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ت  يتفق عليها مع اإلدارة   اإلعال

 ــنا غـــايتـ 
د   . لن يتحقق إال بعودة اخلالفة اإلسالمية الذيه املسلمون فقد الذي إعادة ا

د   اليت الضالة  يهذه هـ  فقده املسلمون ونسعى لتجديده. الذيننشدها وا

 شعار  عوتناد

ه  اإلســــــالم ديــــــن هللا وفطرتــــــ  أوالً:
 الىت فطر الناس عليها.

اإلســـالم نســب يوصــل إىل    نيــاً:
 . رسول هللا

ــاً: ــلمون    لثـ ــن واملسـ ــالم وطـ اإلسـ
 ا أهله.مجيعً 

 االشرتاكات
 يد. خالصة رسوم الرب جنيه سنو   ١٨٥ر ـداخل مص 

 ربيد. خالصة رسوم الا سنو دوالرً  ٧٥دول العامل  يق

ـــــــــــــبعـــــاللــه  م  خلقـنا   ادــــــــــــواجلهـ        ودـــــ
 نا ـالفـة غايتــــــــــــواخل       والرسول مقصود

 وأبو العزائم إمامنا          ناـــــــوالقـرآن  حجت

 
 

  ..]٣[ هذا ديننا وحال أمتنا* االفتتاحية: 

 ٤  العزائم يأب يماض بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد عالء الدين        

 ٨ اإلمام المجدد السيد محمد ماضي أبو العزائم).. ٥( آداب السلوك إلى ملك الملوكدستور * 

  ).. ١٢( يفة هللا في األرضان خلاإلنس* 

 ١٢ لعزائما يأب يماض الدين السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 ١٤ المفكر اإلسالمي الكبير المرحوم عباس محمود العقاد).. ٤٣معاوية في الميزان ( *

 ١٦ د. عمار علي حسن].. ونعشرالة ومساخالة [الحلق ةمقام الشوق .. تجليات لصوفية أرضي *

 ١٨ د. محمد اإلدريسي الحسني  )..٣٠* األشعري واألشعرية (

 ٢٠ عادل سعد.  السميع وأ  المستشار رجب عبد)..  ٤٩* نصرة النبي المختار في أهل بيته األطهار (

 ٢٢ يلاعسمإ  يد.د. بليغ حمأ ..  ]١/٢[ شوارق التجلي الصوفي وروافده* 

 ٢٤ د. جمال أمين .. )١٤( أهم األسباب الوقائية في تقليل الحوادث *

 ٢٦ األستاذ هشام سعد الجوهري  اإلسالم وطن وجولة مع أخبار الوطن اإلسالمى .. *

 ٢٩ د. عزيز محمود الجندي* قول أنفذ من صول .. 

 ٣٠ زائمأبو الع ماضياإلمام محمد .. ]١/٢[ولي هللا تعالى وصفاته ووظيفته حكم الدين:  *

 ٣٢ مصطفى فهيم المحاسب ..) ٧( براعم اإليمان من فيض الحنان *

 ٣٤ د. نور الدين أبو لحيةأ. ) .. ٣( رسائل إلى هللا* 

  .. لمستفادة من أحوال وأسرار الصحابة في سرية مؤتةالدروس اصواريخ مضادة:  *

 ٣٦ ي عبد الحليم العزم دكتورلا                                                                          

 ٤٠ البيلي. صالح أ.. )٢( أبو مدين الغوث حياته ومعراجه إلى هللا* 

 ٤٢ فضيلة الشيخ علي الجميل ) .. ٣( وجه اختصاص النبي بالمحبة* 

 ٤٤ العسالة د. سامي عوض. .) ١٠( أسس منهج اإلمام أبي العزائم في تقرير عقيدة السلف* 

 ٤٦ يمحمد الشندويل.. ]٣[ للمجلس األعلى للشئون اإلسالميةر الدولي ي للمؤتمالبيان الختام* 

 ٤٧        هـ١٤٤٤ جماد أول* من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خالل شهر 

 ٤٨ يأ. د. فاروق الدسوق) .. ٨( غاية اإلنسان في الحياة بين اإلسالم والجاهلية* 

 ٥٠ يالحلفاو يد. محمد حسين ] ..٤٤[ إلسالم السياسي (األسس الفكرية لإلرهاب)* أباطيل ا

 ٥٢ أ.سميح قنديل  ..)١٤١(الحكمة  العزائم  يشرح جوامع الكلم لإلمام أب *

 ٥٤ عبد الهاديالشيخ قنديل ..  )١الفرق بين اإليتاء واإلعطاء، وبيان الهداية والتوبة ( *

    ]١/٢[ مستنيًراإسالميا فأنتجوا فكًرا  ) ..الوطن(هم األولون معنى حين ف *

 ٥٦ عت سيد أحمد د. رف                                                                                  

 ٥٨ ي * المجتمع العزم

 



 
 

 
  

ي يُ  فيما مضى نابدأ اور الت ا الحديث عن المح اجم به اإلسالم  ربواحمه

الدين اإلسالمي، بحديثنا عن موقف ن من داخل األمة وخارجها، والمعاصر

رأة ه من الحرب ،اإلسالم من الم تكمل وموقف دد نس ذا الع ي ه ديث ، وف الح

ّقِ والعبوديةعن موقف اإلسالم من  ثلالثالمحور با  .الّرِ

ق  :لإلسالم هوجَّ تُ  يمن بين المآخذ الت دها وواف ة وأيّ مح بالعبودي ه س أن

بحعليها، بل و د أص ا، وق ة له م وانين المنّظِ ة من ضع القواعد والق ت التهم

   المسلَّمات لدى العديد من الباحثين والعلماء.

 ذلك نقول: لرد علىول

ول  انيق ا دميرج ي رض يخ عل ي  الش ه ف ة "مقال يرة التاريخي المس

ة ي "للعبودي ه اإللكترون ر موقع رها عب ي نش ن : والت م (م ح أّن فه الواض

والتطبيقات المتعلقة بها في العالم مهم للغاية لمعرفة عظمة تاريخ العبودية 

 الثورة التي أحدثها القرآن والسنة فيها.

من  –األسيرات  –ستغالل الجنسي للجواري موضوع العبودية واالإن 

ي جنسهماأعظم الجرائم التي  اه بن ا البشر العصاة تج م  ،رتكبه ذين خلقه ال

 ى كثير من المخلوقات.وفضلهم عل ،هللا تعالى بأحسن تقويم

ل  ٤٧٦-٣٥٠٠العبودية التي هي سمة مشتركة في العصور األولى ( قب

ور الوسطى ( يالد) والعص ة (م١٤٥٣-٤٧٦الم ور الحديث -١٤٥٣) والعص

 ) وال تزال تشكل سمة مميزة في عصرنا هذا.م١٧٨٩

رة  به الجزي ران وش د وإي ين والهن ان والص ة واليون ر القديم ي مص وف

ان ال ة ك ق أناًسالعربي ارقي راقهم وإلق تلهم وإح ن ق وش ؤا يمك ام الوح هم أم

 ستفادة منهم كقوى عاملة.لتقطعهم؛ هذا قبل أن ينظر إلى إمكانية اال

وا سلعة أيضً  ستخدامهم كقوى عاملة لم يخلُ اأما في حالة  ا من أن يكون

 ...ضطهادتباع وتشترى ويتعرضوا للتعذيب واال

ا التاريخ جيالً  وقد انتشرت العبودية الموروثة عبر ي يراه  بعد جيل والت

ع اإلنساني ي المجتم ة ف ة طبيعي ل سقراط وأرسطو حال ا  ؛الفالسفة مث ألنه

 ).المصدر األساس للقوى العاملة

وا ت  ىحت ي كان ة، والت ى العبودي ارات إل دة إش ى ع دس عل اب المق الكت

ة  ى معامل دس عل اب المق ة، ونص الكت ي العصور القديم ممارسة شائعة ف

 العبيد، وخاصةً في العهد القديم.

يدل على مشروعية العبودية داللة  نّصٍ  ٣٠٠يوجد في التوراة أكثر من 

ريحة ة، ( ص ب المقدس لة الكت ادرة عسلس ركة  نالص دس ش اب المق الكت

 ).١٣٣٧، ص م٢٠٠٤إسطنبول 

 



 
 

ل ا    وراة أن أه ر الت لمت تعتب ي س د الت لبل
د م عبي د بالصلح كله ي جاء ، فق ةف ، سفر التثني

حاح ْن  : ()١٤-١٠، (٢٠ اإلص ُرُب ِم يَن تَْق ِح
إِْن  ْلحِ، فَ ى الصُّ تَْدِعَها إِلَ ا اْس َمِدينٍَة ِلَكْي تَُحاِربََه

ْلحِ  ى الصُّ َك إِلَ ْعِب أََجابَتْ لُّ الشَّ َك، َفكُ ْت لَ َوفَتََح
َك.  تَْعبَُد لَ ِخيِر َويُْس َك ِللتَّْس وُن لَ اْلَمْوُجوِد فِيَها يَُك
ا،  َك َحْربً ْت َمعَ ْل َعِملَ اِلْمَك، بَ ْم تَُس َوإِْن لَ
ِدَك  ى يَ َك إِلَ بُّ إِلُه رَّ ا ال ْرَها. َوإِذَا َدفَعََه فََحاِص

دِّ  ا بَِح َع ذُكُوِرَه ِرْب َجِمي ا  فَاْض ْيِف. َوأَمَّ السَّ
ِة، الَ النَِّساُء َوا ي اْلَمِدينَ ا فِ لُّ َم ائُِم َوُك ْطفَاُل َواْلبََه

ةَ  ُل َغنِيَم َك، َوتَأُْك ا ِلنَْفِس ا، َفتَْغتَنُِمَه لُّ َغنِيَمتَِه ُك
بُّ إِلُهكَ   .)أَْعَدائَِك الَّتِي أَْعَطاَك الرَّ

ى أال يس وراة عل ت الت ودي تونص عبد اليه
، ٢٥اح حسفر الالويين، اإلص قد جاءا، فيهودي 

َك، ): (٤٣-٣٩( َع لَ َوإِذَا اْفتَقََر أَُخوَك ِعْنَدَك َوبِي
وُن  َال فَ  ل َيُك تَْستَْعبِْدهُ اْستِْعبَاَد َعْبٍد. َكأَِجيٍر، َكنَِزي

ُرُج  مَّ يَْخ ِعْنَدَك. إِلَى َسنَِة اْليُوبِيِل يَْخِدُم ِعْنَدَك، ثُ
يَرتِِه، ِمْن ِعْنِدَك ُهَو َوبَنُ  ى َعِش وُد إِلَ هُ َويَعُ وهُ َمعَ

ُع.  ِه يَْرِج ِك آبَائِ ى ُمْل ِذيَن ألَ َوإِلَ ِدي الَّ ْم َعبِي نَُّه
َر،  ْن أَْرِض ِمْص َرْجتُُهْم ِم َع  الَ أَْخ اُعوَن بَْي يُبَ

 ).ِه بِعُْنٍف، بَِل اْخَش إِلَهكَ تَتََسلَّْط َعلَيْ  الَ اْلعَبِيِد. 
ور ن يساواعتبرت الت ل م كن حول ة أن ك

فر  ي س اء ف د ج م، فق د له م عبي ود فه اليه
ين، اإلص ا ): (٤٦-٤٤، (٢٥اح حالالوي َوأَمَّ

َن  َك، فَِم وَن لَ ِذيَن يَُكونُ اُؤَك الَّ ُدَك َوإَِم َعبِي
ًدا  وَن َعبِي ْنُهْم تَْقتَنُ ْولَُكْم. ِم ِذيَن َح عُوِب الَّ الشُّ

اًء. اِء  َوإَِم ْن أَْبنَ ا ِم اِزِليَن َوأَْيًض تَْوِطنِيَن النَّ اْلُمْس
ِذيَن  ائِِرِهِم الَّ ْن َعَش وَن َوِم ْنُهْم تَْقتَنُ َدُكْم، ِم ِعْن
وَن  ُكْم، فَيَُكونُ ي أَْرِض ُدونَُهْم فِ ِذيَن يَِل َدُكُم الَّ ِعْن

ْم. ا َلُك تَْمِلُكونَُهْم  ُمْلًك ِدُكْم ألَ َوتَْس ْن بَْع اِئُكْم ِم ْبنَ
تَْعبِ  ٍك. تَْس َراَث ُمْل ا ِمي دَّْهِر. َوأَمَّ ى ال ُدونَُهْم إِلَ

َرائِيَل فَ و إِْس َوتُُكْم بَنُ ى  َال إِْخ اٌن َعلَ لَّْط إِْنَس يَتََس
 ).أَِخيِه بِعُْنفٍ 
د، ونصَّ ع العبي ل م ة التعام ى طريق ت عل

-٢، (٢١فقد جاء في سفر الخروج، اإلصحاح 
نِينَ ): (٦ تَّ ِس ا، فَِس ًدا ِعْبَرانِي تََرْيَت َعْب  إِذَا اْش

انًا إِْن َدَخَل ، يَْخِدُم، َوفِي السَّابِعَِة يَْخُرُج ُحرا َمجَّ
َوْحَدهُ فََوْحَدهُ يَْخُرُج. إِْن َكاَن بَْعَل اْمَرأَةٍ، تَْخُرُج 

هُ  هُ ، اْمَرأَتُهُ َمعَ َدْت لَ َرأَةً َوَولَ يُِّدهُ اْم اهُ َس إِْن أَْعَط
يِِّدِه، دُ الَ بَنِيَن أَْو بَنَاٍت، فَاْلَمْرأَةُ َوأَوْ  َها يَكُونُوَن ِلَس

َدهُ  ُرُج َوْح َو يَْخ بُّ ، َوُه ُد: أُِح اَل اْلعَْب ْن إِْن قَ َولِك
ُمهُ ، أَْخُرُج ُحرا الَ ِدي، الَ َسيِِّدي َواْمَرأَتِي َوأَوْ  يُقَّدِ

ِة،  بُهُ إِلَى اْلبَاِب أَْو إِلَى اْلقَائَِم َسيُِّدهُ إِلَى هللاِ، َويُقَّرِ
 ).بَدِ ألَ هُ أُْذنَهُ بِاْلِمثْقَِب، فَيَْخِدُمهُ إِلَى اَويَثْقُُب َسيِّدُ 
ور دً  ةاوالت ك عبي ذي يمل ودي ال يح لليه  اتب

ضربهم، على شرط أال يقتلهم، فتقول في سفر 
حاح  روج، اإلص إِذَا ): (٢١َ-٢٠، (٢١الخ

َت  َضَرَب إِْنَساٌن َعْبَدهُ أَْو أََمتَهُ بِاْلعََصا فََماَت تَْح
تَقَمُ  ِدِه يُْن هُ  يَ َي يَْوًم، ِمْن ْن إِْن بَِق ْوَمْيِن لَِك  الَ ا أَْو يَ
 .)نَّهُ َمالُهُ ألَ يُْنتَقَُم ِمْنهُ 

ْيَن ): (٢٧-٢٦وفي ( َوإِذَا َضَرَب إِْنَساٌن َع
ر  هُ ُح ا يُْطِلقُ ِه فَأَتْلَفََه ْيَن أََمتِ ِدِه أَْو َع ا ا ِعَوًضَعْب

هِ  ْن َعْينِ ِدِه أَ . َع نَّ َعْب قََط ِس ِه َوإِْن أَْس نَّ أََمتِ ْو ِس
 ).ا َعْن ِسنِّهِ ا ِعَوضً يُْطِلقُهُ ُحر 

يحية  اءت المس د ج ر بالعه ا ذُك أقرت م ف
وراة)، ديم (الت ريعً  الق در تش م تص ا ا عامول

ريحً  س وص ى العك ل عل رق، ب ام ال د نظ ا ض
دعو  تقابلنا بعض نصوص في رسائل الرسل ت

ة ال ى الطاع د إل ادتهمعبي ة لس ديم الكامل ، وتق

 .اإلكرام والخضوع الالئقين بهم
رات عن العبودية في العهد هناك أيًضا إشا

د حها الجدي ن أوض ى ، وم ولس إل الة ب رس
ون افليم ول فيه ي يق اد  إن :، الت أونيسيموس ع

إلى مالكه فليمون بعد أن هرب منه، ومع ذلك، 
ة  ي حال ر ف أن ينظ ون ب ن فليم ولس م ب ب طل

يموس، ه،  أونيس د ل ابن ال كعب ه ك وأن يعامل
ه أيًض ب من ا  اويطل يموس كم ل أونيس أن يعام

 .عامله بولس

ول  انيق ي : دميرج الم ف ر اإلس ين ظه ح
يالدي ة منتشرة  القرن السابع الم ت العبودي كان

ي في شبه الجزيرة العربية كما كانت منتشرة  ف
الم اء الع ان ، جميع أنح ا وك ون بم ق يقوم الرقي

 يقوم به اليوَم العماُل والخدامون والحرفيون.
رى ارة أخ ري  :وبعب ود الفق انوا العم ك

 للحياة اإلقتصادية.
ور  د ظه ة عن اس للعبودي در األس والمص
رق  ة ط ان ثم رب، وإن ك ان الح الم ك اإلس

ارات وقطع أخرى ال ل الغ سترقاق األحرار مث
رق واال اع األالط ان يُب د ك اف، وق راُر ختط ح

زهم عن  ا، وبسبب عج عقوبةً لجرائم ارتكبوه
ى  ع أوالَده وحت ن يبي د م ا ُوِج ديون، كم أداء ال
ّن  نفسه بسبب الفقر، وكذلك اإلماء يلدن أوالده

 ا.رقيقً 
اس و ق الن الى خل قد بين اإلسالم أن هللا تع
ال أحرارً  ا، وأن اإلنسان ُخلق من نفس واحدة ف

ى فضل ألحد على أحد إال بالتقوى، ود عاهم إل
مبادئ العدل اإللهي ليخرجهم من الظلمات إلى 
الى،  ه تع ت هيمنت اس تح ى الن ور، وأن يحي الن
هم  اس بعض الى الن الى أن يتع رم هللا تع د ح وق

رً  ض. ونظ ى بع ان عل ق ك دعوة الح ذه ال ا له
 السابقون إلى اإلسالم من الضعفاء والرقيق.

هد  ن ش ة ولك س العبودي م يؤس الم ل واإلس
دهافجعات ف ض ا فوق دوالً  ،ه ع ج ا  زمنيووض

رم  ،إلنهائها ى استرقاق األسيرات وح ا ألغ كم
ع اال ن بوض ي له تغالل الجنس اص "س ام خ نظ

وم الساعة؛  "لألسرى في اإلسالم يدوم حتى تق
 .ةكون الحرب مشروعتبشرط أن 

ع  الم جمي ق اإلس د أغل رى ق ارة أخ وبعب
 ؛اطرق االسترقاق؛ أما األسرى فيؤخذون مؤقتً 

ق سرحهم  م يطل ا ث حتى تضع الحرب أوزاره
 .ا وإما فداءً ن إما مَ 

ادئ  د والمب الم القواع ل اإلس د جع وق
ادة  اب عب ر الرق ي وضعها لتحري األخالقية الت

ي  وتقربً رات الت د الثغ د س ذا ق ه؛ وبه ا إلي
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 تؤدي إلى العبودية المعنوية.

ب أقرر اإلسالم وظهمع  ل ثالثة أس اب تجع
 ا وهي:الحر عبدً 

 األسر والسبي بعد المعارك. -١
ي  -٢ ه ف ع أم ولد األمة من غير سيدها يتب
 الرق.
ا ا صحيحً ملكً  الشراء ممن يملك الرقيق -٣
 .ا بهمعترفً 
ن و وضع اإلسالم أبوابًا لتحرير الرقيق، م
 بينها:

 العتق رغبة في األجر. -١
 ارات.العتق بالكفَّ  -٢
 المكاتبة. -٣
 كفالة الدولة. -٤
وك  -٥ ان الممل ك إذا ك ن للمال والدة اب
 امرأة.
 االعتداء على المملوك بغير وجه حق. -٦

ر  الم ثالثأق ر  ةاإلس ة غي واب للعبودي أب
ادة، وبعًض ة للزي رين بابًقابل ق ا وعش ا للعت
ح سياسة مفتوحة بالترغيب، األ ذي يوض ر ال م

اء األ ي ممنهجة لتحرير األرقاء، مع إبق صل ف
مر الذي يجعل العبودية في إطاره الشرعي، األ

 اتباعه يصعب االحتفاظ بالعبيد مماليك.
الم أن  ر اإلس ائر واعتب ف كس ق مكل الرقي

اقًال المكلفين متى كان بالغً ًال  ،ا وع ان أم رج  ك
رً  ه خي ر امرأة، وهو مجزي عن أعمال ا، ا أو ش

وأنه يوافق األحرار في أغلب األحكام باستثناء 
 ام التي يختص بها الرقيق.بعض األحك

ون  ه ال يك اء، فإن تمتاع باإلم ا االس أم
ام للمستمتع، أو مشروعً  ا إال إذا كان في ملك ت

و محرم،  ك فه نكاح صحيح، وما خرج عن ذل
الى:  ول هللا تع ُروِجِهْم لق ْم ِلفُ ِذيَن ُه َوالَّ

افُِظونَ  ْت  *َح ا َملََك ْم أْو َم ى أَْزَواِجِه إِالَّ َعلَ
)، ٦-٥المؤمنون:( إِنَُّهْم َغْيُر َملُوِمينَ أَْيَمانُُهْم فَ 

وم  ام، وأن ال يق ك الت ا المل ترط لوطئه ا يش كم
 بها مانع يقتضي تحريمها عليه.

د  ى العب ة عل تثناءات المفروض ن االس وم
د  ل يجل ن ب ي المحص د الزان رجم العب ه ال ي أن

نً  ول محص ن الق ن، ويمك ر محص ان أم غي ا ك
ى عموًم ة إل ام مخفف ي أحك تثناءات ه ا أن االس

رً  ا النصف نظ ب منه د يترت ي ق ه الت ا لمملوكيت
د  ذا أن العب فقد بعض حرية أفعاله، وال يعنى ه
ق الشكوى  ه ح ره، فل ى غي وق عل ليست له حق

ول والمحاكم ار، لق يدنا رسول ة ورد االعتب س
تلناه، ومن جدع عبده ده قمن قتل عب: (هللا 

 ).١٤١٤) [سنن الترمذي جدعناه
ن  ا ع وكوأم وق الممل ا حق رض بعًض ، فنع

 منها:
ره -١ ه أو غي ربه مالك ال  :أن ال يض ق

ن ضرب غالًم: (سيدنا رسول هللا  ه م ا ل
د  هح م يأت ه ا ل ه أن يعتق ؛أو لطم ه) فكفارت

 )١٦٥٧صحيح مسلم [
ره -٢ ه أو غي به مالك اجر : أن ال يس تش
الل ومهم  ب ي ق راف ف حابة األش د الص ع أح م

ه ال ل وداء« :فق ن الس ا اب ر » ي ل الخب فوص
ة(له  :لرسول هللا فقال ك جاهلي رؤ في ك أم  )،إن

ى األرض  ده عل ع خ حابي ووض ع الص فرج
ال ا « :وق راف ي ن األش ى رأس اب دس عل
، ٦٠٥٠البخاري [ ل وسامحهخذه بالأ، ف»بالل

 ].١٦٦١ومسلم 
ه أن ال يُ  -٣ ن مكانت رم م ةح : االجتماعي
ال  ول هللا ق و ا: (رس وا ول معوا وأطيع س

ا أق اب استعمل عليكم عبد حبشي، م يكم كت ام ف
 ].١٢٩٨صحيح مسلم [) هللا تبارك وتعالى

ه -٤ دي نفس أن يفت ال : أن يعطى الحق ب ق
ا : هللا تبارك وتعالى َوالَِّذيَن يَْبتَغُوَن اْلِكتَاَب ِممَّ

اتِبُ  انُُكْم فََك ْت أَْيَم ًرا َملََك يِهْم َخْي تُْم فِ وُهْم إِْن َعِلْم
ِ الَِّذي آَتَاُكمْ  َّ  ).٣٣النور:( َوآَتُوُهْم ِمْن َماِل 

اة أن ال يُ  -٥ روريات الحي ن ض رم م ح
 والزواج واإلنجاب.

ل أن يت -٦ ي المأك ه ف ع مالك اوى م س
رب ال : والمش ول هللا ق وانكم : (رس إخ

ه م ده فليطعم ا خولكم، فمن كان أخوه تحت ي م
ا وهم م بس، وال تكلف ا يل ه مم م، وليلبس  يطع

أعينوهم وهم ف إن كلفتم بهم، ف تح يغل رح ف ) [ش
 ].٤/٣٨٦القدير 
رة -٧ ال كثي ف بأعم ل : أن ال يكل دخ

ى  ر عل و أمي ى سلمان الفارسي وه جماعة عل
أال  :المدائن فوجدوه يعجن عجين أهله فقالوا له

ال ن فق ة تعج رك الجاري ي : (تت لناها ف ا أرس إن
 ). آخرفكرهنا أن نجمع عليها عمًال  عمل

ي مطبقًالنظام اإلسالمي لألسرى وكان  ا ف
ي  د النب اء  ؛عه د الخلف ي عه ذلك ف وك

دين ع، الراش ه الجمي ق علي ا يتف و م ن ، وه لك
رق ة يالمستش ن بداي دث م ا ح دثون عم ن يتح

 العهد األموي.
د  المية لق ات اإلس ة الفتوح ت حرك بلغ

الي وي، وقصى اتساع لها فى العصر األمأ بالت
ا َر فيه ن أُس دد م د ع ير تزاي تُعبد األس د اس ، فق

وأصبحت األسيرة جارية وسلعة تباع وتشترى 
اهلي د الج ي العه ان ف ا ك ام  ؛مثلم ألن النظ

ان مطبقً ذي ك رى ال المي لألس د اإلس ي عه ا ف

ي  بح  النب دين أص اء الراش ر والخلف غي
ق م؛ مطب ه ت راء ألن اء واألم ى العلم  برض
ل( بمبدأم والفرس الرو معاملة ، )المعاملة بالمث

 ن.ووتبع ذلك العباسيون والعثماني
ل  لكن رغم ذلك لم يصل المسلمون للتعام

رهم اعة غي رق ببش ع ال ديهم  ؛م ان ل م ك ألنه
ان يقينً ان اإليم اب واإلحس ر الرق أن تحري ا ب

ي  الق الت ارم األخ الحات ومك ن الص يهم م إل
 تفتح باب الجنة.

م أن و ة رغ ت العبودي ودةكان ي  موج ف
المي الم اإلس ه الع اك ، إال أن ان هن ة ك محافظ

ق وق الرقي ى حق ر عل دان غي ي بل ا ف ؛ ولكنه
 المسلمين كانت سائدة بجميع مآسيها.

االً  ر م تَرقُّ يعتب ان المس اع  وحيوانًك ا يب
ترى، ومعرًض ذيب ويش واع التع ا ألن

طهادواال ون  ؛ض ن أن يك تلهم م رج ق ى خ حت
 جريمة.

زال  دره، وال ي ي ص الم ف ت اإلس د أثب لق
ات  ل المجتمع ة لك ور الراهن ي العص ت ف يثب
ع  م يرف ذي ل د ال دين الوحي ه ال ة أن العمراني
ي  اء، ف ا وال وف ق له اء ال تطبي عارات جوف ش

ليس لهم إال  شرائعالوقت الذي نرى فيه باقي ال
ف  ول وزائ رف الق ى زخ اد عل االعتم

 الشعارات.
ة وال ريب أن الشعارات  ارات البراق والعب

ة  ة إذا المنمق ي مطلوب ل ه ا ب ار عليه ال غب
صحبت بالتطبيق، والفرق بين التطبيق وعدمه 

 ..إنما هو الفرق بين اإليمان والنفاق.
دين  ين ال ة ب د مقارن ذا نعق ى ه وعل
يحية  ين المس ده، وب ة عه ي بداي المي ف اإلس

ي ش تين يخصاألوروبية في قمة مجدها ممثلة ف
ثال المية  نيم ية اإلس ديانتين، الشخص اتين ال ه

اح  ن رب الل ب يدنا ب ا س ية يمثله ، والشخص
س جنسيته  ن نف المسيحية يمثلها مواطن آخر م

ة  و اإلفريقي ديال، وال ه ون مان رئيس نيلس ال
قصده على نتقصده هو بالذات كشخص قدر ما 

وب مكونه رمز ير اطني جن ن ق ى رجل م ز إل
روا على يد المملكة ن الذي تنصَّ إفريقيا األصليي

 المسيحية المتحدة.
ه  ا لوج ة بينهم ذه المقارن ري ه ا نج وإنم
ث  ا، حي ذي يجمعهم الشبه والقاسم المشترك ال
ي  ديال ف رئيس مان ع ال الل م يدنا ب ترك س يش

ن إفريق ا م رة، وكالهم ون البش واد ل ا يس
ا إذً  وطن، أضف السوداء، فيجمعهم ون وال ا الل

ديانات إلى هذا اشتراكهم دينا ب ا ي ا في أنهما كان



 
 

ل  الل قب يدنا ب ف س ماوية، ويختل ر س ة غي بدائي
يدنا  أن س ير ب ل التنص ديال قب ن مان الم ع اإلس

ي  ًدا حبش ان عب الل ك ر ب ي غي ة أي ف ي مك ا ف
ديال ُح أ مان ا نش ا ر وطنه، بينم ه، فلم ي وطن ا ف

ه  رب اعتنق رة الع ي جزي الم ف ر اإلس أن ظه
أن استعمرت المسيحية ، ولما مسيدنا بالل فأسل

ا  ا اعتنقه وب إفريقي المتمثلة في البريطانيين جن
ديال فتنصَّ امان ان  نر، فك ذي ك آل األول ال م

ا أن صار ُح د إسالمر عبًدا غريبً ان ها بع ، وك
ا في بلده أن بات عبًدا ر مآل الثاني الذي كان حُ 

ي مس د ُحيف بح العب لم، ر حيته.. أص و مس ا وه
 ا وهو نصراني.عبدً  رُّ وأصبح الحُ 

وعندما طالب العبد بحريته، وهو صاحب 
كل به جن ونُ رد وسُ ذب وشُ األرض والوطن، عُ 

 بواسطة من اعتنق ديانتهم.
ل  ي ظ ل ف د أك الل ق يدنا ب ان س وإذا ك

ل أن يت اش األرض قب ن خش ه م اوى سعبوديت
رت  د أجب المه، فق د إس حابة بع م الص ع قم م

ن  ل م ى أن يأك ديال عل يحية مان التهالمس  ؛فض
 حتى بعد تنصره.

رفاء  ىوبينما نجد سيدنا بالل يتساو ع ش م
ه  ف بأن ا، ويوص ا، ووجهائه ريش، وأغنيائه ق

ول هللا  ؤذن رس ل م تطيع أن يص ، ال يس
ام  ر لمق ن تنص لم زي،  أق كري إنجلي عس

ير  لم، ويص ع المس ي المجتم الل ف دمج ب وين
واحًدا من األحرار بل وسيًدا، يقول سيدنا عمر 

ر  -: (سيدناالفاروق  و بك ق  -أي أب أعت
الالً  -سيدنا ديال أن  أي ب )، وال يستطيع مان

ى  اء أو حت رة البيض حاب البش ع أص دمج م ين
ا  ه، وبينم ي وطن يض ف اطق الب ه من أ بقدم يط
أتي  ب، وي ية وينج رة قرش ن ح الل م زوج ب يت
ي  زواج ويرغب ف ي ال الدور على أحد أبنائه ف

رب ف رف الع ن أش رأة م ن ام زواج م ه ال يمنع
ا ظن دم لخطبته ن التق اؤه م ه حي ون أبي ا أن ل

ات  دى فتي ن إح ه م ين زواج ه وب يحول بين س
م إن  أقول له اذا س ه: م ول ألبي قبيلة شريفة، فيق
اه؟  ال أو منصب أو ج ب أو م ن نس سألوني ع
الم،  به لإلس ذكره بنس الل أن ي يدنا ب أراد س ف
ل  ه: (ق ال ل ه فق ورفعته التي نالها من انتسابه ل

 )، فزوجوه.أنا ابن مؤذن رسول هللا لهم: 
ي  العزة ف ف ب ذي اتص الم ال و اإلس ذا ه ه
ان  ل ك ق، فه ي التطبي ة ف نهج، والواقعي الم
اء،  رأة بيض ن ام زوج م ديال أن يت تطيع مان يس

زوج  لأو أن يت كري أق يحي  عس زي مس إنجلي
 من امرأة سوداء؟!...

المسيحية لشعارات رفع هكذا يتبين لنا أن 
التسامح والسالم والحرية، ونبذ العدل والحب و

عارات  ذه الش ق ه ا تطب رية، إنم ة العنص التفرق
ها دون  ي جنس ي بن ا ف ها وتحققه ى نفس عل

عارات مغيره دق الش دى ص ا م ا رأين ا، بينم
ا  ا وطبقه ي رفعه ى  المسلموناإلسالمية الت عل

 ..جميع األمم والشعوب.
الل الحبشي  يدنا ب لقد صنع اإلسالم من س

ن قدوة، ومن سيد دوة، وم لمان الفارسي ق نا س
ق  م تخل ا ل دوة، بينم ي ق هيب الروم يدنا ص س
ن  المسيحية من نيلسون مانديال وال من غيره م

 ..أبنائها أي قدوة أو أسوة.
ا  - ي تطبيقه فأيهما أعظم في شعاراته، وف

 والتحقق بها؟
االً ه - ب رج ذي أنج الم ال انوا ل اإلس  ك

ادة اروا س ًدا فص لم  ،عبي رؤ مس ث ال يج بحي
يادة  ظ الس ن لف مائهم مجردة ع على النطق بأس

 إلى وقتنا؟
ة  - ت التفرق ي تبن يحية الت أم المس

م  ية رغ بية الجنس ت العص رية، وزرع العنص
باح  ل ص ا ك ت تردده ا زال ي م عاراتها الت ش

 ومساء؟
 .بال شكاإلجابة واضحة 

ديث ( ر الح ي العص ) م١٩٨٩-١٤٥٣ف
ع اك ة وم ت عملي ة بلغ ارة األمريكي اف الق تش

 .االسترقاق أقصاها
ن  م م ة معظمه ن األفارق ات آالف م مئ
ال  بانيا والبرتغ ى إس ريبهم إل م ته لمين ت المس

يعهم رقيقً ا وب ا حسب وإنجلترا وفرنسا وإيطالي
األمريكيون الذين قاموا بإبادة ، والنظام التقليدي

ن وفيه - ا من األفارقةالمحليين حملوا كثيرً  م م
لم و مس ل تحت أبشع  -ه ى العم روهم عل وأجب

الوا حريتهم ، ضطهادأنواع التعذيب واال ولم ين
بالرغم من مجادلتهم الصارمة المستمرة خالل 
ر  أربعة قرون التي عاشوها تحت ظروف غي

 إنسانية.
ة  وحين قلَّت الحاجة إلى العبيد كقًوى عامل

ة ورات التكنولوجي ة للتط وازدادت  ،نتيج
اليف ا ن تك د م رب ملعبي ل ومش كن ومأك س

ة صحية تظاهر األمريك م ضد يورعاي ون أنه
 العبودية.

رى ارة أخ ان إ :بعب دف ك ادي ان اله ا قتص
يس إنسا وا ني سول ين وقف تعبدوا وح ين اس ا ح

ة  ،ضدها ة تارك ة التقليدي ت العبودي ذا ألغي وهك
ة ة الحديث ا للعبودي تمر  ،مكانه زال تس وال ت

 بشع أنواعها.أب
ا ر  م ي هي أكث ة الت ة الحديث ت العبودي زال
وق تدميرً  د الحق ا من حيث النتيجة مستمرة؛ تُقي

رية  ذيق البش ان؛ وت ية لإلنس ات األساس والحري
ذيب واال واع التع ع أن ريد، جمي طهاد والتش ض

وة بهدف  ى الق وتقوم بالغزو الغاشم المعتمد عل
تأسيس المنظمات اإلستعمارية، وتقوم بالتجارة 

ة ل ةالمخالف ادئ األخالقي انية والمب يم اإلنس  ،لق
ل العِ  :مث ارة ب ال ،رضالتج اء ،واألطف  ،والنس

 .وأعضاء اإلنسان

ى  رقين عل ض المستش وم بع م هج رغ
ص ا يخ رار اإلسالم فيم اك  إق رق، إال أن هن ال

 شهاداة منصفة خرجت منهم، نذكر بعضها:
اري  - ا م ة أن رقة األلماني ول المستش تق
يمل د، (: ش ة العبي ن معامل أمر بحس الم ي اإلس

ثًال  بهم فللعبيد م ى روات ول عل ي الحص  الحق ف
ن  د م ق العبي رض. وعت في حاالت العجز والم
د الحق  الم، وللعب ا اإلس دعو إليه األمور التي ي
ي  في شراء المحل الذي يعمل فيه، وله الحق ف
الحصول على قدر من دخل العمل، وقد قضى 

الم نهائي راإلس ى ال ع ا عل د أرف وأ العبي ق، وتب
اريخ  راءة الت ن ق ا نالحظه م ذا م المراكز، وه

ماري ل اإلسالم دين اإلنسانية[ )اإلسالمي عامة
 ].٨٢ص  – شيمل 

دكتور  مسيحيويقول المفكر ال المصري ال
ا:  ي لوق دان (نظم ين العب الم ب ّوى اإلس د س لق

ريش وك ق ابيش ومل الة [ )واألح دمحم الرس
 .)١٨٥ص لنظمي لوقا والرسول 

ون تاف لوب الم جوس د الع ه  ويؤك ي كتاب ف
بالد  "حضارة العرب" أن أوضاع الرقيق في ال
دم  ن خ اس م ا ال يق ل بم ت أفض اإلسالمية كان

الرقيق رب. ف ي الغ ازل ف ظ  - المن ا يالح كم
ون رة، ال  -لوب راد األس ن أف رون م انوا يعتب ك

اولون ذات  م يتن اء، فه ين األبن نهم وب وارق بي ف
ون ام، ويلبس ادتهم،  الطع ة لس س مماثل مالب

ى  ؛اتام  اويختلطون بهم في المعيشة اختالطً  حت
ن  د م رف العب ان ال يع ن المك ب ع اد الغري يك
ن  ر م السيد في األسرة العربية. وقد رفض كثي
ادتهم  ع س اء م لوا البق ة وفَضَّ ق الحري الرقي

رمهم.  بلهم وك رب لن رب[الع ارة الع  – حض
اب ة للكت ة العام ة الهيئ ر – طبع من  – مص ض

 ].مشروع مكتبة األسرة
ه  ى آل يدنا دمحم وعل ى س لى هللا عل وص

  وصحبه وسلم.

                                            
ال  )١( ى مق ه عل وض أمليت امي ع دكتور س ال

: سيدنا بالل والرئيس ]٨[العسالة: (نحن أمم آثمة 
ن،  ١٠٢مانديال) في العدد  ة اإلسالم وط من مجل

ـ ١٤١٦شهر صفر  ة  - ه  -  ٤٠م، ص١٩٩٥يولي
٤١. 



  

 

دد  اإلمام ا
 السيد حممد ماضى أبو العزائم

)٥ ( 

ــُّ  ــول هللا :ةنَّ السـ ــول رسـ ــى قـ ــه و  هـ عملـ

ــره ــوالهم  ،وتقري ــال الصــحابة وأق ــل أعم ــى وفك الت

 ،لم ينكر عليهـاوعنهم    بلغتهو  أ  سمعها منهم ورآها

قد أكرمنا هللا تعالى و ، هى سنتهوفهى تقريره  

 ،ائلهمشـوأحواله  و  ،أقوالهوحفظ لنا أعماله  و

بـل   ،الشـئون  فى جميع    سيرتهو  يرهوس

 بلغه عن أصـحابهو  سمعه أوحفظ لنا ما رآه  و

 ــهو ــم ينكــر علي ــى و ،ل ــك ف حفــظ كــل ذل

 حملـة شـريعتهوم بتدوينها أمناء هللا  اق  ،مجاميع صحاحو  مسانيد

 ،حتـى وصـلت إلينـا مضـبوطة مبينـة  ؛الخلف عن السلف  رواهاو

 الثقــات عنــا خيــر مــة األئجــزى هللا ،الــذكىويدركــه الغبــى ا بيانًــ 

ْل قُـ :  قال هللا تعالى  ،فلم يبق من عذر لتارك التعليم  ،الجزاء ْل هـَ

 ).٩(الزمر:  يَْعلَُمونَ  يَن يَْعلَُموَن َوالَِّذيَن الَ الَّذِ  ىيَْستَوِ 

العـالم  إنمـا  ،من العلم كمقادير الجبـال  لَ صَّ حَ   نْ ليس العالم مَ و

للعمـل   لُ صـَّ حَ يُ   العلمإن  و  .حدةتعلم مسألة واو  لو  ،من عمل بعلمه

 ،الجدلوللمماراة    أو  ،فى األرض بغير الحقلو  العوال للرفعة    ،به

حصل العلم ليجعله وسـيلة  منو  ،الملوكوللتوسط إلى األمراء  و  أ

شر و ،خرةواآلالشقاء فى الدنيا   سجل على نفسه  ،للغرض الفانى

 ،ل اآلخـرةالقلب الذى يطلب الدنيا بعمـ  الناس عليم اللسان جهول

يتجملــون للعامــة بكثــرة العبــادة ليفســدوا  الــذين ءِ الَ هَــ جُ الْ  ادِ بــَّ عُ الْ كَ 

 .سلبوا منهم أموالهميلو ،عليهم عقائدهم

 علــم المســلمو ،بأيــام هللاو ،العلــم بــاو هــ والعلــم الحقيقــى:

يعقل  علم حكمة ماو ،علم ما يجب عليه فى الوقت عملهو  ،بنفسه

يجـب عليـه  لوقت فى تحصيل مـا الا عَ يِّ ضَ حتى ال يُ   ؛م هللامن أحكا

 .فى الوقت

مـا :  وفـى الشـرع  ،قيـالطر  فالسنة فى اللغـة:

ْو غير القرآن من قول أ    هللا  ورد عن رسول

 ،سـنة  أعمالـهوفكـل أقوالـه   ،تقريـرْو  فعل أ

بـين   تْ لَ صَـ الصحابة وأعمـالهم التـى حَ   كل أقوالو

 .فلم ينه عنها سنة سكتوسمع بها و يديه أ

العقد من الموثـوق بهـم مـن واق أهل الحل اتف

و أمـر مـن األمـور الشـرعية أ  هذه األمة على

 .العاديةو العقلية أ

 ؛اســتفراغ الوســع فــى علــم الحادثــةو هــ

 ا.هللحكم علي حتى يطمئن القلب

 ،مْ كُـ بَّ رَ   وا هللاَ دُ بُـ اعْ فَ   ،مْ كُ دَ عْ بَ   ةً مَّ أُ   الَ وَ   ،ىدِ عْ بَ   ىَّ بِ نَ   الَ : (  قال

 اةَ كَ وا زَ دُّ أَ وَ   ،مْ كُ بِّ رَ   تَ يْ وا بَ جُّ حِ وَ   ،مْ كُ رَ هْ شَ   واومُ صُ وَ   ،مْ كُ سَ مْ وا خَ لُّ صَ وَ 

 .)١()مْ كُ سَ فُ نْ أَ  اهَ بِ  ةً بَ يِّ طَ  مْ كُ الِ وَ مْ أَ 

 :)٢(ثمانية فأسهم اإلسالم

 .الشهادتان -١

 .الصالة -٢

 .الصيام -٣

 .الزكاة -٤

 .الحج -٥

 .العمرة -٦

 .لنهى عن المنكراوالمعروف األمر ب -٧

 .الجهاد -٨

 أصــول: (قــد وفيــت الكــالم عــن الخمســة األولــى فــى كتــابو

 ).دين هللا اإلسالم: (فى كتابو )معارج المقربينو( )الوصول



  

 

ــم  ــارة الجس ــريعة طه ــت الش ــا أوجب إنم

 ،الـدخول فـى الصـالة  المكـان قبـلوالثوب  و

حضـرة   فـى  أهل للدخولليشعر القلب بأنه يت 

ليقوم له سبحانه بما فرضـه عليـه   ،هللا تعالى

ى مــن صــَ حْ علــى مــا ال يُ  اشــكرً  مــن العمــل

سبحانه فيجدد  القلب محل نظر الربو  ،مِ عَ الّنِ 

 ده من شوائب الشرك الظـاهرويجد  ،طهارته

 ،الحـرصوالطمع و  ،الحسدوالظلم  والخفى  و

 ااألغراض التـى تجعـل القلـب بعيـدً و  العللو

 ،فضل المواجهة  من  امحرومً   ،ى تعالهللا  عن

ــون ذلــك إال بالتوبــة الخالصــة قبــلو  ال يك

 ىلِّ صَـ مُ الْ : (  قـال  ،الدخول فـى الصـالة

 .)٣()هُ بَّ ى رَ اجِ َنيُ 

ــه يطهــر جوارحــه بالمــاء ــه  ،كمــا أن فإن

 نجاســةً  ةً سَــ جَّ َنمُ  يراعــى أن الجــوارح ليســت

ــيةً  ــات تلـــك ال ،حسـ ــذكر نجاسـ ــوارح فيتـ جـ

يغســله و ،بالمــاءو فيغســل العضــ ،ليــةالعم

ــة  ــةوبالتوب ــن هللاو ،األوب ــوف م ــالى  الخ تع

ألنـه اسـتعمل نعمـة هللا  ؛الحياء منه سبحانهو

ــا يغضــبه ــى الجــوارحو ،فيم ــك و ،ه ــى تل ف

جوارحـه مـن   الرعاية يعتقد عجزه عن حفظ

ال قـوة وال حـول    ورَ هُـ يتناول طَ و  ،المعصية

و هـور أى وفقـه للطيشـكر هللا الـذو  ،با  إال

 .قالبهولقلبه  يجعله طهارةوالغسل 

 ،هبغيـروأما طهارة الثـوب فإنهـا بالمـاء  

أمـا طهارتـه   .طهارته بالماء  ن الفقهاءقد بيَّ و

و أ  بـأن يكـون لبسـه لغيـر ريـاء  بغير الماء:

ــْ كِ  ــيالء و رٍ بـ ــوخـ ــى و علـ فـ

بــأن و ،األرض بغيــر الحــق

عليه مـن جهـة   يكون تحصل

ــشــر ــيح ل  ،ه اســتعمالهعية تب

شكر هللا   بأن يكون أدى حقو

أن و  ،نعمـاهوبرحمته  وبفضل هللا    اعليه فرحً 

 ،غير متجـاوز الكعبـين  ،مباحٍ   من نوعٍ   يكون

هذه   ،وفاء األجير أجرته  بعدو  ،ال الكوعينو

برعايتهـا  هى طهارة الثـوب يكـون المصـلى

 .المنكروتنهاه عن الفحشاء  صالةً صلى 

ــَ ّيِ ان بالمــاء بُ طهــارة المكــ فــى كتــب  تْ ن

 :أخرى له طهارةو ،الفقه

ــون مســجدً  ــ  افالمكــان إمــا أن يك  ،اعام

سس ولم يؤعلى التقوى    سَ سَّ يُؤَ   طهارته أنو

ــرارً  ــً و اضـ ــين المســـلمين اال تفريقـ  الو ،بـ

 اال فخـرً و  ،رسولهولمن يحارب هللا    اإرصادً 

 .رياءً و

فـإن كــان غيــر مسـجد فمــن طهارتــه أن 

هــون فــى يــد وال مر ،ن غيــر مغصــوبيكــو

 هـى نجاسـةو ،اًب فإن ذلك رِ   ،ينتفع به  نالراه

من طهارته التى يراعيهـا أهـل و  ،فى المكان

زخرفـة تشـغل   افً رَ خْ زَ مُ   المراقبة أن ال يكون

 .اتجعل اإلنسان فخورً و ،القلبوالنظر 

ال و  ،فإن الصالة مقام العبودية الخالصـة

ــذل ــل إال بالـ ــارو تكمـ ــوع لاو ،االنكسـ خضـ

خطاب هللا   من ذلك اإلشارة إلىو  ،وعالخشو

فـإن   ،مالـهوه عـن أهلـه  دِ عْ تعالى كليمه بعد بُ 

ى ربنــا ســبحانه لموســى تجلــَّ و سَ دِّ قُــ  الــوادى

الشــغل بغيــره  خاطبــه بعــد فــراغ قلبــه مــنو

ألهل اإلشـارة و  ،ولد  أهلوسبحانه من مال  

ــى ــهود  ف ــام ش ــذا المق ــا وه ــى به ــم ال تف حك

 فُ صــــْ ِن  ورُ هــــُ الطَّ ( : قــــال ،العبــــارة

 .)٤()انِ يمَ اإلِ 

أن اإلنسـان فـى الليـل فقـد الحـس   معلوم

فـإذا أعـاد   ،فصـار كالميـت  ،الحركة بالنومو

الفجـر  الحركـة عنـد طلـوعوهللا عليه الحس  

 ااسـتقبل تلـك الـنعم العظمـى فرحــً  ،الصـادق

فسـارع إلـى   ،برحمتـه بـهو  ،عليه  بفضل هللا

 علــى  اشــكرً  صــبحفكــان وقــت ال ،شــكره

 لليـوم الجديـد بعمـل  اافتتاحـً و  ،الحياة الجديدة

مــع هللا  احضــورً و ،صــالح يحبــه هللا تعــالى

الصـالة ليقـف بـين يديـه   تعالى بالدخول فـى

يديه بالـذل   بين  اقً لِّ مَ تَ مُ   ،كالمه  ًال تِّ رَ مُ   ،سبحانه

 ،الواجــب علــى العبــد لســيده الكبيــر المتعــال

له فضـوكبريائـه  وبشهود جمالـه العلـى    اآنسً 

بمــا تفضــل بــه عليــه مــن  امبتهجــً  ،إحسـانهو

ــاه ــه إي ــهو ،توفيق ــه ل ــهو ،هدايت ــامًال  إقامت  ع

 ،خيـرة مـن واالهبصـفوته و  امتشـبهً   ،لمواله

َال إِ : قـــال هللا تعـــالى ِن نَّ الصـــَّ ى عـــَ ةَ تَْنهـــَ

رُ  ِ أَْكبــــَ َّ ِذْكُر  ــَ ِر َولــ اء َواْلُمنكــــَ ــَ  اْلفَْحشــ

لصالة ا  العبد فى  لذكر هللاو  )٤٥(العنكبوت:  

لــذكر العبــد ربــه فــى  أو ،أكبــر مــن الصــالة

 أكبر مـن الصـالة  ،اشهودً و  االصالة حضورً 

 .فى الصالة قوالً و عمًال 

خصصــت الشــريعة  صــالة الصــبح: -١

        



  

 . 



  

    

الصــبح فــى طلــوع الفجــر  المطهــرة صــالة

شعاع و  الليل  الذى تجتمع فيه ظلمة  ،الصادق

ــار ــرالمصــل ليشــهد ،النه ــى  ى تغي ــات ف اآلي

غرائــب وعجائــب القــدرة  فــيعلم مــن ،نفســه

أنـه فـى   يتحقـقو  ،الحكمة ما يقوى به إيمانه

 ،بها صالح العالم  مٌ كَ النهار حِ واختالف الليل  

 ،رحمـة أرحـم الـراحمين بخلقـه  ظهرت بهـا

 اهللا حاضـرً   جلس يذكرو  ،افإذا صلى مشاهدً 

 األفق عنينشق  حتى   ؛توالت سواطع األنوار

حرارتهـا و  ،المشرقة بنورهـاكوكب الشمس  

فيهــــا مــــن الخــــواص  فيشــــهد ،جمالهــــاو

 ،التــأثيرات التــى أودعهــا هللا فــى الكواكــبو

 ،لتكــون آيــة كبــرى دالــة علــى كمــال القــدرة

ــةو ــوز المصــلى بمشــاهد  ،وســعة الرحم فيف

 ال اتجعلــه ذاكــرً  ،تتجــدد لــه فــى كــل صــباح

 ،ال يكفـر  اشاكرً و  ،ال يعصى  امطيعً و  ،ينسى

 .حديج ال اموحدً و

ثم يخـرج المسـلم مـن   صالة الظهر:  -٢

ألنه خرج من صـالة إلـى   ؛طاعة إلى طاعة

تلبية لقوله   ،به قوته  سعى للعمل الذى يحصل

ــالى ــِ : تع وا ف ــُ ن ىفَاْمش ــِ وا م ــُ ا َوُكل ــَ  َمَناِكبِه

هِ  ْزقــِ فــإذا انتصــف النهــار  )١٥(الملــك:  ّرِ

الشـمس مقهـورة   تحقـق أن  ،وزالت الشـمس

 ،هللا بـه عليـه بسـببهاعلم ما أنعـم  و  ،مسخرة

 ،عظيم نعمه عليهوشهد من عميم فضل هللا و

فـى هـذا   امفكرً   ،بصالة الظهر  فسارع لذكره

أقبـل و  ،تغيـرو  كيف تحـول  ،كب العظيمالكو

ه يســـبح فـــى ارويـــ ،دبـــروأ

 ،عمد  األفق غير معتمد على

ــز علـــى جامـــدو  ،ال مرتكـ

ربــه  افيصــلى الظهــر مفــردً 

ــره بالعبــادة ــاظرً  ،دون غي  ان

 إلى ما أحاط به أنه مخلوق مقهور مسخر له

 .بفضل هللا

فـإذا صـار ظـل كـل   صالة العصـر:  -٣

تحقـــق زوال الـــدنيا  ،أكثـــر شـــىء مثلـــه أو

ــذكر اآلخــرة و ،هــاوفناء أدرك و ،أهوالهــاوت

من النعم المتوالية له أن الذى وهبها يجب له 

 ذُ اخــَ ؤَ ألن الكفــور بالنعمــة يُ  ؛الثنــاءو الشــكر

 اذكـرً   ،لصالة العصـر  فيسارع  ،بأليم العذاب

معـه   فيحضـر  ،لربه بعد الغفلة بالعمل للـدنيا

 .سبحانه بعد الحجاب باألمل

ألهل الشهود مواجهات خاصة بهم فـى و

مـن تنـاول و  ،شارة عن اإلةٌ يَّ لِ تلك األوقات عَ 

َ َويُعَلُِّمكُـ :  طهور قوله تعالى ّ واْ  ُ َواتَّقـُ ّ ُم 

ُ ِب  ّ يمٌ ٍء عَ ىْ ُكّلِ شَ َو فـاز   ).٢٨٣(البقـرة:    لـِ

 .بالحسنى

حتـى  ؛المؤمن إمـا أن يجلـس لـذكر هللاو

يسارع إلى خير يعمله من و  أ  ،تغرب الشمس

و أ بعهــدٍ  وفــاءٍ و أ إصــالحٍ و أ صــلةٍ وأ رٍّ بــِ 

ينفع به غيـره وينفعه هللا به    عملٍ و  أ  ،مواساةٍ 

 .زراعةٍ و أ صناعةٍ  أو كتجارةٍ 

ذا غربـت الشـمس فإ  صالة المغرب:  -٤

قن أن البقـاء فـأي   ،أنوار اآليـات  رقت عليهأش

 ،النهارواختالف الليل    فهم حكمةو  ، وحده

 ،الجـوارحو  عظمـى لألبـدان  أن الليل نعمةو

 افيسارع إلى شكر هللا بصالة المغرب مفتتحـً 

 .بعمل صالح فرضه عليه ربه الليل

 يجلس يذكر هللا  و  صالة العشاء:  -٥

 قل من شفقٍ ينت و  ،اآلياتير  تغسرعة    امشاهدً 

قلبه و  ،إلى فحمة الليل   أحمرإلى شفقٍ   أبيض

بعـد مغيـب   فيسـارع  ،يتقلب فى تلك المشاهد

أنوار قدرة   امشاهدً   ،الشفق إلى صالة العشاء

تـه التـى محكو  ،التى أبدعت تلك الكائنات  هللا

 .اآليات نوعت تلك

تلـوح بهـا   ،ا مشـاهد قدسـيةألهل الصفو

ال و  ،هـا العبـارةنُ ال تبّيِ   ،ةِ يـَّ لِ عَ الْ   أنوار األسماء

ْوَق :  سـبحانه  قـال  ،تومى إليها اإلشـارة َوفـَ

ّلِ ذِ  يمٌ  مٍ ِعلْــ  ىكــُ العابــد و )٧٦(يوســف:  َعلــِ

 ،بربـهوبنفسـه    هحكمة العبـادات لجهلـ  يجهل

 ،عقــل منهــا مــا صــالته إنمــا للمصــلى مــنو

 طهافى شـرو  ارً ومحص  وليس العلم بالصالة

 فإن ذلك يكفى فيه تقليـد  -سننها  وفرائضها  و

ــد ــالم عن ــل الع ــه  العام ــلى  ؛-عمل ألن المص

ــه ــاجى رب ــمو ،ين ــن ل ــد م ــاجى العب ــف ين  كي

يعرف؟ فأول واجب على المسلم طلب العلـم 

 .النافع

 ،هـى عـن المنكـرن الواألمر بالمعروف  و

 :درجات على ثالثو هو

 ،نهى عن المنكـر باليـدومر بالمعروف  أ

فـإن أهملوهـا عــزلتهم  األمــراء هـى درجـةو

ــائق ــنهم المُ و ،الحق ــلب م ــْ س ــذهو ،كُ ل ــى ه  ف

ــ ــة حـ ــة إقامـ ــالىالدرجـ ــر و ،دود هللا تعـ قهـ

تعــدى النــاس  فــإذا ،علــى الحــق المجــاهرين

أهمل األمراء األمـر بـالمعروف و  ،حدود هللا

      

       



 . 



  

 

الخمر وانتشر الزنا    ،عن المنكر باليد  النهىو

و هوأضر من ذلك و انتشر ما هوبل   ،الرباو

 ،القطيعـةو  العقـوقو  ،النهـبوالسلب  والقتل  

و هـو  ،أكثـر مـن ذلـكو  بل عم البالء بمـا هـ

و هـو  ،الحـجوالزكاة  والصيام  والصالة    ترك

 ومتـــى حـــدثت تلـــك ،العيـــاذ بـــاوالكفـــر 

 أهملـواسلط هللا أعـداءه علـى مـن    ،األحداث

العـزة واإلمـارة  و  كَ لْـ بوا مـنهم المُ حدوده فسل

حفظنا هللا تعالى مـن نتـائج   ،سلطان اإلدارةو

 .المنكر النهى عنوإهمال األمر بالمعروف 

ــالمعروف  النهــى عــن المنكــر واألمــر ب

ــان ــو باللس ــاء واجــبو ه ــل  ،العلم ــإن أهم ف

 الخشـية  مـنهم  تْ َب لِ العلماء ما وجب عليهم سُـ 

 مين مـنعلى المسـل  افصاروا شر   ،ةالمراقب و

ــياطين ــم ؛الش ــً  ألنه ــة  ايكونــون أعوان للظلم

صـفات   هـىو  ،للمتسلطين بالباطـل  اأنصارً و

ألن الشياطين علماء يعملون بغير   ؛الشياطين

 ...ما علموا

ّنِ َشَي :  قال هللا تعالى اِطيَن اِإلنـِس َواْلجـِ

وحِ  ٍض زُ  ىيــُ ــْ ى بَع ــَ ُهْم إِل ْوِل بَْعضــُ ــَ ُرَف اْلق خــْ

ى العلـم عَـ مـن ادَّ و  )١١٢(األنعام:    ُروًراغُ 

و أ  ،األمـراءووقف على أبـواب السـالطين  و

حفظنـا هللا تعـالى   ،صٌّ لِ و  واالهم فهوحاباهم  

 ال دعـاءٍ و  ،ال يخشـع  قلـبٍ و  ،ال ينفع  من علمٍ 

 .رفعيُ 

ــالمعروف  ــر ب ــن األم ــة م ــة الثالث الدرج

هى للعامـة وقلب  ال  درجة  لمنكرالنهى عن او

لجهلهم بالطرق المنتجة للرجوع إلى   ،خاصةً 

 ،نهوا باللسان فأفسدواو  فربما أمروا أ  ،الحق

ى :  قال تعـالى ْدُعوَن إِلـَ ةٌ يـَ نُكْم أُمـَّ تَُكن مـِّ َولـْ

اْلَمْعُروِف  ــِ أُْمُروَن ب ــَ ِر َوي اْلَخيــْ

رِ  ِن اْلُمنكــَ ْوَن عــَ (آل  َوَيْنهــَ

ألمـراء هم او  )١٠٤عمران:  

العلماء و  ،م الشرعلتنفيذ أحكا

ــالى  ــبل هللا تعـــ ــان ســـ لبيـــ

ــنتهم ــبغض و ،بألسـ ــة بـ العامـ

 .التباعد عنهموبغض أعمالهم و  المذنبين

 هَ نْ َي وَ  وفِ رُ عْ مَ الْ ِب   رْ مُ أْ َي   مْ ن لَّ مَ : (  قال

قـال و  ،)٥()دمـَّ حَ مُ   ةِ مـَّ فَلَْيَس ِمْن أُ   ؛ اْلُمْنَكرِ نِ عَ 

 ينَ كِ ارِ لتَّ ا  وفِ رُ عْ مَ الْ ِب   نَ ي رِ اآلمِ   هللاُ   نَ عَ لَ : (اأيضً 

 ).هُ لَ  ينَ لِ اعِ فَ الْ  رِ كَ نْ مُ الْ  نِ عَ  ينَ اهِ النَّ وَ  ،هُ لَ 

 

لتكـون كلمـة   عِ سْـ وُ بذل ما فى الْ   الجهاد:

 ،العمل بسنة رسـول هللا يكونوهللا هى العليا 

حتى يكون الـدين كلـه   ؛االجهاد ال يسقط أبدً و

روى و ،أكبر الجهـاد جهـاد الـنفس أوالً و  ،

 أى منزلـةٍ   :  رسـول هللا  سـأل  رجًال   أن

فقـال: أصـفيائه؟  وأفضل عند هللا بعد أنبيائـه  

 .)٦()هِ سِ فْ َن وَ هِ الِ مَ ِب  هللاِ  يلِ ِب ى سَ فِ  دُ اهِ جَ مُ الْ (

أسـأل   ،ا بالجهـادخاصـ   اقد أفردت كتاًب و

ــين ــالى أن يع ــى هللا تع ــه عل ــع و طبع أن ينف

 .)٧(به

 .معرفة المعبود -١

 .الرضا بالموجودو -٢

 .إقامة الحدودو -٣

 .الصبر على المفقودو -٤

 .الوفاء بالعهودو -٥

 .الحميةو -٢ . الجهل -١

 .الحسدو -٤ . الكبرو -٣

 
مع ١( النداء  (ياء  للسيوطى  األحاديث  جامع   (

برقم   وقال:   ،١٤٥ص    ٢٣ج   ٢٥٧٣٦الهمزة) 
الطبرانى   ن واب  ،٧٦٢٢برقم    ٨/١٣٨أخرجه 

 . ٢٤/٥١اكر عس
حديث ٢( الرابح  المتجر  فى  الدمياطى  الحافظ   (

(كشف    ،٨٢٠ص    ١٧٣٤ مسنده  فى  والبزار 
 .١/١٧٠األستار) 

  ،٨٢٩حديث رقم    ١/١٦٦) جاء فى كنز العمال  ٣(
رقم    ٧/٤٣٩ رقم   ٧/٥٢٩  ،١٩٧٦٤حديث  حديث 

الجامع    ،٢٠١٠١ رقم   ٢٢/٤٨٧والمسند  حديث 
أحمد    ، ٧٣٩٩ رق  ٢/٣٦أخرجه    ، ٤٩٢٨م  حديث 

رقم    ٤٦/٢٤٦ فى    ،١٥٤٤٧حديث  مالك  أخرجه 
األشراف    ،الموطأ  رقم    ٣/٢٤٦وتحفة  حديث 
رقم    ١٣/١٠٠  ،١٢٠٥ وروضة   ، ١٥٥٦٣حديث 

رقم    ١١/٢١٢المحدثين   وتخريج   ،٥٢١٢حديث 
اإلحياء   رقم    ١/٤٤٥أحاديث  متفق   ٤٤٥حديث 

أنس  حديث  من  الزوائد    ،عليه    ١/٢٨٠ومجمع 
رقم   الطبرا  ٣٤٦حديث  ا نى  رواه  وفيه  فى  لكبير 

المدنى  يحيى  بن  العزيز  رقم   ٢/٥٤٣  ،عبد  حديث 
الصحيح  ٣٥٩٧ رجال  ورجاله  أحمد    ، رواه 

رقم    ٢/٥٤٤ فى    ٣٦٠١حديث  الطبرانى  رواه 
بن عمرو محمد  وفيه  الدين   ،األوسط  علوم  وإحياء 

 متفق عليه من حديث أنس.  ١/٣١٠
صحيحه  ٤( فى  مسلم  أخرجه  كتاب    ،١/٢٠٣) 

ء بلفظ: (الطهور شطر لوضول اباب فض   ،الطهارة
 اإليمان). 

للسيوطى  ٥( األحاديث  جامع  فى  جاء   (٢٧/١٢٤  
رقم   أنه   ٤٠١٨٨حديث  مسعود:  ابن  (عن  بلفظ: 

عن   ينـه  ولم  بالمعروف  يأمر  لم  من  هلك  سئل 
بقلبه    ،المنكر يعرف  لم  من  هلك  ولكن  ال  فقال: 

معروفًا ولم ينكر بقلبه منكًرا) أخرجه ابن أبى شيبة  
فى  ٣٧٥٨١رقم  ،    ٧/٥٠٤( حماد  بن  ونعيم   ،  (

 ]. ٨٤٦٥) [كنز العمال  ٤١١، رقم  ١/١٦٠الفتن (
الرابح  ٦( المتجر  فى  الدمياطى  الحافظ  أخرجه   (

البخارى    ،٤٨٤ص    ١٠١٠حديث   أخرجه  وقال: 
الجهاد  ،٦/٦ مؤمن   ،كتاب  الناس  أفضل  باب 

باب فضل    ،كتاب اإلمارة  ، ٣/١٥٠٣مجاهد. ومسلم  
والرباط  فى حاكوال  ،الجهاد   ،٢/٧١المستدرك    م 

ولم   الشيخين  شرط  على  حديث صحيح  هذا  وقال: 
 ووافقه الذهبى.  ،يخرجاه

السيد ٧( فى عهد سماحة  (الجهاد)  كتاب  تم طبع   (
العزائم أبى  ماضى  الدين  مكتبة    ،عز  من  َويُْطلَُب 

الصوفى)   الكتاب  الشعب    ١١٤(دار  مجلس    –ش 
 القاهرة.
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لمــا كــان اإلنســان جــوهرة عقــد 
المخلوقـــات وعجيبـــة العجائـــب، 

ــل حقــ ــه ك ــع هللا في ــد جم ئق اوق
ــ ــي األرض والوج ــه ف ــا خلق د مم

ــه هللا  ــا فيهمــا، خلق والســماء وم
ليعمر به ملكه وملكوتـه، وجعلـه 
خليفة عنه في أرضـه، والخليفـة 
ن فــي  فــي األرض هــو ســيد مــَ
األرض وَمن في السـماء، وجعـل 
لـــه ملـــك األرض مقـــرا لإلقامـــة 
ومستقرا له بعد موته، ثم ينشئه 
النشــأة الثانيــة، فيمنحــه الملــك 

 بير. كال
لك ابتاله هللا تعـالى بـأن سـخر ذل

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

 له بإذنه تعالى.  
فإن ذََكر هللاَ وأطاعه من غير أن 

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

لكبيـر، قـال تعـالى: ﴿َوِإذَا ابالملك  
ا  ا وُملَكـــً َت نَِعيمـــً مَّ َرأَيـــْ َت ثـــَ َرأَيـــْ

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

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

ــرفة ع ــمشــ ــدس الــ ــزة لى قــ عــ
ــراه فــي  ــك ت ــروت؛ وإذا ب والجب
أسفل سافلين، أضـل مـن األنعـام 
وشـــرا مـــن الشـــياطين، وفـــوق 
األرواح العالية، بل فوق عـالين، 
 ُ َّ ْوَن َو قال تعالى: ﴿َوأَنـتُُم اْألَْعلـَ

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

ــ ــه مـ ــخره هللا لـ ــ نسـ ت، االكائنـ
وســـــبيل نجاتـــــه وســـــعادته، 
ــا  ــه وضــالله، وم ومهــاوى هالك
د السيد محمـد  فصله اإلمام المجّدِ
ماضــي أبــو العــزائم عــن حقيقــة 
اإلنســـان، والحكمـــة مـــن إيجـــاد 
الخلق، وبدء الحقيقة اإلنسـانية، 
وإرسال الرسـل، وتـأثير اإلسـالم 
ــى اإلنســان، ونجــاة اإلنســان  عل

، وما ادعاه أهـل بالمصطفى  
خلــق اإلنســان ورد  يجهالــة فــلا

اإلمام أبي العـزائم علـيهم؛ حتـى 
ــة  ــة خالفـ ــالك حقيقـ ــين للسـ يتبـ
اإلنسان عـن ربـه، ليسـلك سـبيل 
ــق  ــاة، ويتعلـــ ــعادة والنجـــ الســـ
باإلنســان الكامــل الــذي خلــق هللاُ 

 .  ألجله كلَّ الموجودات

 *

 * 

 *

 


 الرسل نواب المصطفى
 :صلوات هللا وسالمهم عليهم

هــو  ن المصــطفى لمــا كــا
مـــراد ذات هللا؛ بعـــث هللا الرســـل 
صلوات هللا وسالمه عليهم بالهـدى 
ودين الحـق، وأرسـلهم قبـل سـيدنا 

ُكال في زمانه بحسب   محمد  
ــات؛  ــة المجتمعـ ــيه حالـ ــا تقتضـ مـ
ليعــدوا العــالم لبعثــة خــاتم الرســل 

 سالم، الالة وـصـه الـلى آلـعليه وع
عقائد التوحيد : لتقرير   وبالذاتوكلهم جاءوا أوالً 

ا وبالـذات: لتهـذيب وبيان التنزيه والتفريد، وثانيًـ 
 .بني اإلنسان

 لتقرير عقائد التوحيد.  جاء نوح 
ليقيم الحجة على أن هللا ليس   وجاء الخليل  

 له شريك وال نظير. 
 ليطهر قومه من قبيح الفحشاء.  وقام لوط 

 ليعلمهم المساواة.  وجاء صالح 
ــى افتــراء  ســى وجــاء مو ــيم الحجــة عل ليق

فرعــون، ولــيعلمهم العــدل بــين الرعيــة، ويبطــل 
ــة فأفســد  ــي عصــر الفراعن ــذي فشــا ف الســحر ال

 العقائد. 
إسرائيل إلى ليرجع يهود بني   وجاء عيسى  

أصول التوراة، وليعلم األطباء أنهم ما أوتوا مـن 
 بمــا أقامــه مــن المعجــزات  قلــيًال علــم الطــب إالَّ 

ــه الخارقـــة فـــي إ ــاء المـــوتى وإبـــراء األكمـ حيـ
 واألبرص. 

 لـدين هللا الحـق الـذي بعـث بـه وكل ذلك تكمـيًال 
ْم ِديـنَُكمْ خاتم األنبياء؛ قال تعـالى:   ُت لَكـُ  أَْكَملـْ

ينَ ، وقــال ســبحانه: )٣ دة:المائــ( اتََم النَِّبيــِّ  َوخــَ
 .)٤٠ األحزاب:(

ــع  ــل أن يرفـ ــة الرسـ ــة بعثـ وحكمـ
ــذي  اإلنســان مــن أســفل ســافلين ال

إليه ليعيـده إلـى عـالين الـذي   أُهبط
أهبط منـه؛ وهـو الجنـة التـي كـان 

 يها. ف
وإنما يدق حلق الجنة سيدنا رسول 

ياء تحت لوائه، ، وكل األنب هللا  
وقد أشار إلى ذلك سيدنا رسول هللا 

  حـــين دخـــل المســـجد فوجـــد
 أصحابه يتكلمون في شأن األنبياء:

فعن ابن عباس قال: جلس ناس من 
  ه؛ـتظرون ين  ي ـب ـن ـاب الـحـأص

حتــى إذا دنــا مــنهم ســمعهم يتــذاكرون  فخــرج
ا!؛ إن هللا يقول: عجًب فتسمع حديثهم، فإذا بعضهم  

؛ فإبراهيم خليله، وقال آخـر: اتخذ من خلقه خليًال 
امــاذا بأعجــب مــن:  ــً ى تَْكِليم ُ ُموســَ َّ َم  ــَّ  َوَكل

ــة هللا )١٦٤ النســاء:( ــال آخــر: فعيســى كلم ، وق
 وُروحه، وقال آخر: وآدم اصطفاه هللا. 

فسـلم وقـال: (قـد سـمعُت   فخرج علـيهم  
َمكم وعجَبكم أنَّ إبراهيَم خليُل هللاِ وهو كذلك، كال

ه  وموسى نجيُّه وهو كذلك، وعيسى ُروُحه وكلمتـُ
وهو كذلك، وآدُم اصطفاه هللاُ تعالى وهـو كـذلك، 

ــُب هللاِ  ــا حبي ــواِء أال وأن ــا حامــُل ل  وال فخــر، وأن
ن ُدونـه وال فخـر،  الحمِد يوَم القيامِة تحتَه آدُم فمـَ

ُل مشفَّعٍ يوَم القيامِة وال فخـر، وأنا أوُل شافعٍ وأو
وأنا أوُل َمن يحرُك بحلِق الجنِة وال فخـر، فيفـتُح 
هللاُ فيــدخلنيها ومعــي فقــراء المــؤمنين وال فخــر، 

ن علـى هللاِ وال فخـر) وأنا أكرُم األولين واآلخـري 
 "سنن الدارمي".

فالرسل عليهم الصـالة والسـالم خلفـاء هللا فـي 
ل فرد منهم واجب  أرضه، أرسلهم هللا وعلى ك

  ؛يقـوم بـه لعبـاد هللا، وكلهـم جـاءوا بـالحق للحــق
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  

   

 .حتى أشرقت شمس ذاته المحمدية 



م بها اعوجاًجا فـي قومـه،  فكما أن كل رسول كانت له رسالة يُقَّوِ

ا كـان يبشـرهم بصـاحب الرسـالة تهم؛ فكذلك أيضً ويصحح مسار حيا

 وفاًء لعهد هللا تعالى وميثاقه. التامة والنعمة العامة سيدنا محمد 

وا أممهـم مـا أوحـى إلـيهم، ومـا غـفقد عهد هللا إلـى أنبيائـه أن يبل

الـذي يبعـث فـي   ا  هم هللا عليه من أنه إذا بعث حبيبه محمدً عاهد

آخــر الزمــان بمكــة يجــب علــيهم أن يؤمنــوا بــه ويتبعــوه، وبــين لهــم 

أمـد هللا بـه األنبيـاء   ا  أوصافه، وقـد أخبرنـا هللا أن سـيدنا محمـدً 

ا له وأمة يكونوا تبعً    بعد مواثقتهم هللا تعالى أنوالرسل وأقامهم رسًال 

اٍب َوإِْذ أََخذَ لحضرته؛ قال تعالى:   ن ِكتـَ ُ ِميثَاَق النَِّبّيِيَن لََما آتَْيتُُكم ّمِ َّ

اَل  ُرنَّهُ قـَ ٌق لَِّما َمعَُكْم لَتُْؤِمنُنَّ ِبِه َولَتَنصـُ َصّدِ َوِحْكَمٍة ثُمَّ َجاءُكْم َرُسوٌل مُّ

أََناْ َمعَُكم ُكْم إِْصِري قَالُواْ أَْقَرْرَنا قَاَل فَاْشَهُدواْ وَ لِ أَأَْقَرْرتُْم َوأََخْذتُْم َعلَى ذَ 

َن الشَّاِهِدينَ   . )٨١ آل عمران:( ّمِ

اَءُكمْ  :فــإن قولــه تعــالى مَّ جــَ خطــاب لجميــع النبيــين، والــذي  ثــُ

 خاتم الرسل.   جاءهم بعد تمام دورتهم الكلية هو سيدنا رسول هللا  

 و سـيدنا محمـدق هللا ألجله األنبيـاء هـث فثبت أن الرسول الذي وا

 فهو رسول الرسل، وكل األنبياء مسـتمدون مـن نـوره وعلمـه ،

ألنهـم  ؛صلوات هللا وسالمه عليه، وبذلك يكون أولى بهـم مـن أممهـم

وهم في عالم   شهدوا بنبوته وأقروا بزعامته وآمنوا به ونصروه  

 .اا ويقيًن هو وليهم حق  الغيب، فكان رسول هللا 

 
فمعلوم أنه لما خلقه هللا ونفخ فيه مـن ُروحـه   فأما سيدنا آدم  

هَ إالَّ هللاُ محمـٌد ارفع رأسـه فوجـد علـى قـوائم العـرش مكتوبًـ  : (َال إلـَ

ما أكل رسوُل هللاِ)، فعرف أنه أحب الخلق إليه، وبه توسل واستغاث ل

 من الشجرة، وبُشر بأنه من ولده. 

يار َب ي  وقد ذكر القاض لمـا نفـخ  ْكري أن سيدنا آدم حسين الّدِ

وح صــار نــور نســمة ســيدنا محمــد  ــرُّ يلمــع مــن جبهتــه  فيــه ال

كالشمس المشرقة الشتمال صلبه عليه، وكان آدم يسـمع مـن تخطـيط 

اء وغيـره إذا غلـى" كنشـيش الـذّر ته نشيشً أسارير جبه ا "َصْوت المـَ

بيح محمـد ولـدك مـزج تسـفقال: يا رب ما هذا؟، فنودي: يا آدم؛ هذا  

ا، فنعم الوالد ونعم المولود، ثم انتقـل ا وأنت له أًب بمائك ليكون لك ولدً 

ذلك الجزء الذّري من صلب آدم إلى رحم حـّواء، ومنهـا إلـى صـلب 

 ايله، ومنها إلى صلب أنوش. شيث، ومنه إلى رحم مخو

وهكذا كان ينتقل من أصالب الطاهرين إلـى أرحـام الطـاهرات، 

ا كـان الطاهرات إلى أصالب الطيبين، وذلك النـور أيضًـ   امومن أرح

لك الجزء الذّري من جبهة إلى جبهة، وكـان يؤخـذ فـي ينتقل بتبعية ذ

ــي ــك الجــزء إال ف ــى أن ال يوضــع ذل ــاق عل ــد وميث ــة عه ــل مرتب  ك

المطهرات، فأول من أخذ العهد آدم أخذه من شيث، وشيث من أنوش 

 .رى""تاريخ الخميس للبك وهو من قينان.

د السـيد محمـد ماضـي أبـو العـزائم أن السـيدة  وذكر اإلمام المجّدِ

انتقل النـور الـذي ظهـر فـي  لما حملت بسيدنا شيث    حواء  

سيدنا آدم إليها، ثم لما وضـعته ظهـر ذلـك النـور فـي جبهتـه، وكـان 

أال وأوصاه سيدنا آدم  ،شيث وصّي سيدنا آدم عليه السالم على ذريته

ولم تزل هذه الوصـية   ،المطهرات من النساء  في  يضع ذلك النور إال

جارية فيما بينهم تنتقل من قرن إلى قـرن إلـى أن وصـل ذلـك النـور 

، ثم إلـى ابنـه عبـد هللا ثـم إلـى آمنـة أمـه    ،إلى جده عبد المطلب

  وطهر هللا ذلك النسب الشريف من سفاح الجاهلية...

ُدْن آَدَم وقال   ن لـَ : (َخَرْجُت ِمن نَِكاح َولَْم أْخُرْج ِمن ِسفَاح مـِ

دَ  ى أَن َولــَ ْيٌء) ِني أإلــَ ِة شــَ فَاحِ الَجاِهِليــَّ ن ســِ ْبِني مــِ ْم يُصــِ ي، لــَ ي َوأُمــِّ بــِ

 وغيره). (الطبراني في األوسط،


مـة أخليله عليه الصالة والسالم وجعل من ولده إسحاق    أكرم هللا

حتى أنجز مـا قـّدر سـبحانه   ؛إسرائيل كلها وأكرمها بالرسل واألنبياء

وأراده، وأكرمه عليه الصالة والسالم فجعل من ولده إسماعيل عليـه 

السالم األمـة العربيـة، وأكمـل نعمـه علـى جميـع خلقـه، وأتـم فضـله 

عربية خاتم رسله الذي بعثه لكافـة النـاس عليهم بأن جعل من األمة ال

نذيًرا واستجاب لخليله دعوتـه التـي دعاهـا إلسـماعيل وبنيـه بشيًرا و

ْنُهْم َيتْلُو بأن يجعل منه أمة عظيمة بقوله:   َربََّنا َواْبعَْث فِيِهْم َرُسوًال ّمِ

 . )١٢٩ البقرة:(اآلية،  َعلَْيِهْم آيَاتَِك...

العزائم أن هللا تعالى لما أرسل سـيدنا إبـراهيم   وقد بيَّن اإلمام أبو

  رف بُروحه أش  على سر القدر، فأطلعه علـى أن نبـي آخـر

، وأنه خير الرسل، فسأل هللا تعالى أن الزمان من ولده إسماعيل 

يِهْم َربََّنا  :يكون هذا النبي مبعوثًا في البلد الحرام فقال  َواْبعَْث فـِ

ْنُهْم َيتْلُو َعلَْيِهْم آيَاتَِك َويُعَلُِّمُهُم اْلِكتَابَ  َك َرُسوًال ّمِ يِهْم ِإنـَّ َزّكِ  َواْلِحْكَمةَ َويـُ

 . )١٢٩ البقرة:( أَنَت العَِزيُز الَحِكيمُ 

دعـوة أبيــه إبـراهيم عليـه السـالم، ولــذلك  فكـان رسـول هللا 

نصلي عليه فـي كـل صـالة بـأن نقـول : (اللهـمَّ صـّلِ علـى أمرنا أن  

 محمٍد وعلى آِل محمٍد كما صـليَت علـى إبـراهيَم وعلـى آِل إبـراهيم)

جزاًء للخليل على تلك الـدعوة، واسـتجابة مـن هللا دعـاءه فـي قولـه: 

 َِرين ، فجعلـه هللا )٨٤  الشـعراء:(  َواْجعَل ِلي ِلَساَن ِصْدٍق في اآلخـِ

، وفـي هـذا قـال علـى لسـان أمـة سـيدنا محمـد  مذكوًرا بالصدق

 ُِه، : (إّنِي ِعْنَد هللاِ َمْكتُوٌب لَخاتم النَِّبّيِيَن َوإنَّ آَدَم لَم ي ِطيَنتـِ ْنَجِدٌل فـِ

ِل ذِلَك: َدْعَوةُ أَبي إْبَراِهيَم، َوِبشَ  ْؤَيا وَسأُخبُرُكْم بِأَوَّ اَرةُ ِعيَسى ِبي، َوالرُّ

َعْتِني  َهاُت النَِّبّيِيَن َيَرْيَن أَنََّها َرأْْت ِحيَن َوضـَ ي؛ َوَكِذلَك أُمَّ التي رأْت أُّمِ

 .ْنهُ قُُصوُر الشَّاِم) "صحيح ابن حبان"أَنَّهُ َخَرَج ِمْنَها ُنوٌر أََضاَءْت مِ 



  

   

 

وأشأم من هذه السياسـة الماليـة سياسـة األمـن، أو سياسـة ضـبط 

 األمور كما كان يسميها.

وا مـن المـؤرخين الـذين سـمُّ   وال أجهل جهـًال   فليس أضل ضالالً 

بعام الجماعة؛ ألنها السنة التي اسـتأثر   "هجرية  إحدى وأربعين"سنة  

در اإلسـالم لـم صـ  فيهـا؛ ألن  فيها معاوية بالخالفة فلـم يشـاركه أحـد

فيهـا  يعرف سنة تفرقت فيها األمة كما تفرقت في تلـك السـنة، ووقـع

 الشتات بين كل فئة من فئاتها كما وقع فيها.

إذ كانت خطة معاوية في األمن والتأمين قائمة على فكرة واحـدة 

الجميـع، وسـيان بعـد ذلـك سـكنوا عـن رضـا مـنهم   هي التفرقـة بـين

ــن بالحــال، أو ســكنوا عجــزً  ــان  عــن هما م الســخط واالعتــراض، وك

 أو كان سكون األعمار واألعوام. ،سكونهم سكون أيام

ولم يقصر هذه الخطة على ضرب خصومه بعضهم ببعض، كما 

حيــث كــان يضــرب الشــيعة بــالخوارج، ويضــرب  فعــل فــي العــراق

العربيــة بمداولــة التقريــب  الخــوارج بالشــيعة، ويفــرق بــين العشــائر

صـميم  شـيرة، بـل كـان يفعـل ذلـك فـيععد واإلقصاء لعشيرة منهم ب 

البيت األموي من غير السفيانيين، فكان يأمر سعيد بـن العـاص بهـدم 

كما تقدم، ثم يأمر مروان بهدم بيت سعيد، ويغـري أبنـاء   بيت مروان

 المروانيين بأبناء عثمان. عثمان بالمروانيين كما يغري

لها، اوشـموفرق بين اليمانية والقيسـية، أو بـين جنـوب الجزيـرة  

مالك سيد القحطانيين حكمه فـي صـدارة المجـالس   فأعطى حسان بن

لأللفين الذين اصطفاهم مـن حزبـه  لليمانية، ومضاعفة األجر لهم، أو

بعـده ألقـرب   ورهطه، وجعل لكل هؤالء األلفـين حـق التوريـث مـن

الناس إليه في رواتبه، وأرزاقه ووجاهته وقيادتـه، واشـترط رؤسـاء 

يعقد في أمر، أو يحله إال بعـد مشـورة مـنهم يقـدمهم   أالعليه    اليمانية

  .فيها على والته ووزرائه

وفرق كذلك بين العـرب والمـوالي، وأوشـك أن ينكـل بـالموالي؛ 

وعن اإلقامة فـي عواصـمها؛ ألنـه كـان   ليقصيهم عن مناصب الدولة

يلـوذون بهـم  يعلم أن العرب يلوذون برؤسائهم، وال رؤسـاء للمـوالي

 لمة.ظو مفي نقمة أ

وانفتح للموالي بذلك بـاب الليـاذ بأصـحاب المـذاهب والـدعوات؛ 

الرءوس، وقادتهم دون القادة، فلم يكد داعية مـن   ألنهم رءوسهم دون

معقــول إال ألفــى إلــى جانبــه  الــدعاة يجهــر بمــذهب معقــول أو غيــر

صـميم  ا من الموالي تصغي إليه، ووافق ذلك أن الخوارج مـنجموعً 

ى مذهب في الخالفـة يوافـق المـوالي فـي كـل إلون  العرب كانوا يدع

ال يحصر الخالفـة فـي النسـب وال فـي قـريش، وال   أمة؛ ألنه مذهب

فتفرق الموالي بـين الخـوارج  ا غير التقوى والصالح،يرى لها شرطً 

 اوالشيعة، ونصروا هـؤالء تـارة وهـؤالء تـارة أخـرى؛ ألنهـم جميعًـ 

 يحاربون بني أمية.

بين أهل الشام الذين تمهدت له   -فرقة  لت ة اخط  -واتبع هذه الخطة  



  

   

من قبل اإلسالم، فاستخلص لنفسه فرقة منهم ال تخـرج مـن   واليتهم

دعــاة العــراق أو الحجــاز أو مصــر أو  الشــام وال تلتقــي بأحــد مــن

أهلهـا، فنقـل إليهـا  إفريقية، ثم نقل إلى الشام طوائف شتى مـن غيـر

ردن وصـور ألى اطوائف الـزط والسـيابجة مـن البصـرة، ونقـل إلـ

المـوانئ  )١(من الفرس والموالي، ونقل إلى أنطاكية أسـاورة  طوائف

وهـؤالء بسـاللة الشـاميين فـي كـل   بالعراق، وخلط العرب بـالعجم،

 السورية. بقعة من بقاع البالد التي عرفت من قديم باسم البالد

ولم يستطع أن يستخلص قبيلة بني كلب كلها؛ ألن منهم أصـهار 

فاستخلص منهم أخوال يزيـد، وأصـبحوا بعـد   ان،مرو  عثمان وبيت

بـن يزيـد، وفريـق يـدعو إلـى   ذلك فـريقين: فريـق يـدعو إلـى خالـد

 مروان.

وواضح من هذه التفرقة أنه كان يكف يده عن الـبطش والنكايـة 

اختالف النسب والمقـام؛ ألنـه كـان يغـري   ا علىفي معاملتهم جميعً 

قاع بهم، ولكنـه علـى اإلي  بعضهم ببعض فيستغني بالوقيعة بينهم عن

كمـا   هذا كان يؤيد سياسة اإليقاع مهما يكـن مـن قسـوتها وغلظتهـا،

أيدها أقسى الوالة وأغلظهم في زمانه وبعد زمانه، وكان يختار لهـا 

يفـرط فيهـا، وال يقتصـد فـي شـرورها وموبقاتهـا، وال   من يعلم أنـه

ا قصاصًـ  وال أن ينكـل بالقريـب  يبالي أن يأخذ البريء بذنب األثـيم،

 "شـريعة"  من البعيد، وكذلك فعل واليه زياد في البصرة حيث أعلن

… إنـي ألقسـم بـا "حكمه، فقال في خطبته التي افتتح بها حكمـه: 

بالمولى، والمقيم بالظاعن، والمقبل بالمدبر، والصحيح   آلخذن الولي

منكم أخاه فيقول: انج سعيد فقد هلك   حتى يلقى الرجل  ؛منكم بالسقيم

إال سـفكت دمـه، وقـد   الليل، فإني ال أوتى بمدلج  )٢(إياي ودلج  ،سعد

 أجلتكم في ذلك بقـدر مـا يـأتي الخبـر الكوفـة ويرجـع إلـيكم، وإيـاي

ا ادعى بها إال قطعت لسانه، وقد ودعوى الجاهلية؛ فإني ال أجد أحدً 

ا أحدثتم أحداثًا لم تكن، وأحدثنا لكـل ذنـب عقوبـة، فمـن غـرق قومًـ 

ومن نقب بيتًا نقبت عن قلبـه،  قوم حرقناه،  ىعل  غرقناه، ومن حرق

أكفـف عـنكم   ا، فكفـوا أيـديكم وألسـنتكمومن نبش قبًرا دفنته فيه حيـ 

لساني ويدي، وإياي ال يظهر ألحد منكم خالف ما عليه عـامتكم إال 

 عنقه. ضربت

 )٤(، فجعلـت ذلـك دبـر أذنـي)٣(وقد كانت بيني وبين أقـوام إحـن

ًنا فليزدد إحساًنا، ومن كان مسـيئًا سمح  مكان منك  وتحت قدمي، فمن

أحــدكم قــد قتلــه الســل مــن  فلينـزع عــن إســاءته، إنــي لــو علمـت أن

 حتـى يبـدي لـي ؛ا، ولـم أهتـك لـه سـتًرابغضي؛ لم أكشـف لـه قناعًـ 

 ."صفحته، فإذا فعل لم أناظره

واعلموا أنني مهمـا قصـرت "ا بعد هذا الوعيد: إلى أن قال واعدً 

ا عن طالب حاجة مـنكم ست محتجًب لالث:  ث عن    عنه، فلست بمقصر

لكم  )٥(اا وال عطاء، وال مجمرً ولو أتاني طارقًا بليل، وال حابًسا رزقً 

وكهفكـم   بعثًا، فادعوا هللا بالصالح ألئمتكم؛ فإنهم ساستكم المؤدبون،

ــوبكم  الــذي إليــه تــأوون، ومتــى تصــلحوا يصــلحوا، وال تشــربوا قل

 ."محزنك هلذلك غيظكم ويطول ل بغضهم؛ فيشتد

… إن لي فـيكم ": ثم عاد إلى النذير والوعيد فاختتم خطابه قائالً 

 ."فليحذر كل امرئ منكم أن يكون من صرعاي لصرعى كثيرة؛
 

س ) ١( ار، وه قائ الف ع أس  .أساورة: ج

ل ) ٢( : ال أول الل ف لج:   .ال

ق) ٣( ة وهي ال ع إح : ج  .إح

 .دب أذني: وراء أذني) ٤(
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ال تعــيش أي أمــة بــال عــدل، فــإن غــاب 

اضـــطربت األحـــوال، وهـــام النـــاس علـــى 

وجوههم حـائرين مغبـونين قـانطين حـانقين، 

ينظرون إلى الحياة من زاوية ضـيقة حرجـة 

ال تلبث أن تصير سوداء في عيونهم، فيكسو 

 الظالم كل شيء.

وإذا كان الناس في أي مكان بوسعهم أن 

بعـض الوقـت، فـإنهم ال   يتحملوا ظلم الحاكم

ي يقدرون على تحمل غياب عدل القاضـي فـ

أي وقت، فاألول يمكن تجنبه بعدم مزاحمته، 

لكن الثاني يمـس قولـه وفعلـه كـل التفاصـيل 

التي يصـنعها النـاس أو تُصـنع لهـم، 

ولهذا فهم مأخوذون إليهـا، شـاءوا أم 

وا، وهـم معلقـون بـه ألن مـا يبديـه أب 

ألكبر، بـل يخفف عنهم غلواء الظلم ا

 قد يزيله أحياًنا.

أرى هذا في عيني الولي الذي ال يعرف 

أنه كذلك، كبير السن والمقام، النقـي كطفـل، 

الخلوق كنسمة رخيـة، عـف اللسـان، وذكـي 

ا كلــه مــن عقــل الجنــان، ذكــاؤه لــيس مســتمدً 

مة، وبصـيرة قادح حاذق، إنما من فطرة سلي 

نّيِرة، عاش راهًبا في رحاب العـدل، شـغوفًا 

ــ ــه شــيء، ال هب ــه، ال يشــغله عن ا ل ، مخلصــً

عف أمــام مــال أو زوجــة وال ولــد، ولــم يضــ

منصــب، وال يتحــرق لشــهوة أو ينزلــق إلــى 

 نزوة أو مأخذ جارح بارح.

ــراه حــين  ــذي ت هــذا الرجــل البشــوش ال

 تحادثه بسيًطا هيًنا ليًنا، ال يكون كـذلك حـين

ا فـي  يجلس ليقضـي بـين النـاس. زرتـه يومـً

 باكًيا، وسألته: فبيته فوجدته يرتج

 ـ ما الذي يبكيك؟

رفع إليَّ عينـين مملـوءتين بـورع يسـبح 

 في دموعه السخية، وقال:

ــً  ــة أحيان ــياء ملتبس ــا أش ــباب ـ تأتين ا ألس

عديدة، وأخشى أن يكون هنـاك مـا يعجزنـي 

 عن إنهاء االلتباس، وإنصاف الناس.

يومها اكتشفته. تركته وذهبت إلى شرفة 

ــك ــتأجرة باإلسـ ــقته المسـ ــت ندشـ رية، ورميـ

ا، بعـد  بصري إلى البحر فكـان مسـتوًيا رائقـً

الــريح فخمـــد المــوج، وتخيلتـــه أن ســكنت 

يـــه ماشـــًيا إلـــى المـــدى األزرق يمضـــي عل

 الواسع.

 عدت ونظرت إليه وقلت في سري:

 ـ وليُّ وال يعلم.

وكلما سمعت ونظرت حولي إلى غيـره، 



  

 

رسخت واليته في نفسي، فاألدعياء، دون أن 

األولياء، وبضـدها تتميـز  ىنا إلون يدروا، يهد

األشــياء. صــامت هــو ال يحــدثك فــي شــيء 

دانـة معلقـة براءة واإلكثير، فهو يعرف أن ال

في طرف لسانه، ويخشى إن قـال شـيئًا قبـل 

حتـى  ؛أن يأخذ التقاضي مـداه التـام أن يظلـم

ــاكم  ــات المحـ ــارج قاعـ ــاللفظ، وخـ ــو بـ ولـ

ــى  ا عل ــً ــى مؤتمن ــإن حكــم يبق وأضــابيرها، ف

ن حكم فيهم ولم يصل نبـأ جـرائمهم م  أسرار

 إلى من يأخذها إلى أسماع الناس.

 قبل شهور قلـت أختبـر صـبره، فحملـت

عليه بشدة في مسألة بيننا، وانتظرت حكمـه، 

فلم يأتني منه سوى مـا يؤكـد مـا اسـتقر فـي 

نفسي عنه، حتى أكاد اآلن أبلغـه أنـه شـيخي 

وأنا مريـده، لكننـي واثـق مـن أن قـولي هـذا 

ألنه يرى أنه أفقر الفقـراء   ؛فر منيي   سيجعله

إلــى هللا، وكلنــا هــذا الرجــل إن وعينــا، لكــن 

م واجـب، وهـو ال يريـد إنزال الناس منـازله

ألحد أن يـراه سـوى رجـل واقـف علـى حـد 

العدل، إن لم يكن عليـه سـلطان، فهـو يـؤمن 

أنـه فـي مسـاءلة أمــام ربـه وضـميره، وهــذا 

 أكبر وأعلى سلطان في الوجود.

، ا ال يعرف نفسـه، يمقـت لذي  هذا الوليُّ

التشــدد فــي الــدين بقــدر مــا يــرفض التفلــت، 

كلـف بـه، ويرى أن العدل فـي كـل مـا هـو م

يقتضي االعتدال فيما يؤمن بـه. حـين يتـذكر 

اللحظة التي سيمثل فيها أمام هللا ليسـأله عمـا 

فعله في الحكم بين المتخاصمين أجده يجهش 

 بالبكاء، ويقول:

لدقــة علــى قــدر االســتطاعة، ـ أتحــرى ا

ــة، دون أن  ــل اإلدان ــة قب وأبحــث عــن التبرئ

 أنسى حقوق الناس.

ه فـي لحظـة يتوه وهو جالس بين زمالئـ

اللقاء المهيـب هـذه التـي تسـيطر عليـه، فـال 

يسمع ما يقولونه في أوقات راحتهم، ويحلـق 

بعيًدا، مغالبًا دموعه، فيرى الميزان المرسوم 

أمامـه، والقضـايا على الجدار خلفه قد صار  

التــي حكــم فيهــا تتــرى وتتــراكم فــوق الكفــة 

اليسرى، وفي اليمنى توضع أخطـاءه خـارج 

 مس لنفسه راجًيا:المحاكم، ويه

ــاه  ــه خطاي ــر ل ــد يغف ــي ق ــدل القاض ـ ع

 األخرى.

لكــن موالنــا كمــا يتحــرى العــدل فــي 

المحكمة، يتلمس السلوك القـويم فـي شـوارع 

ى شـيء المدن التـي يحـل بهـا، ال يقيـده سـو

واحد ألزموه بـه كقـاض، وهـو أال يزيـد فـي 

االختالط، ولـواله لوجـدناه يجـالس البسـطاء 

علـم، وحضـرات الـذكر، الطيبين في منابر ال

ا  والحقول والمصـانع ومراكـب الصـيد، بحثـً

 عن معنى أعمق.

ــذا  ــا، وله ــى موالن ــن آخــر ينتم ــى زم إل

ا عـن الثقـات الكبـار مـن  يحدث سـامعه دومـً

، ويبدو في شـوق جـارف بني مهنته ومهمته

إلى هؤالء الراحلين، الـذين كـانوا ال يهـابون 

فـي في العدل إال هللا. هو منهم، فحين يستقر  

يقينه حكم ال يهزه هوى وال منفعة، وال يرى 

أمامــه وقتهــا ســوى لحظــة االمتثــال يــوم 

ــا  ــال وم ــذهب الم ــت ي ــف العظــيم، وق الموق

ــروح عــن  ــا رفعــوا، وي جمعــوا، والجــاه وم

 شفعاء الدنيا. القاضي كل

موالنا القاضي يـدرك هـذا ويعرفـه، بـل 

ذلك راسخ في يقينـه قبـل أن يحفـظ القـوانين 

، لــذا يمشــي علــى األرض التــي يقضــي بهــا

ا  هوًنا، زاهًدا في كل ما في يـد غيـره، عازفـً

عن التزاحم على أي شيء يلوح أو يتهـادى، 

ا فقــط لمســار  منصــًبا كــان أو مــاًال، مخلصــً

إثر يوم بأنه من أجلَّ أعظـم   يزداد إيمانه يوم

ما أدرك البشـر ضـرورة وجـوده بيـنهم فـي 

ــى  ــق إل ــن الخل ــد م ــل، الممت ــاريخهم الطوي ت

 .قيامةال



  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











هــو أبــو حامــد محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن أحمــد الغّزالــي 

ــه مــات صــغيرً  ــد ل ى بــأبي حامــد لول ــّ ، االطوســي النيســابوري، يُكن

ويُعَرف بالغّزالي نسبة إلى صناعة الغزل، حيث كان أبوه يعمل فـي 

نسبة إلى بلدة غزالـة مـن   إلى"الغََزالي"  اتلك الصناعة، وُينسب أيضً 

قرى طوس، وقد قال ابن خلكان أن نسـبته إلـى "الغّزالـي" (بتشـديد 

د  الزاي) هو المشهور، وهو أصّح من نسـبته إلـى "الغََزالـي"، ويؤكـّ

ذلك ما رواه الرّحآلة ياقوت الحموي بأّنه لم يسمع ببلـدة الغزالـة فـي 

موجودة فـي طوس.  كما يُعرف بـ"الطوسي" نسبة إلى بلدة طوس ال

خراسان، والتي تعرف اآلن باسم مدينة مشـهد موجـودة فـي إيـران. 

وقد اختلف الباحثون في أصل الغزالي أعربي أم فارسي، فهناك من 

ذهب على أنه من ساللة العرب الذين دخلوا بـالد فـارس منـذ بدايـة 

 الفتح اإلسالمي، ومن الباحثين من ذهب إلى أنه من أصل فارسي.

أهم أعالم عصره وأحد أشهر علماء المسـلمين حد ي أكان الغزال

هــ، وال زال مـن أشـهرهم ٥٠٥  -  ٤٥٠في القرن الخامس الهجري  

ا، ا مميـزً ا، وكـان صـوفي ا وفيلسـوفً ا أصولي حتى يومنا هذا، كان فقيهً 

ه،  من كبار فقهاء الشافعية، إذ لم يكن للشافعية في آخـر عصـره مثلـَ

رف كأحـد مؤسسـي ة، ويدوكان على مذهب األشاعرة في العق قـد عـُ

المدرسة األشعرية في علم الكـالم، وأحـد أصـولها الثالثـة بعـد أبـي 

ــع  ــعري، م ــن األش الحس

البـــاقالني  والجـــويني، 

ــاب  ــي بألقـ ب الغزالـ ــّ لُقـ

كثيـــــرة فـــــي حياتـــــه، 

ة  ــّ ــب "حجـ ــهرها لقـ أشـ

ــً  ــه أيضـ ــالم"، ولـ  ااإلسـ

ألقاب مثل: زيـن الـدين، 

ــالم  ــدين، والع ة ال ومحجــّ

ــي  ةاألاألوحــد، ومفت ــّ ، م

وبركة األنام، وإمام أئمة 

ــدين، وشــرف األئمــة.  ال

كان له أثٌر كبيٌر وبصمةٌ 

فـي عـّدة علـوم  واضحةٌ 

ــل علـــــم الكـــــالم  مثـــ

ــه  ــفة، والفقـــــ والفلســـــ

ــوف،  ــافعي، والتصـ الشـ

 اوالمنطــق، وتــرك عــددً 

ــك  ــي تلـ ــب فـ ــن الكتـ مـ

الغزالي  تتلمذ  المجاالت. 

ــالي  ــا المعـ ــد أبـ علـــى يـ

ب بإمــام  ــّ ــويني الملق الج
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وفي أبـو ي ن فـ  الحرمين يسـابور، فأخـذ عنـه معظـم العلـوم، عنـدما تـُ

هـ، خرج الغزالي إلى"عسكر نيسـابور"،   ٤٧٨المعالي الجويني سنة  

للوزير نظام الملك وزير الدولة السلجوقية، وكـان لـه مجلـس   اقاصدً 

يجمع العلماء، فناظر الغزالي كبار العلماء في مجلسه وغلبهم، وظهر  

، وتلقــوه بــالتعظيم والتبجيــل. كــان ضــلهبفكالمــه علــيهم، واعترفــوا 

للغزالي في دراسته، وكان له األثـر الكبيـر   الوزير نظام الملك زميًال 

في نشـر المـذهب الشـافعي، والعقيـدة األشـعرية، وذلـك عـن طريـق 

تأسيس المدارس النظامية المشهورة. وقد قبل الغزالـي عـرض نظـام 

وكـان ذلـك فــي ، ادالملـك بالتـدريس فـي المدرسـة النظاميــة فـي بغـد

هــ ، ولـم يتجـاوز الرابعـة والثالثـين مـن   ٤٨٤  عـام  جمادى األولـى

عمره، في أيام الخليفة المقتدي بـأمر هللا العباسـي، ودّرس بالمدرسـة 

حتى أُعجب به الناس لحسن كالمه وفصاحة لسانه وكمـال   ؛النظامية

ة مدّ  يفصن أخالقه. وأقام على تدريس العلم ونشره بالتعليم والفتيا والت 

ب   ؛سنوات  أربع حتى اتسـعت شـهرته وصـار يُشـّد لـه الّرحـال، ولُقـّ

يومئٍذ بـ "اإلمام" لمكانته العالية أثناء التـدريس بالنظاميـة فـي بغـداد، 

"شـرف األئمـة". وكـان يـدّرس   ولقّبه نظام الملك بـ "زيـن الـدين" و

مـن الطـالب فـي الفقـه وعلـم الكـالم وأصـول الفقـه،   ٣٠٠أكثر من  

ألئمة الكبار كابن عقيل وأبي الخطاب وعبـد القـادر السه ار مجوحض

الجيالني وأبي بكر بن العربي، حيث قال أبو بكر بن العربي: (رأيت 

الغزالــي ببغــداد يحضــر درســه أربعمائــة عمامــة مــن أكــابر النــاس 

. انهمك الغزالي في البحث واالستقصاء وأفاضلهم يأخذون عنه العلم)

خالفـة بجانـب تدريسـه فـي المدرسـة النظاميـة، موالرّد على الفرق ال

فألّف كتابه "مقاصـد الفالسـفة" يبـيّن فيـه مـنهج الفالسـفة، ثـّم نقـدهم 

تهافـت مـنهجهم. ثـّم   االفلسـفة ومبّينًـ   ابكتابه "تهافت الفالسفة" مهاجمً 

حتـى   ؛اتصّدى الغزالي  للفكر الباطني  اإلسماعيلي الذي كان منتشرً 

لدرجة مكنتهم من اغتيال الـوزير   ة سياسية،أصبح الباطنيون ذوو قوّ 

ــام  ــك ع  ٤٨٥نظــام المل

هـ، وتُوفي بعده الخليفـة  

المقتــدي بــأمر هللا، فلمــا 

جــاء الخليفــة المســتظهر 

، طلب مـن الغزالـي  با

أن يحارب الباطنيـة فـي 

أفكارهم، فـألّف الغزالـي 

ــب  ــيهم كت ــرّد عل ــي ال ف

ــائح الباطنيـــــة"  "فضـــ

ة الحــــــــق"  ــّ و"حجــــــ

طنيــــة"، او"قواصــــم الب 

إحياء علوم "وكان كتابه  

أحــد أهــم الكتــب  "الــدين

التـــي وّرثهـــا الغّزالـــي، 

ــب فــي  ــّم الكت ــد أه وأح

وعلم التصوف  موضوع  

األخــالق، والــذي ألّفــه 

خالل رحلة عزلته التـي 

ــت  ــث  ١١دام ــنة، حي س

ابتـــدأ التـــأليف بـــه فـــي 

ــي  ــاه فــ القــــدس، وأنهــ

دمشــق. وكــان أبــو بكــر 

ــن أول  ــن العربـــي مـ ابـ

لك ب اإلحيـاء اتـالجالبين 

 إلى منطقتنا المغاربية.



  

   

 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصوفيمفكر الالمستشار                         

 

 الفضائل الخاصة:بقية: 

 : النبيأحفاد  -٦بقية: 
ــة بنــى ّيٍ زينــب بنــت علــالســيدة  : عقيل

 : هاشم وبطلة كربالء
 مولدها:

وين سادسة للهجرة ألبـالالسنة    ولدت فى

، بـن أبـى طالـب   يشريفين؛ فأبوهـا علـ
وأمها السيدة فاطمة الزهراء بنت رسـول هللا 

 ــين وأم ــا: الحســــن والحســ ، وإخوتهــ

 كلثوم. 

 نشأتها:

أدركــت الســيدة زينــب جــدها النبــى فــى 

طفولتهــا فحملهــا بــين يديــه ونعمــت برؤيتــه 

 ،لــم وديــنالمباركــة. ونشــأت فــى بيــت ع

عهـد جـدها   ولة اإلسالم فىاع دت اتسوشهد

،   ثم فى عهد أبى بكـر وعمـر وعثمـان

 (رضوان هللا عليهم أجمعين). يوأبيها عل

 زواجها وأوالدها:

ــى  ــن أب ــر ب ــن جعف ــد هللا ب ــت عب تزوج

 يأوالد، هـم: علـ  ةطالب، وأنجبت لـه خمسـ

 .)١(أم كلثوم وأم عبد هللاومحمد وعون و

 :)٢(بالغتهاعلمها وفصاحتها و

ــد ــة زي نــت الســي كا لق ــب دة العقيل ، ن
عاقلة لبيبة جزلة، وكانت فى البالغة والزهد 

وأمهــا  يوالشــجاعة شــبيهة أبيهــا اإلمــام علــ

ــت  ــا، حمل ــالى عنهم الزهــراء رضــى هللا تع

ــل  ــور أهـ ــدبير أمـ تـ

ن ي البيت، بل الهاشمي 

ا، بعد استشـهاد جميعً 

ــد هللا  اإلمــام أبــى عب

، فكانت   الحسين

ــت  ــل البيـ ــر أهـ أكثـ

ــرأة و ــة جــــ بالغــــ

، وطــارت وفصــاحة

شــهرتها فــى اآلفــاق 

ــوم  ــه يـ ــا أظهرتـ بمـ

ــ ــن ك ــده م ربالء وبع

حتــى  ؛حجــة وقــوة

 ضرب بها المثل.

ولذلك فهـى مـن 

وأكثرهم   اا وأعالهم نسًب أجل أهل البيت حسًب 

. وهــــى خيــــرة الســــيدات اوصــــيتً  اشــــرفً 

اء وجلـيالت الفضليات، ومن طـاهرات النسـ

ــل ــجاعة  ،العقائـ ــى الشـ ــوارس فـ ــت الفـ فاقـ

طــول حياتهــا تقــوى هللا  قــدام، واتخــذتواال

ا مً بضاعة، وكان لسانها الرطب بذكر هللا دائ 

ا، ا، وألهـل الحـق معينًـ على الطاغين غضـًب 

ــال  ــدارين، جمعــت بــين جم وهــى كريمــة ال

 الطلعة وجمال الطوية.

وال نشــك أن حصــولها علــى تلــك القــوة 

ــات ــذيبات  واإللهام ــبب ته ــان بس ــة ك الرباني

ــه ا ــطفى علي ــدها المص ــالم، ج ــالة والس لص

وأبيها وأمها وأخويها رضى هللا تعالى عـنهم 

ــً  ــجميع ــا ا، ولمحــض انتمائه ــيهم واتحاده ا إل

معهـم فـى النشـأة. كمــا أنـه ممـا ال شـك فيــه 

خالصها  تعـالى طـول حياتهـا، إا، أن  أيضً 

ساعد على ما وصلت إليـه مـن تفجـر ينـابيع 

لم والحكمة على لسانها، مصداق ذلـك مـا الع

 لحديث الشريف:ورد فى ا

ا أربعــين يومــً  لــص  تعــالىأخ "مــن

 .على لسانه" هظهرت ينابيع الحكمة من قلب 

ومما يذكر أنها وهى فى طفولتهـا كانـت 

وهـو يالطفهـا،   جالسة فـى حجـر أبيهـا  

واحـد. فقـال  :قـولى واحـد، فقالـت  :فقال لهـا



  

 








   

  



    

   



   



تكلمى يـا  :ت. فقال لهافسكت   ،قولى اثنين  :لها

تاه، ما أطيق أن أب   يا  :قرة عينى. فقالت  

واحـد. فضـمها ول اثنين بلسـان أجريتـه بالأق

 وقبلها بين عينيها. -كرم هللا وجهه  -أبوها 

وممــا يــروى للداللــة علــى كثيــر علمهــا 

وتبحرهـا فيـه، أن أخويهـا الحسـن والحسـين 

ســمعاه مــن جــدهما كانـا يتــذاكران مــرة، مــا 

المصـــطفى عليـــه أفضـــل الصـــلوات وأتـــم 

لـه ة إلى عبادة الخالق اإلالتسليمات، من دعو

األعظم الواحد األحد، الفرد الصمد، الذى لم 

لت ا أحـد، فـدخيلد ولم يولد، ولم يكن له كفـوً 

عليهمــا شــقيقتهما زينــب رضــوان هللا علــيهم 

ــالم  ــا الس ــة عليهم ــتأذنة وملقي ــين، مس أجمع

 ا وقالت:وجلست معهم

ــول هللا  ــدى رس ــوالن أن ج ــمعتكما تق س

  :والحــرام بــيّنالحــالل بــّين (يقــول 

شتبهات ال يعلمهن كثير من الناس، وبينهما م

ن اتقى الشـبهات اسـتبرأ لدينـه وعرضـه، فم

ومــن وقــع فــى الشــبهات وقــع فــى الحــرام، 

ن يرتع أكالراعى يرعى حول الحمى يوشك  

وإن حمـى ن لكل ملـك حمـى، أال  إفيه، أال و

هللا محارمـه، أال وإن فــى الجسـد مضــغة إذا 

، وإذا فسـدت فسـد صلحت صلح الجسد كلـه

 [رواه البخارى].  )كله، أال وهى القلبالجسد  

"اسمعا يا حسـن ويـا حسـين، إن جـدكما 

مــؤدب بــأدب اإللــه، أدبــه  رســول هللا 

فأحسن تأديبه، يقول فـى ذلـك عليـه الصـالة 

، كمـا )تـأديبى  أدبنى ربى فأحسـن(والسالم:  

هيئ كـذلك مـن رب العـالمين لحمـل رسـالة 

حـد بادة هللا العظـيم، الواالدين والدعوة إلى ع

لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء فى ذاته وصفاته وأفعاله،  

 .)١١الشورى: ( َوهَُو السَِّميُع الَبِصيرُ 

ــمى  ــن كجــدى النبــى العربــى الهاش وم

تـاره القرشى، الـذى اصـطفاه هللا تعـالى واخ

ليبين للناس طريق الحياة من خير وشر، فى 

أســـلوبه العـــذب الجميـــل وبعبارتـــه الطليـــة 

 اا، عطفًــ الممتعـة، والتــى تفــيض رقــة وحنانًــ 

 ".اوإشفاقً 

موضــحة مــا  ،ثــم استرســلت فــى الكــالم

معتـذرة  ،فهمت من معنـى الحـديث الشـريف

الحـالل "عن التقصير إذا قصـرت، وقالـت:  

بهات، فهنـاك ت ا مشـهمـن وبين ن والحرام بـّيِ بّيِ 

ــرام  ــالل وح ــدين، ح ــى ال ــات ف ــالث درج ث

 ومشتبه.

فهو ما أحلـه هللا تعـالى بـأن   :أما الحالل

جاء القرآن الكريم بحله، وبينه الرسـول فـى 

بيانه الواضـح كحـل الشـراء والبيـع، وإقامـة 

ــوم  ــاة؛ وصـ ــا، والزكـ ــى أوقاتهـ ــالة فـ الصـ

ــه  ــن اســتطاع إلي ــت لم رمضــان، وحــج البي

نفــاق والخيانـــة، الكــذب وال، وتــرك ســبيًال 

 وكاألمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

ــرام ــا الح ــرآن  :وأم ــه الق ــا حرم ــو م فه

 .الكريم، وهو على النقيض من الحالل

الـذى لـيس   يءفهـو الشـ  :المشـتبهوأما  

 بالحالل وال بالحرام.

والمؤمن الـذى يريـد لنفسـه السـعادة فـى 

 الــدنيا والنعــيم فــى اآلخــرة، مــا عليــه إال أن

ى ما أوجبه عليـه رب العـالمين، ويسـير ؤدي 

ــدى  ــيم ويقت ــرآن الحك ــق الق ــى طري ــالنبيف  ب

الكــريم ويتأســى بــه، ويبتعــد عــن طريــق 

فمن اتقى الشبهات فقد   ،الشبهات ما استطاع

ا اســتبرأ لدينــه وعرضــه، وأصــبح دينــه نقيــ 

ِ  ا، يعبــد ربــه عبــادة خالصــة،صــافًي  َّ ِ أََال 

يُن اْلَخاِلصُ   .)٣: الزمر( الّدِ

وأما من سار فى طريـق الشـبهات، فـال 

يأمن أن تزل قدمه فيقع فيما حرمه هللا، وأن 

ا حمى بجوار ملكه. أمـا لكل ملك يملك متاعً 

ــم ــالق السـ ــوك، خـ ــك الملـ ــى ملـ وات احمـ

واألرض وما فيهن فإنها محارمه. ولقد قـال 

 :)ــاس ؛تــق المحــارما ــد الن  )تكــن أعب

 [رواه الترمذى].

إلنســان مضــغة دع اأوى ثــم إن هللا تعــال

إذا صلحت فإن الجسـد كلـه   ،وجوهرة لطيفة

ــالحً  ــون صـ ــل ا نقيـــ يكـ ــن األدران والعلـ ا مـ

وعصيان الخالق األعظم رب العالمين، ذلـك 

ا، فإن صاحبه فإن كان القلب سليمً  ،هو القلب

ا ألمــور دينــه ومبــادئ شــريعته، يكــون يقظًــ 

يرى السعادة كلها فـى االسـتقامة علـى هـدى 

ومن سلك هذا السبيل القويم، ة،  ن لسالقرآن وا

واتبع تلك التعاليم السـماوية فإنـه يكـون يـوم 

 القيامة من الفائزين.

ــل التــى  ــن المراح ــة م ــا مرحل إن حياتن

توصل اإلنسان إما الى الجنة وإما إلى النار، 

وليس بعد الموت عتـاب، وال بعـد الـدنيا دار 

 ."إال الجنة أو النار

 ؛كالمهـاة من يلوما أن انتهت السيدة العق

حتــى قــال لهــا اإلمــام الحســين: أنعــم بــك يــا 

نك من شـجرة النبـوة المباركـة إا  طاهرة، حق 

 .معدن الرسالة الكريمة ومن
 

ا األكبـر، وجميعهم مـات دون عقـب، اال عليـ )  ١(

وأم كلثـــوم، فكـــان منهمـــا الذريـــة مـــن أبنائهمـــا 

 .وبناتهما والعدد الكبير من ساللتهما 

على أحمـد   –الفداء زينب  ء بطلة  راابنة الزه)  ٢(

شلبى، المجلس األعلى للشـئون اإلسـالمية، لجنـة 

 م.١٩٧٧التعريف باإلسالم، سنة  



  

 

 

ــيلةُ  أحســـن الوصـــَف والتوصـــيَف فضـ

اإلمام األكبر شيخ األزهـر األسـتاذ الـدكتور 

ــا قصــد ســرد المشــهد  أحمــد الطيــب حينم

الصوفي بأنه حالة ذاتيـة متفـردة غيـر قابلـة 

ــرار ــة  ،للتك ــذه التجرب ــة أصــحاب ه وأن لغ

ضـيقة الروحية علـى اتسـاع مفرداتهـا تبـدو  

ــ ــاجزة ع ــاح بمع ــة ن اإلفص ــات اللحظ كنون

قصـــــيرة المـــــدى وطويلتهـــــا الصـــــوفية 

هذا ما جعل أهل   ،المعروفتين بالحال والمقام

ــاديميون  -التصــوف أنفســهم  ــؤالء األك ال ه

ضــعاف الرؤيــة والتفكيــر وربمــا بصــيرة 

يؤكــدون صــعوبة تعريــف  -ا التحليــل أيضــً 

بل كانوا أكثـر حكمـة مـن هـؤالء   ،التصوف

وظيفة ال أكثـر ن بفعل الالمنتسبي   المعاصرين

ف بحكم الدراسة والعمـل ال أقل على التصو

ترثـوا بوضـع وقتما لـم يك  ،والراتب الشهري

تعريف دقيق حاكم وقاطع لمفهـوم التصـوف 

وحسن صنعهم حينما امتنعوا عن   ،اإلسالمي

 التوصيف. 

وهذه اللغـة التـي يسـتخدمها أهـل الوجـد 

هي بالضرورة تنبئ عـن حـاالت مـن القلـق 

ستدام المتواتر وليست ضالالت كما يظن الم

بــل مــرد القلــق مــا يعتــري  ،ض ويعتقــدالــبع

ــة  ــات روحي ــن رياض ــوف م ــائع المتص الط

واجتهادات عقلية عن وعي وقصد شـديدين. 

تهم ا لمقامـاالكالبـاذي واصـفً ويقول العالمـة  

ــوالهم ــنىوأح ــن هللا الحس ــم م ــبقت له  ،: "س

عـن   وعزف بنفوسهم  ،وألزمهم كلمة التقوى

ــالوا علـــوم  ،نياالـــد صـــدقت مجاهـــداتهم فنـ

ها معـامالتهم فمنحـوا ي وخلصت عل  ،اسةالدر

وصــفت ســرائرهم فــأكرموا  ،علــوم الوراثــة

وزكــت  ،ثبتــت أقــدامهم ،بصــدق الفراســة

 ،فهمــوا عــن هللا ،مهــمأنــارت أعال ،أفهــامهم

 ،وأعرضوا عمـا سـوى هللا  ،ى هللاوساروا إل

وجالــت حــول  ،خرقــت الحجــب أنــوارهم

وجلـت عنـد ذي العـرش   ،رهمرش أسـراالع

رش وعميــــت عمــــا دون العــــ ،أخطــــارهم

ــارهمأ وفــي  ،فهــم أجســام روحــانيون ،بص

ــماويوناأل ــانيون ،رض س ــق رب ــع الخل  ،وم

ملــوك تحــت  ،حضــار غيــب ،ســكوت نظــار

ــل ،أطمــار  ،صــحاب فضــائلوأ ،أنــزاع قبائ

ــوار ــل وأن ــآذان  ،دالئ ــم واعي ــرارهم  ة،ه وأس

 ،ةصــفوية صــوفي  ،ةونعــوتهم خافيــ ،صــافية

ــفي ورن  ــة صـ ــه ،ةيـ ــين خليقتـ ــع هللا بـ  ،ودائـ

خبايـاه و ،ووصاياه لنبيـه ،وصفوته في بريته

وبعـد   ،تهفَّ هم في حياته أهـل صُـ   ،عند صفيه

 ،لم يزل يدعو األول الثاني  ،وفاته خيار أمته

ذلـك عـن   أغناه  ،بلسان فعله  ،والسابق التالي

 .قوله"

قين رشـا ظنـه غـالة المست ومن العبث مـ

ا في التصـوف اإلسـالمي حينمـا ا وكرهً طعًن 

وهـذا   ،اعتبروه مجرد ظاهرة دينية تاريخيـة

ن أنفسـهم قبـل عقـولهم ما دفع بعضهم مرهقي 

ومن   ،حث عن روافد التصوف اإلسالميبالب 

 ،خرق العقـل العربـي العصـي علـى التأويـل

جملــة مــن العــرب المتــأخرين والمعاصــرين 

اإلسـالمية  ةفنتسـبون إلـى الفلسـا ممـن ي أيضً 

تصوف بحكم االشـتغال واالمتهـان ( مـن وال

المهنــــة ) أنهــــم اغرورقــــوا مــــع هــــؤالء 

ــذين كــا ــي المستشــرقين ال ــب بحــثهم ف ن غال

ا في مصادره وثوابتـه التراث اإلسالمي طعًن 

ــك  ــل ش ــي ال تقب ــوت أو ا أو ظنــ الت ــي الثب ا ف

ــديق ــوك ،التصـ ــال ثولـ ــن أمثـ  ،ودوزي ،لكـ

وجولدزيهر   ،وأوليري  ،ارتمانوه  ،وهورتن

يؤكدون تـأثر التصـوف ظلوا سنوات طويلة  

اإلسالمي كظاهرة تاريخيـة بروافـد مسـيحية 

حتى الثقافة   ؛وفارسية قديمة  ،وهندية  ،كنسية

اليهودية كان لها حظ من إشارتهم التي تبـدو 

لي ولقليل مثلـي مـن التكهنـات الخبيثـة التـي 

دينية مطلقـة بغيـر تسعى لتقويض أية سلطة  

 ر. امل تأث د أو عوراف

لــذا كــان علــى العــرب أن يكونــوا أكثــر 

ا بعدم نقل الكتابات التفصيلية التي تشـير وعًي 

ــوازع ال ــى ن ــرى إل ــديانات األخ ــن ال ــأثر م ت

وإرجاعـــه بصـــورة  ،للتصـــوف اإلســـالمي

القـرآن   ؛مطلقة إلـى رافـديها األصـيلين فقـط



  

  

ــرة لصــاحب  ــة العط ــنة النبوي ــريم والس ها الك

  .سلم)وه آل(صلى هللا عليه و

ألن هـــــذه اإلشـــــارات هـــــي عمليـــــة 

وال تـــرتبط  ،أيديولوجيـــة فـــي المقـــام األول

لفكـر باألبعاد المعرفيـة الثقافيـة التـي تخـدم ا

ــا ألن التصــوف اإلســالمي  ،اإلنســاني وربم

الذي يمثل التجربة الروحية في اإلسالم جاء 

ا تأخر ظهـور الـدين اإلسـالمي بحكـم متأخرً 

دسـة ية المقالسـماو خر األديان اإللهيـةكونه آ

 عـن فضًال   ،والثابتة كان هذا الطرح الفكري

مثالب الغرب واإلقرار بنظرية المؤامرة في 

در تـأثير مباشـرة كانـت إيجاد روافـد ومصـا

 ا للنزعة الصوفية في بالد المسلمين. سبًب 

وخيــر دليــل علــى مطــاعن المستشــرقين 

ــن  ــقوه م ــا ألص ــه م ــوف وأهل صــوب التص

ــا ــمعب ــة س ــفات وثم ــرات وص ــي ف ي ات ه

فتارة نجد من   ،ا لها حقيقي ا وذم عًن ا طجوهره

يصف التجربة الصوفية بأنها كل ما هو شاذ 

ــارة أخــرى توصــيفها  ،وغريــب ــالخبرة وت ب

لكن حقيقـة الشـهود الصـوفي تفـي   ،الدرامية

حُّ  وتصف التجربة بأنهـا البحـث الـدائم والُملـِ

لبحث هو وهذا ا  ،عن معنى الوجود اإلنساني

بـد أن يمـر  ال عدة محطـات أخالقيـة ودينيـة

 إلى أحوال ومقامات بها الطائع لربه وصوالً 

 ؛مهما اجتهد المفكرون في تقنينها وتجميعهـا

إال أنهــا تظــل تجــارب فرديــة خالصــة غيــر 

 قابلة للتكرار وغير خاضعة للتشابه. 

ــات ال ــذه المحطـ ــي  هـ ــدأ فـ ــد وأن تبـ بـ

ة اإلسـالمية فثقاوال ،انطالقها من بوابة الزهد

تؤكد تحلي الصحابة رضوان هللا عليهم بتلك 

ا من النبي السمة السيما وأنهم كانوا أكثر قرًب 

لكــن  ،) وحياتــهســلمآلــه وصــلى هللا عليــه و(

ــو  ــرية وغل ــهم العنص ــرقين بأمراض المستش

تطرفهم الـديني ودوافـع مؤسسـاتهم الممولـة 

أشـارت إلـى أن  - لمشروعاتهم خبيثة الهدف

غير تخطـيط أو تـدبر أو ب   بة كانحازهد الص

وكأن هؤالء النجوم  ،وعي تام أو حتى تنظيم

الزاهــــرة يســــيرون فــــي الحيــــاة بتخــــبط 

ــوائية ــل ،وعش ــاه العق ــا يأب ــذا م ــه  ،وه وينفي

الــذي  ،التــاريخ اإلســالمي الصــحيح والســليم

ــً  ــل مع ــب والعق ــه القل ا بفطــرة صــحيحة يقبل

 وسليمة.

ا فنجـد أن التصـوف اإلسـالمي بـدأ زهــدً 

ــا ــد كب ــى ي ــد ر العل ــل األماج صــحابة األوائ

أبي عبيدة بن  ؛الكرام ومن تبعهم من التابعين

وســــلمان  ،وأبــــي ذر الغفــــاري ،الجــــراح

ــة بــن اليمــان ،الفارســي وســعيد بــن  ،وحذيف

ا يمثلون مدرسة الزهد المسيب وهؤالء جميعً 

 في المدينة المنورة.

ــذه الم ــوه ــدارس درس ــن م ــا م ة وغيره

 مـت بقضـاياالكوفة وخراسـان والبصـرة اهت 

الموت والحساب وفتن الدنيا وفساد األحـوال 

وهذا ما أشـار   ،والخوف من اآلخرة  ،الزائلة

ــفً  ــازاني وص ــو الوفــا التفت ــه أب ــح إلي ا لمالم

ولعله قـد تبـين : "مدرسة الزهد األولى بقوله

من أقـوال بعـض زهـاد البصـرة أنهـا كانـت 

 ،ل معنى الخوف من عذاب اآلخرةحو  تدور

ــو الخــوف ا ــتتبع اوه ــذي يس ــديني ل ــل ال لعم

واالنصراف عن ملذات الـدنيا بالتقلـل   ،الجاد

وغيــر ذلــك ممــا ال  ،كــل والمشــربأفــي الم

  .يخرج عن حدود زهد النبي وصحابته"

ــقيق البلخــي أحــد مشــاهير مشــايخ  وش

خراسان والصوفي القطب الكبير يمر بنا في 

ر محطـات رئيسـة صـوب عبـ  رحلة سـريعة

عله مـن ول  ،ود اإلنسانيالمعنى الحقيقي للوج

القالئل الذين رسـموا التجربـة الصـوفية فـي 

شـار أشوارقها بصورة مختزلة جـادة حينمـا  

 ،إلــى التجربــة بأنهــا تبــدأ مــن محطــة الزهــد

الذي يعني به أدب النفس بقطع الشهوات من 

ومنعها   ،الطعام والشراب على القوت الكافي

ا بمحطـات مـرورً   ،لشبع بالليـل والنهـارن ام

 ،ي ال يتم الزهد إال بهئيسة مثل الخوف الذر

الــدخول فــي الشــوق إلــى  أثــم الشــوق ومبتــد

الجنة أن يتفكر في نعـيم الجنـة ومـا أعـدَّ هللا 

ــيم  ــة والنع ــواع الكرام ــا لســاكنيها مــن أن فيه

هكـذا يقـول البلخـي فـي نصوصـه.   ،والخدم

ــو  ــل أب ــيخ الجلي ــد الش ــيويع ــن  عل ــقيق ب ش

تحــدث عــن  إبــراهيم األزدي مــن أبــرز مــن

ل المتقـين مـن أهـل التصـوف التقوى وخصا

ولســوء حــظ الثقافــة الدينيــة فــي  ،اإلســالمي

ــروفين  مصــر أن أهــل الحــب اإللهــي والمع

مـن التجاهـل  اكبيـرً  ابالمتصوفة يعانون قـدرً 

ألنهــم ارتبطــوا  ؛اإلعالمـي والغيــاب الثقـافي

ت من وبا  .الشعبيةت  فقط بالموالد واالحتفاال

الضروري إلقاء الضـوء علـى هـؤالء الـذين 

 .وثقافة باهتة ،ظلمهم إعالم غافل

وتذكر كتب التأريخ اإلسـالمي المتصـلة 

بحياة أقطاب الصوفية أن شـقيق البلخـي هـو 

ــبالد  ــوال بـ ــم األحـ ــي علـ ــم فـ ــن تكلـ أول مـ

ولقد تتلمذ على يد شيخ الصـوفيين   ،خراسان

 ١٦١بـن أدهـم المتـوفى فـي  هيم  الباهر إبـرا

وله قصـة مـع هـذا األخيـر نوردهـا   ،جريةه

التقــى إبــراهيم بــن أدهــم  ،فــي هــذه الســطور

وشقيق بمكـة فقـال إبـراهيم لشـقيق: مـا بـدو 

أمرك الذي بلغك هذا؟ قال: سرت في بعـض 

مكسـور الجنـاحين فـي   االفلوات فرأيت طيرً 

فالة من األرض فقلت: أنظر من أين يـرزق 

بل فـي فإذا أنا بطير قد أق ،بحذاه  عدتفق  ؟هذا

ــر  ــار الطي ــي منق ــاره جــرادة فوضــعها ف منق

فقلـت لنفسـي: يـا نفــس  ،المكسـور الجنـاحين

الذي قيض هذا الطائر الصحيح لهذا الطـائر 

في فالة مـن األرض هـو   المكسور الجناحين

قادر على أن يرزقني حيث ما كنـت فتركـت 

 .التكسب واشتغلت بالعبادة

 .بقية ديثوللح
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ــدة التــي كــان يقفهــا  مــن المواقــف الخال

ن موقــف عــالم وصــالعلمــاء الواعــون المخل

العصــر ومرشــده الشــيخ (ســعيد النورســي) 

رحمه   –التركي، والملقب بـ "بديع الزمان"  

وأجزل مثوبته؛ هذا الموقـف يـتلخص   –هللا  

أنه حين أحس ذات مرة أن مـن بـين طالبـه 

ا د ن يذهب في تقديسه وتعظيمه حومريديه م

ا، ويربط معالم الحق بشخصه الفـاني، عظيمً 

ا: "إياكم أن ا وناصحً ا وموجهً قال لهم موصًي 

تربطوا الحـق الـذي أدعـوكم إليـه بشخصـي 

ــادروا  ــيكم أن تب ــن عل ــاني، ولك ــذنب الف الم

فتربطوه بينبوعـه األقـدس: كتـاب هللا وسـّنة 

ن ، ولتعلمـوا أننـي لسـت أكثـر مـنبيه  

، ولتعلمـوا ة الـرحمن ل علـى بضـاعدالّ 

أنني غير معصوم، وقد يفرط منـي ذنـب أو 

ه مظهــر الحــق  يبــدو منــي انجــراف، فيتشــوَّ

مـــوه بــــي) بـــذلك الــــذنب أو ط(الـــذي رب 

االنحراف، فإما أن أكون بـذلك قـدوة للنـاس 

ــام، أو  ــاب اآلث ــراف، وارتك ــذا االنح ــي ه ف

ا لهم عن الحق بما شّوهه واخـتلط بـه صارفً 

 وآثامي".انجرافي  نم

ــوا  ــربين إذن إال أن يربط ــى الم ــا عل فم

أوالدهـم بمرشــد عــالم واعٍ مخلــص يعطــيهم 

ا سـواء مـا يتعلـق  عام ا شامًال اإلسالم منهاجً 

ــرتبط بالتزبا ــا ي ــدة والتشــريع، أو م ــة كلعقي ي

 العبادة والسياسة.والجهاد، أو ما يخص 

ــالح  ــوي واإلص ــين الترب ــيهم التلق ويعط

ا يـربطهم بـالحق واعيًـ ا  ليمً سـ  ايهً النفسي توج

ال بوجـــوده  ،والشـــرع وتوجيهـــات الســـلف

 الفاني، وشخصه المذنب.

والشك أن األوالد حين يرتبطون بالقدوة 

فيتربـون   –بهذا الشكل الذي بيناه    –الواعية  

ــاد ــى علـــى التقـــوى والجهـ ــؤون علـ ، وينشـ

، والجرأة في الحق، يكونون مـن  اإلخبات 

 اإلسالمي:  اعرشلم االنمط الذي قال عنه

 يــــــشباب ذللوا سبل المعال

 وما عرفوا سوى اإلسالم دينا

 ام نباتً ـــــــــــتعهدهم فأنبته

ا طاب في الدنيا غصوناكريمً   

 إذا شهدوا الوغى كانوا ُكماة

وناــــيدكُّون المعاقل والحص  

 مـــوإن َجّن المساء فال تراه

ديناــــــمن اإلشفاق إال ساج  

 اإلسالم قومي أخرجكذلك 

ا أميناا حر ـــــا مخلصً شباًب   



  

   

من عاد مريًضا، أو زار : (قال رسول هللا  

شــاك، أًخا في هللا ناداه مناٍد: أن طبت وطاب مم

 ). وتبوأت من الجنة منزالً 

 - الترمذي في سننهرواه  -                      







 ة كيف تُبنىــوعلمه الكرام

د أو يهوناـــى أن يُقيَّ ــــفيأب   

حين يكونون على هذه الشـاكلة يتحقـق و

على أيديهم كل عزة ونصر وسيادة لإلسـالم 

 والمسلمين.

والمقصـــود مـــن المطالعـــة الواعيـــة أن 

عقـل يضع المربـي بـين يـدي الولـد منـذ أن ي 

ــ ــة  زويميـ ــغيرة  –مكتبـ ــو صـ ــمل  –ولـ تشـ

مجموعة من القصص اإلسـالمية تـتكلم عـن 

سيرة األبطـال، وحكايـات األبـرار، وأخبـار 

 الصالحين.

وتشـــمل كـــذلك مجموعـــة مـــن الكتـــب 

الفكريــة تتحــدث عــن كــل مــا يتعلــق بــالنظم 

ة أو أخالقيـة أو  اإلسالمية سواء كانـت عقَديـَّ

 اقتصادية أو سياسية.

ــا ي  ــل مـ ــن كـ ــق عت وعـ ــي لـ ــيح توفـ ضـ

ــؤ ــي تحاالمــ ــهيونية كي مرات التــ ــا الصــ هــ

والماسونية والشيوعية والصليبية، والمذاهب 

 دية ضد اإلسالم والمسلمين.ي الك

ا مجموعــة مــن المجــالت وتشــمل أيضــً 

ــي تعــرض اإلســالم،  ــة الت اإلســالمية الواعي

مشـكالت، وتكتـب لاوتنقل األخبـار، وتعـالج  

 المواضيع بعَْرض شّيِق وأسلوب جذاب.

ذه لولـد مـن هـربي أن يختـار لوعلى الم

الكتب والمجالت والقصص مـا يتناسـب مـع 

رة مفع، والث ن حتى تكون الفائدة أ  ؛هه وثقافت ِسّنِ 

ا إلشـارات تحقيقًـ  ،التي يجنيها أجدى وأحسن

الرسول صلوات هللا وسالمه عليه فيما رواه 

كـرم هللا وجهـه: و  البخاري عـن علـي  

، وفيما رواه   )....ثوا الناس بما يعرفون  حدِّ (

سن بن سفيان عـن ابـن عبـاس الدليمي، والح

 :) ُاطــب النــاس علــى قــدر خمــرت أن أأ

 .)عقولهم

وال شـــك أن المـــربين حينمـــا ينهجـــون 

والدهم هــذا الــنهج، ويســلكون معهــم هــذه أبــ

الســبيل فــإنهم يتثقفــون بالثقافــة اإلســالمية 

ــة،  ــج الكامل ــوعي الناض ــى ال ــدرجون عل وي

 الصحيح.

لرفقة الواعيـة أن يختـار امن    والمقصود

ربون ألوالدهم رفقـاء صـالحين مـأمونين الم

ــالمي  ــالفهم اإلسـ ــن غيـــرهم بـ ــزين عـ متميـ

والــوعي الفكــري النابــه، والثقافــة الناضــج، 

 اإلسالمية الشاملة.

، شك أن الولد منـذ أن يعقـل ويـدرك  وال

ا فإنـه ا وفكريـ هنيـ ذوحينما يصاحب البليدين  

لط ا يخـــاوحينمـــهم الـــبالدة، ن يكتســـب مـــ

اإلسالم ونظرته   القاصرين عن إدراك حقيقة

ــه  ــان فإن ــاة واإلنس ــون والحي ــى الك ــة إل الكلي

 يكتسب منهم القصور والمحدودية.

ا ا قانتًـ فال يكفي أن يكون الرفيـق صـالحً 

بـل   ،اا عبقريـ ا ذكي وال أن يكون مثقفً   ،امصلًي 

ينبغي أن يجمع مع فضيلة الصالح والتقـوى 

وعي االجتمـاعي ي، والـالعقلـفضيلة النضج  

ا، ا سـوي حتـى يكـون رفيقًـ   ؛ميوالفهم اإلسـال

ــاحًب  ــ ا ناضــجً وص ــديمً  ،اا تقي ــالوا ق ــد ق ا: وق

 (الصاحب ساحب).

وقال أهل المعرفة: ال تقل لـي: مـن أنـا؟ 

 بل قل لي: من أصاحب؟ فتعرف من أنا.

 وما أحسن ما قاله الشاعر:

 عن المرء ال تسأل

ل عن قرينهــــوس  

ــا  ــا أصــدق وم ــهم ــا رواه   قال فيم

فلينظـر   ،المـرء علـى ديـن خليلـه(الترمذي:  

 .)أحدكم من يخالل
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 أعوام بالمنح الدراسية مستغلة اختطافها لقرار الشرعية.   ٨وضعت حملة إعالمية قيادات إخوان اليمن تحت مقصلة المحاكمة الشعبية، بعد عبثها طيلة 

األسد في كشف المنح خارج اليمن على  ونشر ناشطون يمنيون مئات الوثائق المسربة التي تكشف استحواذ قيادات حزب اإلصالح اإلخواني على نصيب  

 رأسهم رئيس التجمع اليمني لإلصالح محمد اليدومي وأمينه العام باإلضافة للقيادي اإلخواني النافذ حمود سعيد المخالفي.

لإل  الموالي  العالي  التعليم  وزير  المنح"  "فساد  وسم  تحت  اليمنيون  اتهم  حيث  عام،  رأي  قضية  إلى  القضية  تحولت  ما  الوصابي  وسرعان  خالد  خوان 

اإلخواني الذي بالتورط بتسهيل منح ألبناء قيادات التنظيم اإلرهابي على حساب أوائل الجمهورية الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن مواجهة منظومة الفساد  

 .م٢٠١٤تبتلع البلد المنهك بالحرب منذ أواخر 

وتمتد لتشمل    ،نائهم وأقاربهم تغطي الرسوم الدراسية وتكلفة المعيشة والتأمين الصحيوبحسب النشطاء فإن المنح الخارجية التي خصصها اإلخوان ألب

 الذي يعيث فيها الفساد والفتن.  ،تكاليف معيشة أسرهم، كمالذ لجأ له التنظيم لتأمين أسر قياداته خارج اليمن

التي يتم إنهاك قدراتها    ، ا قيادات في الدولة بلد المستعرة لتعيدهم الحقً ا عن حرب الوتوفر الدراسة بالخارج ألبناء قيادات إخوان اليمن حواضن آمنة بعيدً 

 فريقية. إويتم تسخير إيراداتها لدفع ماليين الرياالت كنفقات ألبنائهم وأسرهم المبتعثين لدول أوروبية وآسيوية و 

لمشار  إدارته  ورغم  باليمن  اإلخوان  تنظيم  كبار  أحد  باعتباره  الشرعية  خارج  من  عمله  للتنظيم رغم  اقتصادية ضخمة  لحزب    ؛ يع  العام  األمين  أن  إال 

 وفضل استغالل نفوذه في ضمان توفير منح دراسة على حساب اليمن.  ،التجمع اليمني لإلصالح رفض تحمل نفقة أقاربه من حسابه الخاص

ابتعاثه شخصي  بعد  قيادات اإلخوان  قائمة  عبدالوهاب اآلنسي  ترويتصدر  إلى  أحفاده  من  اثنين  لمدة  ا  الطب  لدراسة  عامر،  الرشيد  األول  م  اأعو  ٧كيا، 

 دوالر أمريكي.  ١٨٠٠لدراسة االقتصاد بمخصص شهري  م٢٠١٨دوالر، واآلخر العز عامر، وهو مبتعث منذ  ١٨٠٠تب شهري ابر

قائدً  نفسه  ينصب  الذي  المخالفي  سعيد  حمود  اإلخواني  الثانية،  المرتبة  بـ"مجلس  ويحتل  يعرف  ما  لكيان  أعلى  بنهب  ا  تورطه  ثبُت  والذي  المقاومة"، 

 مخازن السالح وتحويل الدعم من جبهات الحوثي إلى استثمارات خاصة خارج اليمن. 

إال أنه اعتمد   ؛ كما كان وال يزال يعمل بالوكالة لدول وأطراف إقليمية للعبث باليمن وخدمة أجندات مشبوهة، لكن ورغم نفوذه وسطوته العسكرية واألمنية 

 الدراسية لتوفير مالذ آمن ألبنائه وأسرته خارج اليمن.على المنح 

  : وهما   م٢٠١٨ا اثنين من أبنائه إلى تركيا منذ عام  "العين اإلخبارية"، فإن اإلخواني حمود المخالفي أرسل أيضً   نشرتها وبحسب الوثائق المسربة والتي  

 وتدرس هندسة صناعية.   ، ورقية ، حذيفة، ويدرس عالقات دولية 

والذي أرسل كذلك اثنين من أبنائه وهما عاصم، الذي يدرس إدارة    ، وتظهر الوثائق اإلخواني اللواء عادل القميري المفتش العام في وزارة الدفاع اليمنية 

 دوالر أمريكي. ٣٦٠٠وأيمن المتخصص في دراسة طب أسنان بمبلغ شهري لالثنين يصل لنحو  ، أعمال

 دوى فساد الصف األول في تنظيم اإلخوان إلى قيادات الصف الثاني التي سعت بدورها لنيل حصتها من الغنيمة. وانتقلت ع

عداد الدكتوراه في  ا للوثائق فإن القيادي اإلخواني عبدالكريم شيبان، وهو برلماني ويأتي كرابع قيادي، لديه اثنان من األبناء المبتعثين هما عبدهللا إلوطبقً 

 دوالر. ١٥٠٠دوالر، واآلخر علي للدراسة في المغرب بتخصص حقوق براتب شهري  ٢١٠٠اتب شهري ماليزا بر

قياد فيأتي كخامس  البالد  مستوى  بالجملة على  استثمارات  يدير هو اآلخر  والذي  الفقيه  تعز عبدالحافظ  بعد  أما رئيس حزب اإلصالح اإلخواني في  ي 

دوالر أمريكي إلى  ١٨٠٠سنوات ابتداء من ربع العام الماضي بمبلغ  ٦في تخصص الطب البشري في تركيا لمدة  ابتعاثه نجله "عبدالحكيم" للدراسة الجامعية

 من أقاربه.  ٣جانب 

القيادات وزارة   : سادس  البالد وعمله في منصب وكيل  أقامته خارج  لدراسة تخصص هندسة    ، ورغم  سارة  ابنته  ابتعث  قيزان  أن اإلخواني محمد  إال 

 دوالر أمريكي. ١٨٠٠شهري يصل لـ كمبيوتر براتب

فابتعث ابنته فداء إلى تركيا    ، ا منصب وزير التربية والتعليم والتحق بالشرعية في السنوات األخيرة أما اإلخواني عبدالرزاق األشول الذي كان يشغل سابقً 

 دوالر أمريكي.  ١٨٠٠لدراسة هندسة الذكاء االصطناعي بمبلغ 

أكثر م المسربة  الوثائق  من    ٣٠٣ن  وتظهر  الربع األول  تركيا خالل  إلى  فقط  "ماليزيا"، فضًال م٢٠٢١مبتعثين  إلى  العدد  ذات  وقرابة  مبتعثين  ،   عن 

وبلغاريا وبلجيكا،  وبريطانيا،  وإيطاليا،  وأمريكا،  والهند،  والنمسا،  والمجر،  وألمانيا،  والصين،  والتشيك  أستراليا  من  كل  إلى  وروسيا بالمئات  وبولندا،   ،

 وفرنسا وكندا ونيوزلندا.  ورومانيا، 



  

  

أعلن الناطق باسم القوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، بدء قيادة قوات الحدود تنفيذ إجراءات ضبط الحدود مع كل من إيران 

 ا ألوامر أصدرها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.وتركيا تنفيذً 

يوم  وأضاف   صحافي،  مؤتمر  أمرً   ٤خالل  أصدر  السوداني  أن  الماضي،  والمعدات  ديسمبر  باألسلحة  الحدود  قيادة  بتعزيز  ا 

 واألشخاص "بما يضمن أن تمسك الحدود بشكل جيد، وكذلك المخافر الحدودية".

الجوار بما يخدم مصلحة العراق    إن بغداد "تسعى لتوطيد عالقاتها الطيبة مع كل دول  :فيما يتعلق بعالقة العراق مع جيرانه قال

 وكل دول الجوار، وال تقبل أن تستخدم أرض العراق لالعتداء على أي دولة جارة". 

ا لتهديد دول ا رفض بالده أن تكون منطلقً وأضاف أن القوات العراقية بدأت "مسك الخط الصفري للحدود مع تركيا وإيران"، مؤكدً 

 الجوار. 

ا إلى وجود تعاون مثمر مع البيشمركة الكردية. وأكد  اقية هو الحفاظ على أمن العراق وسيادته، الفتً إن هدف القوات العر :كذلك قال

 أن قواٍت اتحادية تعمل بمهنية ستتولى حماية الحدود.

العراق في   الحدود، بعد أزمة    ٢٩وأعلن  قائد حرس  الداخلية شملت  العليا بوزارة  المناصب  قادة  الماضي تغيير عدد من  نوفمبر 

 ا. الحدود التي شهدتها إيران والعراق مؤخرً 

 من الفريق حامد الحسيني، وكلّف وزير الداخلية العراقي، عبد األمير الشمري، اللواء محمد سكر بمنصب قائد حرس الحدود بدالً 

 بحسب وكالة األنباء العراقية. 

من جهة   اإليرانية  العراقية  الحدود  توترات سادت  ذلك بعد  داخل  أتى  أكراد  نفذتها طهران ضد متمردين  كردستان، بعد هجمات 

 ا الستقراره.ا لسيادة العراق وتهديدً األراضي العراقية، األمر الذي اعتبرته بغداد والمجتمع الدولي خرقً 

 كما تزامنت تلك الضربات مع ضربات تركية مماثلة طالت مواقع كردية في شمال سوريا والعراق على السواء. 
 

 
 

 تحت عنوان: "نحن حلفاء أميركا األكثر والء في سوريا. ال تنسونا"، كتبه قائد  مقاالً أوائل ديسمبر  نشرت صحيفة "واشنطن بوست"  

حدة بات تحت تهديد ضربات تركيا خالل  إّن كل ما بنته "قسد" مع الواليات المت :مظلوم عبدي، قال فيه الكردية في سوريا  قوات "قسد"

 عمليتها العسكرية في شمال سوريا والعراق. 

 من إلحاق هزيمة كبرى بتنظيم "داعش". م٢٠١٤إّن "قسد" وواشنطن تمكنتا في العام  :ووفق الصحيفة، قال عبدي في مقاله

التهديد تحت  اليوم  "كوباني  عبدي:  أيضً   ،وتابع  أصبح  المتحدة  الواليات  مع  التحالف  حققها  التي  المكتسبات  التهديد"،  وكل  تحت  ا 

 إلى أّن التهديد الحالي ال يأتي من "داعش" بل من أحد حلفاء الواليات المتحدة، ودولة عضو في "الناتو" هي تركيا. امشيرً 

تسيطر   التي  لألراضي  بري  باجتياح  أردوغان  تهديد  أّن  إلى  عبدي  عواقب ولفت  له  ستكون  "قسد"،  "كذريعة  .  عليها  وأضاف: 

للحرب، اتهم أردوغان قواتنا بالتورط في تفجير مميت في إسطنبول، إننا نشجب وندين هذا العمل اإلرهابي، ونرفض جميع االتهامات  

 بالتورط، ونكرر دعوتنا إلجراء تحقيق، ومستعدون للمساعدة في حالة حدوثه".

إّن "جذور الصراعات هي جذور سياسية، إذ ال توجد كراهية متأصلة بين الكرد واألتراك"، لكن القادة األتراك اتخذوا    :وقال عبدي

 ا استعداد "قسد" لذلك. ودعا عبدي تركيا إلى إعادة تفعيل الحوار بين الطرفين، مبديً  .ا"ا أمني باعتبار الكرد "تهديدً  اا سياسي خيارً 

ول: "لو وقف المجتمع الدولي بحزم ضد الغزو التركي ودافع عن السالم، لربما سارت األمور بشكل مختلف  وختم عبدي مقاله بالق

 ا".تمامً 

 



  

  

كه بالترشـح  أعلن القائد العام للجـيش الليبـي الجنـرال خليفـة حفتـر، تمسـّ

ورفضــه ألي قاعــدة دســتورية تمنــع العســكريين مــن  ،لالنتخابــات الرئاســية

 الترشح لالنتخابات.

، إلـى مدينـة أجـدابيا ديسـمبر  ٥يـوم  وقال حفتر في كلمـة خـالل زيارتـه  

إن المطـالبين بمنـع العسـكريين مـن المشـاركة فـي االنتخابـات   :شرق الـبالد

"يعبرون عن ضعفهم في الممارسة السياسية، وخوفهم من أن تبقى صناديقهم 

ا فارغة وتمتلئ صناديق منافسيهم من العسـكريين بأصـوات النـاخبين"، داعيًـ 

إلى ضرورة ترك الخيار للشعب وللصندوق ولكل من يرى في نفسـه القـدرة 

 على المنافسة.

وكــان المجلــس األعلــى للدولــة، قــد صــّوت علــى منــع ترشــح مزدوجــي 

ف القائمة مع الجنسية والعسكريين إلى االنتخابات الرئاسية، وهي نقطة الخال

البرلمان، التي عطلّت إقرار القاعدة الدسـتورية، وجعـل مـن الصـعب تحديـد 

 موعد إلجراء االنتخابات.

ن "المتشبثين بالسلطة ليسوا مـن العسـكريين وال ينتمـون إلـى إ  :وأضاف

ا علــى أن "الحلــول التلفيقيــة" التــي يقودهــا المؤسســة العســكرية"، مشــددً 

ها، كما أّنها إضاعة للوقت وللجهد وال يمكـن أن السياسيون، أثبتت عدم جدوا

 تساهم إالّ في تفاقم األزمات.

من جانب آخر، اعتبر حفتر أن سيطرة المليشيات المسلحة على العاصمة 

طرابس وعلى مركز السلطة التنفيذية العليا منذ سـنوات، أّدى إلـى فشـل كـل 

الدولـة تحّولـت إلـى كيانـات ا أن مؤسسـات مساعي حل األزمة الليبية، مضيفً 

 هّشة خاضعة للمجموعات المسلّحة.

وأكّد قائد الجيش الليبي، أن استمرار هذا الوضع في العاصمة طـرابلس، 

قد يدفع المدن والقرى التي تنعم باألمن واألمان في ليبيـا التخـاذ قـرار حاسـم 

 بإدارة شؤونهم ومؤسساتهم ورسم خارطة طريق، بمعزل عن العاصمة.

 ل: حفتر دعوة إلى المليشيات المسلحة للتخلي عن سالحها، الذي قا  ووجه

ا بالشعب وبالدولة وعطّل كل المساعي الحميـدة إليجـاد ا كبيرً إّنه ألحق ضررً 

 الحل، كما أعاق بناء الدولة.

تأتي تحذيرات حفتر، قبل لقاء مرتقب بين رئيسي البرلمان عقيلـة صـالح 

ي، لبحث توحيـد السـلطة التنفيذيـة وحـّل والمجلس األعلى للدولة خالد المشر

خالفات القاعدة الدستورية لالنتخابات، وبـالتزامن مـع حـراك سياسـي دولـي 

 إليجاد مخرج لألزمة السياسية.
 

 
 

أعلنت الحكومة اإليرانية عن حل "شرطة األخالق" في  

نشاطها على خ تعليق  بعد  األخيرة  إيران،  االحتجاجات  لفية 

إجراء   القضائية  والسلطة  البرلمان  قرر  فيما  البالد،  في 

 مراجعة لقانون الحجاب. 

ا من  الشهر  ونصف  شهرين  أعلن  تحتجاجاالوبعد   ،

 المدعي العام حل "شرطة األخالق". 

وأعلن المدعي العام اإليراني حجة اإلسالم محمد جعفر  

منتظري إلغاء شرطة األخالق من قبل السلطات المختصة،  

(إيسنا)   اإليرانية  الطالبية  األنباء  وكالة  أفادت    ٤يوم  كما 

 .ديسمبر

إن "شرطة األخالق ليس لها   : وقال منتظري في مدينة قم

 عالقة بالقضاء وألغاها من أنشأها". 

العمر  وأثارت   من  البالغة  أميني،  مهسا  ا، عامً   ٢٢وفاة 

غاضبة،   احتجاجات  األخالق"،  "شرطة  احتجزتها  أن  بعد 

 ووضعت هذه المؤسسة تحت المراقبة العالمية. 

في   القضائية  والسلطة  البرلمان  قرر  السياق،  نفس  وفي 

إلزامي  أصبح  الذي  الحجاب  لقانون  مراجعة  إجراء  ا  إيران 

عام   ويأتي  م١٩٨٣منذ  اندالع  .  عقب  البرلمان  تحرك 

 االحتجاجات الدامية. 

رغم أن الدوريات المشابهة لدوريات التوجيه كانت تعمل  

هذه   نشاط  فإن  إيران،  في  الثمانينيات  منذ  مختلفة  بأشكال 

 .م٢٠٠٥الدوريات تحت هذا االسم بدأ في عام 

تتكون دوريات التوجيه من عربة نقل مجهزة بطاقم من  

يراقب  الذين  أحياًن الذكور  والرجال  النساء،  األماكن  ون  في  ا، 

العامة المزدحمة كمراكز التسوق والساحات ومحطات مترو  

العام"    ،األنفاق "اللبس  تخالف  من  كل  باعتقال  تقوم  ثّم 

 وباألخص الحجاب. 

منشأة   إلى  ُمباشرة  نقلها  يتّم  ما،  "مخالفة"  اعتقال  عند 

مسامعها   على  وتلقى  للشرطة  مركز  إلى  أو  إصالحية 

ثم يُطلق سراحها في    ،محاضرة حول كيفية ارتداء المالبس

 نفس اليوم في العادة بعد حضور أحد أفراد العائلة. 

 



  

 
 



 : اإلمـام علـي بـن أبـي طالـبأمير المؤمنين    قال

وأزلفـك  ،ما زاد في عملـك فـي العاجـل  ،أحمد العلم عاقبة(

 :ما وقف على اللسان، وأرفعـه :أوضع العلم)، و(في اآلجل

ما أصلحت   :خير العلم)، و(ما ظهر في الجوارح واألركان

 .)ما أفسدت به معادك :به رشادك، وشره

لم طلب السالمةالع
واعلم أنه ال علم كطلب : (محمد الباقر  اإلمام   قال

 ).مة، وال سالمة كسالمة القلبالسال

أولى العلم وأوجبه وألزمه 
مـا ال   :أولى العلم بك: (قال اإلمام موسى الكاظم  

ــم عليــك مــا أنــت  :يصــلح لــك العمــل إال بــه، وأوجــب العل

على صـالح  ما دلك :كمسؤول عن العمل به، وألزم العلم ل

مـا زادك فـي   :قلبك، وأظهر لك فساده، وأحمد العلـم عاقبـة

عملك العاجـل، فـال تشـغلن بعلـم مـا ال يضـرك جهلـه، وال 

 ).تغفلن عن علم ما يزيد في جهلك تركه



عبد السالم بن صالح الهروي: سـمعت أبـا الحسـن قال  

 )،ا أمرناي ا أح عبدً رحم هللا(يقول:   الرضااإلمام علي 

يتعلم علومنا ويعلمهـا (، قال:  ؟فقلت له: فكيف يحيي أمركم

 ).الناس، فإن الناس لو علموا محاسن كالمنا التبعونا



قــال اإلمــام المجــدد الســيد محمــد ماضــى أبــو العــزائم 

لْ   ةُ َمااَي ِرعَ   :َدُؤهُ َمبْ   :ِهيُّ ِإللَٰ اُم  ِعلْ لْ ا(  رضوان هللا عليه: تَهُ َحصـَّ

ُهودُ   :عُلُوِم، َوَوَسُطهُ لْ اِمَن   تْ ألَشْـ ا  شـُ ومِ لْ ا  َحّيِ لْ ابِـ   َياِء قَامـَ  ؛َقيـُّ

وْ   بَ جُـ ِه، فَتَحْ َوجـْ لْ ا  َوارُ أَنْـ   تُشـِرقَ   َحتَّىٰ  اِرفِ لْ اَن  كـَ ىٰ   ؛عـَ  َحتـَّ

ا َحِقيقَةُ تَِبيَنةً بِهَ َمِة َجِليَّةً ُمسْ ِحكْ لْ ا َوارِ َراُق أَنْ إِشْ   :َيَراهُ، َونَِهاَيتُهُ 

 ).َياءِ ألَشْ ا

ا: ( ــال أيضــً يْ وق ــَ ــْ لْ اَن ب ةِ لرِّ اِم وَ ِعل ــَ يْ  َعاي ــَ ا ب ــَ ذَاِء لْ اَن َكم ــِ غ

يْ ِعلْـ لْ ا  َجدُ يُوَ   ، فَقَدْ هِ ِملِ تَعْ َوُمسْ  اِبًال َس َمَحلـُّ ُم َولـَ دْ هُ قـَ ُد  ، َوقـَ يُوجـَ

 ).اِبُل َكاَن َمَحلُّهُ َعاِلًماقَّ لْ اوَ ُم ِعلْ لْ اُوِجَد  ىٰ َم، َوَمتَ ِعلْ  قَاِبُل َوالَ لْ ا

ُم  تُكْ   :َربَّاِنيُّ   :ثَةٌ عَاِلُم ثََال لْ وقال: (ا هُ ِحكـَ ُف لـَ اِم، ألَحْ اشـَ كـَ

وَراِنيٌّ  اِني تُكْ  :َونـُ هُ َمعـَ ُف لـَ يٌّ لصـِّ اوَ َماِء ألَسْـ اشـَ  :فَاِت، َوذَاتـِ

هٌ ُمؤَ  ــَّ االَ َممْ  ل اِء َكمــَ وٌق ُدوَن فَنــَ اِنيُّ الــذَّاِت، فَ اِت حــُ بــَّ يَّ  :لرَّ ــَ َن ب

نْ ِحكْ لْ ا ا،    َمةَ عـَ يَّ   :وَراِنيُّ لنـُّ اوَ ِعيَانِهـَ نْ لتََّجلِّـ ا َرارَ َن أَسْـ بـَ  يِ عـَ

ى  لشَّوْ اِب   قُلُوبَ لْ اِرُق  َيحْ   :لذَّاِتيُّ اوَ ِعيَانَِها،   ِ ِق إِلـَ نْ   َّ ٍب َغيْـ   عـَ

 ).َحظُ لْ يُ  َمُصوٍن الَ 



  

  

 :يَا بُنَىَّ 

ــالى: ــاء هللا تع ــى هللا  أولي ــذين أثن ــم ال ه

عليهم في كتابه العزيز، وهو الراسخون فـي 

العلــم الــذين آمنــوا بكــل الكتــاب، وســلَّموا  

قبلـوا علـى هللا متشابهه وعملـوا بمحكمـه، وأ

تعالى بقلوبهم ملتفتين عن الدنيا بالكلية وعـن 

لــوال أن هللا تعــالى رغــبهم لمــا اآلخــرة، و

 رغبوا فيها. وهم نوعان: 

ــوالهم هللا فجــذبهم  النــوع األول: ــوع ت ن

ا بـه وخشـيةً إليه به   ، ومأل قلـوبهم علمـً

منــه، وهــم أصــفياء هللا الســابحة قلــوبهم فــي 

اهم علـى األرض مـع ملكوت هللا تعـالى، تـر

الناس، وقلوبهم في الرفيق األعلى، انكسرت 

على هللا  شية هللا فصـمتوا إقباالً قلوبهـم من خ

بالقلوب والجوارح، غابوا عن الكون األدنـى 

بالكون األعلى، وعن الكـون األعلـى بـالعلي 

العظيم. صـغرت الـدنيا فـي قلـوبهم فنظـروا 

 إليها بعـين ملؤهـا الـبغض فيهـا والزهـد فـي

زينتها. سقاهم ربهم شراًبا طهوًرا فغابوا عن 

كـرتهم بنشـأتهم أنفسهم بعـد معرفتهـا غيبـة ذ

األولى واألخرى، فكـانوا إذا لحظـوا أنفسـهم 

ا، وشـهدوا لحظوا عدًما وطي  ا أو مـاًء مهينـً نـً

النعمة للمنعم، والفضـل للمتفضـل، والوجـود 

، والحيـاة بـالحي، والقيـام بـالقيوم، فكـان  با

يغيبـون إذا   عالم بـين أعيـنهم، الم  الحق  

غاب الناس، وال يحجبون إذا حجـب النـاس، 

م أولياء هللا حقا، وأصـفياؤه صـدقًا، وهـم هو

الصديقون مـن ورثة رسله، وأبدال أنبيائه، و

 .عباده 
ــاني: ــالى  النــوع الث ــاهم هللا تع ــوم اجتب ق

ووفقهم لتحصيل العلم النافع والعمل المقـرب 

ــالى، فتو ــى هللا تع ــرهم إل ــا أم ــم كم ــوا ربه ل

بتوفيقه ومعرفته، فهم بين خوف مقـام الـرب 

  وهـم الـذين قـال  ه العظـيم،لورجاء فض

ـــم:  ــي حقهـ ــالى فـ َولَّ هللاَ هللا تعـ ــَ ن َيتـ ــَ َومـ

واْ  ِذيَن آَمنـــُ ولَهُ َوالـــَّ )، ٥٦(المائـــدة:  َوَرســـُ

انظـر بعـين بصـيرتك   -وشتان بين المقامين  

ه في نور إلى رجل خرج ليقتبس نـاًرا فزج ب 

 القــدس، وواجهــه ســبحانه بالوجــه العلــي،

 واصطنعه هللا ،نواصطفي لكالم رب العالمي 

 

  اإلما موالنا  اإلسالم  سماحة  المجدد حجة  م 
هذا   فى  ماضى  والمسلمين  السيد محمد  الزمان 

العزائم كم  قدَّس  -أبو  سرَّ بكم  ،هللا  هللا    ،ونفعنا 
النافع العلم  لطالب  مرشًدا  وليا  ول  قي  ،وجعلكم 

الَ   أَالَ تعالى:    هللا   ِ َّ أَْوِليَاَء  َعلَْيِهْم    إِنَّ  َخْوٌف 
يَْحَزنُونَ  ُهْم  التكرم    َوالَ  سماحتكم  من  فنرجو 

وصفاتهم   األولياء،  وأنواع  الولي،  بتعريف 
الباطنة،الظاهر وصفاتهم  حتى  ووظيفتهم  ة،  ؛ 

 . فع بهم في الدنيا واآلخرة تنن
 : فأجاب سماحته قائالً 



 

  

ذلك فضل هللا يؤتيه   -لنفسه وأكرمه برسالته  

  ذو الفضل العظيم. ممن يشاء وهللا

وكــذلك يكــون أوليــاء هللا مــن الصــديقين 

ممن رضـى هللا عـنهم ورضـوا عنـه، كـانوا 

مـن خلقـه، مجوًسا فأصـبحوا هـم صـفوة هللا  

ــاده، أولئــك هــم أصــحاب  ــرتهم مــن عب وخي

يؤتيه مـن  ذلك فضـل هللا -  رسول هللا  

وشتان بين من جذبتـه العنايـة بسـابق   -يشاء  

الحسنى فتأدب  بقدر معرفتـه بـه، وخشـى 

هللا بقدر علمه بـه، وبـين عابـد كـادح يسـهر 

ا، أو يلحــظ  ــً ــرى منام ــدح نهــاره لي ــه ويك ليل

مة، أو ينال شهرة، مشهًدا، أو تحصل له كرا

 وإن كان على خير.

ــن أوليــاء هللا المخلصــين شــغلهم هللا  لك

تعالى بذكره عمن سواه، وبحبـه عـن غيـره، 

، فـال الملـك وبالشوق إليه عن الدنيا واآلخرة

وما فيه يلفت أبدانهم، وال الملكوت ومـا فيـه 

انظــر إلــى ثنــاء هللا علــيهم  –يشــغل قلــوبهم 

ْر نَْفَسَك َمَع الَِّذيَن َواْصِب ومدحه لهم بقولـه:  

هُ شِ َيْدُعوَن َربَُّهم ِباْلغََداةِ َواْلعَ  ّيِ يُِريـُدوَن َوْجهـَ

ــَ  َوالَ  ــُد ِزين ْنُهْم تُِري اَك عــَ ــَ ُد َعْين ــْ اةِ تَع ــَ  ةَ اْلَحي
هؤالء هم الـذين مـنحهم هللا   -)  ٢٨(الكهف:  

تعـالى تأويـل كالمــه سـبحانه وكـالم رســوله 

فشـهدوا   حتى زال البـين مـن البـين،  ؛

ــهدوا أنفســهم  ــه، وش ــا فــي كالم الحــق جلي

المقـام   وا إلـىعرفسا  بحقيقتها في كالمه  

ــنهم،  ــه ع ــنهم ويرضــى ب ــه هللا م ــذي يحب ال

أولئك الذين  - والتفتوا بكليتهم عما سواه  

 اصطفاهم هللا لحضرته العلية.

والعطية عندهم كالبلية فيشـهدون المبلـي 

والنقمـة في الخير والشـر، ويفـرون بالنعمـة  

فســـوط النقمـــة يـــردهم إلـــى هللا،  -إلـــى هللا 

هللا تعـالى، فهـم   ىلـوروض النعمة يجـذبهم إ

فارون إلـى هللا تعـالى فـي الحـالين ومقبلـون 

هـذا أبـو بكـر الصـديق   -هدينعليه في المشـ

   كان على كرسـي الخالفـة عـن رسـول

، ومع هللا، وعلى بساط الخالفة عن ربه 

كــان عليــه مــع ذلــك فلــم يتغيــر حالــه الــذي 

وهـو   في الغار، فإنـه    رسول هللا  

ومـع هللا     في الغار كان مع رسول هللا

فحصل له األنس واألمن مـن مضـار الـدنيا. 

وهــو علــى كرســي الخالفــة مــع  وكــان 

ــلت لــه الخشــية  ــع هللا فحص ــول هللا وم رس

والرهبة من هللا تعالى مع األمن مـن مضـار 

 .الدنيا

ــا فرضــه  ــى هللا تعــالى بم * التقــرب إل

ــ ــيهم، والمس ــه راعل ــر  عة إلي ــل الب بنواف

 ؛وحسن معاملـة النـاس، كـل بحسـب منزلتـه

حتى يكونـوا قـد قـاموا بحـق الوراثـة. ومـن 

ــنة أو  ــة أو س ــرك نافل ــام وت ــذا المق ادعــى ه

فريضة مـع االسـتطاعة فلـيس مـنهم ألن هللا 

ِم وَ تعالى يقول عـنهم:   ي اْلِعلـْ ُخوَن فـِ اسـِ الرَّ

ا ــَ ــِد َرّبِن ْن ِعن ــِّ لٌّ م ــُ ِه ك ــِ ا ب ــَّ وَن آَمن ــُ (آل  َيقُول

)، واإليمـان هـو التصـديق. ومـن ٧عمران:  

صدق بالوعد والوعيد واألمر والنهـي كيـف 

 يخالف هللا سبحانه؟!. 

* التجافي عن التوسـعة فـي مـالذ الـدنيا 

 حتى ال ينـال منهـا إال مـا  ؛وشهوات البهيمية

ال بد له منـه فيكونـون أشـبه بالمالئكـة مـنهم 

باألناسي، ومن الناس مـن هـم أشـبه بالبهـائم 

ــان ــنهم باإلنسـ ــل  ؛مـ ــغلوا بالمأكـ ــم شـ ألنهـ

حتـى صـارت بطـونهم   ؛والمشرب والمـنكح

كأنها قبـور للحيوانــات. ومـن لـم يزهـد فـي 

 الدنيا فليس ممن أثنى هللا تعالى عليه. 

الـة إز* السعي بين النـاس باإلصـالح، و

 ما في النفوس من الجفاء. 

* أنهم يحـكمون بالحق وبه يعدلون. فهم 

الشهداء  ولو علـى أنفسـهم ال تأخـذهم فـي 

ــون   ــبون  ويرض ــم، يغض ــة الئ هللا لوم

 تعالى. 

* أنهم يحبـون القبـور واألمـاكن الخربـة 

ــراء  ــون الفقـ ــذكير، ويجالسـ ــار والتـ لالعتبـ

علـيهم  وأصحاب العاهات ليشـهدوا نعمـة هللا

ــالى،  ــكرهم  تعــ ــدوم شــ ــالمة، وليــ بالســ

ويتباعدون عن أهـل الثـراء والمتكبـرين فـي 

 األرض خوفًا من الفتنة. 

ــة الوالــد،  ــر منزل ــون الكبي ــم ينزل * أنه

والمســاوي منزلــة األخ، والصــغير منزلــة 

االبــن، فيعطــون لكــل نــوع حقوقــه الواجبــة 

عليهم له معاملـة  تعـالى ولـو لـم يقـم أحـد 

ب لهم، ألنهم إنما يعـاملون هللا تعـالى، اجبالو

أعمالهم بـالقرآن والسـنة، وأحـوالهم بـالقرآن 

والسنة، واألنوار تسبق ألفاظهم عنـد البيـان، 

ــر،  ــل التعبي ــوبهم قب ــوح مــن قل واألســرار تل

والحقائق تتجلى للسامع قبـل التصـوير، ذلـك 

لما جملهم هللا به من الخشية منه، والعلـم بـه 

 .سبحانه

ــن هللا  ــية م ــة فالخش ــا صــفاتهم الباطن أم

تعــالى لمــا عمــرت بــه قلــوبهم مــن العلــم بــه 

سبحانه، والرحمـة بجــميع الخلـق مـن نبـات 

وحيــوان وإنســان، والشـــوق الشــديد إلــى هللا 

تعالى لما انكشف لهم من آيات جماله العلي، 

ه والرهبة منه سبحانه لما تجلى لهم من جالل

ه، والحــب الخــالص فــي هللا ظمتــوعزتــه وع

، تعالى و تعالى، والخوف مـن مقامـه  
وكيف ال، وقد صاغ هللا نفوسهم مـن أصـفى 

جواهر النفوس. زكى هللا نفوسهم فتجلت لهم 

الحقائق جلية، واألسرار علنية، وواجهها هللا 

ظاهًرا حيثما   بوجهه الكريم فكان وجهه  

 ولوا وجوههم.

ــ ــفات ظ ــم ص ــوله ــوي ة ن اهرة وباطن ط

ألن العقول ال تسـعها، وكيـف تسـع   ؛بساطها

العقــول صــفات قــوم أحــبهم هللا، ورضــي 

عنهم، وأقسم بهم، وتكلم على لسانهم، وأثنـى 

لـه سـبحانه،  عليهم ومدحهم، وأقـامهم عمـاالً 

وأشهدهم مشاهد سـجد العقـل علـى أعتابهـا، 

واستجاب لهم وصار معهـم وعنـدهم؟!. قـال 

عَ إِنَّ  تعالى:   َ مـَ م  الـَّ ّ ِذيَن هـُ الـَّ واْ وَّ ِذيَن اتَّقـَ

ُنونَ  ْحســِ ــي الحــديث ١٢٨(النحــل:  مُّ )، وف

قُلُوبُُهْم ِمْن أَْجِلي)   ْلُمْنَكِسَرةِ ٱالقدسي: (أََنا ِعْنَد  

[روي في البدايـة للغزالـي]. وقـوم هللا معهـم 

وعندهم كيف تبين العبارة حالهم، أو تكشـف 

، يكـون يمكن أن  !. هذا الهم؟اإلشارة أسرار

ــوار  ــكاة األن ــن مش ــبس م ــوار تقت ــا أن ولكنه

المحمدية، وأسرار تواجه بها النفوس الزكية 

(الشمس)،   قَْد أَْفلََح َمن َزكَّاَهاقال تعالى:  

ن وقال تعالى:  ا أُْخِفَي لَُهم ّمِ فَالَ تَْعلَُم َنْفٌس مَّ

انُوا يَعْ  ــَ ا كـ ــَ َزاء بِمـ ــَ يٍُن جـ ــْ ةِ أَعـ رَّ ــُ ونَ قـ ــُ  َملـ
 .)١٧لسجدة: (ا

 عـنوفي اللقـاء القـادم نواصـل الحـديث  

 .وظيفة األولياء إن شاء هللا تعالى



 

 
 

 ) ٧(ان ــن ــحض الــيــن فــم  مان ـــاإليم ــراعــب
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

٣٢ 

أحبائي؛ نواصل الحديث عـن العبـادة، فهـي سـلم 

لمسلم، وطريق من طرق نجاته، وقد عرضـنا لترقي ا

ا عن الطهـارة، تعـالوا بنـا نطـرق ا يسيرً من قبل نزرً 

 .باب الصالة فهي الركن الثاني من أركان اإلسالم



َال قال تعـالى:   لََواِت والصـَّ ى الصـَّ اِفُظواْ َعلـَ  ةِ حـَ

ِ قَاِنِتي  َّ ِ  .)٢٣٨ البقرة:( نَ اْلُوْسَطى َوقُوُمواْ 

 أصلي: لماذا 

ــه أل -١ ــيته وقوتـ ــه وقدسـ ــه وعظمتـ ن هللا بجاللـ

وإن لم يتفضل علينـا بنعمـة   ،وقدرته وهيبته يستحق العبادة لذاته

 واحدة. 

َدم، وأنعــم علينــا  -٢ لشــكر هللا ســبحانه الــذي خلقنــا مــن العــَ

ة، وهدانا إلى صراطه المسـتقيم، فمـا مـن ن بالنعم الظاهرة والباط

 عطاء ونعمة إال من هللا سبحانه. 

، وهذا هو جمـال ألن ا  -٣ لصالة بها التذلل  والخضوع 

ــد ــذل  ؛العب ــد: ال ألن جمــال هللا: العــز واالســتكبار، وجمــال العب

 واالنكسار. 

ألن بصــالتي تصــلي جميــع العــوالم والمخلوقــات أثنــاء  -٤

ه حرارة الشمس، فمتـى قمـت مصـلًيا صـلت ب صالتي، فجسمي  

 .  من خاللي الشمس 

من الطيور والنباتات والمـاء، فـإذا صـليت وأن جسمي نبت  

 صلى الطير والنبات والحيوان من خاللي. 

ــإذا صــليت صــلت  ــادن األرض، ف ــه مــن مع وأن جســمي ب

 المعادن  من خاللي. 

لت صـوعن يميني وشمالي مالئكة، فإذا قمـت إلـى الصـالة  

 المالئكة معي  سبحانه. 

 أركان اإلسالم: ألن الصالة جمعت جميع  -٥

فأنا في صالتي ال آكل وال أشرب، والصيام ال أكل فيـه وال 

 شرب. 

وأنـا أتجـه للكعبــة حـال الصــالة كالـذي يــؤدي 

 فريضة الحج. 

وأنا فـي صـالتي قـد تركـت التجـارة وعملـي؛ 

  كالذي يؤدي الزكاة. فهذا يعد بذالً 

أشـهد أن ال إلـه إال   ا في التشهد أقول:وأن   ذاوك

هللا وأشـــهد أن محمـــًدا رســـول هللا، وهـــو ركـــن؛ 

 وأعظم أركان اإلسالم. 

ــل  -٦ ــادة كـ ــالتي عبـ ــي صـ ــع فـ ألن هللا جمـ

 المخلوقات: 

فجعل قيامنا في الصالة صفوفًا كقيام المالئكة الحافين حول 

 العرش. 

  موات.لسوجعل تسبيحنا وتحميدنا فيها كتسبيح عمار ا

وجعل ركوعنا ذال  نزوًال إلى درجة الحيوانات وتواضعًا 

 للرب جل جالله. 

وجعل سجودنا نزوًال إلى رتبة النباتات حيث أجعل وجهـي 

 على األرض كالنبات. 

وجعل جلوسي في الصـالة للتشـهد كالجبـال والـتالل وهـذا 

 تنزل لرتبة الجمادات. 

 وخضـوًعا لعظمتـه زالً نشـكر هللا بقـدر كـل رتبـة تنـفكأننا  

 سبحانه. 

 ألن الصالة تذكرني دائًما بقدرة هللا سبحانه: -٧

ن الـذي أتـى بضـوء النهـار وذهـب   - ففي صالة الفجـر: مـَ

 بظلمة الليل؟؛ أليس هو هللا؟. 

سَّ والحركــةَ  َي الحــِ ي وأعــاد لــِ ن الــذي رد علــيَّ ُروحــِ ومــَ

 فأسارع لصالة الفجر وشكر هللا سبحانه؟.  

ن الظهر: أة  في صال  - رى قدرة هللا في قرص الشـمس، مـَ

ا عـن مكانـه ا بسـيطً من األرض قـدرً   الذي أوجده؟، ولو اقترب

ــيط لتجمــدت  د بقــدر بس ــُ ــو َبع ــالي الحترقــت األرض، ول الح



 
  

 ٣٣ 

 األرض، أرى هذه الشمس مقهورة با سبحانه. 

إذا انتصف النهار فأسـارع لصـالة الظهـر، أشـكر هللا علـى 

 علَيَّ من خالل الشمس.  هللالنعم التي أنعمها 

مثلـه أو أكثـر تـذكرُت صالة العصر: إذا صار كـل شـيء   -

ا علـى الـنعم المتواليـة زواَل الدنيا، فأسارع لصالة العصر شـكرً 

 علينا في الدنيا واآلخرة. 

صالة المغرب: َمن الذي قهر الشمس وذهب بالنهار وأتى   -

بالليل؟، أتحقق بقدرة هللا على فناء األشياء والمخلوقات، فأسارع 

 .  لصالة المغرب وأتحقق أن البقاء 

صالة العشاء: إذا غاب النهار تماًما وظهرت فحمـة الليـل   -

 ات. أسارع لصالة العشاء، لشهودي قدرة هللا التي أبدعت الكائن 

ألن الصــالة بهــذه الكيفيــة مــن قيــام وركــوع وســجود ال  -٨

توجـد بهــذه الكيفيـة فــي الملـل األخــرى، وبالتـالي تجلــب الــذهن 

 يمان. الصافي والقلب النقي، وأذوق بها حالوة اإل

 ألن الصالة تذكرني بأيام هللا:  -٩

صالة الصبح: تذكرني بيوم جمع األرواح في صعيد واحد   -

 . )١٧٢ األعراف:( ْسُت ِبَربُِّكمْ أَلَ وهو يوم: 

صالة الظهر: تذكرني بيوم بطن األم، ومـا تفضـل هللا بـه   -

 علَيَّ من نعمه الوفيرة، ولم يكن لي سن تقطع؛ وال يد تبطش. 

 ة العصر: تذكرني بيوم وجودي في هذه الحياة الدنيا. صال -

 صالة المغرب: تذكرني بيوم البرزخ.  -

ني بيوم اآلخرة حينما يجمع هللاُ العبـاَد صالة العشاء: تذكر  -

 في صعيد واحد للحساب. 

 ألن الصالة تدعو للعلم والعمل واإلنتاج والصناعة: -١٠

 لنسيج. صناعة الغزل اتر العورة: س -

 علم االجتماع.صالة الجماعة:  -

 علم الهندسة.بناء المساجد:  -

 علم الطب.: الوضوء -

 علم الجيولوجيا. التيمم: -

 علم الفلك. الِقْبلَة: -

ــي،  -١١ ــر والبغ ــاء والمنك ــى عــن الفحش ألن الصــالة تنه

لـه نـوًرا فـي ويغفر هللا بها الـذنوب واآلثـام، وتجعـل المصـلي  

وجهه، ولـيس بينـه وبـين النـاس خصـومات أو ضـغائن، وبهـا 

 .طهرة النفس وجلب صحتها، وإزالة النجاسات

 لذلك:

نـاه مـن النقطـة تارك الصالة أضاع جميع الخير الـذي ذكر

ــدنيا  ــي ال ــة ف ــتحق العقوب ــرة، واس ــة عش ــى الحادي ــى حت األول

 واآلخرة. 

 لصالة يعاقب باآلتي:فالمتهاون بأمر ا

 في الدنيا:

 ترفع البركة من رزقه.  -١

 ينزع منه نور الصالحين.  -٢

ا فــي قلــوب المــؤمنين وتكثــر عليــه  -٣ يكــون مبغوضــً

 الخصومات.

 عند الموت:

 عطشان ولو شرب ماء األنهار. تقبض ُروحه وهو  -١

 يشتد عليه نزع ُروحه.  -٢

 يُخاف عليه زوال اإليمان. -٣

 في القبر:

 يشتد عليه سؤال منكر ونكير.  -١

 تشتد عليه ظلمة ووحشة القبر.  -٢

 يضيق عليه قبره. -٣

 يوم القيامة:

 يشتد عليه الحساب.  -١

 غضب المولى سبحانه عليه.  -٢

 يشتد عليه العذاب. -٣

ا   قال سيدنا المصطفى   فيما يرويه عن رب العـزة: (يـَ

ا هللاُ الـِذي  ا، فأنـَ اْبَن آَدم؛ َال تعجز أن تقوَم بين يديَّ مصلًيا باكيـً

 .اقتربُت ِمن قلبِك؛ وبالغيِب رأيَت نُوِري)



  

 

 

 

 

 

 

 ر تو ألستاذ الدكا

 يةبو حلالدين أنور 

 ئريةزارية اجلهو اجلم
 

 

إلهي.. أيها النور الهادي الذي أعطى 
كل شيء خلقه، ثــم هــداه ســواء الســبيل.. 
ــن  ــو.. وم ــى العل ــفل إل ــن الس ــي م ليرتق
النقص إلى الكمــال.. ومــن الحجــاب إلــى 

 المشاهدة.
لوال نورك الــذي أخرجــت بــه خلقــك 

وات امن عالم الظلمات، لما ظهرت السم
ورة واألرض، ولما بدا العــالم بهــذه الصــ 

 البديعة التي نراها.. 
فنحن نرى كل شــيء بنــورك، ولــوال 
نورك لعشنا مثل ذلك األكمه األصم الذي 
ــالم  ــالم األصـــوات، وال عـ ال يعـــرف عـ
األلوان، وال عــالم األحاســيس، وال عــالم 

ــار.. وال أي ا ــالم األفكـ ــاعر، وال عـ لمشـ
 عالم من العوالم.

ــه  ــألت بـ ــذي مـ ــا رب الـ ــورك يـ بنـ
 شياء.. أحاسيسنا أدركنا األ

وبنـــورك يـــا رب عرفنـــا األشـــياء.. 
ــا  واهتـــــدينا إلـــــى أســـــمائها وحقائقهـــ

 وخصائصها..
فلوال نورك الذي نورت بــه أبصــارنا 
وبصائرنا ما ميزنا بــين مــا يضــرنا ومــا 

 ينفعنا..  
ما اهتدينا في حياتنا إلــى نورك ولوال  

شيء.. فأنت الهادي الذي أنقذ خلقــه مــن 
خلقــه   الضالل، وأنت النور الــذي أخــرج

 من الظلمات.

وأنت الذي علمتنا كيف نأكــل وكيــف 
 نشرب، وكيف نلبس.. 

ــى  ــا إلـ ــرد نزولنـ ــا بمجـ ــد علمتنـ وقـ
األرض كيف نستر أنفســنا، ونتجمــل بمــا 

اأنزلته من ثياب، فقلــت:   ي  يــَ ْد   بَنــِ آَدَم قــَ
ا  أَْنَزْلنَا َعلَْيُكْم ِلبَاًسا يَُواِري َسْوآتُِكْم َوِريشــً

ِ   َوِلبَاُس التَّْقَوى َّ ذَِلَك َخْيٌر ذَِلَك ِمْن آيَاِت 
 ).٢٦األعراف: ( لَعَلَُّهْم يَذَّكَُّرونَ 

ثم حذرتنا أن تتالعــب الشــياطين بمــا 
اأنزلته لنا، فقلت:   ي آَدَم َال يَْفتِنَــ   يــَ نَُّكُم َبنــِ

ِة  ــَّ َن اْلَجن َوْيُكْم مــِ ــَ َرَج أَب ا أَخــْ ْيَطاُن َكمــَ الشــَّ
هُ مَ يَْنِزعُ َعْنُهَما ِلبَاَسهُ  ا ِليُِريَُهَما َسْوآتِِهَما إِنــَّ

َرْونَهُ  ا يََراُكْم هَُو َوَقبِيلُهُ ِمْن َحْيُث َال تــَ ْم إِنــَّ
و  نَ َجعَْلنَا الشَّيَاِطيَن أَْوِليَاَء ِللَِّذيَن َال يُْؤِمنــُ

 ).٢٧األعراف: (
وهكذا علمتنا كيف نتحــول إلــى بشــر 

 ممتلئين بالحضارة والمعارف والعلوم..
، وأنــت الــذي هــديت م منكولفكل الع

خلقك إليها، ولوال هدايتك ما اهتــدوا إلــى 
 شيء.. 

وكل االكتشــافات واالختراعــات هبــة 
من هباتــك لعبــادك، ليعيشــوا حيــاة مليئــة 

ــة، وليتفرغــ  ــة والراح ــدها بالطمأنين وا بع
 لمعرفتك، وعبادتك، وسلوك طريقك.

فأعوذ بك يــا رب أن يتوجــه شــكري 
ــرين والمك ــاء والمفكــــ فين شــــــ تللعلمــــ

ــه بشـــكري  ــم ال أتوجـ والمختـــرعين.. ثـ
م يصلوا إلى شيء.. فأنت إليك.. فلوالك ل



  

 

الهــادي الــذي دلهــم، وأنــت المعلــم الــذي 
 علمهم.

 تصــفوا، ثــم بيتًــ  بنيــتأنــت يــا رب 
 فيــه مــن خصــائص تاره مــا أودعــ لــزو

ولطائف.. فأمــا المتنــورون بنــورك، فقــد 
ــى  ــك، وبفضــلك، وســبحوك عل فرحــوا ب

ــدوكجميــ  ــنعك، وحم ــل  ل ص ــى جمي عل
ــوا فضــلك ــد غفل ــون، فق .. وأمــا المحجوب

ــف  ــن اكتش ــكرون م ــوا يش ــك، وراح عن
ــه بعــض مظــا ــون ب هر صــنعتك، ويحجب

ــوال  ــفه ل ــن ليكتش ــم يك ــه ل ــع أن ــك.. م عن
 داللتك.

عضــهم يــذكر ذلــك الــذي لقد سمعت ب
ــدل أن  ــائي، وب ــرع المصــباح الكهرب اخت
يكتفي بشكره، راح يلحد في آياتك، ويمن 

ــه  ــذكر أب ــك.. وي ــتعلي ــواله لغرق ــه ل  ن
 البشرية في الظلمات.

وهو يعلم أن ذلــك المصــباح لــم يكــن 
ليعمل لوال الكهرباء التي ليست سوى آية 
من آياتك.. ومثل ذلك الزجاج واألســالك 

هــا المصــباح.. ومثــل ذلــك التــي صــنع ب
العقل الذي جعله يفكــر ذلــك التفكيــر.. أو 

 يهتدي لذلك الصنع.
بمــا تحجب من تشــاء  لكنك ـ يا رب ـ

 تشاء.. 
لقد حجبــت قــارون عــن معرفــة ســر 
ــه،  ــر بعلمـ ــراح يفتخـ ــه؛ فـ ــلك عليـ فضـ
ــئ  ــو ممتل ــم، وه ــال له ــد ق ــاك.. لق وينس

 ِديإِنََّما أُوِتيتُهُ َعلَى ِعْلٍم ِعنْــ بالكبرياء:  
 ).٧٨القصص: (

وهكـــذا فعـــل أقـــوام األنبيـــاء الـــذين 
توهموا أن ما وصــلوا إليــه مــن معــارف 

معــارفهم  ســل هللا، مــع أنيغنــيهم عــن ر
ســوى هبــة إلهيــة ليشــكروه، ال ليســت 
 ليكفروه.

لقــد قــال هللا تعــالى يــذكرهم، ويــذكر 
ــابهم:  ــبب حج لُُهْم س ــُ اَءتُْهْم ُرس ــَ ا ج ــَّ فَلَم

ــُ  اِت فَِرح ــَ ِم بِاْلَبيِّن ــْ َن اْلِعل ــِ َدهُْم م ــْ ا ِعن ــَ وا بِم
تَْهِزئُونَ  ــْ ِه يَس ــِ انُوا ب ــَ ا ك ــَ ْم م ــِ اَق بِه ــَ  َوح

 ).٨٣غافر: (

جبني العلــم يا رب.. فأعوذ بك أن يح
عنك.. فالعلم ليس سوى نور من أنوارك 
التــي تــدلنا عليــك.. لكنــه قــد يتحــول إلــى 
ــتكبرين  ــوب المس ــي قل ظــالم وضــالل ف

ق، بــدل أن الذين يحتجبون به عن الحقــائ
 يهتدوا به إليها.

يا رب.. أنا أعلــم.. بــل أوقــن أن كــل 
االكتشـــافات واالختراعـــات فضـــل مـــن 

ــل ــي وإن  ك..فض ــك.. وإن ــن آيات ــة م وآي
شكرت أولئك الوســطاء الــذين اكتشــفوها 
أو اخترعوها إال أن شــكري األول لــك.. 

ألنه لوالك لم يصلوا   ؛وحمدي العظيم لك
 إلى شيء.

ــذي أوصــلتهم، ــت ال ــذي  فأن ــت ال وأن
دللتهم، وأنت الذي علمــتهم، وأنــت الــذي 
ــى  ــك وفضــلك عل ــتهم وســائط رحمت جعل

لك، ولتختبــر ن فضــ عبادك.. لتــرزقهم مــ 
إيمانهم بك، وهل يجعلــون النعمــة وســيلة 

 ا بينهم وبينك؟إليك، أم يجعلونها حجابً 
يا رب أنا أنظر إليهم مثلما أنظر إلى 
النحــل الــذي هديتــه.. ولــوال هــدايتك مــا 

طاع أن يبنــي مســاكنه بتلــك الهندســة اســت
 البديعة..

لقــد أوحيــت لــه.. كمــا أوحيــت لكــل  
بــاحثين.. لقــد والالمخترعين والمكتشــفين  

َوأَْوَحى َربَُّك إِلَى النَّْحِل قلت تذكر ذلك:  
َجِر  َن الشــَّ ا َومــِ أَِن اتَِّخِذي ِمَن اْلِجبَاِل بُيُوتــً

ا يَْعِرُشوَن   ْن ُكّلِ الثََّمَراِت ثُمَّ ُكِلي مِ   *َوِممَّ
فَاْسلُِكي ُسبَُل َربِِّك ذُلًُال يَْخُرُج ِمْن بُُطونَِها 

اِس إِنَّ ٌف  َشَراٌب ُمْختَلِ  أَْلَوانُهُ فِيِه ِشفَاٌء ِللنــَّ
ُرونَ  ْوٍم يَتَفَكــَّ ةً ِلقــَ َك َآليــَ ي ذَلــِ النحــل: ( فــِ

٦٩، ٦٨.( 
وقــد ذكــرت فــي كلماتــك المقدســة أن 

بل فــي معرفــة البشر عندما تاهت بهم الس
كيفية التعامل مع موتاهم أرسلت الغــراب 

ُ ليهديهم.. لقد قلت تذكر ذلــك:  َّ َث  َفبَعــَ
َف رَ غُ  ــْ هُ َكي ــَ ي اْألَْرِض ِليُِري ــِ ُث ف ــَ ا يَْبح ــً اب

ْزُت   يَُواِري َسْوَءةَ أَِخيِه قَاَل يَا ا أََعجــَ َوْيلَتــَ
ْوءَ  ةَ أَْن أَُكوَن ِمثَْل َهذَا اْلغَُراِب فَأَُواِرَي ســَ

اِدِمينَ  ــَّ َن الن ــِ بََح م ــْ ي فَأَص ــِ ــدة: ( أَخ المائ
٣١.( 

ــً  ــم نوح ــذي عل ــت ال ــت أن ــذا كن ا وهك
نَعِ فلك، وقلت لــه:  ال  كيفية صناعة َواصــْ

ي  اِطْبنِي فــِ ا َوَال تُخــَ ا َوَوْحيِنــَ َك بِأَْعيُنِنــَ اْلفُلــْ
 ).٣٧هود: ( الَِّذيَن َظلَُموا إِنَُّهْم ُمْغَرقُونَ 

ــم ــذي عل ــوب  وهكــذا كنــت أنــت ال أي

ْض كيف يداوي مرضه، وقلت له:   اْركــُ

ص: (  بِِرْجِلَك َهذَا ُمْغتََسٌل بَاِرٌد َوَشَرابٌ 

٤٢(. 

ــت و ــذا كنـ ــب أو هكـ ــل طبيـ وراء كـ

صـــــيدلي أو مهنـــــدس أو مختـــــرع أو 

 مكتشف..  

أما أصــحاب البصــائر، فيبصــرونك، 

كمــا يبصــرونهم، ويعلمــون أنــك األصــل 

 ،وأنــك المعلــم وهــم التالميــذ ،وهــم التبــع

وأنـــك الهـــادي وهـــم المهتـــدون.. لكـــن 

ــوبين، يــــرونهم، وال يرونــــك،  المحجــ

ــدونك ــدونهم، وال يعبـ ــجدون  ،ويعبـ ويسـ

 ا لك.ا لهم، وال يسجدون شكرً كرً ش

فاهــدني يــا رب للحقــائق التــي تنــزع 

ر قلبــي بــالنور ن عيني الغشــاوة.. ونــوِّ ع

الــذي يكشــف لــي أســرار األشــياء.. فــال 

يمكننــــي أن أعرفــــك، وأنــــا محجــــوب 

ر الحقــائق، بــالطالء والبهــرج الــذي يــزوِّ 

 .وال يدل عليها



  

 
  

 

 

 

كانت سرية   من الهجرة   فى شهر جمادى األولى سنة ثمان 
مدينة   ي ، وهباألردن ك رْ ومؤتة موضع معروف عند الكَ   مؤتة،

ظم مكانة هذه السرية  من عمل البلقاء معروفة بالشام.. ومن عِ 
كثرة جيش المسلمين  ل ؛(غزوة)ه صحيح فى اها البخارى سمَّ 

.   فيها، وإن لم يخرج فيها النبى 

تلوا فى  قالذين  هو الثأر ألصحاب رسول هللا  بها: قيل سب
.. وقيل: إن سبب السرية  حٍ الَ طْ سرية كعب بن عمير إلى ذات أَ 

بعث الحارث بن عمير األزدى بكتاب إلى   أن رسول هللا  
يل بن  حبصرى بالشام، فلما نزل مؤتة تعرض له شرملك بُ 

ن  الشام فقال: أي وهو من أمراء قيصر على  عمرو الغسانى،
مه  ا ثم قدَّ من رسل محمد؟ قال: نعم، فأوثقه ربطً  كد، لعل تري

رسول غيره، فلما   قتل لرسول هللا  فضرب عنقه، ولم يُ 
ا من  ذلك اشتد األمر عليه.. وجهز جمعً   بلغ رسول هللا  

  ،أصحابه وعدتهم ثالثة أالف وبعثهم إلى مقاتلة ملك الروم
ر عليهم مواله زيد  ل أمَّ ا ب ا واحدً ائدً ر عليهم ق وألول مرة لم يؤمِّ 

فإن   ، وقال: إن أصيب زيد فجعفر بن أبى طالب،بن حارثة  
المسلمون    أصيب فعبد هللا بن رواحة، فإن أصيب فليرتِض 

ا.. فى إشارة إلى شدة  رجالً من بينهم يجعلونه عليهم أميرً 
. وعظم األمر 

ن  إلى زيد ب ه لواًء أبيض ودفع وعقد لهم رسول هللا  
أتوا مقتل الحارث بن عمير، وأن يدعوا  أن ي  وأوصاهم   ،حارثة

نوا عليهم با  اإلى اإلسالم، فإن أجابوا وإال استع  كمن هنا
تبارك وتعالى وقاتلوهم. 

ل المسلمون من المدينة  صلما ف ذكر صاحب السيرة الشامية:  
بن   يلُ بِ حْ رَ سمع العدو بمسيرهم فتجمعوا لهم وقام فيهم ُش 

م الطالئع أمامه.  ألف، وقدَّ مائة نى فجمع أكثر من ساغعمرو ال
القرى بعث أخاه سدوس بن عمرو   ي وادفلما نزل المسلمون  

فى خمسين من الكفار فاقتتلوا مع المسلمين، وانكشف أصحاب  
، وخاف شرحبيل بن عمرو فتحصن وبعث  سدوس بعد مقتله

أًخا له يقال له: َوْبُر بن عمرو. 
الشام، وبلغهم   ن أرض م  -عانطق مُ نْ وتُ   -انٍ عَ ون مَ مونزل المسل

كثرة العدو فأقاموا على معان ليلتين، وبلغ المسلمين أن هرقل  
البلقاء فى مائة ألف من مشركى الروم مع   مآب من أرض نزل 

من قبائل   اءَ رَ هْ اعة وبَ ضَ ام وقبائل قُ ذَ م وجُ خْ ما انضم إليه من لَ 
ل. حبي وهم الذين جمعهم شر ، العرب يبلغون مائة ألف

القوم كانوا مائتى ألف من الروم وخمسين  : أن وجاء فى رواية
ب ومعهم خيول كثيرة. رلعا من 
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فــى األمــر وقــالوا:  تشــاور الصــحابة 
فنخبــره بكثـــرة  ب إلــى رســول هللا نكتــ

دنا بالرجال، وإمـا أن يأمرنـا مِّ عدونا، فإما أن يُ 
 بأمر فنمضى له.
علـى   هللا بن رواحة    عبدُ   فشجع الناسَ 

المضى بعد إقامة الليلتـين وقـال لهـم: (يـا قـوم 
هم تطلبـون وهللا إن التى تكرهـون للتـى خـرجت 

الشــهادة، ومــا نقاتــل النــاس بعــدد وال قــوة وال 
كثرة، وما نقاتلهم إال بهـذا الـدين الـذى أكرمنـا 

ن، إمـا ي وا فإنما هى إحدى الحسني قُ ، فانطلِ هللا به
، )ينت المنــزل ظهـور وإمـا شـهادة وليسـت بشـرِّ 

 فقال الناس: صدق وهللا ابن رواحة.
فمضــوا إلــى مؤتــة، ووافــاهم المشــركون، 

ر يـمنهم من ال قبل ألحد به من العدد الكث   فجاء
 ،والســالح والخيــول ،ائتى ألــفالزائــد علــى مــ

للقــوة  اوالــديياج والحريــر والــذهب، إظهــارً 
 .)١(والشدة بكثرة أموالهم وآالت حروبهم

المجدد السـيد محمـد ماضـى اإلمام    يكشف
علـى هـذا الموقـف فـى الـدليل    أبو العزائم  

وفى هذا دليل على فـرط :  فيقولكتابه (النجاة)  
كلهم وبهم، وتـووة قلوق،  شجاعة الصحابة  

ألنهم باعوها  ؛على هللا، وعدم مباالتهم بأنفسهم
 تعـالى، إذ أقــدم ثالثــة آالف علــى أكثــر مــن 
مائتى ألف، أصحاب حروب وشدة، وهذا إنمـا 
هو لما وقر فى قلوبهم، واطمأنت عليه نفوسهم 

َلَنا:  عـالىمن الثقة بقـول هللا ت  ُر ُرسـُ ا لََننصـُ  إِنـَّ
ِذيَن آ ــَّ واَوال ــُ ــالى: )٥١(غــافر:  َمن ــه تع ، وقول

 ََوإِنَّ ُجنَدَنا لَُهُم الغَاِلبُون  :١٧٣(الصـافات ،(
ــالى:  ــه تعـ ُر وقولـ ــْ ا َنصـ ــَ ــا َعلَْينـ اَن َحقـ ــَ َوكـ

 ).٤٧(الروم:   )٢(الُمْؤِمِنينَ 


ــركو ــلمون والمشـ ــى المسـ ــل والتقـ ن فقاتـ

تـل فقا ،األمراء الثالثة يومئذ على أرجلهم 
ومعـه رايـة رسـول   رثـة  ا زيد بـن حايدن س
،  أى: لــواؤه، وقاتــل المســلون معــه علــى

 .ا بالرماح عًن ط لَ ِت حتى قُ  ؛صفوفهم
 فأخذ اللواء سيدنا جعفر بن أبى طالب 

حتــى إذا ألحمــه  ؛فقاتــل بــه وهــو علــى فرســه
ل عــن فـرس لــه نـز القتـال، وأحــاط بـه العــدو

 ،سـيف(ضرب قوائمهـا بال، أى: شقراء فعقرها
، وهو أول رجـل عقـر فرسـه لَ ِت حتى قُ   ؛تلقاو

من المسلمين، وفرسه أول فرس عقر فى سبيل 
ــه  ــر فرس ــا عق ــً  هللا، وإنم ــذه خوف ا أن يأخ

الكفار فيقاتلوا عليه المسـلمين، وألن يقاتـل وال 
، فإنه لما فر ففيه دليل على فرط شجاعته  ي 

 ها، فقطعت يمينـقاتل قتاالً شديدً   ذ اللواء  أخ
فقطعت يساره فاحتضنه، وقاتـل   ه،ساربي   هخذفأ

ا، وعمـــره إحـــدى حتـــى قتـــل، وكـــان صـــائمً 
وتسـعون   فيه بضـعٌ   دَ جِ وُ وَ   ،  ةوأربعون سن 

ليس   حوطعن برم  ا ما بين ضربة بسيف،جرحً 
أى: لــيس  ،)٣(فيهــا شــىء فــى دبــره وال ظهــره

كلهــا فــى حــال  منهــا شــىء حــال اإلدبــار بــل
 عليـه لمزيـد شـجاعته، ولـم ينكـر    ؛اإلقبال

ــر  ــيهم عق أحــد مــن الصــحابة رضــوان هللا عل
 -ز قتــل الحيــوان فرسـه، وبــه اسـتدل مــن جـوَّ 

ــام  ــكاإلم ــار، ؛ - مال ــه الكف ــع ب ــية أن ينتف خش
 المسلمين. ويستخدمونه ضد

فـى كتابـه  يعطينـا اإلمـام أبـو العـزائم 
مما مر من أحـداث   ةس المستفادالدرو  )النجاة(

 : لفيقوهمة مهذه السرية ال
 ) من هذه الغزوة يظهـر لنـا قـدر التقـىِّ ١(

وإن كان أصـحاب  ،عند هللا وعند رسوله 
مقامـاتهم فـى  فإن، أتقياء  رسول هللا 

ىو التقــوى تتفــاوت، ســيدنا  رســول هللا  لــَّ
إمارة الجيش وفيهم سـيدنا   زيد  بن حارثة  

بـى طالـب مـن سـادات بنـى هاشـم، جعفر بن أ
:   قـال لـه  وممـن  وممن هاجر الهجـرتين،

ســـادات  موفــيه ،)٤(ى)قــِ لُ خُ ى وَ قــِ لْ خَ  تَ هْ َب شــْ (أَ 
تعلـم   وسـيدنا زيـد    المهاجرين واألنصـار،

ا أميـرً   فقدمـه    ،أنه مولى رسول هللا  
وضـع   فـإن هللا    -  ونعم األمير هـو  -عليهم  

عــه، قــال نســبه الشــريف، فإنــه رفاألنســاب إال 
يٌم قَاُكْم إِنَّ هللاَ أَْت   إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد هللاِ تعالى:    َعلـِ

)، فلــيس فــى اإلســالم ١٣(الحجــرات:  َخِبيــرٌ 
ــه  ــاوت بـ ــب تتفـ ــه، وال حسـ ــر بـ ــب يفتخـ نسـ
مقاديرهم، والنسب الحقيقى والحسـب الحقيقـى 

ألن أول مــن أقبــل علــى  ؛هــو التقــوى ، ونعــم
ــه أَ  ــُ عْ الحــق، وأوذى في ــالتقوى ر دٌ ب ــم هللا ب فعه

 -مـنهم رجـل حتـى صـار ال  ؛فهم باإلسالموشرَّ 
بنسـب رسـول  متصـًال  - وهو ال نسب له بينهم

ــال ،هللا  ــا: ( قــ ــلمان منــ ــل  ســ أهــ
 : (أدخــل اإلســالم بــالالً وقــال  ،)٥(البيــت)

 .)٦(فى نسبى)
إظهـــار معجـــزات الرســـول : ) ومنهـــا٢(
ألنه  ؛     ،قال: إن أصيب زيـد فجعفـر

فــر فعبــد هللا بــن رواحــة، وإن وإن أصــيب جع
ليختـــر القـــوم حـــة فأصـــيب عبـــد هللا بـــن روا

، مــا ســيكون لهــم   أميــرهم، فبــين
فـأخبر   فأصيب من أخبـر عـنهم، ثـم قـام  

الصحابة يوم قتلهم بمـا حصـل لهـم، وهـم فـى 
 بالمدينة. بالد الشام وهو 

ما كان عليه أصـحاب رسـول :  ) ومنها٣(
خصـت معـه الحق الـذى رمن اليقين      هللا

 درجـةحتى بلغوا    ؛الغالية فى سبيل هللالنفوس  
حتى عـن أنفسـهم، وكـان   ،هللا  الفناء عما سوى

القتل فى سبيل هللا أحب إليهم مما سواه فى كل 
ــر يُ  ــْ خي ــى هَ تَ ش ــارع إل ــان الصــحابى يس ى، فك

الشهادة كما يسـارع غيـره إلـى الجلـوس علـى 
الحقيقـة ِف  ولـم أ  لك المطلق أو أكثر.عرش المُ 

ألن ثالثة آالف من الصحابة ينظرون   ؛نصيبها
ا من الروم والعرب من وخمسين ألفً   ئتينإلى ما

ــال الحـــرب والطِ  عـــان والقـــوة والســـالح رجـ
فى قلـة وغربـة   والميرة والحصون، وهم  

لهـم، ومـع ذلـك فـإنهم   يوحاجة إلى الضـرور
قالوا: هذا مـا وعـدنا هللا ورسـوله، وصـدق هللا 

ــا ازدادوا إ ــوله، ومــ ــً ورســ ــً ال تثبيتــ ا، ا ويقينــ
ــردوس هللا األع ــى ف ــى، ومســارعة إل ــاالً ل  وإقب

 على هللا سبحانه بالكلية.
علـى هـذا   هجم سيدنا زيد بـن حارثـة  

البحــــر المــــتالطم بأمواجــــه، وهــــذا األفــــق 
 المتساقطة صواعقه، كأن بينه وبين الجنـة قيـدَ 

، وكـأن حورهـا وولـدانها ينادونـه أن هلـم شبرٍ 
ــ ــا، ف ــينٍ لقى بنفســه أإلين  ، وشــهودٍ حــقٍّ  عــن يق
ــى ذات هللا وإخــالٍص  ،صــادقٍ  ــت، وف ــم يلتف  ل
حتى أخذته السيوف والرماح. ؛ 

وسيدنا اإلمام جعفر بـن أبـى طالـب ينظـر 
 ؛بعين رأسه، فما مالـت رايـة رسـول هللا  

إال وقد مدت إليها تلك اليد كأنها توضع فى يـد 
أنـه   اهللا للبيعة له سبحانه، فاستلم الراية مشاهدً 

قهـر ويفة ربه، العامل بأمره إلعالء كلمتـه، خل
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وأن   ،أن يقف فى مركـزه  هُ ولم يسعْ   ،ه  عدو

يــنظم جيشــه، ولكنــه رأى تلــك األنفــاس أغلــى 
ــم  ــه أو يــتكلم معه وأعــز مــن أن يلتفــت إلخوت

ة هذا الجيش، وهو كأنه جَّ كلمة، وقدم فخاض لُ 
،  قضـــاء هللا المبـــرم علـــيهم، وأعـــداء هللا

فقبض على   يداه حتى قطعت ؛محيطون به
آالم جراحـه نساه السيف بحضنه، وما أنس به أ

، يورمــالتــى تبلــغ المائــة مــن طعــن وضــرب 
وهذا أمر يعجز العقل أن يتصوره، وتقف قـوة 
الخيال أن تتخيله، إنه عمل فوق قـوة اإلنسـان، 

ن كـقـربين، لـم ي موحال فوق أحوال المالئكة ال
شــهد قدســى ويقــين حــق، وإنــى مذلــك إال مــن 

 ،نسـهآوأدناه منـه و  لَ زَّ َنتَ   خيل أن الرب  ألت 
له، فأفنته لذة شـهوده  ال هِ تَ سْ ا به ومُ ًب حِّ رَ مُ   وناداه

 به من أدناه بمعناه عن مبناه.عن وجوده، وغيَّ 
وعزيمة   ةؤاتيه همت أن جواده ال      رأى

فعقر الجواد، وكأنه يقـول لنفسـه: ال حـول وال 
، ثــم خــاض تلــك الغمــرات كأنــه  قــوة إال بــا

حتــى أشــرقت  ؛يخطــر فــى روضــات الجنــات
ــوار ر ــوالم وحــه الأن ــى ع ــية عل ــاهرة القدس ط

ــالين، وَ  ــَ فَ عـ ــَ  تْ دَ قـ ــَ أنفاسـ ــاهرة وأعمالـ ه ه الطـ
اإلسالمية، فما مالت الراية فـى   المباركة األمةُ 

فتناولهــا  ،ت إليهــادَّ وإال ويــد هللا مــُ  ، يــده
ــدى،  اإلمــامُ  ــث بعــزم نبــوى، وحــال محم الثال

وائتسى بأمر الـذى قبلـه   وشهود عن حق يقين،
 بن رواحة.عبد هللا سيدنا فلم يلتفت، وهو 

ائهـا لـم ن هذه العـزائم التـى سـجد العقـل بف 
ــيهم  ــة عل ــن واجب ــوا  ،تك ــم رجع ــو أنه ول

ا إلـى المدينـة لكـانوا متحيـزين إلـى فئـة، جميعً 
وا مــن أمــامهم لكــانوا متحــرفين ولــو أنهــم فــرُّ 

القدسية   للقتال، ولكن أبت تلك النفوس المطهرة
فى قلوبهم   ما خفىإال أن تظهر    ؛يةب والهمم القل

ن الحق، وما تجملت به سـرائرهم مـن من اليقي 
حتـى أبـت تلـك النفـوس  ؛الوفاء لرسوله بالعهد

أن تقف عنـد الواجـب، وسـارعت إلـى الكمـال 
األكمل فـى القيـام بحقـوق هللا وحقـوق رسـوله 

ألنها تبتغى الغاية التـى ال غايـة بعـدها،   ؛
ى .. ألقـبغية التى إليها أرواح األنبياء تسارعوال

ــب  ــى طال ــن أب ــر ب ــيدنا جعف ــة  س لجماع
ــً  ــلمين درس ــ المس ــيَّ ا عملي ــف ا ب ــه كي ــم في ن له

ــد  ــذذ بالقتــل عن تــرخص النفــوس الغاليــة، وتتل
ــًال  ،المقتضــيات ــإن رج ــدً  ف ــى واح ــم عل ا يهج

وهو الخبيـر   -  ا هذا الهجوممائتين وخمسين ألفً 
بالذين هم أمامـه شـجاعة   العالم  ،بفنون الحرب

أنه مـا أقـدم هـذا اإلقـدام   ك شاكٌّ ال يش  -  وكثرة
ا بلقاء هللا، ومسارعة إلى نيل رضوانه إال فرحً 
 األكبر.

ومن كوشف بالجمال اإللهى وعلم السـبيل 
يناديـه   إلى رضوانه األكبر، وسـمع الحـق  

بعد أن تجلى له، هل تكون نفسـه غاليـة عليـه؟ 
ينه وبين رضوان هللا حائل ال وهللا.. أو يحول ب 

 هللا.؟ ال وويتمهل عليه
ن لهـم كـَّ بهذا رفع هللا عباده الصالحين، وم

فى األرض، وأذل لهـم أعـداءهم، وكـل مـؤمن 
ــدَّ  ــة صـ ــق، وعزيمـ ــين حـ ــوله بيقـ ق هللا ورسـ

ماضية، واجهه هللا بتلك األحوال.. ذلـك فضـل 
هللا يؤتيه من يشاء. ومن لم يصبر علـى طاعـة 

مـل الشـدة فـى نيـل مرضـات هللا، هللا، ولم يتح
نفســه، وإن  يمــان ويكــذب علــىعى اإلفهــو يــدَّ 

حتى تظهر حجـة   ؛العبد المؤمن ليبتلى فى دينه
وفنائـه صدقه مـع هللا، ورغبتـه فيمـا عنـد هللا،  

ــوى هللا  ــا س ــل عم ــن أه ــون م ــذلك يك ، وب
ن هللا له فى األرض، ويجعـل رضوان هللا، يمكِّ 

: (إذا   قـال  ،له الخيـر فـى الـدنيا واآلخـرة
ر اجتبـاه، وإن فـإن صـب أحب هللا العبـد ابـتاله،  

 .)٧(اصطفاه) يرض 

ــام: ( ــيف اإلم ــول هللا ويض ــحاب رس فأص
  -    لـم   -  ول هللارسـصطفاهم  اوأخص من

حتـى  ؛يروا الصبر عند الباليـا يناسـب مقـامهم
ــين  ــا ع ــم كأنه ــا به ــد نزوله ــا عن ــت البالي كان

ضــاء بقــدر هللا، كمــا يفرحــون بهــا ر العطايــا،
ــال ــىيفــرح غيــرهم ب ــك،  يرِ رِ ســَ  جلوس عل المل

اختـارهم وصطفاهم هللا لشهود جماله العلـى،  اف
ــوا عنــده فــى مقعــد صــدق، ورفــع  ألن يكون

وهذا هـو الفنـاء الحقيقـى   ،الحجاب بينه وبينهم
ــلُ  ــه أهـ ــرح بـ ــذى يفـ ــى  هللاِ  الـ ــالحون فـ الصـ

مواجيدهم، ويشـرحونه فـى كتـبهم، ويرشـدون 
 لــون بــه مريــديهم، وهــومِّ جميــذهم، وي إليــه تال

ا، وأيـن الالئمـون علـى ق العقـل قـدرً مشهد فو
الرجــال، المنتقــدون علــيهم إذا ســمعوا أحــوال 

، ؟!!وتــدبروا فــى أعمــالهم  مــةئ هــؤالء األ
لعل العاقـل مـنهم ينكـر علـيهم ويقـول: خـالفوا 

رضـى هللا   -  وتغالوا ولم يتوسطوا، وما عملوه
ــنهم ــالى ع ــارك وتع ــ - تب ــيهم ه ــب عل و الواج

بالهدايـة   علـيهمتفضـل    ذىلمبدعهم الكـريم، الـ
والعناية، وجذبهم إليـه فبـذلوا الـنفس والنفـائس 

الواحــد األحــد، الفــرد  ا فــى لقــاه، وهــو حبــ 
ا الصمد، الذى لم يلد ولم يولد ولم يكـن لـه كفـوً 

فبذل النفس والنفائس قليـل فـى جانـب مـا   ،أحد
 ،ة لمـا أوالهـمنالوه من موالهم، وحقير بالنسـب 

ِل هَـ مِ لِ قال هللا تعالى:   اِملُونَ ذَا فَْلَي ثـْ ِل العـَ  ْعمـَ
َال وقـال هللا تعـالى:    ،)٦١(الصافات:   ُم   فـَ تَعْلـَ

ا أُْخفِـ  يٍُن جـَ َى  نَْفٌس مـَّ ةِ أَعـْ رَّ ن قـُ م مـِّ ا لَهـُ َزاًء ِبمـَ
وهذا هو العمل  ،)١٧(السجدة:  َكانُوا يَْعَملُونَ 

املين عليه، وأثنى علـيهم ا الذى شكر هللا العحق 
 م لـه، وأعـانهم عليـه،  لـذى وفقهـبه، وهو ا

 بيــده الخيــر وإليــه المصــير، وهــو ذو الفضــل
 .)٨()العظيم

وعن سـيدنا عبـد هللا بـن جعفـر قـال: قـال 
ا لــك أبــوك يطيــر مــع : (هنيئًــ رســول هللا 

 .)٩(المالئكة فى السماء)

هــذا الحــديث اإلمــام أبــو العــزائم  شــرحوي 
 : ول فيق

قطعــت يــده  ولمــا كــان ســيدنا جعفــر 
سيف باليد اليسـرى فقطعـت، فاسـتلمه ستلم الاف

ا منـه، خيـرً   ا  أبدله هللابحضنه، ومن فقد شيئً 
ثــم بــذل جســمه ونفســه  ســبحانه، فأبــدل هللا 

ــوران  ــم ن ــ يجســمه بجس ــنفس يملك ــه ب ، ونفس
حتــى صــار  ؛جنحــة ملكيــةبأقدســية، وأطرافــه 

بدلـه هللا بكـل مـا د أقـ  -  يوهو اإلنسـان البشـر
مــن المالئكــة العــالين، ا ملكًــ  - ا منــهبذلــه خيــرً 

 ،اا لطيفًـ نورانيـ   هـيكًال   يهيكلـه اإلنسـان وصار  
رفعه هللا كما رفع رسله الكرام بجسـمه ونفسـه 

 ،سمواته يطير مـع مالئكتـه المقـربين  ّيِ إلى عل
ا لــك أبــوك يطيــر مــع فقــول رســول هللا: هنيئًــ 

يوحى، أو عن شـهود   ية، قول عن وحكالمالئ 
ــَ عِ  ــه  ؛اني هــوى، وال ال ينطــق عــن ال ألن

ــول إالَّ  ــه .احقــ  يق ــت وصــدقت بقول ــى آمن  وإن
،   وبأن هللا تعالى أبدل هذا السيد الهاشـمى

ا ا منه، وأبدله بجسمه خيرً بكل عضو فقده خيرً 
ا قدسية، ومن أقبـل علـى هللا منه، وبنفسه روحً 
كان مرة ومـرة ه بكله، ومن  بكليته أقبل هللا علي 

ــذلك ــه ك ــان هللا ل ــرُّ  ،ك ــر وس ــه: يطي ــع  قول م
نـه قـد أقبـل أعقـر جـواده فك المالئكة، أنـه  

على هللا بنفسه وماله فأقبل هللا عليه بكلـه، وأن 
الفضل بيد هللا يؤتيه من يشاء، تفضل على هذا 

فــى حياتــه الــدنيا بالحــب الخــالص   الســيد
ــالص  ــاء الخ ــذات هللا، والفن ــوى هللال ــا س ، عم

بمعونته وهدايته فبذل نفسه ونفائسـه   ووفقه  
ا ما منه وكرمً   فضًال   ذات هللا، ثم إن له  فى  

ذِ قــال هللا تعــالى:  هــو خيــر لــه.. ن ذَا الــَّ  ىمــَ
(البقـرة:   فَيَُضاِعفَهُ لَهُ   اا َحَسًن  قَْرضً يُْقِرُض هللاَ 

٢٤٥(. 
وهـو  -  المـؤمن ربـه  هوخير قرض يقرض 

 - ليه كـل مـن عـداهالمفتقر إ  ،هعمن سوا  يالغن 
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نفســه   لَ ذَ نفســه فــى ســبيل هللا، ومــن بَــ  بــذلُ 

ل ا قدسـية، ويجمـِّ يضاعف هللا لـه فيمنحـه نفسًـ 
إلى الـدرجات العـال فـوق   يية بالرقكنفسه المل

مقامها األول، وهذا منهاج أهـل هللا الصـالحين 
ا جعلهم يبذلون الذين بلغ بهم الحب فى هللا مبلغً 

ــهم ونفائ  ــهمنفســ ــاء ؛ســ ــبهم  إرضــ ، لحبيــ
 .ومسارعة إلى لقاه 

ا، وإن لم حون فى جهاد أبدً الصال  هللاِ   وأهلُ 
يقفــوا فــى الصــف لجهــاد أعــداء هللا، وإن كــان 
الوقوف فى الصف إلعـالء كلمـة هللا وإزهـاق 
الباطل هو البرهان الحق علـى حـب هللا وحـب 

ألنه يتحقق من المؤمن ببذل كل   ؛  رسوله
 شىء. 

ف والمقـذوفات الناريـة نفسه للسي   مومن قدَّ 
يبـذل مالـه؟   هل يصعب عليه أن،  ا بذلكراضًي 

ا ا ظـاهرً برهانًـ   هناك جهـاد وإن لـم يكـنكن  لو
فهو برهان عند هللا على كمال محبة العبد لربه 

 وهو جهاد النفس فى ذات هللا.
هذه هى العلوم التى يتلقاهـا العـارفون مـن 

ــحاب رســـول هللا  ــوال أفـــراد أصـ  ،أحـ
ى يشــيرون إليهــا فــى مواجيــدهم ألسـرار التــوا

أصــحاب رســول هللا العاليــة مــن ميــراث أئمــة 
)١٠(. 


ــن  ــن هشــام وصــاحب إروى اب ســحق واب

 عبـد  ةأخذ الرايـ  تل جعفرٌ لما قُ   :الشاميةالسيرة  
م ث   بن رواحة، ثم تقدم بها وهو على فرسه،  هللا

 ع اللـواء.. ووقـحتى قتـل    ؛نزل عنه وقاتل
من يده، فاختلط المسلمون والمشركون وانهزم 

 إلى المدينة. بعض الناس، ومنهم من فرَّ 
ــور أن األ ــن منصـ ــعيد بـ ــوروى سـ راء مـ
ا زيـدً :  الثالثة دفنـوا يومئـذ فـى روضـة واحـدة

 .)١١(ا وعبد هللا بن رواحة وجعفرً 

 علــى هــذه لــق اإلمــام أبــو العــزائم يع
 المباركة فيقول: ثة دالحا

نزل سيدنا عبد هللا بن رواحة عـن فرسـه [
الســابق، ومنافســة فــى حظــائر  هاقتــداء بــأمير

القدس، ومسارعة إلى لقاء هللا العلـى سـبحانه، 
ــية  ــه روحــه القدس ــت ل متجــردة عــن  تجل

بهـا مـن  هنفسه، فخاطـب نفسـه بهـا بمـا خاطبـ
 ،نقادت نفسه وجسمه لروحه القدسـيةفا  ،الشعر
ا علـى القـرب مـن على الموت إقدامً   فأقدم  

ا ، فلحق بربه راضًي يهللا، والحظوة بجنابه العل
ــه مرضــي  ــَّ عن ــه، ونج ــارة ا من ــالى إش ز هللا تع

ضــم تلــك الهياكــل النورانيــة  . رســوله
 وهللا -  ا! تضـيق الجنـةوعجًب   ،الثالثة قبر واحد

هم خـاطر لغيـر ى سـرِّ ألنه لم يخطر عل  ؛بهم  -
ا عــن احهــم الطــاهرة نفسًــ تلتفــت أروهللا، ولــم 

ا مواجهة هللا سـبحانه، فكيـف يسـع قبـر أجسـامً 
 ..ضاقت الجنة عن أرواحها؟ وحسبك أيها القلم

فإنما هو روضة من رياض الجنة، أو حظيـرة 
المقــدس. وكيــف ال؟ وهللا  يمــن حظــائر الــواد

 .)١٢(]تلواتعالى معهم وعندهم، وفيه قُ 


 ثم أخذ اللواءَ   :الشاميةالسيرة  ب  ذكر صاح

ــلٌ  ــت  رج ــدعى ثاب ــار ي ــن األنص ــرم م ــن أق ب
، ثــم ســعى بــه حتــى إذا العجالنــى البلــوى 
أيها الناس،   ثم قال: إلىَّ   ،هزَ كان أمام الناس ركَ 

ــاس ــه الن ــاجتمع إلي ــال:  ؛ف ــروا، ق ــى إذا كث حت
وا: أنـت، قـال: فقال  ؛اصطلحوا على رجل منكم

خالـد بـن  لواء إلـىمشـى بـال ما أنـا بفاعـل، ثـم
، فلـم يوقال: أنـت أعلـم بالقتـال منـ  الوليد  

ألنــه أول قتــال لخالــد مــع  -؛يقبــل خالــد اللــواء
ألنـك   ؛وقـال: أنـت أحـق بـه منـى  ،-  المسلمين

ا، فنــادى ثابــت: يــا معشــر ممــن شــهد بــدرً 
المسلمين، فاجتمع الناس علـى خالـد بـن الوليـد 

 .)١٣(موه اللواء فأخذهلَّ وس
تفيد من هذا الموقـف أن نس:  تفاددرس مس

ــً  ــيدنا ثابت ــادة ال نكوصــً   اس ــى القي ــن أب ا ع
ــل شــعورً  ــ االمــوت، ب ــى  أبوجــود األكف ــه ف من

الجماعة، وحمالنه الراية خشـية أن تسـقط مـن 
آيات الجرأة فى هذا الموقف العصـيب.. وليـت 

 يعرف أقدار النـاس ينـزلهم منـازلهم  ئمراكل  
ــه ــف أمت ــال يكل ــى يســتحقونها، ف ــل الت  أن تحم

 .عجزه وأثرته
ــة، فشــرع يقاتــل  ــذ ســيدنا خالــد الراي أخ
ــأزق  ــن هــذا الم ــالجيش م ــوص ب ــال للخل ويحت
المتضــايق .. ودخــل الليــل علــى المتحــاربين، 

خالـد   نفلما طلع الصـبح كـا  ة،فكان هدنة مؤقت 
ــل مقدمــة  ــة، فجع ــه القليل ــد أعــاد تنظــيم قوات ق

 ،ه ميسـرةمنت ته مقدمته، ومي قا، وسهقاالجيش س
 يمنة، فظن المشـركون مجـىء مـددرته مسمي و

للمسلمين فرعبوا، كما أمر سـيدنا خالـد بعـض 
ليـوهم  ،أتباعه أن يثيـروا الغبـار خلـف الجـيش

ا مــن المســاعدات ينهــال علــى الــروم أن مزيــدً 
 .)١٤(جيش المسلمين من المدينة

قــال ابــن ســعد: وحمــل خالــد علــى القــوم 
حتى وضع المسلمون   ؛سوأ هزيمةفهزمهم هللا أ

ة، وأظهـر مـني غوأصـابوا    وايث شاءسيافهم حأ
 .)١٥(هللا المسلمين

حــالهم قبــل أن اإلمــام أبــو العــزائم  صــفي 
 : سيدنا خالد فيقول  يتولى
عـد صـدق قبن رواحة إلى ماانتقل األمير  [
معترك الوغى وكان قلب المسلمين،   ا بينشهيدً 

ــده اشــتد حــزن  ــة مــن ي ــا أن مالــت الراي فلم
ين لهـم رسـول ين على  مالمسل أمرائهم، ولم يُعـِّ
ــرً  هللا  ــك أمي ــان ذل ــة فك ــن رواح ــد اب ا بع

ا لضعف القلوب، واختالف اآلراء وعـدم موجًب 
ى أاإلجمـــاع، فـــاختلف النـــاس فمـــنهم مـــن ر

أن ال الرجــوع إلــى المدينــة، ومــنهم مــن رأى 
 .حتى يفعل هللا ما يشاء ؛يفارق العدو
لفـوا فـى ن إذا اخت أن المسلمي :  نعلممن هذا  

تعيين اإلمام واجتهد كل واحد منهم، كـان لكـل 
ألن  ؛واحد أجر ما دامت وجهتهم اإلخالص 

مـن رجعـوا إلـى المدينـة   أقـرَّ   رسول هللا  
عوا علـيهم وأثنى عليهم، مع أن أهل المدينة شـنَّ 

 .)١٦( ]ار من الزحففى الفر
تعــالى أن يكشــف لقلوبنــا حقيقــة أســأل هللا 
ننجـذب بكليتنـا إلـى  ، الـذى بـهيالجمال الربـان 

 الرضوان األكبر.
ــيدنا  ــارك علـــى سـ وصـــلى هللا وســـلم وبـ

 وموالنا محمد وعلى آله أجمعين.
 

شاد ١( ل اله وال : س  .٢٣٤-٦/٢٣٣) ي
ل هللا ٢( ة رســ ــاة فــى ســ : ال ــ أبــى لإلمــام  ) ي

ائ ص  .٧٨٨الع
شاد ٣( ل اله وال : س  .٢٣٦-٦/٢٣٥) ي
ار ٤( ح ال : ص  .٢٦٩٩ح  ١٨٥-٣/١٨٤) ي
ــة ٥( ــــ ل ة ال ـــ ـــ : ال ــ ــــ ـــ ٢/٦٣٤) ي ل الهـــ ـــ ، وســـ

ــاد  ــ شـــ ـــ وال٤/٥١٥وال ـــ ـــارخ األمـ ك ، وتــــ ـــ ـــ ، ٢/٥٦٨لـ
ام  ة اب ه  .٢/٢٢٤وس

ائ ص٦( ــى العـــ ــام أبـ ــ هللا، لإلمـ ــالم ديـ  – ١٣٤) اإلسـ
١٣٥. 

الـــى ٧( ي للغ م الــ ــاء علـــ : إح ــ .  ١٤/٢٥٥٨) ي
ة. ع القاه  دار ال

ل هللا ٨( ة رســ ــاة فــى ســ : ال ــ لإلمــام أبــى  ) ي
ائ ص  .٧٩٤ – ٧٨٩الع

ة ٩( ل ة ال : ال  .٢/٧٩٢) ي
ل هللا ١٠( ة رس اة فى س : ال لإلمـام أبـى  ) ي

ائ ص  .٨٠٦ – ٨٠٤الع
: ســــ١١( ــــ ــــ) ي ل ٢/٣٧٩ام ة ابــــ ه الهــــ ، وســــ

شاد   .٢٣٧-٦/٢٣٦وال
ل هللا ١٢( ة رس اة فى س : ال لإلمـام أبـى  ) ي

ائ ص  .٧٩٥الع
شاد ١٣( ل اله وال : س  .٦/٢٣٧) ي
)١٤ : ــ ــــ ائ) ي ــ ــي العــــ ـــ ــة ألبـ ـــ ـ ة ال ــ ــــ ـــال اتـــ  ، لل
٤٥٤-٣/٤٥٣. 
قات اب سع ١٥(  :  .٢/١٢١) ي
ل هللا ١٦( ة رس اة فى س : ال لإلمـام أبـى  ) ي

ائ   .٨٠١صالع

٣٩



  

  

 

 
 ألستاذا



ذكــر د. عبــد الحلــيم محمــود أن رائــد 

(العشــيرة المحمديــة) الشــيخ محمــد زكــي 

إبراهيم قد أخبره في رسـالة مكتوبـة نشـرها 

ــي  ــة هـ ــيدة التاليـ ــيم أن القصـ ــد الحلـ د. عبـ

المشهور من شعر أبي مـدين الغـوث، وقـال 

إن نسبتها إلى أبي مدين ذكرهـا صـاحب   :له

ــامو ــفينة) و(قـ ــبيل  س(السـ ــيد) و(سـ األناشـ

ة) و(أشعة األنوار) وكلها كتب أناشـيد السعاد

صوفية تنسـب إلـى السـادة الشـاذلية، ويقـول 

 أبو مدين في قصيدته الشهيرة تلك: 

 م عناـ ت ـب ـا إذا غـــي ـدن ـــا الـــن ـق ب ـــي ــضـت 

اــن ـا مــــن ـــواق أرواحــ شألاـب ب ــذهـــوت   

 اي ـــــم حــــكـــرب ـــوت وقـــم مـــدكــعـب ـف

ا متناسً ـفـو ن ــ ا ولــن ـوا عــمــت ــب ــإن غـــف  

 مـكـرب ــ قــا ب ــي ـحـم ون ــدكـــعـب ـوت ب ـــمـن 

شير اللقا عشناـم ب ـــكــن ـا عـــاءن ـــوإن ج  

 مــــراك ـــم ن ـــم إذا لـــركـــذكـا ب ــي ـحـون 

اـن ـشــعـــن ـة ي ــــب ـــحار األــــذكــت  أال إن  

 ناـوب ــ لـا قـــراهـــم ت ــكــي ــان ــعـوال مــلـف

وم إن غبنا ــن ـي الــاظ وفــقـن أي ــحـإذا ن   

 ةــاب ــ ب ـم وصــدكـعـن ب ــى مــا أسـن ـت ـمـل

م معنا ـكـي ـان ــعـى مـن ـعـمـي الــن فــكـول  

 مـــكــن ـث عــادي ــحر األ ــا ذكــن ـركــحـي 

اا ما تحركن ـشـي الحــم فــواكــ وال هــول  

 لهـد أهــوجـن الــى عـهـن ـذي ي ـلـل لــقـف

ــ أذا لم تذق معنى ش ا ـوى دعن ـهـراب الـ  

 اـــقـ لـ ى الــلإا وقً ــ رواح شإذا اهتزت األ 

ىـن ــ عـمـاح يا جاهل الــب ـشتراقصت األ  

 ص يا فتىـفــر المقــي ـطـ ر الــظــن ـأما ت 

لى المغنىإن ــــان حـــوطر األـــإذا ذك  

 ؤادهـــــفـا ب ـــد مـــري ـــغـت ـلاـرج ب ـــفــي 

 فتضطرب األعضاء في الحس والمعنى

 لى اللقاإا اص شوقً ـقفي األـص فــرقـوي 

ىـــــن ــول إذا غــ قـعـاب الــرب ز أـت ـهـفت   

 تىــ ا فــن ي ــي ـب ـحــمـــك أرواح الـــذلـك

نىــسم األـالــواق للعــشألاا ـززهــهـــت   

 وقة ــ شـ ي مــوه رـب ـصـالـــزمها ب ـــلــأن 

ل يستطيع الصبر من شاهد المعنىــوه  

 ذق ما ذاقت الناس في الهوى ـــم ت ــإذا ل

اـن ـف ـن ـا ال تعــشـالي الحـــا خـــا ي ـــفب   

 ناــن ا ألــن ــي ـا ادعــمــي ــا فــن ــم لـــلـوس

ا صحناــمـا رب ـن ــواقـــت أشـــب ــلـإذا غ  

 ناـوب ـلـاع قـمـت ـد االســن ـز عـــت ـــهـــوت 

واجيد صرحناـمـم الــت ـد كــجـم ن ـــإذا ل  

 ـة فـي ـطـ اق لـــرار دقـــر أسـسـي الـــوف

ا بحناــهــرة إن ب ـــهـا جـــان ــراق دمـت   

 اقائمً   دُ احْ اق قم وَ ــشــ عـادي الـــا حـــفي 

ب وروحناـي ـم الحب ــاســا ب ـن ـزم لــوزم  

 ناكرنا عن حسودـرنا في ســن ســوص

ا فسامحنائً ـي ـاك شـن ـي ـرت عـــكــأن وإن   

 اــنـ وســـفــت ن ــاب ـــا وطـن ـب ـا إذا طـفإن 

كنا ــرام تهت ـــغـر الـــمـا خـــرن ــامــوخ  

 رهـ ران في حال سكــكــسـ م الـــلــال ت ـف

ي سكرنا عنا ـف فـي ـلـكـع الت ـــد رفــقـف  

 ديثهمـي حــلـرر عـــي كــاذلـــا عـــوي 

اــن ـــم مــهـن ـم وأعي ـهـن ــا مــن ــن ـي ـأعـف  

لكل سالك في طريق الصوفية على حـق 

 :معراج للوصول، سماه الصوفية فـي كتـبهم

ــائرين)  ــازل السـ ــالكين) و(منـ ــدارج السـ (مـ

ــارج القــــدس) و(منــــازل األرواح)  و(معــ

ــرً  و(األحــوال والمقامــات)، ا مــا يكــون وكثي

ة وصول الصوفي إلى هللا مرة واحدة أو دفع

دة بال استعداد أو مقدمات بل بنور يقذفـه واح

ــه هللا ــي قلب ــالى ف ــارف  ،تع ــن مع فيغــرف م

الشــريعة والحقيقــة، وكــان مــن دعــاء الشــيخ 

المالكي األزهري  أحمد الـدردير فـي شـعره 

ســنة: (ومـن علينــا يــا  ٣٠٠وقـد عــاش قبـل 

بهــا نلحــق األقــوام مــن ســار  –ودود بجذبــة 



  



يقـول: غزالـي  قبلنا)، وكان الشيخ أبو حامد ال

(إن لربكم في دهـركم نفحـات أال فتعرضـوا 

لها)، وكانت انتفاضته وبداية أمرة بنور قذفه 

هللا في قلبـه، وعنـه قـال: (وذلـك النـور هـو 

مفتاح أكبر المعارف)، ولما سئل رسـول هللا 

   :عن قوله تعالى ُأَن يَْهِدَيه ُ َّ فََمن يُِرِد 

المِ  ــْ ْدَرهُ ِلِإلس َرْح صــَ ــام:  َيشــْ )، ١٢٥(األنع

قذفه هللا في القلب)، فقيل: فما قال: (هو نور ي 

(التجــافي عــن دار الغــرور،  عالمتــه؟ قــال:

واإلنابة إلى دار الخلود)، وهذا ما حدث مـع 

 ،إبراهيم بن أدهم  :غالبية أكابر الصوفية مثل

 ،والبــدوي ،والغزالــي ،وفضــيل بــن عيــاض

ــاذلي ،والدســـوقي ابـــن و ،والمرســـي ،والشـ

والحنفي وغيرهم، وهو ما حـدث   ،عطاء هللا

 مع أبي مدين.

ــين األن  ــن حس ــعيب ب ــمه ش ــاري، اس ص

أصله من األندلس من قرية تابعـة ألشـبيلية، 

كان أبوه صاحب غنم، وكان شـعيب أصـغر 

أخوته فكلفوه برعي الغنم، فكان يتحسر على 

نفسه وهو يرى من يصلون ويقرأون القـرآن 

ك: (فـإذا يذكرون، وقـال عـن ذلـويتعبدون و

رأيت من يصلي أو من يقرأ القرآن أعجبني، 

ألننـي ال  ؛اغمـ  ودنوت منه، وأجد في نفسـي

ــيئً  ــظ ش ــف أحف ــرآن وال أعــرف كي ــن الق ا م

أصلي، فقويت عزيمتـي علـى الفـرار ألتعلـم 

 !القراءة والصالة)

وبالفعــل اتخــذ قــراره وفــر مــن البيــت، 

حقـه ول  وكان والـده قـد تـوفي وهـو صـغير،

أخوته، وسل أحدهم حربته، وقـال لـه: (وهللا 

لئن لم ترجع ألقتلنك)، وبالفعل عـاد الصـبي 

ا ثـم اتخـذ قـراره بـالفرار الغـنم حزينًـ لرعي  

 ، وعن هذا قال: ليًال 

، (ثــم قويــت عزيمتــي علــى الفــرار لــيًال 

فأســريت ليلــة، وأخــذت فــي طريــق آخــر)، 

ولكن أخاه الداهية أدركه بعد طلـوع الفجـر، 

ي قلبه قسوة، وفي أخالقه غلظ، وفي كان فو

ــه الغضــب  ــيفه وحمل ــل س ــل، فس ــه خل إيمان

ي طيلة الليلة على والتعب الذي ناله من السع

أن يضــربه بالســيف، فــاتقى الغــالم الضــربة 

بعصا كانت معه، وإذا بالمعجزة تحدث، وإذا 

بعناية هللا تحيط بالغالم، فإذا بالسيف ينكسـر 

ن أخيـه إال أن كان مـ  فما  وإذا العصا باقية).

 قال له: (يا أخي اذهب حيث شئت). 

مـدين: (فسـرت حتـى وصـلت   يقول أبو

ت خيمة فيها أناس، فخرج إلى البحر، ووجد

ــه  ــري، فأخبرت ــن أم ــألني ع ــيخ فس ــا ش منه

فجلست عنـده، فـإذا جعـت رمـى بخـيط فـي 

ا، ا يطعمه لـي مشـوي طرفه صنارة فأخذ حوتً 

تـتعلم  حتـى  ؛ثم قال: انصرف إلى الحاضـرة

ــ ــالعلم).. العل ــد إال ب ــالى ال يعب ــإن هللا تع م، ف

والحــوت فــي الــنص هــو الســمك بلغــة أهــل 

 المغرب والسودان. 

 مــع العمــال وعبــر الغــالم البحــر عــامًال 

ا فــي الســفينة، ووصــل إلــى طنجــة، وخادمــً 

ومنها إلى سبته، وكان يؤجر نفسه للصيادين 

ليــوفر قــوت يومــه، ثــم ســار إلــى مــراكش، 

أدخلوه فـي جملـة ندلسـين فيهـا فـوتعرف باأل

األجناد، وقـد وصـفهم بقولـه: (إنهـم يـأكلون 

بذلك عطائي وال يعطونني منه إال اليسير)، و

ا، ثم قيل له: ا وجندي ا للغنم وصيادً عمل راعًي 

ــة  ــك بمدين ــدينك فعلي ــرغ ل ــت أن تتف (إن رأي

فاس) ويقـول عـن ذلـك: (ولزمـت جامعهـا، 

ــ ــل ب ــالة)، وتنق ــوء والص ــت الوض ين وتعلم

حتـى وصـل إلـى   ؛والعلمـاءحلقات المشـايخ  

حلقة شيخ يقول عنه: (ثبت كالمه في قلبـي، 

الحسن بـن  فسألت: من هو؟ فقيل لي: إنه أبو

حرزهم)، وقد فسر شيخه سره بقولـه: (إنـي 

 قصدت هللا بكالمي فخرج من القلب).

يقول صاحب كتـاب (أنـس الفقيـر) عـن 

ابــن حــرزهم الفقيــه الصــوفي الزاهــد: (هــو 

بن اسماعيل بن محمد  لشيخ أبو الحسن عليا

بن حرزهم، ولد بفاس ونشأ بها، بن عبد هللا  ا

ا فـي كان زاهدً وكان فيها من كبار الفقهاء، و

ــالكً  ــدنيا، سـ ــوف، ذا الـ ــل التصـ ــبيل أهـ ا سـ

كرامــات وفراســات، وكــان والــده مــن كبــار 

 الصالحين، وكذلك أخوه). 

والبن حـرزهم قصـة مـع كتـاب (إحيـاء 

أنـه عكـف   ن للغزالـي)، خالصـتهاعلوم الدي 

على قراءته قرابة عام في بيتـه، وجـرد منـه 

ثمانين مسألة انتقدها عليه، وعزم على حرق 

تاب، فرأى فـي نومـه مـن يقـول: جـردوه الك

ا، واضربوه حد الفرية، فضرب ثمانين سوطً 

ا فلما استيقظ وجـد أثـر الضـرب وأحـس ألمًـ 

ك ا، فتــاب إلــى هللا، ثــم أعــاد تأمــل تلــشــديدً 

 ة للكتاب والسنة. المسائل فوجدها موافق

تزازه بالعلم فلما زار عومما يروى عنه ا

 مراكش، جاءه بعض أمراء صـنهاجة للـتعلم

على يديه فأمرهم بالجلوس تحت قدميه، وأن 

 يجلس هو مكانهم، ووعظهم. 

وكان ابـن حـرزهم ممـن يؤمنـون بمبـدأ 

(المالمتية) الذين يظهرون عكس ما يبطنون 

ــور ــن ال ــترً م ــً ع س علــى ا ا لحــالهم وحرص

 .اإلخالص في العبادة



  

 
 

ــزَّ  دلَّ  ،مين رب العــال الحمــد ه عــن علــى ذاتــه بذاتــه، وتن
القريب من خطــرات الظنــون، والبعيــد عــن   ،تهمخلوقا  انسةمج

ــالم  ــون، والع ــا لحظــات العي ــونبم ــل أن يك ــان قب والصــالة  .ك
 ،الدنيا بطلعتــهسعدت    الذي  ،والسالم على سيدنا وموالنا محمد

ــالينأو ــوم الصــعو نســت بمشــهده أرواح ع ــين ي ــى علي د وأعل
ن وم أيــ   ،والتجلــييوم العلو    ،السماء ذات البروجوالعروج في  

ورضــى هللا تبــارك وتعــالى عــن إمامنــا ومعلمنــا   .يالمتجلرأى  
مجــدد الســيد محمــد مــام الاحة موالنــا اإلا ســمأرواحنــ  يومربــ 
وارض اللهم عن خلفائه األبرار وأهل بيته   العزائم،  يأب  ماضي

 .ينرب العالم آمين يا.. الطيبين األطهار
 

 

لما حرم يعقوب   :اأيضً   المحبةمن دالئل  

 ىا علـبل جعلـه هللا محرمًـ علي نفسه لحم اإل

الَّ بنـي إسـرائيل  اَن حـِ ّل الّطعــاِم كـَ ي لَب  كـُ نــِ

ْن   إْسرائيَل إالَّ  ِه مـِ َم إْسرائيُل َعلَى نَْفسـِ ما َحرَّ

َل التَّوراةُ   الرسـول  ن  لك،  قَْبِل أَْن تَُنزَّ
 فيمـا رواه مسـلم، نفسه العسـل ىلما حرم عل

ــد بعــض  كــان يشــرب عســًال  أنــه  عن

ـ وكــان يمكــث  بنــت جحــش نســائه ـ زينــب

، فدّبت الغَيـرة فـي قلـب بعـض عندها طويًال 

ْيَن أن يمكـث  ّن يتمنـَّ زوجاته، وهـّن بشـر، كـُ

عنــدهن كمــا يمكــث هنــاك؛ ألن مــن عادتــه 

 ا كــ ل أنــه كــان يطــوف علــيهن جميعــً

هن، ثم يبيت يوم، يسأل عنهن ويقضى حاجات 

زوجـات: عند صاحبة النوبـة، فقـال بعـض ال

إذا وصل النبي إلينـا نقـول لـه: إن فـي فمـك 

رائحة كريهة ـ وهو يكـره الرائحـة الكريهـة 

فقلـن لـه ذلـك، وذكــر أنـه مـن الطعـام الــذي 

فقلن: لعل نحله قد   )أكلت عسًال (أكله، فقال:  

ــي  ْرفَط، يعن ــُ ت الع ــَ ــر شــجر َجن ــتصَّ زه ام

. ومــن هنــا العــرفط وهــو ذو رائحــة كريهــة

كله مرة أخرى، وبالفعـل  يأحلف الرسول أالَّ 

عندما زار من عندها عسل رفـض أن يأكـل 

منه، وقد أطلع هللا نبيَّه على ما فعلته أزواُجه 

وبــيَّن لــه المخــرج مــن يمينــه،  - زوجاتــه –

 مر على ما كان يحبـه رسـول هللاومضى األ

،  ــم ي ــول ــيدنا ن األك ــان لس ــا ك ــر كم م

يعقوب من إمضاء التحريم عليه وعلى قومه 

ال  قـال ســبحانه: اَن حــِ ّل الّطعــاِم كــَ ي  كــُ لَبنــِ

ْن   إْسرائيَل إالَّ  ِه مـِ َم إْسرائيُل َعلَى نَْفسـِ ما َحرَّ

َل التَّوراةُ   ).٩٣آل عمران: ( قَْبِل أَْن تَُنزَّ

متـه أ  ىعلـ    ا لـهولم يحرمه تكرمًـ 

 .وال عليه
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ــاة  ــى مرضـ ــت تبتغـ ــإن كنـ ــة فـ والنتيجـ

 فإنا نبتغى مرضاتك فيما تحب. كزواجأ

ــب (وهــو أف ــك مــا تح نــا ال أحــرم علي

العســـل) وإنمـــا أتوجـــه بالنـــذير علـــى مـــن 

 تحـب، أغضبك وجعلك تحرم على نفسك مـا

الشــديد علــى مــن تســول لــه نفســه والتهديــد 

ِ فَقَْد َصغَْت بالتظاهر عليك   َّ إِن تَتُوَبا إِلَى 

ْوَالهُ لُوبُُكَما ۖ َوإِن تََظاَهَرا َعلَْيِه فَإِ قُ  َ هَُو مـَ َّ نَّ 

َد  ةُ بَعــْ ْؤِمِنيَن ۖ َواْلَمَالئِكــَ اِلُح اْلمــُ َوِجْبِريــُل َوصــَ

ِلَك َظِهيرٌ   )٤: التحريم( ذَٰ

؛ ا علـى التظـاهرا مترتبًـ يس حكمًـ وهذا ل

نــه لــيس هنــاك تظــاهر فــي الحقيقــة عليــه أل

 ــن تســتط ــه ت لع نســاؤه اي ول ظــاهر علي

،    لمن تسول له ولكن هذا حكم بالوعيد

ا وهذا وارد أيضً  ،نفسه بالتظاهر عليه  

ِه علـى سـبيل االفتـراض  اَهَرا َعلَيــْ َوإِن تَظـَ

َ هَُو َمْوَالهُ َوِجْبِريُل َوَصاِلُح اْلُمْؤِمِنيَن ۖ  َّ فَإِنَّ 

 .اافتراضً  يأ ِلَك َظِهيرٌ َواْلَمَالئَِكةُ بَْعَد ذَ 

أن هللا هــو مــواله وجبريــل هــذا  نــىعوم

ــؤمنين لرســول هللاوصــال ــ  ح الم  ىعل

 حد أم ال.أالدوام سواء تظاهر عليه 

ــه ــاهر عليـ ألن  ؛وليســـت نتيجـــة للتظـ

 ، مـن نسـائه ث أصـًال دالتظاهر لم يحـ
 يالـذ  عنـد مـواله  لكن هذه مكانته  

 يتواله.

َ هَُو َمْوَالهُ َوِجْبِريـلُ ن جملة  وأل َّ  فَإِنَّ 

ــَ  َد َوصـ ــْ ةُ بَعـ ــَ ْؤِمِنيَن ۖ َواْلَمَالئِكـ ــُ َك اِلُح اْلمـ ــِ لـ ذَٰ

جملــة خبريــة وليســت انشــائية ولــم  َظِهيــرٌ 

ألن جواب الشـرط يـأتي   ؛ا للشرطجواًب   تأتِ 

 مستقبل، وهذه جملة حبرية.له لل إنشاءً 

ولقــد عجبــت مــن أمــرين فــي ســورة 

 ..الضحى



ْم :  يقـول لنبيـه    أن الحق    أَلـَ

آَوى يقـل   مولـ)  ٦الضـحى:  (  َيِجْدَك َيِتيماً فـَ

 ،فـآواك ايتيمًـ لـم تكـن أ ايضً أنجدك؟ ولم يقل 

ْم  :بــل قــال ،ا فــآواكلــم يجعلــك يتيمــً أأو  أَلــَ

 .َيِجْدَك َيِتيماً فَآَوى
علــى   يكيــف تحقــق وجــدان النبــ

  علـــى تقـــدير هللا هـــذه الحالـــة متـــوكًال 
 ومراده.

ــ   يهــل يمكــن أن نتصــور أن النب

 له؟ بغير تقدير هللا  انشأ يتيمً 

فمـا   ،ولكن نقول: المقام هنا مقـام إينـاس

 يفـ  يناس فما يجب أن يـذكركان في مقام اإل

فـي     ييناس مـا يـوحش النبـموطن اإل

ا لم يجعلك يتيمًـ أ  :له  ولو قال هللا    التلقى،

كـن ، وليحـاشإا إيناس بعد  ون هذفيك  ،فآواك

يحاش الحق أراد أن يؤنسه وأن يرفع عنه اإل

ْدَك َيِتيمًـ فعبر القرآن بهـذا التعبيـر   ْم َيجـِ  اأَلـَ

فلـم يشـأ  مع أن الكل بتقـدير هللا    فَآَوى

فكأنه أراد أن يقول لـه  أن يصف ذلك لنفسه،

   ًا لم يكن يتمـك وإن كنت قد نشأت يتيم

 لمـراد مـا وراءه مـنوإنمـا كـان ا  ،لنـا  اادً مر

 هذه الحفاوة وهذه العناية الربانية.



امـرأة ن  أعن أبي نعيم بإسناده المـذكور  

ــا أرى أتتـــه  ــد، مـ ، فقالـــت: يـــا محمـ

شــيطانك إال قــد تركــك. فــأنزل هللا تعــالى 

 َىحَ الضــُّ و.. :ــه ــى قول ــَ وَ  إل ــَ ا قَ م ، ىل
 ثير.أخرجه المصنف هنا عن محمد بن ك

ظر هنا في هـذه العبـارة نجـد لو دققنا الن 

يدنا جبريــل أن اإلسـاءة هنـا سـاقطة علـى سـ

  ال علــــى رســــول هللانهــــا أل ؛

وصفت سيدنا جبريـل بالشـيطان بقولهـا: مـا 

 رى شيطانك إال قد تركك؟أ

بالدفاع  ومع هذا تأتى العناية من هللا 

ــ ــات  ، يعــن النب ــاك التف ــم يكــن هن ول

هللا لكن قال    ،جبريل  للدفاع عن سيدنا  

   َىلَـ ا قَ مَ وَ   كَ بُّ رَ   كَ عَ دَّ وَ   ام،   ولـم يكـن

فـي هـذا الـدفاع هنـا  لسيدنا جبريل حـظ مـن  

حـظ مـن الـدفاع   المقام، ولكن كان له  

ْوُل   :عنه في مقام آخر كقوله تعـالى هُ لَقـَ إِنـَّ

ِريمٍ  أجمعـوا علـى )  ٤٠(الحاقـة:    َرُسوٍل كـَ

وأمــا المــراد  أن المــراد بــالقول هــو القــرآن،

بـدليل قولــه  سـول الكـريم جبريــل بالر

ْرِش َمكــِ تعـالى:  ةٍ ِعنـَد ِذي العـَ وَّ * يٍن ِذي قـُ

يٍن  مَّ أَمــِ اعٍ ثــَ ونٍ * ُمطـَ اِحبُُكم بَِمْجنــُ ا صــَ  َومــَ
 .)٢٢ - ٢٠التكوير (



  

 
 

ب على المسـلم يج  يرف التلمعان اأ  علىتتفق  ن  د كلمة المسلميتكا
 ة. الشريع ل الدين، وأحكامأصو استيعابها هي:

ا، فروعهـ ، وبكلة، ومرادوبةلطم -م  بشكل عا  -ت المعرفة  كان  إنو
الجوانـب االجتماعيـة ب  بطيما يتعلق بالكون والحياة، وبخاصة ما يرتف

 مـن  جنسـه  اتببني نوعـه، وذوان  سنالقة اإلع  ددلتي تحاواإلنسانية  
نة، التـــي لحســاألخالق الفاضـــلة، والمعاملــة كــا ،خلوقــاتالم افــةك

ــودً اســتقطب ــت جه ــن  رةاا جب ــدمتم ــي مق ــانألهم االمصــلحين، وف ء بي
 .صالحين من الناسوال علماء،واألئمة، وال

 

 








فمثال األول ما ذكره اإلمـام عـن مجمـل 

عقيــدة الســلف الصــالح التــى أجمعــوا عليهــا 

حيث يقول فى كتابـه: عقيـدة النجـاة: "ســأل 

: )١(أبو طالب أستاذه العـارف بـا أبـا مـدين

بـو مـدين: أفقـال    سـر حياتـك ؟  أخبرنى عن

بسـر حياتــه ظهــرت حيـاتى، وبنــور صــفاته 

 همتى،  استنارت صفاتى، وفى توحيده أفنيت

وبديمومته دامت محبتـى، فسـر التوحيـد فـى 

قوله ال إله إال هللا، أنا والوجود بأسره حرف 

جــاء لمعنــى، فبالمعــانى ظهــرت الحــروف، 

وبصــفاته اتصــف كــل موصــوف، وبائتالفــه 

ــل ت ائ  ــف ك ــأل ــة، م لوف، فمصــنوعاته محكم

ألنه صـانعها ومظهرهـا،   ؛ومخلوقاته مسلمة

رهــا ومنــه مبــدؤها وإليــه مرجعهــا كمــا أظه

َوإِْذ أََخذَ َربَُّك ِمْن َبِني آَدَم ِمْن   :، ثم تلىأذر

ِهْم  ــِ ٰى أَْنفُس َهَدهُْم َعلــَ ــْ تَُهْم َوأَش ــَّ ي وِرِهْم ذُّرِ ــُ ُظه

ٰى ۛ  الُوا بَلـَ َرّبُِكْم ۖ قـَ وا   أَلَْسُت بـِ ِهْدَنا ۛ أَْن تَقُولـُ شـَ

افِِلينَ  ذَا غـــَ ْن هــَٰ ا عــَ ا ُكنـــَّ ِة إِنــَّ ْوَم اْلِقَيامــَ  يــَ
 . )١٧٢األعراف: (

ــرك،  ــب لوجــوده المح ــا أبــا طال ــو ي ه

ــك ــاطق الممسـ ــةوالنـ ــرت بالحقيقـ ؛ . إن نظـ

الوجود به قـائم، وأمـره فـي   ،تالشت الخليقة

حكـم   ،مملكته دائم، وحكمه فـي وجـوده عـام

سام؛ فالحواس به بانت على األجاألرواح في  

اختالف أنواعها. اللسـان منهـا للبيـان، وهـو 

 .ن شأنشغله شأن عـمع ذلك ال ي 

؛ غـرف أبـا طالـب، لمـا أمـدنى بسـره  يا

ــورً  ــامتأل وجــودى ن ــؤادى مــن بحــره، ف ا، ف

ا وســـقيت شـــراًب  ا،وأثمـــر غيبـــة وحضـــورً 

؛ فغشيت ا وزورً ا، ففنى ما كان باطًال طـهورً 

. ى بالبـاقىرت إلى الـباقونظ  ا أخالقى،أنوارً 

ــال: هــو الموصــوف بالقــدم،  ومختــرع ثــم ق

 قت الظلم، الوجود من العدم، بنور جالله أشر

ــى الكــرم، ــم  وهــو ول ـــالقلم، عل ــم ب ــذى عل ال

اإلنسان ما لم يعلم، وهللا ولى التوفيـق، وهـو 

حســبنا ونعــم الوكيــل، نعــم المــولى ونعــم 

 .)٢("المصير.

ــدة أهــل  ــن شــرحه لعقي ــا ع ــن *وأم ة الس

مام أبو العزائم فنستطيع أن نقول: لقد كان اإل

أحــد علمــاء أهــل الســنة الشــارحين لمــذهبهم 

فعين عنه فى هذا العصر، حيـث تناولـه المدا

. على )٣(بالشرح والبيان فى كثير من مؤلفاته

 .نحو ما سوف نوضح فى بحثنا




مام فـى تفسـيره اإل  من خالل تحليل كالم

 – إجماالً  –صفات يتضح لنا منهجه  آليات ال

فى مسألة المتشابه من آيات الصفات، والذى 



  

 
 



 
   

 


  
  


   

  
   




 
ضد.  الة سامي ع  الع
 ف قا األو بوزارة    عام ر  مدي 

يتلخص فى أنه يؤكـد علـى وجـوب صـرف 

ــا  ــن ظواهره ــابهة ع ــوص المتش ــذه النص ه

الظـواهر خـالف   المستحيلة، واعتقاد أن هذه

 ما يريده هللا تعالى.

كما أنـه يأخـذ فـى هـذه المسـألة بمـذهب 

سطين، فال هو ينفى التأويل بالكلية، وال لمتوا

ا، بــل هــو يقــول  هــو يخــوض فيــه مطلقــً

ــى أضــيق  ــل ف ــى التأوي ــأ إل ــالتفويض ويلج ب

 .الحدود

من اآليات التى قال فيها بالتفويض   :أوالً 

نـا عقيـدة وهـو ينقـل ل  ،صـفة االسـتواء  فقط:

أهــل الســنة فــى االســتواء فــى عقيــدة النجــاة 

ســتواء مــا ى االويعــتقدون فـ"  :  حيث يقول

: مالـك بـن أنـس حـين سـئل عنـه فقــال  قـاله

ــول،  ــف غيــر معق ــوم، والكي ـــتواء معل االس

 .)٤(واإليمان به واجـب، والسؤال عنه بدعه

ا: مـــن الصـــفات التـــى قـــال فيهـــا  ثانيـــً

ول الحــق ســبحانه: فــى تفســيره لقــ بالتأويــل:

 ِانِه ي ُطْغيــَ دُّهُْم فــِ ْم َويَمــُ ــِ تَْهِزُئ بِه ــْ ُ َيس ْم َّ

. " نسب هللا تعالى )٥()١٥البقرة: (  ْعَمُهونَ َي 

إلى نفسـه االسـتهزاء بالمنـافقين . والواجـب 

علينا أن نتأدب لكالم هللا تعـالى، ونعتقـد أنـه 

سبحانه ليس كمثله شىء ال فى ذاتـه وال فـى 

صـفاته وال فـى أفعالـه، فهـو   أسمائه وال فى

كما وصف نفسه بالمعنى الذى يليق به تعالى  

قَّ :  قال تعالى  –فاته  وبص َ حـَ َّ َوَما قََدُروا 

ِة  ــَ ْوَم اْلِقَيام ــَ تُهُ ي ا قَْبضــَ ــً ْدِرِه َواْألَْرُض َجِميع ــَ ق

الَٰى  ْبَحاَنهُ َوتَعـَ ِه سـُ َوالسََّماَواُت َمْطِويَّاٌت ِبيَِمينـِ

ا يُشــْ  . والعــارفون )٦٧الزمــر: ( ِرُكونَ َعمــَّ

ا موسـلكمـا    ،ابا سلموا له فى كالمه تسـليمً 

أحكامه، واستهزاء هللا تعالى بهـم حانه فى سب 

المعنى الذى يليق به بقدر ما نفهـم اسـتخفافه 

سبحانه بهم فى الـدنيا وإمـالءه مـن حيـث ال 

يعلمون . وفى اآلخرة بما يوقعهم سبحانه فيه 

ــه تعــالى ــدليل قول افِقُوَن  :ب ــَ وُل اْلُمن ــُ ْوَم َيق ــَ ي

ْن  بِْس مـِ ا نَْقتـَ وا اْنُظُرونـَ َواْلُمَنافِقَاُت ِللَِّذيَن آَمنـُ

ْم فَ  وا َوَراَءكـُ وا  نُوِرُكْم قِيَل اْرِجعـُ وًرا اْلتَِمسـُ نـُ

ــِه  هُ فِي ــُ اٌب بَاِطن ــَ هُ ب ــَ وٍر ل ــُ َنُهْم ِبس ــْ ِرَب َبي فَضــُ

ْحَمةُ َوَظاِهُرهُ ِمْن قِبَِلِه اْلعَـ  الحديـد: ( بُ ذَاالرَّ

١٣(. 

 َوالَ :  وقد فعل ذلك بالكفار بقوله تعـالى

ُروا أَنَّ  ــَ ِذيَن َكف ــَّ بَنَّ ال ٌر َيْحســَ ــْ ْم َخي ــُ ي لُه ــِ ا نُْمل مــَ

ْم  ْزَداُدوا ِإْثمـاً َولَهـُ ْم ِليـَ ي لَهـُ ا نُْملـِ ألَنفُِسِهْم ِإنَّمـَ

ِهينٌ  ) ومن هـذا ١٧٨آل عمران:  (  َعذَاٌب مُّ

إلـى   ارآن منسـوًب البيان نتأول ما ورد فى القـ

هللا تعـالى مـن االســتهزاء والمكـر والخديعــة 

بالمنــافقين وأهــل الشــرك، وإن   والســخرية

ــالى :  ــه تعـ ــة قولـ ــأول بعـــض األئمـ ُ تـ َّ

ونَ   َيْستَْهِزُئ بِِهْم َويَُمدُّهُْم فِي ُطْغيَانِِهْم يَْعَمهـُ

) بمعنى توبيخه إياهم ولومه لهم ١٥البقرة:  (

معصية هللا والكفر بـه، على مسارعتهم  إلى  

فتـــأولوا اســـتهزاء هللا تعـــالى : إمـــا بهـــالك 

الكفـار وتـدميرهم، وإمـا  بإمالئـه المنافقين و

، اوكفـرً  الهم واستدراجه إياهم، ليزدادوا نفاقًـ 

 ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر.  

وكل ما ورد فى القـرآن مـن االسـتهزاء 

والمكر والخديعة مؤول عندهم بهذا المعنـى، 

ــ ــليم، وهــذا م ذهب ســلفنا الصــالح أهــل التس

جمعنــا هللا تعــالى بمــا جملهــم بــه مــن الفقــه 

 .)٦(تسليم"وال

وقد رأينا كيف لجأ اإلمام إلى التأويل فى 

واإلمـام ال .  تفسير الكرسى فى آيـة الكرسـى

يلجـأ إلـى التأويــل مـا دام صـريح العبــارة ال 

يخالف اآليات الشريفة، فإذا تعارض لفظ مع 

ــالى :  ــه تع َو قول ــُ ْيٌء ۖ َوه ــَ ِه ش ــِ ْيَس َكِمثْل ــَ ل

إنـه يلجـأ ) ف١١الشورى:  (  السَِّميُع اْلَبِصيرُ 

وأوجـب هللا علينـا : "  إلى التأويل، يقـول

ــه  ــة ل ــمع والطاع ــه الس ــم ب ــل العل ، وأه

يقولون آمنا به كل من عنـد ربنـا، والواجـب 

مـا  ل صريح القرآن إلى غيرعلينا أن ال نَؤوِّ 

ــه لفظــه مــا دام  ــارة ال صــيــدل علي ريح العب

 يخالف اآليات الشريفة".

بـالمنهج أبـو العـزائم  وهكذا يلتزم اإلمام  

 فى المتشابه من آيات الصفات. الوسط

وهذه القضية سوف نناقشها فى الحـديث 

عن الصفات الموهمـة للتشـبيه ورأى اإلمـام 

 المقـاالت القادمـةفيها، ومنهجه حيالها، ففـي 

يـل بـه مبحث طويل عن هذه القضية فـال أط

 .لموفقوهللا تعالى ا٠هنا
 

ىن شــعيب أبــو مــدين مــ) ١( ن أقطــاب الصـــوفية هــو العــامل الــر
 .غرىب األصلوهو م

، ٣٥ينظر: كتاب: عقيد النجـاة لإلمـام أىب العـزائم، ص: )  ٢(
لقاهرة  .ط دار املدينة املنورة 

مثـــل: " اإلســـالم ديـــن هللا وفطرتـــه الـــىت فطـــر النـــاس عليهـــا ) ٣(
"، و"عقيـــــدة النجـــــاة "، و" النشـــــأة الثانيـــــة "، و" نعـــــيم القـــــرب 

 . ل الوصول ملعية الرسولومجاالت اآلخرة "، و" أصو 
 .١٤عقيدة النجاة ص  )  ٤(
 .٤٨ص    ١تفسري أسرار القرآن ج  )  ٥(
 .٤٨ص    ١تفسري أسرار القرآن ـ مرجع سابق ـ ج  )  ٦(



  

                                                               
                                                            





 
 

ــي ن أهبيــــا -١٥ ــة التجــــرد فــ ميــ

ــي أو  ــل حزب ــوبه مي ــأال يش ــاد، ب االجته

ــة  ،طــائفي أو عرقــي أو قبلــي أو أي عل

 تخرج به عن مساره الصحيح. 

ضـــرورة نشـــر الـــوعي بـــين  -١٦

ــول  ــين االجتهــاد والتق ــة ب النــاس بالتفرق

ــاد قــائم علــى أســس  :بــالرأي، فاالجته

وقواعد وضوابط وشـروط، أمـا التقـول 

ب َي  قــدو ،فــال أســاس لــه :بــالرأي ْنســِ

صاحبه إلى الشرع الشريف ما ليس فيـه 

لعدم فهمه للنص وعدم تعمقـه ومعرفتـه 

 به.

ضرورة قيـام المؤسسـات الدينيـة   -١

والثقافية والتعليمية بنشر ما استقرت عليه 

المجامع الفقهية والعلمية في شأن خطورة 

ــا  التعامــل مــع العمــالت المشــفرة بنظامه

حتى ال ينزلق الناس في تعامالت   ؛ليالحا

ــع  ــرر، م ــرة الغ ــدخل ضــمن دائ ــة ت نقدي

التأكيد على أن رفـض التعامـل بـالعمالت 

ــفر ــة المشـ ــدم مواكبـ ــى عـ ــع إلـ ة ال يرجـ

المستجدات العصرية وإنما يرجع إلـى مـا 

يحفها من جهالة وغـرر، واشـتمالها علـى 

المضاربة العشوائية، وعدم ضمانة الدول 

 لها.

النقـود مـن   علـى أن صـككيد  التأ  -٢

الجهــة الشــرعية ال بــد أن يكــون خاضــعًا 

لسلطة ولي األمر لمنـع االلتبـاس والفسـاد 

ــ ــاربة والغ ــر والمض ــرفات غي رر والتص

 المشروعة داخل المنظومة النقدية.

التأكيــد علــى أن التلــوث البيئــي  -٣

مشـكلة إنسـانية تســتدعي تضـافر الجهــود 

لعلمي حث اللقيام على حلها باالجتهاد والب 

المستنير، والكـف عـن كـل نشـاط يسـبب 

 .تلوثًا بيئيا أيا كان نوع هذا التلوث

إلسالمية التأكيد على أن الشريعة ا  -٤

ــى البيئــة وحمايتهــا  قــد دعــت للحفــاظ عل

ورعايتها، والمحافظة على مواردهـا مـن 

ــا  ــل م ــتخدام وك ــوء االس ــتنزاف وس االس

 د فـييضر بها، ونهت نهًيا شديًدا عن اإلفسا

األرض، ومنــه إفســاد البيئــة الــذي يعــد مــن 

 التجاوز المنهي عنه.

ــاث والدراســات  -٥ ــة نشــر األبح أهمي

ووسائل الحفـاظ عليهـا علـى المتعلقة بالبيئة  

نطاق واسع لتصبح ثقافـة إنسـانية مشـتركة، 

مع العمـل علـى إيجـاد وعـي بيئـي جمـاعي 

ــاطق  ــه المنـ ــذي تؤديـ ــوي الـ ــدور الحيـ بالـ

ــجير بصــفة  ــة والتش الخضــراء بصــفة عام

خاصــة، حيــث يعــد الحفــاظ علــى المنــاطق 

ــة  ــات البيئي ــائر المقوم ــى س الخضــراء وعل

 ووطنيا.مطلبًا دينيا واجتماعيا 

الدعوة إلى التعاون والتالحم الـدولي   -٦

مـــن أجـــل مقاومـــة التعـــدي علـــى البيئـــة، 

ــا  ــدي عليه ــاطر التع ــافي لمخ ــرويج الثق والت

وكيفيــة الوقايــة مــن مخاطرهــا، مــع تكــاتف 

الجهود الدولية فـي تفعيـل المبـادئ الحاكمـة 

والقوانين الرادعة لتصـرفات المتسـببين فـي 

مسـتويات الوطنيـة تلوث البيئة على جميـع ال

 والدولية.

وفي هذا الصـدد يشـيد المشـاركون فـي 

المؤتمر باستضافة جمهورية مصر العربيـة 

، يقام بمدينة شرم الشـيخلمؤتمر المناخ الذي 

ويؤكــد المشــاركون فــي مــؤتمر المجلــس 

األعلى للشـئون اإلسـالمية الثالـث والثالثـين 

لة في قدرة الدولة المصـرية على ثقتهم الكام

نظـيم مثـل هـذه المـؤتمرات العالميـة، على ت 

مقـــدرين دور مصـــر فـــي خدمـــة القضـــايا 

 . الدولية واإلنسانية



 

 


 
 

 

الســيد ســماحة  قامت مشيخة الطريقــة العزميــة تحــت رعايــة  

العزميــة   محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم شــيخ الطريقــة

لــدورها  ا، تأكيــدً ه١٤٤٤  عدة محاضرات خالل شـــهر

 :بصير األمة بالواجب المطلوب منهاالكبير فى ت

 تمـيأق  م٢٥/١١/٢٠٢٢  ، الموافـقه١٤٤٤    ١  الجمعة  فى يوم

بقاعـة اإلمـام المجـدد السيــد  مائـةالبعـد  السـبعونة ونيـاثال أهـل البيـتليلة  

حيث حضرها عدد مـن أبنـاء الطريقـة العزميـة   ، محمد ماضى أبى العزائم

 .من مختلف المحافظات

العزميـة وقد افتتحهـا سـماحة السـيد عـالء أبـو العـزائم شـيخ الطريقـة 

وال يــدخن،  ، يخــون األمانــةلطريقــة العزميــة ال يكــذب، وال بقولــه: (ابــن ا

أمـين، وبفاسد، بل يقتـدون بصـادق  قتدي  تلن  الناس  ن خيانة لألمانة،  يدختال

 يرنا سيغير هللا لنا مصر، ثم يغير باقي دول العالم اإلسالمي).غولو ت

نـوا الجماعـة الصـالحة  وأضاف سـماحته: (األئمـة مـن أهـل البيـت كوَّ

 .الصالحة الُمصلحة)  ةعُمصلحة، نريد أن نعمل الجمالكنها لم تكن 

ول الغـرب أن يحلهـا بمعصـية اوأكد سماحته أن المشـكلة السـكانية حـ

هللا، (اتفاقيــة ســيداو) بالشــذوذ الجنســي، ونحــن نريــد أن نســاهم فــي حلهــا 

ر جيل واحد ابنًا واحًدا، ثم بعد ذلك ينجب ولدين ويسـتمبالطاعة، أن ينجب  

 على ذلك.

ووضــع الالعــب العلمــي،  ثحــوطالــب ســماحته بتشــجيع العلمــاء والب

هي في المكان المناسب لهما، وأن يكون سالحنا ودواؤنا وغذاؤنا مـن والال

 بالدنا، وليس مستورًدا من عدونا.

أهـل البيـت   ةحديثـه حـول سـير  يالعزمـ  الحلـيم  عبـد  الدكتور  اصلوو

  ،مـام إلببيان عالقة اإلمام الجواد بحكام عصره، حيـث بـدأها بعالقـة ا

رت فـي تـزويج المـأمون ابنتـه مـن اإلمـام حصانبالمأمون العباسي، والتي  

ق علـى حقيقـة الجواد، ومناظرة قاضي القضـاة مـع اإلمـام الجـواد، ثـم علـَّ 

 العالقة بين اإلمام والمأمون.

ــي  ــي، والت ــواد والمعتصــم العباس ــام الج ــين اإلم ــة ب ــم كشــف العالق ث

اإلمــام وســعة علمــه، ة انحصــرت فــي اســتقدام اإلمــام إلــى بغــداد، وكرامــ

وتوقـف الحـديث عنـد متطلبـات عصـر  اغتيال اإلمام الجـواد.  والعمل على

 .اإلمام الجواد  

 تقامـ  العزائم  يأب  ماملقصائد اإليني  شاد الداإلن  فقرة منالليلة    تللختو

 .الشيخ محمد حسنينة  الفرقة العزمية بقيادبها 



  

  
 

 

 
َّ
ن
َّ
املاضي   ابي لغا  اللقاء  بالنسبة  الوجودي  اإلنسان  موقف  العليا أن  يته 

ة بني تأثريين: األول، تأثري املالئكة الذين ينفذ اهللا بهم مشيئته يف حيا

ا  حتقيق  حنو  بيده  ويأخذون  فيساعدونه  من اإلنسان،  خلق  التي  لغاية 

حماولة منع يف  الذين يعملون جاهدين  اطني  أجلها. الثاني، تأثري الشي

 : ل نواصل احلديث فنقولويف هذا املقا ..ذا اهلدفهلالوصول الناس من 

ــة والوك ــي: النيابـ ــة هـ ــة لغـ ــة الخالفـ الـ

والواليــة، وعنــدما تــتم النيابــة والوكالــة بــين 

لكـي   –فإنهـا تتطلـب    نـاس مـثًال اثنين مـن ال

 ة هي:عناصر رئيسعدة  –قوم ت 

الموكل فيـه   -٣الوكيل.    -٢كل.  المو  -١

مدة الوكالة.  -٥. شروط الوكالة -٤أو عليه. 

 نهاية الوكالة. يالحساب ف -٦

ــة  ــي الوكال ــودة ف ــات الموج ــذه العالق ه

 ودة أيًضا في حقيقة الخالفة الوجودية:جمو

وهــو هللا  :(بكســر الــالم)ف المســتخلِ  -١

. 

: وهـــو )تخلَف (بفـــتح الـــالمالمســـ -٢

 اإلنسان.

ف فيــه (بفــتح الــالم): وهــو المســتخلَ  -٣

 األرض وما فيها.

ــة -٤ ــف أو  :شــروط الخالف وهــي التكلي

وأصـل هـذه   ،ة السـماوية أو الشـريعةلالرسا

 جميعًا الطاعة. الشروط

بـآدم مدة الخالفة: الحيـاة الـدنيا بـدًءا   -٥

 .إلى قيام الساعة 

 ن.الدي وهو يوم الحساب:  -٦

 –والنيابـة  كالوكالـة    –ومن ثم فالخالفة  

تخلَف المسـ(عـن عالقـة بـين اإلنسـان  تعبير  

 ،الـذي اسـتخلفه  وبـين هللا    )"بفتح الالم"

ا تعبيــر عــنوهــ عالقــة أخــرى بــين  ي أيضــً

هللا عليه نسان الخليفة وبين كل ما استخلفه  إلا

 في األرض.

والعالقة األولى، التي هـي بـين اإلنسـان 

ختلفـة عـن مو  وبين ربه، ذات طبيعة خاصة

العالقــة الثانيــة التــي لهــا طبيعتهــا الخاصــة 

هـذه العالقـة التـي تقـوم بـين اإلنسـان ا،  أيضً 

نسان من أشياء وأحياء فـي إلاوبين ما سوى  

 األرض.

هــي تتمثــل فــي الخضــوع ف :أمــا األولــى

واالستسالم من الخليفـة تجابة  سوالطاعة واال

 لمــن اســتخلفه، أو هكــذا يجــب أن تكــون،

ول قعن هذه العالقة ن عبر بها  ن ة  دواح  وبكلمة

 إنها: عبودية.

أمــا البعــد الثــاني أو العالقــة الثانيــة مــن 

ثــل فــي ســيطرة تتما فإنهــ :عالقتــي الخالفــة

واستغالله وحاكميته ته  ن ماإلنسان الخليفة وهي 

عليـه، أي لكـل   ه لكل ما استخلفه هللاوتسخير

طنها مـن اما في األرض وما عليها وما في ب 



  

 
 



 نإوأحيــاء، وبكلمــة واحــدة نقــول: ء ياأشــ

اإلنســان ســيد عليهــا، أي أن هــذه العالقــة 

 تسمى: سيادة.

 : عبودية وسيادة.خالفةفال

، عبــد لمــن وســيد فــي آن ة عبــديفــالخلو

ف عليـه. مستخلَ هو  وسيد على من    ،استخلفه

 ذلك هو اإلنسان.

ننبـه إلـى أن العبوديـة   ومن ثم يجـب أن

جهان لحقيقة واحدة هـي الخالفـة، والسيادة و

ــا  ــذات وهمـ ــي الـ ــد فـ ــيء واحـ ــان كشـ قائمـ

إال فــي اإلنســانية، وال يمكــن الفصــل بينهمــا 

ا في عـالم أمالذهن للدراسة والتوضيح فقط،  

إقامـة إحـداهما الواقع فإن اإلنسـان ال يمكنـه  

 دون األخرى.

فإذا لـم يحقـق اإلنسـان عبوديتـه  فإنـه 

إذا لم يحقـق   ؛ ألنهضادته في األريضيع سي 

ورة عبوديته  وحـده، فإنـه سيسـقط بالضـر

لغيـر هللا، ومـن ثـم يفقـد سـيادته وديته  ب عفي  

سيادته ن على هذا الغير، وإذا لم يحقق اإلنسا

ــى ــه  عل ــي األرض، فإن ــي ف ــيء وح ــل ش ك

 صعب عليـه أن يكـون عبـًدا   بالتالي ي 

 وحده.

علــى هــذا هــو الــوثني والمثــل الواضــح 

الذي يتوسل إلى هللا بأحياء أو أشـياء ماديـة، 

فإن هذا التوسل أو التزلـف بهـا إلـى هللا هـو 

لسيادة اإلنسـان عليهـا المانع األول والحقيقي  

ا أفضل منـه وأقـرب إلـى هللا نهما دام يعتقد أ

 فكيف يمكنه أن يسخرها لنفسه؟! وهـذا ،

، ومن ثـم فالشـرك أو التوسل شرك با 

ة في نفس الوقـت الـذي هـو فيـه الكفر للسياد

إفراد هللا بالعبـادة ؛ ألن  فقد للعبودية  وحده

 ل مــا ســوىكــيعنــي اســتعالء الموحــد علــى 

 اإلنسان في األرض، وهذا هو معنى السيادة.

ــؤال ــذا الس ــق إذا وضــعنا ه ــف يحق : كي

المالحظـة األولـى بجانب    ،؟فةاإلنسان الخال

وأن   ،جبـرفيها أن الجعـل يفيـد ال  سجلناالتي  

ــة ب  ــان خليف ــة، ماإلنس ــة والجبل ــى الخلق قتض

؛ هال ال محــل وال لــزوم لــيصــبح هــذا الســؤ

ا كلـف هللا بـه وذلك ألن الخالفـة ليسـت أمـرً 

أبى، وعلـى هـذا اإلنسان، فهو خليفة شاء أم  

ننا لسنا فـي حاجـة يحق لمعترض أن يقول: إ

ــة ــق الخالف ــة تحقي ــن كيفي ــو ، للســؤال ع وه

اعتـــراض صـــحيح ومقبـــول بالنســـبة لهـــذا 

السؤال بهذا الصـيغة، ومـن ثـم يتعـين علينـا 

 ؤال ليكون كاآلتي:تصحيح الس

كيـــف يحقـــق اإلنســـان خالفتـــه  فـــي 

األرض؟ وذلــك ألن آيــة الخالفــة تفيــد جعــل 

ــيكون  ــة دون تحديــد الــذي س ــان خليف اإلنس

في اآليـة:   نسان خليفة له. فلم يقل هللا  اإل

ومن ثـم  .(خليفتي) :(خليفة لي) ولم يقل  

نـب ااإلنسان مخلوق خليفة فقـط. أي أن الجف

كــون فــة هــو فــي الخال ةالجبــري فــي حقيقــ

نسـان إل، أما لمن سيكون اإلنسان خليفة فقطا

ــ ــذا خليف ــر هللا؟ فه ــيكون  أو لغي ــل س ة؟ ه

ة اإلنســان الحــرة، ومفــوض موكــول إلراد

ه هللا حرا مختاًرا ومستطيعًا قلفاعليته، فقد خل

، أو يجعلهـا لغيـر هللا  في أن يجعل خالفته  

 ،يــةبتالئ اومــن ثــم كانــت الخالفــة فــي الــدنيا 

 ائية.في اآلخرة جزوالخالفة 

وبناء على ما تقدم يتعين علينـا أن نسـأل 

 آلن:ا

 فـــي كيـــف يحقـــق اإلنســـان خالفتـــه 

 ؟!.لغير هللا وكيف يحققها  ،األرض

نجيب عنه في المقال القادم وف  هذا ما س

 .إن شاء هللا تعالى
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 .تب اإلسالميملكطبع ا  للمؤلف  .اإلنسان يف األرض



  

  

 

 

ــا " ــتورية العلي ــة الدس إن قضــاء المحكم

مطرد علـى أن مـا نـص عليـه الدسـتور فـي 

 - م١٩٨٠بعد تعديلها في سنة  -مادته الثانية 

ــي  ــريعة اإلســـالمية هـ ــادئ الشـ مـــن أن مبـ

عـن مخض  للتشريع، إنما يت   المصدر الرئيس

قيد يجب على كـل مـن السـلطتين التشـريعية 

ــزل  ــة أن تتحــراه وتن والتنفيذي

شـريعاتها الصـادرة عليه في ت 

فــال يجــوز  ،بعـد هــذا التعـديل

لــنص تشــريعي، أن ينــاقض 

األحكام الشرعية القطعية فـي 

ــار أن  ــا، باعتب ــا وداللته ثبوته

هذه األحكام وحدها هـي التـي 

ثـل مـن مهـا ت ألن   ؛ايكون االجتهاد فيها ممتنعً 

ها الكلية، وأصـولها ئ الشريعة اإلسالمية مباد

ومـن  ،أو تبـديًال   تأويًال الثابتة التي ال تحتمل  

غيــر المتصــور بالتــالي أن يتغيــر مفهومهــا 

إذ هـي عصـية لتغير الزمـان والمكـان،    اتبعً 

على التعديل، وال يجوز الخـروج عليهـا، أو 

ــة  ــا عــن معناهــا. وتنصــب والي االلتــواء به

دستورية العليـا فـي شـأنها، علـى ة الالمحكم

 مراقبة التقيد بهـا، وتغليبهـا علـى كـل قاعـدة

قانونية تعارضها. ذلك أن المـادة الثانيـة مـن 

ــام  ــى هــذه القواعــد، أحك ــدم عل الدســتور، تق

ــا  ــي أصــولها ومبادئه الشــريعة اإلســالمية ف

الكليــة، إذ هــي إطارهــا العــام، وركائزهــا 

بمــا  اومــً األصــيلة التــي تفــرض متطلباتهــا د

يحــول دون إقــرار أيــة قاعــدة قانونيــة علــى 

لمـا علـم  اإنكـارً خالفها؛ وإال اعتبر ذلـك ... 

 . من الدين بالضرورة

وال كذلك األحكام الظنية غيـر المقطـوع 

ــً  ــا مع ــداللتها أو بهم ــا أو ب ــك أن بثبوته ا، ذل

دائـــرة االجتهـــاد تنحصـــر فيهـــا، وال تمتـــد 

 ربتغيـلسواها، وهي بطبيعتها متطورة تتغير  

الزمان والمكان، لضمان مرونتها وحيويتها، 

ا هــا، تنظيمــً ولمواجهــة النــوازل علــى اختالف

لشئون العبـاد بمـا يكفـل مصـالحهم المعتبـرة 

، وال يعطل بالتالي حركتهم في الحياة، اشرعً 

ا في إطـار واقعً   اعلى أن يكون االجتهاد دومً 

األصــول الكليــة للشــريعة بمــا ال يجاوزهــا؛ 

ــً  ــً ا الابطها ضــوملتزم ــة، متحري ــاهج ثابت ا من

االســتدالل علــى األحكــام العمليــة، والقواعــد 

 صــون المقاصــد لفروعهــا، كــافًال الضــابطة 

العامة للشريعة بما تقوم عليه من حفاظ على 

 الدين والنفس والعقل والعرض والمال . 

فاآلراء االجتهادية في المسائل المختلـف 

غيـر عليها لـيس لهـا فـي ذاتهـا قـوة متعديـة ل

ــائل ــا الق ــالي اعتباره ــوز بالت ــا، وال يج ين به

، وإال ال يجوز أن يـنقض  اا متقررً ا ثابتً شرعً 

ا عن التأمـل والتبصـر فـي ديـن كان ذلك نهًي 

ا لحقيقة أن الخطـأ محتمـل هللا تعالى، وإنكارً 

بل إن من الصحابة من تردد   ،في كل اجتهاد

ومــن ثــم صــح القــول بــأن  ،افــي الفتيــا تهيبًــ 

تباع من أحق باال  الفقهاء ليسمن    اجتهاد أحد

ــا كــان أضــعف ا ــاد غيــره، وربم آلراء اجته

الءمــة لألوضــاع المتغيــرة، ا، أكثرهــا مســندً 

ا آلراء اسـتقر عليهـا العمــل ولـو كـان مخالفًــ 

ــً  ــي زمن ــي الشــريعة اإلســالمية ف ــك ه ا. وتل

أصولها ومنابتها، متطورة بالضرورة، نابـذة 

ال  فيمــاو -الجمــود، ال يتقيــد االجتهــاد فيهــا 

بغير ضوابطها الكليـة، وبمـا ال   -نص عليه  

ي يعطل مقاصـدها التـي ينافيهـا أن يتقيـد ولـ

األمــر فــي شــأن األحكــام الفرعيــة والعمليــة 

المستجيبة بطبيعتها للتطـور، آلراء بـذاتها ال 

يريم عنها، أو أن يقعـد باجتهـاده عنـد لحظـة 

ا زمنية معينة تكون المصالح المعتبـرة شـرعً 

 .)١("اقد جاوزته

نى الجبالى ة الجليلة تهاوهذه المستشار

 : تقول

ت)، بينما (ثاب مبادئ الشريعة اإلسالمية "

األحكام (متغيـر) تخضـع لالخـتالف الفقهـى 

.. ومنـاهج التفسـير والمـذاهب فى اسـتنباطها

... وتغييـــــر المكـــــان والبيئـــــة المتعـــــددة 

االجتماعيـة وهـو مـا يتسـق مـع االعتبـارات 

فـى   هـو اجتهـاد بشـرى  هالمستقرة بكون الفق

فهم مقاصد ومبادئ الشـريعة، ومـن ثـم فهـو 



  

  

 

لف  مد.       ى ال  او ح

ــاد ــل االجتهـــ ــر ويحتمـــ ــاس  متغيـــ والقيـــ

  .واالستصحاب والمصالح المرسلة

القاضى يلتزم بتطبيق النص القـانونى،   -

كمـــا أصـــدره المشـــرع الـــوطنى، ال فهمـــه 

 .الخاص للشريعة ومصادرها

المخاطب بالمادة الثانيـة مـن الدسـتور   -

غيره، وأنه فـى الوطنى، ال أحد    عهو المشر

مجــال تطبيقهــا يــرجح وفــق المصــالح التــى 

تـى تحتـوى فـى طياتهـا سـلطته يتوخاها، وال

التقديرية تجاه األخذ من المذاهب والمـدارس 

ــنح  ــلح ... ومـ ــاد باألصـ ــة أو االجتهـ الفقهيـ

ــة  ــوطنى ســلطة تقديري الدســتور المشــرع ال

واسعة فى تبنى الحل الذى يراه مـن الحلـول 

دون إلزامـه بفقـه معـين،   تى أوردها الفقه،لا

 وإنما بانفتاح على كل المذاهب واآلراء.

ا أكثر تحديـدً مبادئ الشريعة اإلسالمية    -

 ،من المبادئ المستمدة مـن القـانون الطبيعـى

ا المبـادئ الشـرعية تحتوى أيضًـ ذلك لكونها  

ــى  ــم الفقهيــة) ومنهــا عل الكليــة (جوامــع الكل

أن الغش يفسد كـل «سبيل المثال ال الحصر  

نم» أو «ال ضرر وال رم بالغُ ىء» أو «الغُ ش

 .ضرار»... إلخ

ا محكمة الدستورية العليا أيضًـ أقرت ال  -

ــرع  ــر والمشـ ــولى األمـ ــاد، لـ ــق االجتهـ حـ

الوطنى، فى ما هو ظنى الثبوت والداللـة أو 

ــا  ــاس «أينم ــالح الن ــا بمص ــدهما، وربطه أح

وجدت المصلحة فثم شـرع هللا»، وحقـه فـى 

فــى تخصصــه، نة بأهــل العلــم، كــل تعااالســ

وحقه عند االختيار مراعـاة التيسـير، وأن ال 

ا علـى ا أو تضييقً يتضمن تعسيرً   ايشرع حكمً 

 . روا "روا وال تعسِّ الناس " يسِّ 

ا نفــضُّ هــذا االشــتباك الــوهمى وختامــً  -

إلمكانيـــة التعـــارض بـــين المبـــادئ العامـــة 

 للشريعة اإلسالمية وأحكام القانون الوضـعى

ا لتحقيــق  حيــ العالقــة بينهمــا تفــاعًال لتصــير 

 .مصالح المجتمع

بمـا  فهل نفتح األبواب لاللتـزام الصـادق

توخاه المشرع من هذا النص دون أن نشجع 

ا بإساءة اسـتخدامه ا بأن ينجرف به عامدً أحدً 

لتهديد (الدولة المدنية الحديثة) فـى مصـر أو 

 لغرض واليـة أو دولـة دينيـة اعتباره مدخًال 

قه، دون ف ما يستقيم به فهمه وتطبي على خال

 .)٢("تفسير خاطئ أو تأويل منحرف؟!

كانت خطة جماعات اإلسالم السياسـى و

ــو  ــة هـ ــلفى " بخاصـ ــار السـ ــة و" التيـ بعامـ

ــع دعــاوى  ٢١٩اســتغالل نــص المــادة  ورف

قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن 

لحضـارية التـى تسـبات اعلى القـوانين والمك

 :مثلحصل عليها الشعب المصرى 

ــواطنين ــين الم حقــوق  ،عــدم التمييــز ب

ــرأة ــ ،الم ــل ،ةالمواطن ــوق الطف ــة  ،حق تعددي

قـــانون األحـــوال  ،الديمقراطيـــة ،األحـــزاب

ــً  ــرى وخصوص ــية المص ــية الشخص ا الوص

حريــة الفــن والفكــر  ،لــعقــانون الخُ  ،الواجبــة

 .واألدب وغير ذلك

 بدعوى أن هذه القـوانين تخـالف أحكـام 

 ٢١٩ا لتفسـير المـادة مية طبقً الشريعة االسال

ــال ــادئ الشــريعة اإلس ــك ألنهــا  ،ميةلمب وذل

تخالف ما جاء بكتـب الفقهـاء القـدامى حـول 

 !!هذه القضايا

وحيــث إن المحكمــة الدســتورية ملزمــة 

ا فســـتحكم حتمـــً  ،بتنفيـــذ الـــنص الدســـتورى

وهكــذا نجــد  ،ابقةبــبطالن هــذه القــوانين الســ

 !!!  أنفسنا نتقدم للخلف

ا مـن اآلراء الـواردة فـى ا بأن كثيـرً علمً 

: دكتـور حسـين مـؤنسكتب الفقه كما يقـول  

ال تمثل الوضع فـي الصـدر األول وال فـي "

وإنمـا كانـت تمثـل   ،العصور التي كتبت فيها

  .)٣("أماني مؤلفيها

والغريـب أنــه ســيتم رفــع هــذه الــدعاوى 

ــً  ــد  االقضــائية طبق ــتور الجدي ــه  -للدس ومادت

وهكذا يستخدم القانون للقضـاء علـى   -  ٢١٩

لوا للحكـم مثلما وص  ،دولة الدستور والقانون

ات الديمقراطية ثـم انقلبـوا علـى باستخدام آلي 

الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان بــدعوى أنهــا 

 مخالفة لإلسالم !!! 

وكلنا يتذكر الدعاوى القضائية التى كـان 

المقربون من اإلخوان ضد   نيرفعها المحامو

ــرين تحــت مســمى  ــاء والمفك ــانين واألدب الفن

ادة وتحــت دعــوى مخــالفتهم للمــ ،"الحســبة"

 !!الثانية من الدستور

جتماع حضره غالبية دعاة السلفية اوفى  

 –سعيد عبـد العظـيم     -مثل "ياسر برهامى  

جمال  –محمد عبد المقصود   –محمد حسان  

-٢٢اريخ  بت   ،"مازن السرساوى  –المراكبى  

" ملتقـى العلمـاء   :م تحت عنـوان٢٠١٢-١١

والدعاة لمناقشة مسودة الدستور المصـرى " 

ــول ياســر ــادة المف يق ــامى عــن الم ســرة بره

 :  ٢١٩للشريعة 
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ــذا  ــدار ه ــى إص ــق ف ــى الح ــيرها يعط وتفس

ون ال يطعن بعدم دستورية قـان   حتىالقانون "

 .الحسبة "

ا أن مبــادئ الشــريعة عنــد هــؤالء مؤكــدً 
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نســانية والمبــادئ الكليــة لحفــظ اإل والكرامــة

  .)٤("النفس والنوع
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ــة،  ـــ ــة، ودرر غال ـــ ــ عال ـــ ح
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ــن أن  ــل م ــل وال أجم ــاك أفض ــيس هن ل

حيث تُولى، واألفضـل مـن تواجه وجه ربك  

ذلــك واألجمــل أن يواجهــك مــوالك بمــا هــو 

أهله، فإذا أردت أن يواجهك فادخل عليه بما 

 أنت أهله، من الذل والعبودية واإلنكسار.

المواجهة هى صـفاء القلـب، واسـتراحة 

الــنفس الملكيــة مــن شــواغل النفــوس، ومــن 

م الجسم الالزمة له بحسـن يقـين، وأمـن لواز

فس والمـال والولـد، وتوكـل وحسـن على الـن 

ادخار، وإنما تحدث المواجهة ليطمئن قلبـك، 

لتقــوم بــه ســـبحانه نيابــة عنــه، المواجهـــة 

والمقابلة بينهمـا بـرزخ، فالمقابلـة فيهـا قيـود 

األين، والمواجهـة فيهـا محـو األيـن والبـين، 

ِ اْلمَ قال تعالى:   َّ ِ ِرُق َواْلمَ َو ِرُب ۚشـْ ا غـْ فَأَْينَمـَ

 ِ َّ هُ  ثَمَّ َوجــْ وا فــَ ، إنمــا )١١٥ :البقــرة( تَُولــُّ

يقابلك بتجليات أسمائه وصـفاته ليظهـر فيـك 

 لغيرك.

وهناك اتصال بين المواجهـة والمناجـاة: 

المناجى أثبت وجوده بمحو شهوده، وعنـدها 

حتـى يـرى بـه االتصـال،   ؛حصل له الفصل

ــة  ــو المكان ــلعل ــال، ظهــرت لــه ع ن االتص

مكانته، وبين العبوديـة وبـين المواجهـة فنـى 

بين التوجه والمواجهة وعن وجوده بشهوده،  

كما بين عمل القلب والجسم، فالتوجه: خـرق 

العــادة، والمواجهــة: محــو الســور والرســم، 

ــاب عــن اآلثــار بــاألنوار، ال يكلــف وال  غ

ألنه مفقود فـى نظـره،   ؛يعرف، أما ال يكلف

ــ ــة  ؛فروال يعـ ــن المعرفـ ــب عـ ــه غائـ ألنـ

بـــالمعروف، كـــان كـــالمرآة التـــى واجههـــا 

 ا صعق. العظموت، فكل من رآه

ــد  ــة بمــا يري وهللا يواجهــك مواجهــة حقي

ت، وإذا  سبحانه، فإذا واجهك بنور الُمبيِّن أَبنـْ

ت، شـتان بـين مـن  واجهك بنور الُمعـين أعنـْ



  

   

واجههــم هللا بوجهــه، فســكنت إليــه نفوســهم، 

ق إلى النعيم، فصح به أنسهم،   هموبين من شوَّ

ا لقوم واجههم هللا بوجهـه فقـالوا: زدنـا، عجًب 

وم حجبهم بالكون األسفل فقـالوا: نلنـا، إذا وق

واجهــك المواجــه ســبحانه بمعنــى اســم مــن 

أسماء جماله، بإسباغ ِنعم أو نشر فضـل فـال 

ــرح  ــه بف ــتقبل مواجهت ــت، واس ــن أن ــنس م ت

نه، بحابفضله، وأُْنس بمشاهدته، وِذكر لـه سـ

حتى تكون على مزيد من   ؛وشكٍر على نُعماه

حتـى   ؛فـت عنـاجدواه، فـا يواجهنـا فـال يلت 

ــاختالف  ــة بــ ــف المواجهــ ــت، وتختلــ نلتفــ

المقامــات، فلحظــات المواجهــة: للســالك فــى 

ــى  ســلوكه، ولحظــات المؤانســة: للواصــل ف

ــة: للمــتمكن فــى  وصــوله، ولحظــات المنازل

هة واجمتمكنه، والتنزيل: علم كشف حقائق ال

 :اإللهية، يقول موالنا اإلمام 
   وواجهتنى بالوجِه والنوُر ُمشــرق     

ىـــــُمحيط بذاتى ُمثبت سرَّ نشأت   

 ــا       فعاينُت بالعين التى قد وهبتَهـــ

ىـــــجمالك فى ذاتى بنور حقيقتـ  

 إلى أن َعالنى الحال والحال قاهٌر       

ارةـــــفعاينتُنى أنوار كنِز اإلشــــ  

المواجهة عملية اجتماعية ُمكتسَبة، تتأثر 

بعدٍد من الغرائز اإلنسانية، كغريـزة النجـاة، 

وغريزة السيطرة.. يعّرفهـا بعـض البـاحثون 

بأنهــا: مـــا لــدى اإلنســـان مــن اســـتعدادات 

فطرية، تدفعه إلى القيـام بسـلوك خـاص، إذا 

جــال و مأمــا أدرك أنــه فــي موقــف خــاص، 

مما هو فيـه، ما للخروج   امعين يتطلب سلوكً 

فهي، تعنـي اإلقـدام والمجابهـة، للحـال التـي 

ــا  ــرد، إلنهائهـ ــوف للفـ ــق والخـ ــبب القلـ تسـ

والتخلص من ضـغطها، مـن خـالل مجابهـة 

 .ااآلخرين بالقول أو الفعل، أو االثنين معً 

ويكتسب اإلنسـان سـلوك المواجهـة عـن 

، ومـن ثـم سـرةطريق التربية، ابتداًء مـن األ

ع، التــي تعمــل علــى بقيــة مؤسســات المجتمــ

تطبيــع ســلوكه ونمــط تصــرفاته، لمســاعدته 

على التكيف مع متغيرات البيئة، والظـروف 

ــالي  ــة، وبالت ــات االجتماعي ــة، والعالق الحياتي

تختلف المواجهة باختالف األفراد، واختالف 

الخلفيـــة الثقافيـــة واالجتماعيـــة والتربويـــة، 

ــي ال ةوالحيــاة األســري  ه ف ــى الُمواجــِ ــي ترب ت

بحسابات المصلحة أو   ا، وترتبط أيضً ظاللها

عدم المصلحة من المواجهـة، كـذلك تختلـف 

حسب اختالف الُمواِجه والُمَواَجه والظروف 

التي دعت إلى المواجهة، فقد تكون مواجهـة 

اءة، أو مواجهــة ســلبية، غيــر أن مواجهــة  بنـَّ

النفس بأخطائها هي أصعب أنواع المواجهة، 

رادة، فرجل لما تتطلبه من صراحة وحزم وإ

ســوف تنصـب حســاباته، فــي  انون، مــثًال القـ

مواجهتــه، علــى البعــد عــن التــورط فــي أيــة 

أخطاء قانونية، قد تعرضه للعقاب أو تصـبح 

 في يد خصمه.  اسالحً 

أما الرجل العسكري، فسوف يفكر خالل 

المواجهة بالشرف العسكري، فتأخذ مواجهته 

جـوم طابع تربيتـه العسـكرية، فيميـل إلـى اله

مـــا التـــاجر حـــين يـــرى ســـيلة للـــدفاع، أكو

ضــرورة المواجهــة، فســوف يركــز علــى 

ــتتأثر  ــارة، وسـ ــح وخسـ ــن ربـ ــالحه مـ مصـ

بتربيتـه االجتماعيـة  اأو إيجابًـ  امواجهته سـلًب 

ــوق  ــي السـ ــه فـ ــاريخ عائلتـ ــه، وتـ ومؤهالتـ

، فســيأخذ فــي اونمطهــم، أمــا إذا كــان موظفًــ 

الحسبان، عند المواجهة، تأثيرها على رزقـه 

ــ ــيومص ــرً  يره ف ــل، وكثي ــول  االعم ــا تتح م

حتى  ؛مواجهة الموظف إلى نكوص وهروب

ألنـه سـيفكر فـي النتـائج،  ؛لو كان على حـق

ــف الماضــي والحاضــر  وهــو يســعى لتوظي

 لخدمة المستقبل.

وهكذا تختلف أنماط المواجهة، وأسـبابها 

ونتائجها، باختالف ما للفرد من مصلحة، أو 

ــات ــؤثر هنــا المعطي والعوامــل  ضــرر، وت

ــي مُ ال ــة، الت ــة وراثي ــل اجتماعي زجــت بعوام

ودينية وماديـة، وكـذلك خبـرات الحيـاة، فـي 

إال أن المواجهـــة،  اتخــاذ قـــرار المواجهــة،

كنمط سلوكي، تتأثر بالضبط االجتماعي، أي 

القيـــود التـــي تضـــعها الجماعـــة ألفرادهـــا، 

وأهمهمـــا: االستحســـان واالســـتهجان، فـــإذا 

لوك، مـن السـ  اعينًـ م  ااستحسن المجتمع نوعًـ 

أنه يوافق عليه، أمـا إذا اسـتهجن   فمعنى هذا

من السلوك، فمعنى هـذا   امعيًن   االمجتمع نوعً 

رً  ه مخيـّ  اأنه ال يوافق عليـه، فيصـبح الُمواجـِ

 اأو إيجابًـ   اسـلًب   بين هذين القيـدين، ومسـئوالً 

 تجاه المجتمع عن نتائج المواجهة.

ي مســألة إلســالم مــنهج مفصــل فــوفــي ا

هة وأنواعهـا، يكفـي أن نـذكر أهمهـا، المواج

أال وهــي شــعيرة األمــر بــالمعروف والنهــي 

عن المنكر، كمواجهة تقوم بها األمة، ممثلـة 

فـي أهــل الحســبة العــالمين بمقتضــياتها، فــي 

ســـعيهم لتغليـــب المعـــروف علـــى المنكـــر، 

والحق على الباطل، فـي كـل منـاحي الحيـاة 

 ســالمي، إال أناتها فــي المجتمــع اإلومســتوي 

اإلسالم أطر هذه المواجهة بالُحسـنى واللـين 

لنبييه موسـى وهـارون  والتوجيه، قال تعالى

ــا يـــدعوان فرعـــون  ــا الســـالم، وهمـ عليهمـ

ذَكَُّر أَْو لإلسالم:   هُ َيتـَ فَقُوَال لَهُ قَْوًال لَّيًِنا لَعَلـَّ

، أي ادعواه إلى اإلسالم )٤٤طه: (  َيْخَشى

لـك بـدعوة للكافر، فمـا بارفق واللين، هذا  بال

:  لنبيــه محمــد  المســلم؟ وقــد قــال 
 ْن وا مـِ ِب َالْنفَضـُّ يَظ اْلقَلـْ َولَْو ُكْنَت فَظـا َغلـِ

ك ــِ ــران: ( َحْولــ ــة )١٥٩آل عمــ ، فطبيعــ

اإلنســان ال تقبــل إال مــا يالئــم فطرتهــا، فــي 

الكـالم   مسيرة المواجهـة واإلقنـاع، مـن لـين

 .وُحسن الُخلق

 رب واجه بالجمال

لرب أسعد بالوصا  

 اللهم آمين. 
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ى فــي قــول هللا تعــالى:  ا ُموســَ َوإِْذ آتَْينــَ
ُدونَ  ْم تَْهتــَ اَن لَعَلَّكــُ ــَ اَب َواْلفُْرق  البقــرة:( اْلِكتــَ

ــً  وَ ؛ أي: )٥٣ ــروا أيضـ ا ا اذكـ ــَ إِْذ آتَْينـ
الذي طلبـتم، وهـو التـوراة،   ُموَسى اْلِكتَابَ 

 َو  هـو َان الــذي فرقنـا فيــه بــين  اْلفُْرقــَ
ى الصــواب والباطــل، كــي تهتــدوا إلــالحــق 

 فتنجوا من العذاب.
ــالنعم  ر بنــي إســرائيل ب ُ تعــالى يــذّكِ فــا
ــة  ــيهم، واآلي ــا عل ــل به ــي تفض ــى الت العظم
معطوفة على مـا قبلهـا، والمعنـى: يقـول هللا 
تعالى: اذكروا يا بني إسرائيل إذ آتينا موسى 

 الكتاب والفرقان.

معنـى قولـه لعزائم في مام أبو اويدقق اإل
ويبيِّن أنه إشـارة إلـى أن مـا   آتَْيَناتعالى:  

عام له ولقومه، بخالف  آتاه هللاُ موسى 
اقولــه تعــالى:  فــإن الــذي يعطيــه  أَعطينــَ

ا لعبــده خــاص بــه كمــا قــال هللا تعــالى:  إِنــَّ
ــَوْثرَ  ــاََك اْلكــ ــوثر:( أَْعَطْينــ ، أي: )١ الكــ

 خصصناك بهذا اإلعطاء.
يفيض من   المصطفى  شك أن    وال

كوثره الشريف على مـن اختصـه هللا تعـالى 
 بمزيد فضله. 

ــالى:  ــول هللا تع ــا يق ى وهن ــَ ا ُموس ــَ آتَْين
أي: منحنا موسى وقومـه   اْلِكتَاَب َواْلفُْرقَانَ 

ــير  ــت س ــي جمع ــوراة الت ــي الت ــاب يعن الكت
ــد  ــرة وأســرار التوحي ــاء للعب ــوك واألنبي المل

ــامواألخــال ــي ق واألحك ــادة  الشــرعية ف العب
المناســبة لعصــرهم، والحــالل والحــرام فــي 

 المعامالت وغيرها.
انَ أما قولـه تعـالى:   بالفصـل   َواْلفُْرقـَ

ــال  ــة، فقـ ــية للغيريـ بـــواو العطـــف المقتضـ
بعضهم: إن الفرقان هو الكتاب والواو ليست 

للعطف بل هي للمدح، كما تقـول رسـول هللا 
 ــم خل ــامهم وأوله ــاتم الرســل وإم ا خ ــً ق

 للمدح. وآخرهم بعثًا، قالوا: هنا 
ولكنا إذا فسرنا القـرآن بـالقرآن انكشـف 

انَ لنا المعنى جلية، قال تعالى:    َيْوَم اْلفُْرقـَ
، أي يــوم أن فــرق هللا تعــالى )٤١ األنفــال:(

فيــه بــين الحــق والباطــل بنصــرة أهــل بــدر، 
ــول:  ــالى يقـ ــذلك هللا تعـ ى فكـ ــَ ا ُموسـ ــَ آتَْينـ

ابَ  ــَ ــورأي:  اْلِكتـ انَ اة، التـ ــَ أي:  َواْلفُْرقـ
ألن هللا  ؛النصر على فرعون يوم فلق البحـر

 تعالى فرق بنصرة كليمه بين الحق والباطل. 
فـ: "لعل" هنـا   لَعلَُّكمْ أما قوله تعالى:  

بمعنى: "كي" أو: "الم التعليل"، إذ تنزه ربُّنا 
 ؛معنــى الترجــيأن تـأتي فــي كالمــه تعـالى ب 

غيب المسـتقبل، وتنـزه ألن المترجي يجهل ال
 ن ذلك.هللا تعالى ع

ــائق  ــة بيــان الحق ويبــين اإلمــام أن الهداي
للســـالك حتـــى ينـــتهج الصـــراط المســـتقيم، 
والهدايــة أربعــة أنــواع: هدايــة البيــان وهــي 
ــاء  ــتهم مــــن العلمــ هدايــــة الرســــل وورثــ

ى لمعاصريهم؛ قال تعالى:   ِدي إِلـَ َوإِنََّك لَتَهـْ
تَِقيمِصَراط   سـْ ، فأخبرنـا )٥٢  الشـورى:(  مُّ

يهدي؛ ولكن هدايـة   سبحانه أن رسول  
ــالى:  ــه تع ــان؛ لقول ْن البي ــَ ِدي م ــْ َك َال تَه ــَّ إِن

 . )٥٦ القصص:( أَْحَبْبتَ 
ًال، ونفى عنه الهدايـة  فأثبت له الهداية أوَّ

ا ــً الرســـل علـــيهم الصـــالة  ألن هدايـــة ؛ثانيـ
اء والســالم ألممهــم وهدايــة ورثــتهم العلمــ

لجماعتهم لبيان سبل هللا تعالى، ونفي الهداية 
ــنهم ال ــانع ــة اإلحس ــا هداي ــراد به ــا  ؛م ألنه

نَّ خاصة با تعالى بدليل قوله تعالى:   َولَكـِ
َ يَْهِدي َمن َيَشاء َّ ):٥٦ القصص( . 

ــاء  ــى العلم ــل وعل ــى الرس فالواجــب عل
 ورثـــتهم بيـــان ســـبل هللا تعـــالى، وهللا و

َمن : ًنا منه، قال تعالىايهدي من يشاء إحس
دِ  ُ فَُهَو اْلُمْهتـَ َّ ، فظهـر )١٧  الكهـف:(  يَْهِد 

أن النوع الثـاني هـو هدايـة هللا تعـالى عبـاده 
 إلى صراطه المستقيم. 

فهو الهدايـة  :أما النوع الثالث من الهداية
العامة التي تفضل هللا بها علـى كـل األنـواع 

بات وإنس ن التي خلقها هللا تعالى من حيوان و
َدىوجـن؛ لقولــه تعـالى:  دََّر فَهــَ ِذي قـَ  َوالــَّ

، أي: هدى كل نوع إلى ما هـو )٣  األعلى:(
 ضروري له: 



  

   

 

ــى  ــوًرا إل ــودة ف ــات المول ــدى الحيوان فه
 اع من ثدي األم. الرض

وهــدي الطيــور إلــى التقــاط غــذائها مــن 
 على وجه األرض. 

وهذه هداية إلهامية هداها هللا تعالى بعلـم 
ن بـدء نـشء خلـق الكـون؛ قـال مـضروري  

ا تعالى:   ا فُُجوَرهـَ اَها فَأَْلَهَمهـَ َونَْفس َوَما َسوَّ
 . )٨ – ٧ الشمس:( َوتَْقَواَها

الدخول والنوع الرابع من الهداية: هداية  
في المكان، قال تعالى مخبًرا عن أهل الجنة: 

  ا ذَا َومـَ َدانَا ِلهـَ ِذي هـَ ِ الـَّ َّ ِ ا كُ َوقَالُواْ اْلَحْمُد  نـَّ
 ُ َّ  .)٤٣ األعراف:( ِلَنْهتَِدَي لَْوال أَْن َهَداَنا 

ى وفي قـول هللا تعـالى:   اَل ُموسـَ َوإِْذ قـَ
ا قَـ  اِذُكُم ِلقَْوِمِه يـَ ُكْم ِباتِّخـَ تُْم أَنفُسـَ ْم َظلَمـْ ْوِم ِإنَّكـُ

ْم اْلِعْجَل فَتُوبُواْ إِلَى َباِرئُِكْم فَاْقتُلُواْ أَنفُ  َسُكْم ذَِلكـُ
َو  هُ هـُ ْيُكْم إِنـَّ اَب َعلـَ اِرئُِكْم فَتـَ ْم ِعنـَد بـَ َخْيٌر لَّكـُ

ِحيمُ  ــرَّ اُب ال وَّ ــَّ ــرة:( الت ــذه )٥٤ البق ــإن ه ؛ ف
رائيل معاصـري رسـول اآلية تذكير لبني إس

بما َمنَّ هللاُ على سـلفهم، وقـد تقـدم   هللا  
 أنها منَّةٌ عليهم. 

أي: اذكروا إذ  َوإِْذ قَاَل ُموَسىفقوله:  
قال موسى، وهللا تعـالى يخبـر بقـول موسـى 

يــتكلم بكــالم عبيــده، وخبــره عــن  وهــو 
عبًدا مثلهم، كما  عبيده بكالمهم ال يجعله 

أن أحبابــه يتكلمــون عنــه ســبحانه بألســنتهم؛ 
وكالمهم عنه سبحانه ال يجعلهم آلهـة، وإنمـا 

 الحبيب يتكلم عن الحبيب.

هِ تعالى:  ول هللاق  في ، فـإن قـوم ِلقَْومـِ
ــاره،  ــه وأنص ــل أتباع ــبة للرس ــل بالنس الرج
وبالنسبة للملوك أعـوانهم، وبالنسـبة لغيـرهم 

 أسرته وأدانيه.
ْوُم؛ فــي اللغــة: الرجــال دون  وكلمــة: القــَ

 ا له من لفظه، قال زهير: النساء ال واحدً 
 وما أدري وسوف إخال أدري

اءُ ــســٍن أم ن ــصْ ــوم آُل حِ ــأق  
ن وهللا تعــالى يقــول:  وٌم مــِّ َخْر قــَ َال َيســْ

ْنُهمْ  ، ثـم قـال: قَْوٍم َعَسى أَن يَُكونُوا َخْيًرا مـِّ
 ًرا نَّ َخيــْ ى أَن َيكــُ اء َعســَ ن ّنِســَ اء مــِّ َوَال ِنســَ

ْنُهنَّ  ، واختصاص القوم )١١  الحجرات:(  ّمِ
بالرجال صريح في اآلية؛ إذ لو كانت النساء 

ن يقـل: م داخلة فـي الرجـال لـ اء مـِّ َوَال ِنسـَ
 .ّنَِساء

فالقوم خاص بالرجـال؛ ألنهـم القّوامـون 

بها، قال  على النساء بشئون عليهم أن يقوموا
ا تعــالى:  اء بِمــَ ى الّنِســَ وَن َعلــَ امــُ اُل قَوَّ جــَ الّرِ

ْن  ُ بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض َوِبَما أَنَفقُواْ مـِ َّ َل  فَضَّ
َواِلِهمْ  ــْ ــاء:( أَمــ ــال )٣٤ النســ ، أي: الرجــ

امون على توجيه النسـاء ورعـايتهن، بمـا  قوَّ
ة  ــَ ــائص الِقوامـ ــن خصـ ــه مـ ــهم هللا بـ خصـ

وهن مـــن المهـــور والتفضـــيل، وبمـــا أعطـــ
 والنفقات. 

أو: قــائمون علــيهن قيــام الــوالة علــى 
الرعية في التأديـب واإلنفـاق والتعلـيم، ذلـك 

 ألمرين: أحدهما وهبي، واآلخر كسبي: 
 لهم على النساء هللا  فالوهبي: هو تفضيل

بكمــال العقــل ومزيــد القــوة فــي األعمــال 
والطاعات، ولذلك ُخصوا بالنبوة، واإلمامـة، 

ــا، ووجــــوب ال ــة ونحوهمــ ــاد والجمعــ جهــ
 واالستبداد بالطالق. 

 َوِبَما أَنَفقُواْ ِمْن أَْمَواِلِهمْ والكسبي هو:  
 في مهورهن، ونفقتهن، وكسوتهن.

ْوم والقَْوم فـي األصـل: جمـع قـائم،   كصـَ
ا قولهم في  وَزْور في جمع صائم وزائر، وأَمَّ
قوم فرعون وقوم عاد: هم الذكور واإلنـاث، 

شامًال لهم؛ ولكن قصـد ذكـر   فليس لفظ القوم
 .الذكور واإلناث تبع لهم

إشــارة إلــى أن هللا تعــالى ال َيظلــم وال 
 يُظلم:

ُكْم إِنَُّكْم  أما في قوله تعالى:   َظلَْمتُْم أَنفُسـَ
أي: باتخاذكم  )٥٤  البقرة:(  َخاِذُكُم اْلِعْجلَ بِاتِّ 

العجل إلًها من دون هللا، وقد تقدم الكالم عـن 
الذي بـه اتخـذوا العجـل، وفـي قولـه: السبب  
ُكم تُْم أَنفُســَ إشــارة إلــى أن هللا تعــالى  َظلَمــْ

م العــدل فــال َيظلــم، القــوي القهــار فــال  الَحكــَ
 سهم.إنما الظلم منهم انصّب على أنفُيظلم، و

اِرئُِكمْ وفي قوله تعالى:   ى بـَ  فَتُوُبواْ إِلـَ
ع إلى الحـق فالتوبة هي الرجو  )٥٤  البقرة:(

 بشروطها، وشروطها هي:
ــه  ــذي ارتكب ــل ال ــتقباح العم ــق باس التحق

 فاعل الذنب والحزن على ارتكابه. 
ــة ــتبداله الطاع ــديد علــى اس ــدم الش  والن

 بالمعصية. 
أن ال يعود إلـى تلـك   والعزم األكيد على

 المعاصي. 
ثم رد المظالم إلى أهلها مع االسـتطاعة، 

ن لـه جـوابر ما لم يكن عمل ال يطيق رده فإ
في الشـريعة، كالزنـا وقتـل الـنفس والشـرك 

ــد  ــع العــين وقطــع الي بــا وكســر الســن وقل
وقطع الرجل وقطع المذاكير، فـإن الشـريعة 

 ا جوابر فصلت في محلها.أثبتت له
ن قول سي  ه ِلمـَ دنا موسى لقومه يقـال مثلـُ
 َعبََد هواه:

ومن إشارة البن عجيبـة: مـا قالـه سـيدنا 
َد  موســى  ــَ لقومــه؛ يقــال مثلــه لمــن َعب

هواه، وعكف على متابعة دنياه: يا من بخس 
حتـى   ؛نفسه بإرخاء العنان في متابعة هواهـا

ب إلـى  حرمها من مشاهدة جمـال موالهـا، تـُ
قتل نفسك بمخالفة ربك، وانتبه من غفلتك، وا

هواها، فلعلها تحظـى بمشـاهدة موالهـا، فمـا 
ــودة؛ وحظ ــنفس موج ــت ال ــديها دام ــا ل وظه

مشــهودة؛ وآمالهــا ممــدودة؛ كيــف تطمــع أن 
ــه  ــهود جمال ــع بش ــرة هللا، وتتمت ــدخل حض ت

 .وسناه؟!
 ن تُِرْد وْصلَنا فََموتَُك َشْرطٌ إ

لَهْ  فيِه فَضْ ال َيناُل الِوَصاَل َمنْ   
 في هذا المعنى:وقال الحالُج 

 ْم أُْسِلم النفَس لألسقاِم تُْتِلفُهالَ 
 إالَّ ِلِعْلِمي بأَنَّ الوْصَل يُْحِييَها

 :اوقال أيضً 
 قـاتيــــــوني يا ث قتُلـأُ 

ي َحياِتيــــإِنَّ في َقْتلِ   
 ـاِتيي َممـــوَحَياتي ف

يــــات ومَماتي في َحي   
 ذَاتي ْحوُ أنا عندي: مَ 

تِ اــمن أَجّلِ المْكُرمَ   
 ـــاتيوَبقَاِئي في ِصف

اتِ ـــــِمْن قبيحِ السّيِئَ   
 :اوقال أيضً 

 ْن كان َسْفُك َدمي أْقَصى ُمراِدُكمُ إ

َما َغلَْت نظرةٌ ِمنُكم ِبَسْفك َدِميــفَ   
: "ال قال الشيخ أبو العباس المرسي  

ى هللا إال من بابين، أحدهما: الموت دخل عليُ 
ــالح ــي، واآلخ ــوت الطبيع ــو الم ر: ســي؛ وه

المــوت الــذي تعنيــه هــذه الطائفــة". ه. وهــو 
ى  موت النفوس، فَمن لـم تمـت نفسـه لـم تَْحيـَ

 ُروحه ...
إلى أن يقول ابن عجيبـة: ورأس الهـوى 
وعنصره هـو: حـب الجـاه وطلـب الرئاسـة، 

ائـد خرق عوفمن نزل إلى أرض الخمول؛ و
ه نفسه فيه؛ انخرقت لـه الحجـب، والحـت لـ

ار فــي مــدة األنــوار، وأشــرقت عليــه األســر
قريبة، وبا التوفيق وهو الهادي إلـى سـواء 

 .الطريق
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دأب الفكر اإلسالمي المعاصر وبخاصة بعـد 

النصف الثاني من هذا القرن وحتى يومنا هـذا، 

ــادة  ــى إع ــادة إعل ــة، وإع ــاياه القديم ــاج قض نت

طرحها بنفس الشروط وذات المواصـفات التـي 

كانت مالزمة لها مع أوائل القرن التاسع عشر، 

فــي تقــديرنا حالــة الخلــل وهــي عمليــة تعكــس 

لعقــل المســلم، والعربــي البنــائي الــذي أصــاب ا

نتـاج مـا إ، ويكتفي بـاجترار القـديم، ويعيـد  فجعله يقف عن اإلبداع

نتاجه بل وعن شرائه، وتسـويقه، وهـي حالـة إوقف الكثيرون عن 

من الخلل ساهمت فيها عوامل عدة ذاتية، وموضوعية، لـيس هـذا 

 مجال الخوض فيها.

لية "الوطن همنا في هذا المقام هو اإلشارة إلى أن إشكاإن ما ي

عاصر" كانت واحدة من أبرز هـذه والوطنية في الفكر اإلسالمي الم

القضايا التي اعتدنا إعادة إنتاجها، وتسويقها بين حين وآخر بذات 

ــارب  ــذ مــا يق ــي أُنتجــت فــي إطارهــا من المواصــفات والشــروط الت

 القرنين، وعادة بصنعة أقل جودة.

-(إعادة انتاجهـا) وألن هذه اإلشكالية بهذا الوضع؛ فإن مهمة  

بة الحقيقي، ومكمن التحدي في الوقـت مصدر الصعو  –في تقديرنا  

في قضية استطاع السلف   ان نقدم جديدً أيتطلب منا    ذاته، وهو تحدٍّ 

الصالح من المعاصرين، أن يحسموها منذ ما يقرب من مئتـي عـام 

ألن الجديــد فــي قضــايا الفكــر و ،القضــايا مضــت، مــع غيرهــا مــن

"وفـي قضـايا الفكـر اإلسـالمي   ة،اماإلنساني بع

بــت الصــلة بالقــديم، بــل هــو بخاصــة"، غيــر من

امتداد له في عمليـة تكامـل حضـارية وسياسـية 

معقدة، من هنا وجب تقـديم إنجـازات المـوروث 

 الفكري تجاه هذه القضية والبناء عليه.

، ةدراسوهو ما سنحاول القيام به في هذه ال

فيهـا   دةاحـمستقلة تصلح كل وبر عدة حلقات  ع

من فرضية أساسـية مفادهـا أن   االقً انط  .. بذاته مستقال لتكون مقاالً 

(الوطنية) بمعنى االنتماء لوطن معين والذود عنه، ال تتنـاقض مـع 

يأخـذ مـن   ،(اإلسالمية) إذا ما بُنيـت علـى أسـاس عقائـدي صـحيح

بـل  –ودائرته األشمل التي تجيـز  ،االنتماء إلى اإلسالم بناءه الكلي

ض)، لـى الـوطن (بمعنـى األرإاالنتماء  –ب األحيان في أغل  رضتف

أو إلى القوم "القومية"، نقول: إن هذا يجوز بل يرقى إلى مستوى 

َى علــى أســاس عقائــدي ورســالي  ،الفــرض فــي اإلســالم إذا مــا بُنــِ

فـي بعــض  اسـائدً  –ومــا زال  –ا كمـا كـان صـحيح، ولـيس إنتقائيــ 

 ربي.لمستوى العا المشاريع الوطنية، والقومية على

 ..هذا هو افتراضنا األساس

وهو افتراض، سوف نرى من خالله جميع االجتهادات الفكرية 

التي طرحهـا الفكـر اإلسـالمي المعاصـر بشـأن مسـألة (الوطنيـة)، 

 وسوف نقيس عليه تلك االجتهادات.



  



 وفي سبيلنا إلعمال هذا المنهج وصوالً 

ى نتاج جديد بشأن هذه القضية، أو علإإلى  

مان، تجويد الصنعة، في عمليـة أضعف اإلي

فإننــا ســوف نتناولهــا مــن نتاجهــا، إإعــادة 

 :خالل مستويين (أو محورين) من التحليل

ونقـــوم فيـــه بإعـــادة تركيـــب  :األول -

القضــية، مــن خــالل إعــادة قــراءة أبــرز 

ــن  ــل م ــرواد األوائ ــة لل ــادات الفكري االجته

اإلسالميين خالل الفترة الممتدة مـن أوائـل 

التاسع عشر، وحتـى نهايـات القـرن ن  القر

لتفتـيش والبحـث الماضي ، وهو ما يعنـي ا

هـؤالء عن تعبيرات اإلشـكالية فـي أدبيـات  

ــرواد ــد، ال ــن جدي ــادة صــياغتها م ــم إع ، ث

ــوالً  ــا،  وص ــا، وأبعاده ــة موقعه ــى معرف إل

 ودالالتها، ومعانيها لديهم.

تحليـل فيتنـاول    :أما المستوى الثاني  -

ــون – ــدً  حاولنـــا أن يكـ إشـــكالية  – اجديـ

ــالمي  ــار اإلسـ ــا التيـ ــا فهمهـ ــة كمـ الوطنيـ

المتشدد في مصر خالل حقبتي السـبعينيات 

 ،والثمانينيات مـن خـالل وثـائقهم الخاصـة

والتـي   ،اليـوم  والتي لم ينشر أغلبهـا حتـى

ول ســاس الفكــري األا األنتمثــل فــي تقــدير

وغيرهــا مــن  ،لجماعــات داعــش والقاعــدة

 موضـع وال تـي التنظيمات العنف الديني ال

 (الوطن ) لديهم ).ـ قيمة ل

ــرح ــرن التاســـع عشـ  - تـــى بدايـــة القـ

إلـى الحملـة الفرنسـية    يءقبل مجـ  اوتحديدً 

معها كانت مصر و -  م١٧٩٨مصر في عام  

إسالمية من حيث   بلدان العالم العربي، دوالً 

بثـت ، ولكـن مـا لالنظم والتقاليـد والشـرائع

األوضاع أن تبدلت على المسـتوى الفكـري 

وعلـى المسـتوى السياسـي   ،والثقافي العام

ــا تبعهــا مــن  ــة الفرنســية وم ــول الحمل بحل

للفكر وما قدماه من نماذج   ،استعمار غربي

ثـارة إتج عنهـا  وللسلوك وللنظم الغربية، نـ

بــين أنصــار  –موضــع البحــث  –المشــكلة 

ــد، ــوروث وأنصــار الواف ــن  الم ــرت ع وعب

ها تحت مسميات عدة اختلفت باختالف نفس

العصــــر، والهــــدف، وبتعــــدد األشــــخاص 

 والموضوع الذي أثيرت من خالله.

وإذا جاز القـول بـأن تاريخنـا الحـديث، 

ــه حل ــي حقيقت ــال هــو ف ــن ردود أفع ــات م ق

لتحـدي الغربـي، وذلـك علـى متتالية علـى ا

ــكرية  ــية وعسـ ــتويات: سياسـ ــع المسـ جميـ

فإنــه ال  اعيــة وثقافيــة،واقتصــادية واجتم

ن نفهــم طبيعــة التطــور الــذي طــرأ أيمكننــا 

إال إذا  ؛على مجتمعنا على هـذه المسـتويات

فهمنا من جهة حقيقة التحدي الذي يجسـده 

فعالنـا إزاء أدود  الغرب، ومن جهة أخرى ر

 هذا التحدي.

ضــوء هــذا التصــور فإنــه ينبغــي  وفــي

دراسة إشكالية الوطنية من خالل ما طرحـه 

: ويــأتي فــي مقــدمتهم رو هــذه الفتــرة،مفكــ

ــداإلمــام  ــيد محم ــدد الس ــو  المج ــي أب ماض

رفاعة رافـع الطهطـاوي، والـذين ، والعزائم

ــد شــكل ردود  ــن تحدي ــارهم يمك ــل أفك بتحلي

الفعــل تجــاه الحضــارة الغربيــة، ونوعيــة 

ه في مواجهـة النموذج اإلسالمي الذي قدمو

تجاه هذه اإلشكالية هذه الحضارة، وبخاصة 

كان الطهطـاوي، ومـن بعـده مسـاهمة   ولقد

تجابات عـن الثورة العرابية هـي أبـرز االسـ

 السؤال المركزي.. 



 

 

 

 


ينِ  َد اْليَقـــــــــِ ــْ ُهوِدي      بَعـــــــ  شـــــــــُ

ِ الَ  َّ ِ ْدُت  ــِ ْت                             ُوجــــــــــــــ حــــــــــــــــَ

ْيٌن                             َم عــــــــَ تََّر اْلِعلــــــــْ ْد ســــــــَ قــــــــَ

قٌّ                            ْيَن حـــــــَ تََّر اْلعـــــــَ ْل ســـــــَ بـــــــَ

تُ  ُت تُبـــــــــــْ ــْ ُت               أَنَ  َجِهلـــــــــ ــْ بـــــــــ

ــِ  ــَ َوْيحــــــ ي ِحجــــــ ــِ ابٌ ي َوَجْهلــــــ

ٰى                              ــَّ اِن تََجلـــــــــ ــَ َد اْلِعيـــــــــ ــْ بَعـــــــــ

هُ الَ  ــَّ ْد َدكـــــــــ ــَ هٌ                          قـــــــــ ــْ َح َوجـــــــــ

ا الَٰى                                     يــــــــَ ٍه تَعــــــــَ وَر َوجــــــــْ نــــــــُ

ا يَّ َغْيبــــــــً ي فــــــــِ َت لــــــــِ     أَلَحــــــــْ

ُت فـــــــــــِ  االً َعايَنـــــــــــْ ــَ  يَّ َجمـــــــــ

اِمي                                           ــَ ا أَمــــــــ ــَ وَراِن َكانــــــــ ــُ نــــــــ

ْدًءا                            وحِ بــــــَ بَِة الــــــرُّ ي نِســــــْ فــــــِ

ي                         ِ َربــــــــــــــــــِّ َّ ِ َرْرُت  فــــــــــــــــــَ

ةُ  ــَ ْت قِيَامــــــــ ــَ ي        قَامــــــــ ــِ َنْفســــــــ

ٰى                                 لــــــــــْ قُتِ  ّبِ َحتــــــــــَّ ُت ِباْلحــــــــــُ

ا ــَ ي                                 يـــــ ــِّ تِّْرَت َعنـــــ ــُ ْوُن ســـــ ــَ كـــــ

ا ــَ ا                               يـــــ ــً َت ِطينـــــ ــْ ي ُكنـــــ ــِ َهْيَكلـــــ

دَّْلَت  ارَ بـــــــــَ ي         يـــــــــَ بِّي أَْرضـــــــــِ

َمائِي                               ــَ مَّ ســـــــــ ــَ دَّْلَت ثـــــــــ ــَ بـــــــــ

ا                       ــً ْت َرَغامـــــــــــ ــَ األَْرُض َكانـــــــــــ

ِمي ــْ ُل ِجســـــــــ ــَ َواألَْرُض َهْيكـــــــــ

ي                          َي نَْفســــــِ َما فَهــــــْ ا الســــــَّ أَمــــــَّ

ٰى                ُت يُْجلـــــــَ ُث َولَّيـــــــْ ي َحيـــــــْ فـــــــِ

ي اْلَوجـــــــْ  اَط بـــــــِ ٰى                       أَحـــــــَ هُ َحتـــــــَّ

ْوالَ  ا                     مــــــــــَ ا يَِقينـــــــــــً َي ِزْدنــــــــــَ

ًدا                        ــْ ذَاتَِك َعبـــــــــ ــِ ِرْد لـــــــــ ــْ أَفـــــــــ

وًرا                              ــُ َر نــــ ــْ َرى اْلبَحــــ ــَ ٰى نــــ ــَّ َحتــــ

ىٰ  ــَ َرى اآلَي تُْجلــــــ ــَ ٰى نــــــ ــَّ                                 َحتــــــ

ى وِمي َويَْبقـــــــــَ ٰى ُرســـــــــُ تَْفنـــــــــَ
 

وِدي                         ُت ُوجــــــــــُ فِيــــــــــِه فَِقهــــــــــْ

ــِد                           َدالَ  ُل التَّْوِحيــــــــــــــــ ــِ ئــــــــــــــــ

يِن اْلَجِديــــــــــدِ  ْيُن اْليَقــــــــــِ عــــــــــَ

ــِد                      ِة التَّْفِريـــــــــ ــَ ي َحالـــــــــ ــِ فـــــــــ

كِّ  ِد فــــــــَ ــْ ْن بَعــــــ ودِ مــــــــِ  اْلقُيــــــــُ

ــِه َعالَ  ُدوِدي فِيـــــــ ــُ ي صـــــــ ــِ نـــــــ

ُدوِد                             ــْ ِر اْلَمحــــــــــــــ ــَ ِلْلَمْظهــــــــــــــ

ِهيِد                              ــَ لُّ شــــــــــ ــُ َراهُ كــــــــــ ــَ يــــــــــ

لَّ  ــُ تَّْرَت كـــــــــ ــَ ُدوِد                            ســـــــــ ــُ حـــــــــ

ّلِ  ــِ ِو ظـــــ ــْ ي َمحـــــ ــِ ــِد                         فـــــ اْلبَِعيـــــ

ُت َخيـــــــــــْ  َر اْلَمِزيـــــــــــِد                                     فَنِلـــــــــــْ

ُدوِدي                               ــُ يِن حـــــــ ــِ وُر اْليَمـــــــ ــُ نـــــــ

ُهوِدي                            ي شـــــــــُ وِر قَْلبـــــــــِ بِنـــــــــُ

ــِدي                        يَاَء ُمِعيــــــــ ــِ ْم ضــــــــ ــِ أَتْمــــــــ

ِهْدُت ُوُروِدي                 ــَ ٰى شـــــــــــ ــَّ َحتـــــــــــ

وِد                      ي اْلُخلــــــُ ي فــــــِ ْد ُزجَّ بــــــِ قــــــَ

ــِد                                وِر َرّبٍ ُمِريـــــــــــــــ ــُ بِنـــــــــــــــ

َوُدودِ  وَر الــــــْ ْرَت نــــــُ ْد صــــــِ قــــــَ

ــِ  ا بــــــــ ــَ ى اْلَوفــــــــ اْلعُُهوِد                      َعلــــــــــَ

الَ  وِدي                           فــــــــــَ ي َمْعبــــــــــُ َح لــــــــــِ

َيا اَرْت ضـــــــــِ َء اْلَحِميـــــــــدِ صـــــــــَ

ُهوِدي  ــُ ي شـــــ ــِ هُ فـــــ ــَّ ْد َدكـــــ ــَ قـــــ

لَْت ِبالْ  ّدِ ــُ ْد بـــــــــ ــَ ــِد                         قـــــــــ َمِجيـــــــــ

َدٰى تَأْيِيـــــــــــِدي                             هٌ لـــــــــــَ َوجـــــــــــْ

ُت َمجْ  ــْ يدِ َرأَيـــــــ ــِ شـــــــ ى الرَّ ــَ لـــــــ

ــدِ  َوِة التَّْفِريــــــــ ــْ ي ُحظــــــــ ــِ فــــــــ

ــِد          ِة التَّأِْكيـــــــــ ــَ ي َجْذبـــــــــ ــِ فـــــــــ

ي ُوُروِدي  ي فــــــــِ يُء لــــــــِ يُضــــــــِ

ّرِ ِللتَّأْيِيــــــــــــدِ  ي اْلبــــــــــــَ فــــــــــــِ

َوُدودِ  ــْ ّيِ الــــــــ ــِ هُ اْلعَلــــــــ ــْ َوجــــــــ

 

 -إن تمت الموافقة األمنية  -

ــيخ ا ــدم شـ ــة يتقـ ــة العزميـ لطريقـ
بـــدعوة جميـــع محبـــى آل البيـــت 
الكرام لالحتفال بمولد سيدة نساء 

ــراء  ــة الزه ــالمين فاطم  الع
 ه١٤٤٤  ٥الجمعــــة م يــــو

ــاير ٢٧الموافـــــق   ،م٢٠٢٣ ينـــ
ــة  ــة العزميـــ ــيخة الطريقـــ بمشـــ

 .اهرةبالق

 
 
 
 



األخ الفاضل والمحب الصادق، الذي أعطـي   *

 وابتلي فصبر المهندس صفوت العفيفـي  ،فشكر

 .. بالقاهرةمحمد والمهندس وسيم  هندسموالد ال

 .الكبرى

دخينــي ز البرلفاضــل األســتاذ عبــد العزيــخ ا* المرحومــة والــدة األ

 ت محافظة كفر الشيخ.لرية دققب  ..واألستاذ إبراهيم

سـامية سـميح   كامـل صـميدة المزلـع زوج األسـتاذة  األخ األستاذ*   

سميح قنديل بإيتاى البـارود ـ محافظـة   المحامية كريمة األخ األستاذ

 حيرة.الب 

ــدة كــل مــن ــة يوســف طبــور وال الفاضــل  األخ :* المرحومــة فتحي

ناتي ومحمد وإبراهيم.. بكفر ال واألخ الزت عبد الهادي الجمَّ مشحو

 مركز الشهداء محافظة المنوفية.الة الجمَّ 

لكـرام رضـا محمـد العاشـق ألهـل البيـت ا  بالمحـ* األخ الفاضل و

 .يرةحب الشيخ علي.. بالطود مركز كوم حمادة محافظة ال






