  الرســـــل 
لدعوة الناس إلى عبادة ﷲ وحده والكفر بمـا

سـ ْلنَا
يُعبد من دونـه ،قـال سـبحانهَ  :و َمـا أ َ ْر َ
سو ٍل ِإﻻ نُوحِ ي ِإ َل ْي ِه أ َ ﱠنهُ ﻻ ِإ َلـهَ
مِ ْن َق ْبلِكَ مِ ْن َر ُ
ُون) اﻷنبياء.(٢٥ :
إِﻻ أَنَا فَا ْعبُد ِ
وقال ﷲ تعالىَ  :ولَقَ ْد َب َع ْثنَا فِي ُك ِّل أ ُ ﱠمـ ٍة
َر ُسوﻻ أَ ْن اُعْبـُ دُوا ﱠ َ َواجْ تَنِبـُ وا ال ﱠطـا ُغوتَ 
)النحل.(٣٦ :
ﱠ
الطاغُوتُ كل معبود باطل يعبد من دون
ﷲ وكل داع إلى ضﻼلة.
س ْلنَا ِمـ ْن
وقال جل شأنهَ  :وا ْسأَلْ َم ْن أ َ ْر َ
ان آ ِل َهةً
قَ ْبلِكَ مِ ْن ُر ُ
ُون ﱠ
الرحْ َم ِ
س ِلنَا أ َ َجعَ ْلنَا مِ ْن د ِ
يُ ْع َبدُونَ ) الزخرف.(٤٥ :
ثانيــا :بعــث ﷲ تعــالى الرســل علــيهم
ً
الســﻼم لينقــذوا النــاس مــن اﻻخــتﻼف فــي
أصــول حيــاتهم ،وليــدلوهم إلــى الحــق الــذي
يريده خالقهم.
اب
قال ﷲ َ  :و َما أَنزَ ْلنَا َعلَ ْيـكَ ْال ِكتـَ َ
اختَلَفُوا فِي ِه َو ُهدًى َو َرحْ َمةً
إِﻻ ِلت ُ َب ِّينَ لَ ُه ْم الﱠذِي ْ
ِلقَ ْو ٍم يُؤْ مِ ُنونَ ) النحل.(٦٤ :
ً
ثالثــا :بعــث ﷲ تعــالى الرســل علــيهم
الســﻼم لتعلــيم النــاس اﻷعمــال الصــالحة،
ولتزكيــة نفوســهم وتطهيرهــا مــن اﻷدنــاس،
ولغرس الخير والصﻼح فيها.
قال ﷲ تبارك وتعالى :ه َُو ﱠالـذِي َب َعـثَ



سـوﻻ ِمـ ْن ُه ْم َي ْتلُـو َع َلـ ْي ِه ْم آ َي ِاتـ ِه
ِفـي اﻷ ُ ِ ّم ِّيـينَ َر ُ
َاب َو ْالحِ ْك َمةَ َوإِ ْن كَانُوا
َويُزَ ّكِي ِه ْم َويُعَ ِلّ ُم ُه ْم ْال ِكت َ

ع َلـ ْي ِه ْم
ي َفـﻼَ َخـ ْو ٌ
ف َ
ِ ّم ّنِي هُدًى فَ َمن تَ ِب َع ُهـدَا َ
َوﻻَ هُ ْم َيحْ زَ ُنونَ .

ين) الجمعة.(٢ :
مِ ْن قَ ْب ُل لَفِي َ
ضﻼ ٍل ُم ِب ٍ
رابعـ ـا :أرســـلوا  ﻹقامـــة الـــدين
ً

كرر اﻹهباط ،ليرتب عليه ما ذكر وهـو
ي
قولــه :فَإ ِ ﱠم ـا َيــأ ْ ِت َي ﱠن ُك ْم مِ ِّن ـي ُهــدًى أي :أ ﱠ

وللحفــاظ عليــه ،وللنهــي عــن التفــرق فيــه،

وقت وزمان جاءكم مني  -يا معشر الثقلين -

وللحكم بما أنزل ﷲ ،قال ﷲ تبارك وتعـالى:
وحـا
صـى ِبـ ِه ُن ً
ِين َمـا َو ﱠ
ش ََر َ
ع لَ ُكـ ْم ِمـ ْن الـ ّد ِ

هدى ،أي :رسول وكتاب يهديكم لمـا يقـربكم
مني ،ويـدنيكم منـي; ويـدنيكم مـن رضـائي،
َاي مـنكم ،بـأن آمـن برسـلي
فَ َمن ت َ ِب َع ُهـد َ
وكتبي ،واهتدى بهم ،وذلـك بتصـديق جميـع

ِيم
َوا ﱠلذِي أ َ ْو َح ْينَا ِإ َل ْيـكَ َو َمـا َو ﱠ
صـ ْينَا ِبـ ِه ِإ ْبـ َراه َ
سى َوعِي َسى أ َ ْن أَقِي ُموا ال ّدِينَ َوﻻ تَتَف ﱠَرقُوا
َو ُمو َ
فِي ِه َكب َُر َ
علَى ْال ُم ْش ِركِينَ َمـا تـَ ْدعُوهُ ْم ِإ َل ْيـ ِه ﱠ ُ

أخبــار الرســل والكتــب ،واﻻمتثــال لﻸمــر
علَ ْي ِه ْم َوﻻَ هُ ْم
واﻻجتناب للنهي ،فَﻼَ خ َْو ٌ
ف َ

َيجْ تَ ِبي إِلَ ْي ِه َم ْن َيشَا ُء َو َي ْهدِي إِلَ ْي ِه َمـ ْن يُنِيـبُ 
والجملة من فعل الشرط ،وجوابه جواب ﻹن

َيحْ زَ ُنونَ  وفي اﻵيـة اﻷخـرى :فَ َمـ ِن اتﱠ َبـ َع
ض ـ ﱡل َوﻻَ َي ْش ـقَى فرت ـب علــى
َاي َف ـﻼَ َي ِ
ُه ـد َ

المدمغة في ما .وقد نفى ﷲ الخوف والحزن

اتباع هداه أربعة أشياء :نفي الخوف والحزن

عمن اتبع هداه والخـوف هـو الهـ ﱡم علـى فقـد

والفـــرق بينهمـــا ،أن المكـــروه إن كـــان قـــد

مطلوب ،والحزن هو اله ﱡم على محبوب كمـا
ع َلــ ْي ِه ْم َوﻻَ ُهــ ْم
قــدمنا ومعنــى ﻻَ َخــ ْو ٌ
ف َ

ـرا،
مضــى ،أحــدث الحــزن ،وإن كــان منتظـ ً

)الشورى.(١٣ :
اب
وقال ج ّل ثناؤهِ  :إ ﱠنا أَنزَ ْلنَا ِإ َليْكَ ْال ِكتـَ َ
ق ِل ـت َحْ ُك َم َب ـيْنَ ﱠ
اس ِب َم ـا أ َ َراكَ ﱠ ُ َوﻻ
الن ـ ِ
ِب ـ ْال َح ّ ِ
َصي ًما) النساء.(١٠٥ :
تَ ُك ْن ل ِْلخَا ِئنِينَ خ ِ
سا :بُعثـوا ﻹعطـاء القـدوة واﻷسـوة
خام ً
الحسنة للناس في السلوك واﻷخﻼق الحميـدة
والطريق المستقيم على هدى ﷲ.
قال ﷲ تعـالى فـي سـيدنا محمـد :
س َنةٌ ِل َم ْن
لَقَ ْد كَانَ لَ ُك ْم فِي َر ُ
سو ِل ﱠ ِ أُس َْوة ٌ َح َ
َكـ ـانَ َي ْر ُجـ ـو ﱠ َ َو ْال َيـ ـ ْو َم ِ
اﻵخـ ـ َر َوذَ َكـ ـ َر ﱠ َ
ِيرا) اﻷحزاب.(٢١ :
َكث ً

َيحْ زَ ُنـ ـونَ  أن ﷲ تعـــالى مـــنحهم الفـــرح

انتفيــا ،حصــل ضــدهما ،وهــو اﻷمــن التــام،

واﻷنــس بجميــع معانيهمــا ،وكــل مطلوبــاتهم

وكذلك نفي الضﻼل والشقاء عمن اتبـع هـداه

ميســرة لــديهم ومحبــوبهم مؤانســهم بحســب

وإذا انتفيـــا ثبـــت ضـــدهما ،وهـــو الهـــدى

مراتبهم في الجنان.
قُ ْلنَا ا ْه ِب ُ
يعـا فَإِ ﱠمـا َيـأْ ِت َي ﱠن ُكم
طوا مِ ْن َهـا َجمِ ً

والسعادة ،فمن اتبع هـداه ،حصـل لـه اﻷمـن

سادسـ ـا :أرســـلهم ﷲ تعـــالى ليبشـــروا
ً
المؤمنين بما أع ﱠد لهم من النعيم الـدائم جـزا ًء
لطاعتهم ،ولينذروا الكافرين بعواقب كفرهم،
وإقامة الحجة على الناس من ربهـم وإسـقاط
سـﻼ
كـ ِّل عـذر .قـال ﷲ تبـارك وتعـالىُ  :ر ُ
ُم َب ّ
اس َع َلـى ﱠ ِ
ش ِِرينَ َو ُمنذ ِِرينَ ﻷَﻻ َي ُكونَ ل ﱠِلنـ ِ
سـ ِل َو َكـانَ
الر ُ
ُحجﱠةٌ َب ْع َد ﱡ

ع ِز ً
يـزا َحك ًِيمـا
ﱠُ َ

)النساء.(١٦٥ :


معلوم أن ﷲ تعالى إذا مـنح العبـد هـدًى
﴿مـ ْن﴾ اســم شــرط
أعانـه علــى اتباعــه فقولــه َ
وقوله ﴿اتَ ِب َع﴾ فعل الشرط َ
ع َلـ ْي ِه ْم
﴿فـﻼَ َخـ ْو ٌ
ف َ
َوﻻَ ُهــ ْم َيحْ زَ ُنــونَ ﴾ جملــة جــواب الشــرط،

أحدث الخوف ،فنفاهما عمـن اتبـع هـداه وإذا

والســـعادة الدنيويـــة واﻷخرويـــة والهـــدى،
وانتفـــى عنـــه كـــل مكـــروه ،مـــن الخـــوف،
والحــزن ،والضــﻼل ،والشــقاء ،فحصــل لــه


 
   
   

    
  
  
 
  
  




المرغــوب ،وانــدفع عنــه المرهــوب ،وهــذا
عكس مـن لـم يتبـع هـداه ،فكفـر بـه ،وكـذب
صــ ـ َحابُ ﱠ
ار أي:
بآياتــــه .أ ُ ْو َل ِئــ ـكَ أ َ ْ
النــ ـ ِ
المﻼزمون لها ،مﻼزمة الصـاحب لصـاحبه،
ِيهــا خ َِالــدُونَ  ﻻ
والغــريم لغريمــهُ  ،هــ ْم ف َ
يخرجون منهـا ،وﻻ يفتـر عـنهم العـذاب وﻻ
هم ينصرون .وفي هذه اﻵيات ومـا أشـبهها،
انقسام الخلـق مـن الجـن واﻹنـس ،إلـى أهـل
الســـعادة ،وأهـــل الشـــقاوة ،وفيهـــا صـــفات
الفريقين واﻷعمال الموجبة لذلك ،وأن الجـن
كاﻹنس في الثواب والعقاب ،كما أنهم مثلهم،
في اﻷمر والنهي.





فمن اﻷئمة الــذين نقــل عــنهم اﻹمــام
فى مجال العقيدة اﻹمام أبو طالب المكى.
يقول اﻹمام فــى كتابــه )أســرار القــرآن(:
"قال اﻹمام أبــو طالــب المكــى فــى كتابــه

تزل كذلك وﻻ يزال بــﻼ نهايــة وﻻ غايــة
وﻻ تكييـــف وﻻ تشـــبيه وﻻ تثنيـــة ،بـــل
بتوحيد هو متوحد بــه وتفريــد هــو منفــرد
بــه .ﻻ يجــرى عليــه القيــاس ،وﻻ يمثــل
بالنــاس ،وﻻ ينعــت بجــنس ،وﻻ يلمــس
بحس  ،عما يقول الملحدون عن ذلــك
كبيرا").(٢
علوا ً



قــوت القلــوب :قــال ﷲ تعــالى لرســوله
اسـت َ ْغف ِْر
 :فَا ْعلَ ْم أَنﱠهُ َﻻ ِإ ٰلَهَ ِإ ﱠﻻ ﱠ ُ َو ْ

ومن هؤﻻء العلماء الــذين نقــل عــنهم

ت) محمــد:
ِل ـ َذن ِبكَ َول ِْل ُم ـؤْ مِ نِينَ َو ْال ُمؤْ مِ َن ـا ِ

اﻹمــام فــى العقيــدة الشــيخ عم ـاد الديـــن

 (١٩وقــال لعبــاده يــأمرهم بمثــل ذلــك:
فَا ْعلَ ُموا أَنﱠ َما أُنـ ِـز َل ِبع ِْلـ ِم ﱠ ِ َوأَن ﱠﻻ ِإ ٰ َلـهَ
ِإ ﱠﻻ ه َُو ۖ َف َه ْل أَنتُم ﱡم ْس ِل ُمونَ ) هــود.(١٤ :

اﻷموى..
"جـــاء فــى كتـــاب حـــياة القلــوب للشــيخ

فا هــو كمــا وصــف نفســه لنــا بقــدر مــا

عماد الدين اﻷموى فــﻲ )شــرح العقيــدة(:

أهلنا له وفوق ما وصفه خلقه  :والواجب

يعتقدون أن ﷲ تعالى واحــد فــرد صــمد،

علينــا أن نصــفه بمــا ثبتــت بــه الروايــة

ق أبدى ،وأن ما سـواه فهــو
قديم أزلى ،با ٍ

وصحت عن رسول ﷲ  ،بأنه لــيس

صنعه وخـلقه ،ﻻ شريك له ،وﻻ ضد وﻻ

كمثلـــه شـــىء فـــى كـــل شـــىء بإثبـــات

ند وﻻ شبيه ،موصوف بكل ما وصف به

اﻷســــماء والصــــفات ونفــــى التمثيــــل

نفســه .مســمى بكــل مــا ســمى بــه نفســه.

واﻷدوات ،وأنــه  لــم يــزل موجــو ًدا

ً
مؤلفـا
ليـس بجسم ،فــإن الجســم مــا كــان

بصــفاته كلهــا ،وأن صــفاته قائمــة بــه لــم

والمؤلــف يحتــاج إلــى مؤلــف  .وﻻ هــو



حيث يقــول فــى كتابــه عقيــدة النجــاة:

ً
متحيزا.
بجوهر ،فإن الجوهر ما كان

جانب فهمه هو..

وهـو سبحانه خــالق كــل متحيــز .وﻻ
ــعرض ﻻ يبقـــى
هـــو بــــعَ َرض؛ ﻷن الــ َ
ويحتاج إلى جوهر.(٤)"..

لﻺمام استشهادات فــى العقيــدة كثيــرة
من كﻼم اﻹمام القشيرى نــذكر منهــا هــذا
المثال :
"قال اﻹمام أبو القاسم القشيري فــﻲ
رســالته فــى علــم التوحيــد " :اعلــم أن
شـيوخ الطريق بنوا قواعــد أمــرهم علــى
أصول صحيحة فى التوحيد ،صــانوا بهــا
عقائــدهم عــن البــدع ودانــوا بمــا وجــدوا
عليه السلف وأهل السنة ،من توحيد ليس
فيـه تمثيــل وﻻ تعطيــل ،وعرفــوا مــا هــو
حق القدم ،وتحققوا بما هو نعــت الوجــود

العلوم اﻹسﻼمية.
جازمـا بــأن
وهذا وذاك يعطينا تأكيدًا
ً
اﻹمــام أبــا العــزائم قــد اســتعان فــى بيــان
العقيدة بأمهات مصادر العلوم اﻹســﻼمية
فى العقيدة،

عن العدم").(٦

كما أخبرنا اﻹمــام فــى رســالته التــى
بعـــث بهـــا إلـــى شـ ـيخ مشـــايخ الطـــرق
الصوفية آنذاك أنه حفظ على يــد أســاتذته
وهو دون الرابعة عشرة من عمــره مــن
متون التوحيد  -:متن

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ

السنوسية)(٨

وناهيك عن رجــل حفــظ فــى صــباه
صل تلك العلــوم ،ثــم قــام
تلك المتون ،و َح ﱠ
بشرحها وتدريسها بعد ذلك!!.
صــل
إنــه لجــدير بــأن يكــون قــد َح ﱠ
عشرات أمثالها خﻼل رحلته العلمية التى
بلغت سبعين سنة قمرية ،وإن لــم يخبرنــا
هو بذلك؛ يدلنا علــى ذلــك تراثــه العلمــى
المتنــوع الــذى اشــتمل علــى كثيــر مــن

وغيرها)(٩؛

وإن لم نقف على

كل تلك المصادر ،ﻷنه كما قلت :لم يكــن
ينقل – غالبًا – نقـﻼً حرفيـا ،وإنمــا كــان
يجمع ما اســتفاده مــن مصــادر عــدة إلــى


   
  


  
    
   
    
   
   
  













فيهــا آدم ويغلــب عليــه الضــعف البشــري

الثانية :شقوة خاصة :وهي الشقوة التي

تجــاه الرغبــة فــي البقــاء والرغبــة فــي

تترتب على المعصية ،وتفهم هذه الشقوة من

السلطان ،وهكذا زين له الشـيطانَ  :قـا َل

سياق اﻵيات التي تتحـدث عـن اﻷثـر النـاتﺞ

ش َج َرةِ ال ُخ ْل ِد َو ُم ْلكٍ ﻻﱠ
علَى َ
َيا آ َد ُم َهلْ أَدُلﱡكَ َ

عن انحراف العبد عن هدى ﷲ تعـالى ،مـن

َيب َْلــى) طــه ،(١٢٠ :وكانــت التجربـــة

ض ﱡل
َاي فَﻼَ َي ِ
ذلك قوله تعالى :فَ َم ِن اتﱠ َب َع هُد َ

بمثابة تمهيد وتهيئة ليكون آدم خليفـة بعـد

َوﻻَ َي ْش ـقَى) طــه ،(١٢٣ :وﻻ ســبيل أمــام

ذلــك .ولقــد أدركــت العنايــة اﻹلهيــة آدم

اﻹنســان للســﻼمة مــن الشــقاء فــي الــدنيا إﻻ

فاجتباه ربه وهداه.

صـالِحا ً
باتباع هدى ﷲ تعـالىَ  :مـ ْن َ
ع ِمـ َل َ

ثم صدر اﻷمر اﻹلهي إلى الخصـمين

ِ ّمن ذَك ٍَر أ َ ْو أُنثَى َو ُهـ َو ُمـؤْ مِ نٌ فَلَنُحْ ِي َي ﱠنـهُ َح َيـاةً

أن يهبطا إلى اﻷرض مع تنبيه آدم بعداوة

َ
ط ِّي َبةً) النحـل ،(٩٧ :فمـن اسـتجاب لهـدى

الشيطان :قَا َل ا ْه ِب َ
ض ُك ْم
طا مِ ْن َها َجمِ يعا ً َب ْع ُ

ﷲ تعالى أبدلـه ﷲ مكـان حيـاة الشـقاء حيـاة

ع ـد ﱞُو) طــه ،(١٢٣ :ولقــد بــين
ِل ـ َب ْع ٍ
ض َ

النعيم والطمأنينة والسكينة والسعادة ،قال ﷲ

القــرآن الكــريم أن النــزول إلــى اﻷرض
والخروج من الجنة يتبعه شقاء وضـﻼل،
وتعب وعناءَ  :فﻼَ ي ُْخ ِر َج ﱠن ُك َما ِمـنَ ال َج ﱠنـ ِة
فَت َْشـــقَى) طــــه ..(١١٧ :فالشــــقاء إذن
ينتظر آدم خارج الجنة ،ونلمح مـن سـياق
ً
تمييـزا بـين
آيات القرآن الكـريم أن هنـاك




شقوتين ﻻبن آدم في دنيا الناس.

اسـتَقَا ُموا
تعالىِ  :إ ﱠن الﱠذِينَ قَالُوا َر ﱡبنَا ﱠ ُ ث ُ ﱠم ْ
علَ ْي ِه ُم ال َمﻼ ِئ َكةُ أَﻻﱠ تَخَافُوا َوﻻَ ت َحْ زَ ُنـوا
تَتَن ﱠَز ُل َ

وعـ ـدُونَ 
َوأَب ِْشـ ـ ُروا ِب ْال َج ﱠنـ ـ ِة الَ ِتـ ـي ُكنـ ـت ُ ْم ت ُ َ
)فصلت.(٣٠ :
أيها المؤمن الكريم ..أنت فـي أمـان مـن
الشــقاء باتباعــك لهــدى ﷲ تعــالى ،فالشــقاء
ً
غارقـا فـي
ثمرة للضﻼل ولـو كـان صـاحبه
المتاع ،فهـذا المتـاع ذاتـه شـقوة ،شـقوة فـي

اﻷولــى :شــقوة عامــة :وهــي الكــدح
والتعـــــب لتحصـــــيل اﻷرزاق وإنجـــــاز

الدنيا وشقوة في اﻵخرة ،وما من متاع حرام
إﻻ ولــه غصــة تعقبــه وتخــبﱡط فــي القلــق

اقتضــت حكمــة ﷲ تعــالى أن يعهــد

اﻷعمـــال ،وتحمـــل اﻵﻻم التـــي تصـــيب

والحيرة ولو كان ُمقترفه في قمة متـاع دنيـا

إلــى آدم باﻷكــل مــن كــل الثمــار بالجنــة

اﻹنسان لفقد عزيـز أو لمـرض شـديد ،أو

الناس ،وﻻ ينبغـي أن نغفـل الشـقوة الكبـرى

ســوى شــجرة واحــدة؛ لتكــون التربيــة

لعدم وفاء صديق ..إلخ.

يوم القيامة ﻷهل الكفر والشرك والعصيان.

اﻹلهيــة لعــزم آدم وإرادتــه ف ـي اﻻلتــزام

وإلى هذه الشقوة أشار القـرآن الكـريم

بهدي ﷲ تعـالى ،والتحـرر مـن رغائـب

نسـا ُن ِإ ﱠنـكَ
اﻹ َ
فــي آيــات ،منهـاَ  :يـا أَي َﱡهـا ِ

النفس وعدم الضعف أمام المغريات.

كَا ِد ٌح ِإلَى َر ِّبكَ َكدْحا ً فَ ُمﻼقِي ِه) اﻻنشقاق:

وتلك هي التجربة اﻷولى التي يخفق

أما من اتبع هدى ﷲ تعالى فهو نجاة من
الضﻼل والشقاء في الدنيا وفي اﻵخرة.
اللهم إنا نعود بك من درك الشقاء ،ومن
خيبة الرجاء.

. (٦





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

عدة محاضرات خﻼل شـــهر 

١٤٤٢ه ،تأكيـ ًدا لــدورها

الكبير فى تبصير اﻷمة بالواجب المطلوب منها:

بإنجاب طﻔل واحد فقط؛ حتـى تتناسـب مواردنـا مـع عـدد السـﻛان،
محذرا من معدل الزيادة الحالي الذي سيصل بعدد سﻛان مصر إلـى
ً
حوالي مليار بعد  ١٠٠عام.
وهــاجم شــيخ الطريقــة العزمي ـة اﻹع ـﻼم والصــحافة المنافقــة،
والﻼأخﻼقية ،والتي تعمل على النﻔاق للمسؤولين ،وتعلم الناس عـدم
اﻷخـﻼق ،ﻛمــا انتقــد اﻷعمــال السـينماﺋية والمســرحية التــي أفســدت
أخﻼق الشعب المصري وعﻼقة اﻷب واﻻبن والمعلم والتلميذ.

فــى يــوم الجمعــة  ٩

١٤٤٢ه ،الموافــق ٢٠٢١/٥/٢١م

وختم سـماحته ﻛلمتـه بقولـه" :مطلـوب أن ننشـئ أمـة مـن أول

أقيمت ليلة أهـل البيـت الثالثـة والخمسـون بعـد الماﺋـة بقاعـة اﻹمـام

وجديد بشرط أن نﻛون نحن قدوة للناس؛ ﻷن مصر هي راﺋـدة هـذه

المجدد السيـد محمد ماضى أبى العـزاﺋم ،حيـث حضـرها عـدد مـن

اﻷمة ،إذا صلحت صلحت اﻷمة ،وإذا فسدت فسدت اﻷمة ،وﻻ أمل

أبناء الطريقة العزمية من مختلف المحافظات.

إﻻ أن ينشر أبناء الطرق الصوفية اﻷخﻼق في اﻷمة".

وقــد افتتحهــا ســماحة الســيد عــﻼء أبــو العــزاﺋم شــيخ الطريقــة

وواصل الشريف عبد الحليم العزمي الحسيني حديثه حول سيرة

العزمية بالحديث عن دور الدروس الخصوصية فـي إفسـاد العمليـة

أهل البيت  ،بالحديث عن موقف اﻹمام جعﻔر الصـادق 

التعليمية ،وطلب سماحته من المصريين اﻻمتناع عن إعطاء أبناﺋهم

من قيام الملك العباسي.

أي دروس خصوصية ،وأن يوجهوهم إلـى الـذهاب إلـى المدرسـة؛
حتى يجبروا المدرسين على الشرح.
ورفــض ســماحته مــا تقــوم بــه الجامعــات الخاصــة مــن بيــع
الشهادات مقابل المال ،لما يتسبب في تخريج أطباء ومهندسين بدون
ﻛﻔاءة وأيضًا يتسبب في ﻛوارث مجتمعية.
مطالبـا بتنظـيم النســل
وتطـرق سـماحته إلــى الزيـادة السـﻛانية،
ً

حيــث تحــدث عــن نشــأة الحرﻛــة العباســية ،وأســاليب المــنهج
السياسي العباسي ،وخداعهم للحسنيين ،وموقف اﻹمام الصـادق مـن
اﻷحداث ،وﻛذلك موقﻔه من التصعيد العباسي تجاهـه ،ونشـاطه فـي
الﻛوفة.
وقامت الﻔرقة العزمية بإنشـاد القصـاﺋد العزميـة بقيـادة اﻷسـتاذ
أحمد مخلوف.
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ﱠ ﱠ
ﺑﻴﻨﺎ ﺍﻟﻠﻘﺎء ًﺍﳌﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻗﻮﻟﻪ ) :ﻓﺄﻧﺎ ﺧﲑﻛﻢ ﻧﺴﺒﺎ( ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ
ﺟﺪﻭﺩﻩ ﺑﺪءﺍ ﻣﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﻭﻭﻫـﺐ ﺇﱃ ﻧـﺰﺍﺭ ﻭﻣـﻦ ﻗﺒﻠـﻪ ﺇﱃ
ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ً .
ﻭﻗﻮﻟﻪ) :ﻭﺧﲑﻛﻢ ﺃﺑـﺎ( ﺇﺷـﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻋﺒـﺪ ﺍﷲ ﻭﺁﻣﻨـﺔ  ،ﻭﺗﻠـﻚ
ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻨﻪ  ﲞﲑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻵﺑﺎء..
ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻝ ﻧﻮﺍﺻﻞ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻓﻨﻘﻮﻝ:



ﻗال تعالى :ﻻ أ ُ ْﻗ ِس ُم ِب َهذَا ال َب َلـ ِد * َوأ َ ْنـتَ
حِ ﱞل ِب َهذَا ال َبلَ ِد * َو َوا ِل ٍد َو َمـا َو َلـ َد * َل َقـ ْد َخلَ ْق َنـا
سانَ فِي َك َب ٍد) البلد (٤ – ١ :والبلد هـى
اﻹن َ
ِ
مكة المكرمة وﻗولهَ  :وأ َ ْنتَ
ﻗسم بها وبه .

حِ ﱞل ِب َهذَا ال َبلَ ِد

والزيتون وهو القدس وما حولها من أراضى
فلسطين حول القـدس التـى باركهـا ﷲ ،
وهو موضع نزول اﻹنجيل على عيسى عليه
الصﻼة والسﻼم.

أيضـا بمكـة المكرمـة
ولقد أﻗسم ﷲ 
ً

 -٢الثــانى :طـــور ســـيناء وهـــو ﻗســـمه

باﻵية الثالثـة مـن سـورة التـين فقـال تعـالى:

سبحانه بقولهَ  :و ُ
ور ِسـينِينَ ) التـين(٢ :
ط ِ

ون * َو ُ
ِين َو ﱠ
ور ِسـينِي َن * َو َهـذَا
طـ ِ
الز ْيتُ ِ
َ والتّ ِ

وهــو الــذى نزلــت فيــه التــوراة علــى ســيدنا

سـ ِن
نسـانَ ِفـي أَحْ َ
اﻹ َ
ين * لَقَ ْد َخلَ ْق َنـا ِ
ال َبلَ ِد اﻷَمِ ِ

موسى عليه الصﻼة والسﻼم.

سـافِلِينَ * ِإﻻﱠ ﱠالـذِينَ
تَ ْق ِو ٍيم * ث ُ ﱠم َر َدد َْنـاهُ أ َ ْسـفَ َل َ

 -٣أمــا ﻗســمه  بقولــهَ  :و َه ـذَا ال َبلَ ـ ِد

ت فَلَ ُه ـ ْم أ َ ْج ـ ٌر غ َْي ـ ُر
عمِ لُ ـوا
الص ـا ِل َحا ِ
ﱠ
آ َم ُن ـوا َو َ

ين) التين (٣ :فهو ﻗسم بمكـة المكرمـة
اﻷَمِ ِ

ون) التين.(٦ – ١ :
َم ْم ُن ٍ

الموضع الذى نزل فيـه القـرآن الكـريم علـى

فهذه اﻷخيرة أﻗسام ثﻼثة بثﻼثة مواضـع
فى اﻷرض:

رسول ﷲ وخاتم النبيين .
وثم صلة فـى المعنـى بـين هـذه اﻷﻗسـام

 -١اﻷول :يكثـــر فيـــه زراعـــة التـــين



بهذه المواضع الثﻼثة وهى أن كل منها نـزل

فيه رسـالة سـماوية علـى رسـول مـن أولـى

كلها موجودة ،والصلة بين اﻷﻗسـام والمقسـم

العزم من الرسل ،بل هـى المواضـع الثﻼثـة

عليه موجودة).(١

التى نزلت فيها الكتب السماوية اﻷخيـرة فـى

ﷲ  فى البلد اﻷمين مكة المكرمة.
فالصـــلة المعنويـــة الموضـــوعية بـــين

وفى سورة التين الصلة واضحة بين كل

اﻷﻗسام الثﻼثة هي :الرسالة السماوية من ﷲ

ﻗسم والمقسم عليه ،أى الحكمة من جميع هذه

 ،تلــك التــى أنزلهــا علــى رســله الثﻼثــة

وكما أن الصلة واضحة بين هذه اﻷﻗسام

اﻷﻗسام الثﻼثة على مقسم عليـه واحـد وهـو:

صلى ﷲ عليهم جميعًا وسلم.

ضا صلة معنوية وثيقـة بـين هـذه
فإننا نجد أي ً

س ِن تَ ْق ِو ٍيم) التين:
سانَ فِي أَحْ َ
اﻹن َ
لَقَ ْد َخلَ ْقنَا ِ

أمــا الصــلة المعنويــة الموضــوعية بــين

اﻷﻗســام مــن ناحيــة وبــين ال ُمقســم عليــه مــن

(٤؛ ﻷن التقويم اﻷحسن مرتبط برباط وثيـق

المقسم عليه وبين هذه اﻷﻗسـام الثﻼثـة فهـى:

نسـانَ ِفـي
اﻹ َ
ناحية أخرى وهوَ  :ل َقـ ْد َخلَ ْق َنـا ِ

بــدين ﷲ تعــالى المنــزل علــى رســله علــيهم

أن المحافظة على التقويم اﻷحسن الذى خلق

سـافِلِينَ * ِإﻻﱠ
س ِن ت َ ْق ِو ٍيم * ث ُ ﱠم َر َد ْدنَاهُ أ َ ْسـفَ َل َ
أَحْ َ

الصﻼة والسﻼم بعامة وبهذه الرسائل الثﻼث

ﷲ تعــالى اﻹنســان فيــه ﻻ تكــون إﻻ بــالتزام

غي ُْر
ت فَلَ ُه ْم أَجْ ٌر َ
صا ِل َحا ِ
عمِ لُوا ال ﱠ
الﱠذِينَ آ َم ُنوا َو َ

اﻷخيرة بخاصة ،وكتبها :اﻹنجيل الذى نـزل

الهدى المنزل من ﷲ 

ون) التـين (٦ – ٤ :فهـى ثﻼثـة أﻗسـام
َم ْم ُن ٍ

على عيسى بن مريم فى القـدس ومـا حولهـا

وعلــى اتِّبــاع التــوراة الصــحيحة واﻹنجيــل

يقسم بها ﷲ  على مقسم عليه واحد.

كثيـرا،
وهى بﻼد يزرع فيها التين والزيتون
ً

الصحيح مـن بنـى إسـرائيل ،ثـم علـى اتِّبـاع

فمــا الصــلة المعنويــة بــين هــذه اﻷﻗســام

والتوراة التى نزلت علـى موسـى فـى طـور

الهدى القرآنى المنزل على سيدنا رسـول ﷲ

الثﻼثــة؟ ثــم مــا الصــلة بــين هــذه اﻷﻗســام

سينين ،والقرآن الكريم ال ﱠ
منـزل علـى رسـول

 فى البلد اﻷمـين لكـل النـاس إلـى يـوم

تاريخ البشرية الطويل.

والمقسم عليه؟؛ ﻷنه ما مِ ْن ﻗسـم فـى القـرآن

على رسله بعامـة

القيامة.

الكــريم إﻻ ولــه صــلة معنويــة وموضــوعية

ومن يحيد عن هذا الهـدْى الربـانى يرتـد

بالمقسم عليه .وكذلك إذا تعددت اﻷﻗسام على

أسفل سافلين فﻼ يبقى من الناس فـى التقـويم

مقســـم عليـــه واحـــد ،فـــثم صـــلة معنويـــة



اﻷحسن الذى خلقهـم ﷲ عليـه إﻻ المؤمنـون

وموضــوعية بــين هــذه اﻷﻗســام مهمــا كــان
عددها كما فـى سـورة الشـمس إذ بهـا سـبعة

المتبعون للهدى القرآنى.



أﻗسام على مقسم واحد ،والصلة بين اﻷﻗسـام



تجارى " إﻻ بعد أخذ موافقة " اﻷمير "!!.
تمثــل طاعــة " أميــر الجماعــة " فكــرة
جوهرية عند " جماعات اﻹسﻼم السياسـي "
على اختﻼف المسميات ،فهو عند اﻹخوان "
المرشد " وعند السلفيين " القيم ".
ولقـــد تـــم اســـتغﻼل وتحريـــف بعـــض
اﻷحاديث النبوية لدعم هذه الفكرة!!!
حتــى أصــبح مــن يقــول
ﻷميرهِ :ل َم وكيف؟!
خار ًجا على الدين مستحقا
لعقاب " الخارج على جماعـة
المسلمين "!!!
فهذا أحد المفتين على أحد
مواقع هذه الجماعات يقول) :كما تعلـم أخـي
فقد شددت النصوص الشرعية فـي الوصـية

وﻻ يستطيع " قراءة كتاب " إﻻ بعد أخذ
موافقة " اﻷمير "!!.
ـرا مــن
والغريــب والمــدهش أن تجــد كثيـ ً
أعضاء هذه الجماعـات أو المتعـاطفين معهـا
ينتقدون نظام الحكم في مصر اﻵن؟!.
لماذا يا أخوة؟.
يجيبون :ﻷنه حكم عسكر ﻻ يعرف إﻻ "
السمع والطاعة "!!.
وهذه مفارقة عجيبة وغريبة ،لماذا؟.
ﻷن هــؤﻻء اﻷعضــاء هــم مــن يــدينون
بمبـــدأ " الســــمع والطاعــــة فــــي المنشــــط
والمكره"!!.
ً
اختﻼفـا
وطاعة اﻷمر في الجيش تختلف
جذريا عن طاعة اﻷمر في هذه الجماعات.
فاﻷمر في الجيش مقيد بالقانون.

بطاعة اﻷمير.
واعتبرت أنها من طاعة ﷲ ورسوله!!
لذلك ﻻ يشرع اﻹقدام على أي أمـر فيـه

تبعــا لفتــوى
أمــا فــي الجماعــة فــاﻷمر ً
اﻷمير ووجهة نظره.
فقد يأمر العضو " بقتـل فـﻼن باسـتخدام

مخالفة لﻸمير!!!.
كمــا ﻻ يشــرع القيــام بــأي عمــل إﻻ بعــد

حزام ناسف "!!.
ومــــع أن العامــــة يعرفــــون أن القتــــل

استشارته!!!().(١
فـاﻷمير عنــد هــذه الجماعــات لــه حــق "

واﻻغتيـــال واﻻنتحـــار مـــن الكبـــائر ،إﻻ أن
العضو سـينفذ " اﻷمـر "؛ ﻷن اﻷميـر أدرى

اﻷمر ".
وعلى العضو " السـمع والطاعـة والثقـة
في القيادة فقط ".

بالشــرع والمصــلحة ومــا علــى العضــو إﻻ
السمع والطاعة والثقة في القيادة!!!.
أمرا عسـكريا "
والجندي الذي يخالف " ً

ليس في اﻷمور العامة فقط ولكن في أى
أمر وأي عمل سواء خاص أو عام.
فﻼ يستطيع العضو الزواج إﻻ بعـد أخـذ
موافقة " اﻷمير "!!.

يعتبر " مخالفًا للقانون واللوائح".
أمــا العضــو الــذي يخــرج عــن أمــر "
اﻷمير " فيعتبر " خار ًجا عن الدين والشـرع
ومرتد "!!!.

وﻻ يســـتطيع الـــدخول فـــي " مشـــروع



وهــذا هــو جــوهر الخــﻼف بــين طاعــة

ﻻ لشــيء إﻻ لحــب الزعامــة واﻹمــارة

اﻷمر فى )الجيوش الوطنية( و طاعة اﻷمـر

وهـــى لمـــن يفقـــه " خـــزي وندامـــة " يـــوم

عند )الميلشيات المسلحة(.

القيامة!!.
وقــد يكــون هــذا أمــر خفــي؛ حتــى علــى

أوﻻً :قول النبـي ) :إذا كـان ثﻼثـة

صاحبه!!.

في سفر فليـؤ ِ ّمروا أحـدهم(" .رواه أبـو داود

فقــد يخدعــه " الشـــيطان " ويــزين لـــه

والبيهقــــي وقــــال النــــووي فــــي ريــــاض

الطريق بأنه يعمل لخدمة الدين!!!.

الصالحين :حديث حسن".
ثان ًيا :قـول النبـي ) :مـن أطـاعني

وهذا مرض من أمراض القلـوب الخفيـة

 أن تطيعوني؟

التي ﻻ يفطن إليها الكثير.

فقد أطاع ﷲ ،ومن عصاني فقـد عصـى ﷲ،

قالوا :بلى

ومن يطيع اﻷمير فقد أطاعني ،ومن يعصـى

حطبـا
قال :قد عزمت عليكم لمـا جمعـتم
ً

اﻷميــــر فقــــد عصــــاني( "رواه البخــــاري
ومسلم".

نارا ثم دخلتم فيها.
وأوقدتم ً
همـوا
نـارا ،فلمـا ﱡ
فجمعوا حط ًبا فأوقـدوا ً
بالدخول فقاموا ينظر بعضهم إلى بعض!!!

 اﻷمر في الحديث اﻷول هو على سبيل" النــدب واﻻســتحباب " ولــيس علــى ســبيل
الوجوب ،وهذا هو رأى " جمهور الفقهاء ".
 أما الحديث الثاني وهو أكثر اﻷحاديثالتي يساء استغﻼلها ،فالمقصود باﻷمير هو:

فقــال بعضــهم :إنمــا تبعنــا النبــي 
فرارا من النار أفندخلها؟
ً
فبينما هم كذلك ،إذ خمـدت النـار وسـكن

من سوء فهم هذا الحديث الشـريف ،وتنزيـل
أمـرهم
الحديث على أمراء أ ﱠمروا أنفسـهم أو ﱠ
الشباب على أنفسـهم وبـايعوهم علـى السـمع
والطاعة في المنشط والمكره.
وخلطوا بـين البيعـة الدينيـة وهـى قـول:
"ﻻ إله إﻻ ﷲ محمد رسول ﷲ " وهذه للنبي
وورثته المجددين خاصة.

غضبه!!
فذكر للنبي  فقال) :لـو دخلوهـا مـا

 -١القائد في الحرب

خرجوا منها أب ًدا .إنما الطاعة في المعروف(

 -٢أمير عينه النبي ؛ والدليل على

"رواه البخاري ومسلم".

ذلك أن بعض روايات الحديث جـاء فيهـا" :

 -قــول النبــي ) :الســمع والطاعــة

ومن أطاع أميري فقد أطاعني ،ومن عصـى

حق ما لم يؤمر بمعصية ،فإذا أمـر بمعصـية

أميري فقد عصاني ".

فﻼ سمع وﻻ طاعة( "رواه البخاري".

 -٣وهناك شرط ثالث جوهري وهـو أن

وفتنة الشباب المتدين قدي ًما وحديثًا نابعة

وبين البيعة السياسية وهى للحكـام الـذين
نختلف معهم ولهم حق الطاعة في المعروف
فقط.

 -١يجـــب توضـــيح المعنـــى الصـــحيح
لطاعة اﻷمير كما بينه ووضحه كبار علمـاء
اﻷمة قبل بدعة " اﻹسﻼم السياسي ".

فهذا أمير:

 -٢يجــب تنميــة ملكــة النقــد والحــوار

الطاعــــة فــــي " المعــــروف فقــــط ولــــيس

 -١في مهمة حربية " استطﻼع ".

المعصية" والدليل على ذلك:

 -٢عينه النبي  بنفسه.

والتفكير لدى شباب اﻷمة؛ حتى ﻻ يتحولوا "

 -٣ورغــــم ذلــــك فطاعتــــه مقيــــدة "

لقنابل مفخخة " في أيـدي " محبـي الزعامـة

كرم ﷲ وجهـه قـال " :بعـث
يٍ ﱠ
 عن عل ّوأمـر علــيهم رجـﻼً مــن
النبــي  ســرية ﱠ
اﻷنصار وأمرهم أن يطيعوه.
فغضب عليهم وقال :أليس قد أمر النبـي

وأمراء آخر الزمان ".

بالمعروف ".
فما بالنا بمن يؤمر نفسه علـى مجموعـة
من الشباب؟!.



التسـليم واﻹسـﻼم بمعنـى واحـد ،ولـذلك ورد
فى بعض الروايات :قـال تعـالىَ  :رب َﱠنـا َواجْ عَ ْلنـَ ا
ُم ْسـ ـ ِل َمي ِْن َلـ ـكَ ) البقـــرة (١٢٨ :بالتشـــديد؛ ﻷن
مــدلول اللفظــين اﻻستســﻼم لحكــم ﷲ وقضــائه

اﻷس اذ
س ـح م

ســـبحانه ،فاﻻستســـﻼم للحكـــم شـــأن المـــؤمنين
العــارفين ،بــدليل قولــه تعــالىَ  :فــﻼَ َو َر ِّبــكَ ﻻَ

د ق ـ يل

ش ـ َج َر َب ْي ـنَ ُه ْم ث ُـ ﱠم ﻻَ
ِيم ـا َ
يُؤْ ِمنُـونَ َحت ﱠـى يُ َح ّك ُِم ـوكَ ف َ
ضـيْتَ َوي َُس ـ ِلّ ُموا
يَ ِجـدُوا ِفـي أَنفُ ِسـ ِه ْم َح َرجــا ِ ّم ﱠمـا قَ َ
ت َْســلِيما ً) النســاء ،(٦٥ :فوصــفهم ﷲ بصــفات
ثﻼث:
 بــأن يرجعــوا فــى أمــورهم إلــى الرســول.

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

 وبأن يشرح ﷲ صدورهم لما يحكم به. وبــأن يســلموا تســلي ًما ينبــئ عــن الرضــاالحقيقــى ،ﻻ تســلي ًما مشــوبًا بكراهــة وﻻ قــبض
كثيرا من الناس يسـلم مكرهـا ،ولـيس
صدر ،فإن
ً
هذا بالتسليم عندنا.
والتسليم لقضاء ﷲ فيما يجريه ﷲ تعالى مـن
الشــئون ،هــو الميــدان الــذى تتســابق فيــه همــم
المـؤمنين؛ ﻷن العبــد بــين حـالتين :شــدة ورخــاء،
فالمؤمن الكامل يرضـى عـن ﷲ سـبحانه وتعـالى
رضــا عــن انشــراح صــدر ،لعلمــه
فــى الشــدائد
ً
حكمـا
بحكمة ذلك؛ ﻷن ﷲ  لـه فـى كـل شـأن
ً
تطمئن بها قلوب المؤمنين.

والمؤمن الكامل يشكر ﷲ 

عند الرخـاء،

شكرا ينبئ عن حقيقة التوحيد ،التى كشفت له أنـه
ً
عدم لوﻻ فضل ﷲ عليه ،وأنه ﻻ يستحق شـيئ ًا إﻻ
صا ورضاه
بفضل ﷲ ورحمته ،فيكون شكره خال ً
حقيقيا ،ومنهم من يعتقد سـرعة إغاثـة ﷲ تعـالى،
وينتظر فضله فيصبر ،ومنهم… ومـنهم ،قـال ﷲ
تعــالىُ  :هــ ْم د ََر َجــاتٌ عِنــ َد ﷲِ) آل عمــران:
 ،(١٦٣وقــال تعــالىَ  :و َمــا مِ ﱠنــا ِإﻻﱠ َلــهُ َم َقــا ٌم



ﱠم ْعلُو ٌم) الصـافات ،(١٦٤ :والتسـليم لقضـاء ﷲ

َ و َمــن ي ُْســ ِل ْم َوجْ َهــهُ ِإ َلــى ﱠ ِ َو ُهــ َو ُمحْ ِســنٌ فَ َقــ ِد

قبول أو رد ،فمن ح ﱠكمه على الحال ،إما أن يقـف

تعالى يتصل بالتسـليم بحكـم ﷲ ،فـإن المـؤمن إذا

ســ ـكَ ِبــ ـ ْالعُرْ َوةِ الـــ ُـوثْقَى) لقمــــان،(٢٢ :
ا ْستَ ْم َ

بــين المنــزلتين ،أو يــرد إلــى البعــد ،والحــال داع

عرف نفسه عرف ربه ،ومتى عـرف ربـه ج ﱠملـه

َ وأَنِيبُوا ِإلَى َر ِبّ ُك ْم َوأَ ْس ِل ُموا َلـهُ) الزمـر،(٥٤ :

لبذل قصارى المجهود ،لينتقل من اﻷعـراف إلـى

بالتســليم لــه ،وعــرف أن الحكــم لــه  ،قــال ﷲ

وقــال تعـــالىَ  :رب َﱠنــا َواجْ َع ْل َنــا ُم ْســ ِل َمي ِْن َلــكَ 

التعريــف ،ومــن التعريــف إلــى التعــرف ،ومــن

تعالى :إِ ِن ال ُح ْك ُم إِﻻﱠ ِ ﱠ ِ) اﻷنعام ،(٥٧ :فكذلك

مخبـرا عـن خليلـه
)البقرة ،(١٢٨ :وقال سـبحانه
ً

التعرف إلى المعروف سبحانه وتعـالى ،بمجاهـدة

جريــان الشــئون إنمــا هــو بقضــاء وقــدر مــن ﷲ

ي ِللﱠذِي فَ َ
ت
س َم َوا ِ
ط َر ال ﱠ
ِ  :إنِّي َو ﱠج ْهتُ َوجْ ِه َ

ﻻ يتحملها إﻻ أهل اﻷحـوال السـنية ،الناتجـة عـن

سِلم للحكم يسلم للقضاء ،وليس المـراد
تعالى ،فالم ّ

ض َحنِيفا ً َو َما أَنَا ِمنَ ال ُم ْش ِركِينَ ) اﻷنعـام:
َواﻷَرْ َ

بذل ما فى الوسع للتمسك باﻷعمال السنية.

بالتســـليم أن يقبـــل المـــؤمن الحكـــم ،أو يخضـــع

.(٧٩

ولــيس المــراد بتحكــيم الحــال علــى العلــم مــا

للقضاء بﻼ معارضة ظاهرة ،إنما التسليم إرجـاع

يقول اﻹمـام أبـو العـزائم قـدس ﷲ سـره فـى

يفهمه من ﻻ معرفة لهم ،من أن اﻷحـوال خـروج

اﻷمــور كلهــا إلــى ﷲ تعــالى ،واعتقــاد أنهــا منــه

إحدى قصائده عن التسليم:
َش َ َق َ ْ َ ُ ٱل ﱠ ْ لِ ِ
ِﻓﻲ ٱْلَقْل ِ أ ْ
َﻓ ـََ ﱠ َر ْت َنْف ِ ـﻲ َسَا َم ْعلُ ِمﻲ
وس ِ ع ن َغ ِ
ات ٱْل ُ ُج ِد تُ ِ ُ لِﻲ
ََ ُْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َع ْ س ِّ َها ﭑْل َ ْ ف ﻻَ ب ُ ُس مﻲ
َع َاي ْ ُ ِﻓﻲ ُو َج ِهﻲ َج َ اﻻً ُم ْ ِ ًقا
ِﭑل ﱠ ْو ِق ُ ْ َه ُ ﻻَ ِبـ َ ِّ ُعـلُ ِم
َلـ ﱠ ا تَـ َ لﱠ ٰى لِـﻲ ِبـأُْﻓ ِ َب َ ِان ِه
ِ
ِ
َحَ ٰى َرِم ِ ﻲ
ﻓﻲ ٱلﱠ ْ أَة ٱﻷُوَل ٰى َﻓأ ْ
وِ
ِه ُو ِج ْ ُت َو ِم ْ أََل ْ ُ َش َه َادِتﻲ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ل
ع
ت
ﻼ
َعَلـ ٰى بـ َ َ ْ ـ ِ
َ َ الـه ٱﻷ ْ
ُكلِّْف ُ ِﭑْل َع ْه ِ ٱْلَق ِ يـ ِ َوﻻَ َح لِﻲ
َو ْجهٌ َس َ ـا َعـ ْ َحـ ِّ ِه ِ ُف ُه ِم

عن النمط اﻷوسط ،ومفارقـة للصـراط المسـتقيم،

ســبحانه ،وأنــه ﻻ يحصــل شــأن مــن الشــئون إﻻ
بتقديره.
ســلم هــذا الطريــق التســليم ،وﻻ
ومعلــوم أن ُ
يكون التسليم تسلي ًما حقا إﻻ إذا تجـرد مـن العلـل،
فمن شهد نفسه مس ِلّ ًما وسكنت نفسه إلـى التسـليم،
لــم يكــن مســ ِلّ ًما عنــد العلمــاء؛ حتــى يفنــى عــن
تسليمه ،ويرى أن ﷲ تعـالى هـو الـذى َمـنﱠ عليـه
بالتسليم.

وفــى نصــائح غاليــة لبيــان حقــائق التســليم
للســالك ،يقــول لــه اﻹمــام قــدس ﷲ ســره :اتــرك
عقلــك وحواســك لرســول ﷲ ،وخــذ كــل أعمــال

التسـليم عنــد السـالكين رجــوع مـا تقــف دون

وأقــوال الصــحابة ،وخــذ واتــرك مــن التــابعين،

دركه العقول ،مما ﻻ ينكشف لﻸوهام مـن الغيـب

واعلــم أن ﷲ المــراد وأنــت تريــد ،فســلم مــرادك

للمــدبِّر القــادر ،ثــم اﻹذعــان لمــا يخــالف ترتيــب

لمراده ،تكن مرا ًدا للمراد ،وﻻ بد من التسـليم فـى

العقــول ،ويضــاد تجــارب النفــوس مــن تــداول

طريــق ﷲ تســلي ًما يقصــم ظهــر الــنفس؛ ﻷن مــن

الدول ،تصديقًا لقوله تعالىَ  :وتِ ْلكَ اﻷَيﱠا ُم نُدَا ِولُ َها

حرم موهبة التسليم ،كـان لهـذا العلـم غـريم ،وإذا

اس) آل عمران ،(١٤٠ :مع الرضـا بمـا
بَيْنَ النﱠ ِ

أردت أن تسلم من النـاس ،سـلم نفسـك  ،واعلـم

قسم معتق ًدا أنه بتقدير أزلـي ،ثـم المسـارعة ببـذل

أن شروط الصـحبة :تسـليم ،فـذوق ،فشـهود ،وأن

المجهود إلى مـا يتجمـل بـه المريـد مـن اﻷحـوال

تسليم القلب بدايته أن يسـلم لﻸحكـام ،ووسـطه أن

السنية.

يسلم لﻸسماء والصفات ،ونهايته أن يسلم للذات.
ومقام التسليم من أعظم مقامات أهـل اليقـين،
ي
قال ﷲ تعالى :فَإِ ْن َحاجﱡوكَ فَقُلْ أَ ْسـلَ ْمتُ َوجْ ِهـ َ
ِ ﱠ ِ َو َمـ ِن ات ﱠـبَعَ ِن) آل عمــران ،(٢٠ :وقــال :

فإن هـذا لـيس هـو الحـال ،وإنمـا هـو اسـتدراج -
نعوذ با منـه -إنمـا اﻷحـوال عنـدهم أن تنكشـف
لك الجنة وما فيها ،فترى مهانـة الـدنيا ومـا فيهـا،
وترى أن نفَسا تصرفه فى طلب الدنيا قد يحجبـك
عــن تلــك الــدار المنجليــة لــك ،وينــتج ل ـك خيبــة
ً
فراغـا
وندامة ،فتبخل بأنفاسك وتجود بمـا سـواها
لقلبك) ،هم درجات عند ﷲ(.
التســليم عنــد أهــل التمكــين تســليم مــا ســوى
الحق إلى الحق ،فالتسليم عند الواصلين تسـليم مـا
للحق للحق ،بتبرئة مـن الحـول والقـوة ،والتسـليم
عنــد المتمكنــين تســليم تمليــك لــه ســبحانه ،قــال

تعالىَ  :و ِ ﱠ ِ َما فِي ال ﱠس َم َوا ِت َو َمـا ِفـي اﻷَرْ ِض
)آل عمــران ،(١٢٩ :فهــم قــد شــهدوا معــانيهم
الحقية التى هى عين ما هم عليه فـى الحقيقـة ،ثـم
كاشفهم الحق بأنـه مبـدعهم وموجـدهم ،وأنهـم لـه
وليســوا لهــم ،فســلموا مــا لــه ً
ملكـا ،وأقبلــوا عليــه
عبي ًدا مملوكين؛ حتى حصلت المواجهة بين العبـد
والسيد ،فكان أقرب إليهم من أنفسهم ،وأولـى بهـم
منها ،وأحب إليهم منها ،ثم بلغوا من القرب مبلغًا
تركــوا فيــه التســليم؛ ﻷنــه أشــهدهم أنــه ســبحانه
أســلمهم بــه إليــه ،ولــيس لهــم فــى الحقيقــة عمــل،

التسليم عنـد الواصـلين هـو تسـليم العلـم إلـى
الحال ،بمعنـى أن العلـم لـه سـير مخصـوص فـى
اﻷحكام ،فمن َح ﱠكمـه لـم يفـز بالرضـوان اﻷكبـر؛
ﻷن علــم اﻷحكــام فرقــان مــا بــين المنــزلتين مــن



فخلصوا من وحلة التوحيد ،ومن اللبس مـن خلـق
جديد ،وفازوا بحقيقة التنزيه والتجريد ،فهم العبيد
حقا ،الذين أقامهم ﷲ سبحانه عماﻻً له ،وأكـرمهم
بأن جعلهم أولياءه ،فهم أولياؤه وهو وليهم.



فجمي ع أه ل اﻹيم ان الكام ل إذا ق ارفوا
فلم يسع المﻼئكة بعد إقامة الحج ة عل يهم
إﻻ اﻹناب ة إل ى ﷲ بالتوب ة ،ودلي ل إناب ة
س ْب َحانَكَ ﻻَ ع ِْل َم
المﻼئكة قوله تعالى :قَ الُواْ ُ



علﱠ ْمتَنَ ا ِإنﱠ كَ أَن تَ
َلنَ ا إِﻻﱠ َم ا َ

ْالعَ ِل ي ُم ْال َح ِك ي ُم

)البق رة ،(٣٢ :تب رءوا م ن نس بة العل م
ﻷنفسهم ،وأثبتوه لهم بتعليم ﷲ إياهم.
وسرعة اﻹنابة بعد الخطيئ ة ه ي العناي ة



الكب رى الت ي يوف ق ﷲ له ا م ن س بقت له م
الحسنى كما فعل آدم  عندما أسرع إلى
اﻹناب ة فق ال فيم ا أخب ر ﷲ تع الىَ  :ر ﱠبنَ ا
َ
س نَا َوإِن لﱠ ْم تَ ْغ ِف ْر َل َن ا َوت َْر َح ْم َن ا
ظلَ ْم َن ا أَنفُ َ
لَنَ ُك ون ﱠَن مِ نَ ْالخَا ِس ِرين) اﻷع راف،(٢٣ :
وكم ا أس رع ن وح علي ه الس ﻼم إل ى اﻹناب ة
بقوله :قَا َل َربّ ِ ِإنِّي أَعُوذُ ِبكَ أ َ ْن أَسْأَلَكَ َم ا
ْس لِي ِب ِه ع ِْل ٌم َو ِإﻻﱠ ت َ ْغف ِْر لِي َوت َْر َح ْمنِي أَ ُك ن
لَي َ
ِّم نَ ْالخَا ِس ِرينَ ) ه ود ،(٤٧ :وكم ا ق ال

ف

لة ال خ ق يل ع الهاد

س ْب َحانَكَ ِإنِّ ي ُكن تُ
يونس ب ن مت ى ُ  :
مِ نَ ﱠ
الظالِمِ ينَ ) اﻷنبياء.(٨٧ :

ذنبًا من الذنوب أس رعوا إل ى التوب ة واﻹناب ة
بتوفي ق ﷲ تع الى فيقب ل ﷲ ت وبتهم - ،يق ول
ﷲ تع الىَ  :و ِعبَ ا ُد ال ﱠرحْ َم ِن الﱠ ذِينَ َي ْم ُ
ش ونَ
ض ه َْونً ا َو ِإذَا َخ ا َ
ط َب ُه ُم ْال َج ا ِهلُونَ
علَ ى ْاﻷ َ ْر ِ
َ
س ﱠجدًا
س َﻼ ًما َوالﱠ ذِينَ َي ِبيت ُ ونَ ِل َربِّ ِه ْم ُ
قَ الُوا َ
َو ِقيَا ًما) الفرقان -(٦٤ – ٦٣ :وه م م ع م ا
جملهم ﷲ به من طاع ة أم ره واجتن اب نهي ه
اب َج َه ﱠن َم ِإ ﱠن
يقولونَ  :ر ﱠبنَا ا ْ
ص ِر ْ
ع ذَ َ
ف َ
عنﱠ ا َ
عذَا َب َها َكانَ غ ََرا ًما) الفرقان.(٦٥ :
َ

مم ا أورده القرطب ي :أن الواج ب عل ى
م ن س ئل ع ن عل م أن يق ول إن ل م يعل م :ﷲ
أعل م؛ وﻻ أدري؛ اقت داء بالمﻼئك ة واﻷنبي اء
والفضﻼء من العلماء.
وينبغ ي للع الم أن ي ورث جلس اءه م ن
بعده :ﻻ أدري؛ حتى يكون أصﻼً في أيديهم؛
فإذا سئل أحدهم عما ﻻ يدري قال :ﻻ أدري.
وذكر الهيثم بن جميل قال :ش هدتُ مال ك
ابن أنس سئل عن ثمان وأربعين مسألة فق ال
في اثنتين وثﻼثين منها :ﻻ أدري.
ي بمعن اه :ﻻ يخ افَ ﱠن أح ٌد
وعن اﻹم ام عل ّ
إﻻ ذنبَ ه ،وﻻ يَر ُج َو ﱠن إﻻ ربﱠ ه ،وﻻ يس تحيي

 

م ن ﻻ يعل م أن ي تعلم ،وﻻ م ن يعل م إذا س ئل
عم ا ﻻ يعل م أن يق ول :ﷲ أعل م ،م ا أبر َده ا
عل ى الكب د إذا س ئلتُ عم ا ﻻ أعل م أن أق ول:





ف ي ذل ك أن المﻼئك ة أرواح نوراني ة ،وآدم

هيكل مجهول عندك ،ف افتح عي ون بص يرتك

ﷲ أعلم.
وف ي معن ى قول ه ﷲ تع الىِ  :إنﱠ كَ أَن تَ

مي زه ﷲ بالنفخ ة القدس ية؛ وه ي ف وق

وذق م ن ه ذه الحادث ة م ا ينبه ك إل ى طل ب

ْالعَلِي ُم ْال َحكِي ُم) البقرة (٣٢ :أي :أن ت العل يم

المﻼئك ة ،فإنه ا لطيف ة إلهي ة متص لة بب ديعها

العرفان.

ب ذاتك المعل م لغي رك م ا ش ئت أن تحيط ه ب ه

اتص ال ق رب تتلق ى عن ه اﻷس رار للطافته ا

عل ًم ا ،الحك يم ال ذي تق در اﻷق دار بحكمت ك،

وت نغمس ف ي اﻷن وار لص فائها ،وه ي س فيرة

فأن ت من زه ف ي أق دارك وأحكام ك وأعمال ك
كلها عن كل نقص.
والحكمة هي :وضع الشيء في محله.
يقول الشيخ العقاد في تفسير قوله تعالى:
ِ إنﱠ كَ أَن تَ ْال َع ِل ي ُم ْال َح ِك ي ُم :يعن ي وس عت
الك ل بعلم ك ،وتفض لت عل ى الك ل بحكمت ك،
فاعتراف المﻼئكة بذلك وق وف له م عن د ح د
فطرتهم ومعرفتهم.
قَ ا َل َي ا آ َد ُم أَن ِب ئْ ُهم ِبأ َ ْس َمآئِ ِه ْم) البق رة:
 (٣٣لتق يم الحج ة عل يهم ف ي دع واهم الت ي
ظنوا فيها أني لم أخلق خلقًا أعلم منهم.
وكما يقول الشيخ العق اد :يعن ي :ب ين له م
ما خفي عنهم م ن وس عة معرفت ي ،ومظ اهر
آث اري ومقتض يات أس مائي الحس نى الت ي
أش رقت أنواره ا ف ي اﻷرض أكث ر م ن

بين الصفي آدم وموﻻه.
فَلَ ﱠم ا أَنبَ أ َ ُه ْم بِأ َ ْس َمائِ ِه ْم) البق رة(٣٣ :
قامت الحجة ،ووجب أن يتأدبوا بما يبين ه ﷲ
سبحانه لهم بقول ه تع الى :أَلَ ْم أَقُ ل لﱠ ُك ْم ِإ ِنّ ي

فعرف وا ﷲ معرف ة ك انوا يجهلونه ا قب ل آدم
 ،وص ار الهيك ل الطين ي مص با ًحا
يشرق عل ى أه ل الس ماء ،وص ار آدم أس تاذًا
للمﻼئكة يتلق ون عن ه ج واهر العل وم ،والس ر

ض َوأَ ْعلَ ُم َم ا
إِنِّي أ َ ْعلَ ُم َ
س َم َاوا ِ
ْب ال ﱠ
ت َواﻷ َ ْر ِ
غي َ
ت ُ ْبدُونَ َو َما ُكنت ُ ْم ت َ ْكت ُ ُم ون) البق رة (٣٣ :أي:
أعلم ما غاب ،وأعلم ما تظهرونه من قولكم:
أَتَجْ َع ُل فِي َه ا ) ...البق رة (٣٠ :إل خ ،وم ا

ض َوأ َ ْعلَ ُم َم ا
س َم َاوا ِ
ب ال ﱠ
ت َواﻷ َ ْر ِ
أَ ْعلَ ُم َغ ْي َ

تكتمونه م ن اس تحقاقكم الخﻼف ة وق ولكم :ل ن

ت ُ ْبدُونَ َو َما ُكنت ُ ْم ت َ ْكت ُ ُمونَ ) البقرة.(٣٣ :

يخلق ﷲ تعالى أحدًا أعلم منا لتقدمنا.

وإذا كان ت اﻷرواح النوراني ة المج ردة

والفضل لمن صدق ﻻ لمن سبق.

عن المادة ولوازمها ثبت جهله م بعل م أس ماء

وذلك حجة قائمة عل ى أن علم ه س بحانه

م ا يرون ه ،واعترف وا بالجهال ة؛ فكي ف ﻻ

أح اط بالكلي ات والجزئي ات رغ م أن ف

يعت رف به ا زن ديق محج وب ع ن معرف ة

الفﻼس فة؛ ﻷن العل م اﻹله ي س بب ﻹيج اد

نفس ه ،يس وقه ه واه وحظ ه إل ى ني ل الش هرة

الكائن ات ،فاﻷش ياء توج د؛ وس بب إيجاده ا

والم ال م ن أي دى المتس لطين عل ى الش رق

عل م ﷲ به ا ،فم ا عل م س بحانه بش يء إﻻ

وأهله؟! ،أﻻ ق بح ﷲ الطم ع ف ي غي ر مطم ع

أوج ده ،ولك ن عل م الح وادث ﻻ يحص ل إﻻ

فإنه هاوية الهﻼك.

بعد وجودها ،ف نحن ﻻ نعل م باﻷش ياء إﻻ بع د
وجوده ا؛ ﻷن علمن ا ح ادث ،وعل م ﷲ قب ل

الس ماء؛ فنط ق آدم بالس ر العجي ب وأظه ر
الغ وامض الت ي رفع ت النق اب ﻷه ل الس ماء

وفي قول ﷲ تعالى :قَ ا َل أَلَ ْم أَقُ ل لﱠ ُك ْم

يقول الشيخ العق اد ف ي تفس يره :يُعل م م ن

اﻷشياء؛ به وجدت اﻷشياء.

هذه القصة أنه ﻻ بد من معلم يدلك عل ى ﷲ،

ف إرادة ﷲ تخص ص م ا عل م ﷲ إيج اده،

وإذا كانت المﻼئكة لهم معلم وج ب علي ك أن

وق درة ﷲ تب رز م ا خصص ته اﻹرادة م ن

تطلب المعل م ،وإي اك أن تتكب ر وت رى نفس ك

حضرة العلم ،ومن قاس العلم الح ادث ب العلم

أفض ل م ن غي رك ،فق د تك ون نوراني ا

القديم نحكم عليه بالجهل المركب؛ ومثل ه ذا

كالمﻼئك ة ،وق د يك ون الس ر أخف اه ﷲ ف ي

ﻻ نعتني به مهما أبدى من السخافات.





ﲨﺎﻝ ﲪﺪﺍﻥ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺭﻫﲔ ﺍﶈﺒﺴﲔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻱ:

ﺩﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﻓﻜﺮ ﻋﺎﱂ ﺟﻠﻴﻞ
مثالي لﻸشباه المتضادة أو اﻷضداد المتشابهة(،
هذا بينما كان العالم يطلق على آخر وأدنى حكام
مصـر السـابقين ً
علنـا وبصـفة عاديـة "فرعــون
يتساءل د .حمدان ،والسؤال ببسـاطة هـو :هـل
مصــر اﻷســود" )كــذا( ،فــي حــين يطلــق العــدو

تغيــرت مصــر المعاصــرة عــن مصــر الحديثــة؟

اﻹســــرائيلي حتــــى اﻵن علــــى مــــا نســــميه

والحديثــة عــن القديمــة؟ فــي قضــية التركيــب

حاليـ ـا اســـم "الديموقراطيـــة
"ديموقراطيتنـــا"
ً

اﻻجتماعي  -السياسي ونظام الحكـم والسـلطة،

وتهكم ـا ولكــن
الفرعونيــة" ل ـيس فقــط ســخرية
ً

وإلى أي حد؟

سا :إسقا ً
طا وكتابة.
أسا ً

ويجيب :التغيـر الجـوهري الـذي حـدث فـي مصـر فـي الشـكل ،أمـا
الجــوهر فلــم يتغيــر ،وهــذا الجــوهر هــو الطغيــان الفرعــوني ،بكــل
أعمدته التقليدية ،فهـو الخـط المسـتمر والقاسـم المشـترك اﻷعظـم

وبمزيد من التوضيح يقول د .حمدان :فنحن في مصـر الحديثـة قـد
بدأنا حياتنا النيابية العصرية باﻷخذ بالنموذج الغربي الـديموقراطي

الذي يجري خﻼل تاريخ مصر كله من مينا؛ حتى اليوم.

البرجوازي الليبرالي البرلماني المتعدد اﻷحزاب ،بل وذلك منذ وقت

المتغير الوحيد هو الشكل :ملكية أو جمهورية ،وراثية أو انتخابية،

مبكر نسبيا تحت حكم إسماعيل وقبل كثير من الدول اﻷخرى ،غيـر

مدنية أو عسكرية ،وذلك بحسب الظرف أو العصر.

أن ذلك لـم يكـن لﻸسـف إﻻ كقشـرة وطـﻼء ،وواجهـة ديموقراطيـة

فقدي ًما كان الفﻼحون "عبيد فرعون" ،ثم "عبيد السلطان" ،وحديثًا

شكلية بحتة لخلفية اجتماعيـة محـض إقطاعيـة رجعيـة ،وﻷرضـية

فإذا لم نكن قـد صـرنا حقـا أو نوعـا "عبيـد الـرئيس" فـنحن ً
يقينـا

استبدادية غاشمة من الحكم المطلق والطغيان المعهود.

مازلنـــا بـــين فراعنـــة وفﻼحـــين ،ورعايـــا ﻻ مـــواطنين ،ومـــازال
اﻻستقطاب الطبقي الجوهري هو بين الحاكم والمحكـوم ،وتلـك فـي

فالحرية كلمة "مستوردة" لم تدخل قاموس السياسـة المصـرية إﻻ

كلمــــة واحــــدة ،هــــي "الفرعونيــــة" الجديــــدة أو المحدثــــة ،أو

منذ الطهطـاوي والمثـل الفرنسـي ،ولكـن كاسـم ﻻ كفعـل .فالقاعـدة

"الفرعونية" الخبيثة أو السرية.

اﻷصولية في مصر  -والتي ﻻ تزال مرعية بأمانة حتى اليوم  -هي

فإذا كان محمد علـي قـد عـد آخـر المماليـك العظـام وأول الفراعنـة

أن كل من يختلف مع الحاكم فهو خائن بطريقة أو بأخرى ،أو على

الجدد ،فقد عـد عبـد الناصـر مـن بعـده أول المماليـك الجـدد وآخـر

اﻷقل فإنه هو "الحقد" الذي لم يجد له قط عﻼ ًجا ،ذلك أن الـرأي -

الفراعنة العظام) ،واﻻثنان  -بالمناسبة أو على الهـامش  -نمـوذج

كالقوة وكالفعل  -ملك للحاكم فقط وحكر عليه وحده.



أما المعارضة  -رغم اﻻسـم والرسـم -

كمــــرادف محلــــي أو عصــــري للطغيــــان

فلم تعرفها مصر منذ الفرعونية إلـى اليـوم

الشــــرقي ،ويمكنــــك ً
أيضــــا أن تســــميها

إﻻ رمزً ا وإﻻ شكﻼً ،والرأي اﻵخـر والـرأي

"ديموقراطيــة العــالم الثالــث" أو كتركيــب

العام لم يوجد إﻻ في نفس صاحبه فقط ،قد

مزجــي اختزالــي "الديموكتاتوريــة" ،فهــي

يهمس به سـرا أو يطلقـه شـائعات ،وعلـى

تجمع بـين أسـوأ مـا فـي الطغيـان الشـرقي

الجملــــة فــــإن المعارضــــة إن لــــم تكــــن

وهــــو الديكتاتوريــــة ،وأســــوأ مــــا فــــي

"مزروعة" كديكور للديكتاتورية أو ملفقـة

الديموقراطيـــــة الغربيـــــة وهــــو الشـــــكل

كتمثيليــة مرتبــة جيــدة اﻹخــراج أو داجنــة

الدستوري المخادع.

"مستأنسة" كشكلية وكحلية تابعة كما هي

ولكي نستكمل الصـورة يقـول د .جمـال

عــاجزة ،فإنهـــا تعـــد فـــي اﻷغلـــب تزايــ ًدا

حمدان :فبعـد عصـر الملكيـة انتقلـت مصـر

و"زائدة دودية" ﻻ مبـرر لهـا وﻻ وظيفـة،

المعاصرة بدرجـة أو بـأخرى إلـى النمـوذج

ويحسن جدا استئصالها ،أو هـي تعـد علـى

الشرقي اﻻشـتراكي الشـمولي بنظـام حزبـه

أفضــل تقــدير "ســخافة ورذالــة مثقفــين"،

الواحــد الــديكتاتوري المطلــق ،وســواء كنــا

وعليها في كل اﻷحـوال أن "تلـزم حـدودها

اشــتراكيين بالفعــل كمــا جــادل الــبعض ،أو

وتتعلم حدود اﻷدب فـي مخاطبـة الدولـة"،

انتقلنـــا مـــن اﻹقطـــاع عبـــر مرحلـــة شـــبه

وهكذا إلى آخره.

اشتراكية إلى الرأسمالية كمـا نظـر الـبعض

من هنا جمي ًعا ،فإن هذه الديموقراطيـة

اﻵخر ،فالواضح أن مصر المعاصرة ،بينما

البرلمانية المستوردة ليست إﻻ غﻼفًا جذابًا

اســـــتبقت جـــــوهر النظـــــام اﻻقتصـــــادي

بر ً
اقــــا للديكتاتوريــــة اﻷصــــلية
ً
وقناعــــا ﱠ

واﻻجتماعي الطبقي بعـد تطـويره مـع روح

واﻷصــيلة ،وليســت فــي جوهرهــا ســوى

العصــر نفســه ،قــد أخــذت مــن اﻻشــتراكية

الترجمـــة العصـــرية المحســـنة والمزينـــة

اﻻســم والواجهــة أوﻻً وشــكﻼً ،ثــم مبــرر

للطغيــان الشــرقي ،بــل والشــكل العصــري

ثانيـا
الطغيــان والحكــم المطلــق والشــمولية ً

لعبوديـــة العصـــور القديمـــة ،إنهـــا حرفيــا

سا.
وأسا ً

"عصرية" يحكمهـا الجـيش ،أو مـن ملكيـة
أخيـرا
بوليسية إلى جمهورية عسـكرية ،أو
ً
مــن إقطــاع مــدني إلــى إقطــاع عســكري،
وبعبارة أخرى  -كما شخص بعض منظـري
العهـــد فيمـــا يعـــد  -انتقلـــت مصـــر مـــن
"أوتوقراطية" الملكية إلـى "مونوقراطيـة"
الجمهورية ،في حين اختزل الـبعض اﻵخـر
الوضع كلـه فـي أنـه مـزيج مـن الفرعونيـة
الجديدة والمملوكية الجديدة.
بل سرعان ما ظهرت أعراض عريضـة
وميول جامحة جانحة من مظاهر الملكية بل
واﻹمبراطورية ،كأنما هي ملكية مؤقتة غير
وراثيــة غيــر مدنيــة ،أي باختصــار ملكيــة
مقنعــــة ،فهــــذا ،مــــثﻼً ،تكــــاد تقــــول أول

وهكذا  -يقول د .جمال حمدان  -تلخص

"إمبراطــور جمهــوري" وهــذا أول "ملــك

لذا يمكننا  -والديموقراطية أكثر شـيء

التحـول الجديـد فـي معادلـة محـددة ولكنهــا

جمهـوري" ،وهــذا وهـذا إلــى آخـره ،وتلــك

ً
مطاطـا  -أن
نسبية إن لم تكـن أكثـر شـيء

محزنة وهي :من دولة بوليسية "وسطية"

جميعًا هي بكـل وضـوح أعـراض وأمـراض

نســميها بحــق "الديموقراطيــة الشــرقية"،

تحكمهـــا الشـــرطة إلـــى دولـــة بوليســـية

الحكم المطلق وحكم الفرد.

وحرفيا الديكتاتورية البرلمانية الزائفة.




* اﻷخ الصادق صاحب الهمة العاليـة والﻘلـب

النﻘي ،واليد السخية التي ﻻ تعرف للمال قيمة،

الصورة المشرفة للطريق ،الذي ابتلـي فصـبر
* اﻷخ الفاضل اﻷستاذ مصطفى محمد يس بحصول نجلــه الــدكتور وأعطي فشكر ،وظـل علـى العهـد وفيـا حتـى
أحمد على درجة الدكتوراه في تكنولوجيا المعلومات بتﻘدير ممتاز ..لﻘي ربه ،الحاج جﻼل فـريج العطفـاوي نائـب
الطريﻘة العزمية ،والد كل من :أحمد ويوسـف
بسجين الكوم -غربية.
وعبــدﷲ ،وشــﻘيق اﻷســتاذ إبــراهيم واﻷســتاذ
* اﻷخ الفاضل محمــد ماضــي الجمــال بعﻘــد
رياض فريج العطفـاوي ..بسـيدي سـالم -كفـر
قران كريمتــه الــدكتور إســراء حفيــدة الحــاج
الشيخ.
محمــد عرفـــات الجمــال نائـــب آل العـــزائم
* اﻷخ الفاضــل والمحــب الفــاني والمخلــص
الصادق الذي ُمنح لسان الحال والﻘال ،واجتهد
الســابق علــى المهنــدس معتــز عبــد الســﻼم
فــي رياضــة نفســه وتزكيتهــا؛ فكــان لــه الﻘــدم
بركات ..ببرج البرلس -كفر الشيخ.
الراســخ والبــاع الطويــل فــي مواقــف الرجــال
* اﻷخ الفاضــل الحــاج محمــد دعمــيش بحفيدتــه مــريم عمــر محمــد
فحظي بثناء النـاس عليـه السـيد اللـواء محمـد
دعميش ..بالطود -كوم حمادة.
عبدالعزيز عبدالمﻘصود ..بسـيدي سـالم -كفـر
الشيخ.
* اﻷخ الفاضل الشيخ حمزة الخواجة بزفاف كريمته اﻵنســة شــيماء
* اﻷخـت الفاضــلة وال ُمحبـة الصــادقة الحاجـة
لﻸستاذ محمد صﻼح شامه ..بسجين الكوم -غربية.
عواطف مخاريطة كريمة العارف با فضيلة
* اﻷخ الفاضل مأمون السيد إبراهيم بأحفاده مكة عبدالباسط سليمان الشيخ المرحوم طاهر محمد مخاريطـة وخالـة
اﻷخ الفاضل اﻷسـتاذ إبـراهيم صـﻼح شـحاته
الﻘزاز ،وجنة وسجدة طاهر الماريا ..بكفر الشيخ.
نائب الطريﻘة العزمية ..بمحافظة اﻹسماعيلية.

* اﻷخــت الفاضــلة حــرم اﻷخ الفاضــل الحــاج محمــد عبدالجيــد

عطية ..ببرج البرلس.
* اﻷستاذ أحمد العيداروس الناقة ابن عـم اﻷسـتاذ محمـود الناقـة..
بالصالحية الﻘديمة  -شرقية.

* الحاج علي يوسف ريه شﻘيق د .جمال ريه وابـن عـم المرحـوم
الحاج عادل ريه نائـب محافظـة الشـرقية السـابق ووالـد د .محمـد
ومهندس أحمد ..بههيا -شرقية.
* الحاجة أم علي زوجة المرحوم الحـاج أحمـد موسـى ،ويحتسـب
اﻷخ السابق الصادق الحـاج ماضـي محمـود عـوض ..بماقوسـة–
المنيا.
* الحاج محمد محمد علي شكر الشهير بحمـام شـﻘيق الحـاج نـوح
محمد علي شكر ..بسجين الكوم -غربية.
* الحـاج رضـا الطـودي نسـيب الحــاج طـه زايـد ..بـالطود -كــوم
حمادة.
* الحاجة رجاء عبدالمجيد رزق والدة اﻷستاذ خالد محمد الجندي،
وعمة كﻼ من :الحاج محمد فـاروق رزق ،وفضـيلة الشـيخ محمـد
فخري رزق ،وعﻘيد فتحي رزق ..بإسحاقة وكفر الشيخ.






