حمتويات العدد
عاملية اإلاسالم

ص

( يونس اريك جوفروا )

اخلطاب الصويف يف عصر
العوملة واملعلوماتية

ص

10

14

ص
20

( د  .هالة أحمد فؤاد )

مفهوم النور
احملمدي 

( مدونة ) ischraq

كلمات يف الفن
اإلسالمي

ص

60

موسيقى القوالة
الصوفية يف القارة
اهلندية

ص
64

( أُسرة اجمللة )

ص

30

( محمد املغربي )

ما يقدمه التصوف
لإلنسان املعاصر

( منتديات فن االبداع )

( أ .د .عماد الدين خليل )

( أُسرة اجمللة )

صمت األصيل
وخيالء القداسة

الزخارف اإلسالمية

ص

40

نظرية األوتار الفائقة
وأثرها يف الدين

ص

94

( عزيز أبو خلف )

ص

33

طاقة اخلشوع

األستاذ عبد الدائم كحيل

ص

117

ص 79

صالة الفجر وصحة القلب

ص 98

مصدر ال ينضب للطاقة جماني ومستقل

ص 90

إصالح
البنني
بدعاء رب
العاملني

ص 142

وفد الطريقة الكسنزانية
لإلرشاد يف املغرب

ص 66
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ص 16

ً
إسالميا
 ...متكني املرأة غري مرفوض
بل واجب وممكن

ص 138

ص 126

ص 112

حوار العدد
مع الدكتور أبي أسامة املصطفى احلسين
أستاذ احلديث وعلومه جبامعة حممد
األول يف املغرب
حول تاريخ ومشروعية االحتفال باملولد
النبوي الشريف

ص 74

ص 68
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وللحوار أهله ..
بقلم الدكـتور نهرو الشيخ حممد عبد الكريم الكسنزان

لو كان الصالح واإلصالح في حياة الشعوب
واألمم وقفا ً على بالغة اللسان  ،أو حكرا ً على
الشعارات واملؤمترات  ،لكانت أسواق عكاظ
أعظم بقاع األرض صالحا ً قبل نزول الرسالة
اخلامتة  ،فلم يشتهر العرب في جاهليتهم
بشيء قدر شهرتهم بصناعة اللغة وصنعة
البيان ..
إن اإلصالح العاملي لن يتحقق باحلمالت اإلعالمية
املزوقة بعبارات  :حوار األديان أو احلضارات أو ما
دار في فلكها  ،والتي بات ثمنها بخسا ً في عصر
تفتحت فيه العقول وانفتحت فيه القلوب ،
لتميز اخلبيث من الطيب  ،فال ميكن التغرير في
هذه األيام بالناس فضال عن أهل االختصاص ..
نعم  ،احلوار سبيل للتعارف  ،وهو أحد أركان
احلكمة من خلق اخللق وإيجاد العقل والقلب
َ
َّاس إن َّا خَ لَ ْقن ُ
َاك ْم ِم ْن
لقوله تعالى  ( :يَا أيُّ َها الن ُ ِ
َاك ْم ُ
ذَ َك ٍر وَأُن ْ َثى وَ َج َعلْن ُ
ش ُعوبًا وَ َق َبائ ِ َل لِ َت َعار َ ُفوا
إ َّن أ َ ْكرَ َم ُك ْم ِع ْن َد اهلل أَت ْ َق ُ
يم
اك ْم إ ِ َّن اهلل َعلِ ٌ
ِ
خَ ِبي ٌر )  ،وال ينكر هذا األمر أو يتنكر له إال
متجانف لسنة اهلل تعالى في خلقه ..
ولكن  ..البون شاسع بني من يدعو ألمر هو مؤمن
به  ،وبني من يتخذ من الدعوة غطاء ملآرب أخرى
واحلد الفاصل بني هذا وذاك هو تصديق القول
بالعمل  ،واألمر بعد هذا أوضح من الشمس في
رابعة النهار لذي عينني .
لن يجد احلوار العاملي سواء أكان على مستوى
األديان أو الثقافات أو احلضارات أو أي مستوى

آخر  ،أي صدى له على أرض الواقع إال إن أخذ من
أهله ووضع في محله  ،أي أخذ من القلوب التي
ملئت باحملبة هلل تعالى واخلير للناس ووضع في
نفوس تهوى الصالح وتبحث عن اإلصالح  ،ال
تفرق بني اثنني إال بالتقوى .
وللعالم في ابني آدم عليه السالم عبرة  ،إذ قال
س ْ
ط َت إِلَ َّي ي َ َد َك لِ َت ْق ُتلَ ِني
الصالح ألخيه  ( :لَ ِئ ْن ب َ َ
اف َ
ط ي َ ِد َي إلَ ْي َك لأِ َ ْق ُتلَك إن ِّي أَخَ ُ
اهلل
اس ٍ
َما أَن َا ب ِ َب ِ
ِ
ِ
ني ( )28إِن ِّي أرِي ُد أ َ ْن ت َ ُبو َء بِإِث ْ ِمي وَإِث ْ ِم َك
ر َ َّب الْ َعالمَ ِ َ
اب النَّار ِ وَذَلِ َك َجزَا ُء َّ
الظالمِ ِني ()29
َفت َُكو َن ِم ْن أ َ ْ
ص َح ِ
َف َ
ص َب َح
س ُه َقت َْل أ َ ِخي ِه َف َق َتلَ ُه فأ َ ْ
ط َّو َع ْت لَ ُه ن َ ْف ُ
اسرِي َن ) فهذا هو الفرق بني دعاة احلب
ِم َن الخْ َ ِ
واحلياة في العالم وبني دعاة الكراهية واملوت ..
وما التمييز بني أحدهما عن اآلخر على الناس
بعزيز .
لأْ
َ
على أنا نقول مبا قال به ربنا جل وعال  ( :وَتِلْ َك ا يَّا ُم
َّاس )  ،وإن هي إال أيام معدودات
نُ َداوِلُ َها بَينْ َ الن ِ
تطوى فيها صفحات الذين كذبوا  ،وتذهب
ريحها أدراج الرياح وكأنها لم تكن  ،فاحلق يعلو
وال يعلى عليه  ،وإننا لنرى أن الزمن الذي يجمع
فيه اجلميع على أن ال قرار وال استقرار إال بتقدمي
مشروع أهل الطريقة في الدعوة واحلياة على
سواه من املشاريع املعروضة على طاولة اجملتمع
العاملي ليكون الدواء الشافي ملا بثته مشاريع
التشدد والعنف من أمراض لم يسلم من شرها
أحد في الشرق أو الغرب على حد سواء  ،بات
وشيكا ً  ،وإن غدا ً لناظره لقريب .
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قال تعاىل َ .. ق ْد َج ُ
اءكم ِّم َن هّ ِ
ني
اب ُّمِب ٌ
ور َو ِك َت ٌ
الل ُن ٌ
التأويل
( )15سورة املائدة .
اإلشاري اإلشارة  ( :ال يبعد عندي أن يراد بالنور والكتاب املبني
النيب صلى اهلل عليه وسلم  ..وال شك يف صحة إطالق
كل عليه عليه الصالة والسالم  ،ولعلك تتوقف يف قبوله
من باب العبارة فليكن ذلك من باب اإلشارة ) تفسري اآللوسي -
ج  4ص . 429
ويف تأويل اآلية الكرمية يقول الشيخ حممد الكسنزان  ( : حممد
هو القرآن والقرآن هو حممد وال فرق بينهما ) .



احلكمة من تكرار ( الرحمن الرحيم ) مرتني في سورة
احلكمة
الفاحتة«إنالرحـمنالرحيـمفيالبسـملةوصـفان
من
األلوهــية والرحمــن الرحــيم في الـفاحتة
وصفان للربوبية  ،فإن قلت  :فأي فرق من
األلوهية والربوبية ؟
قلت  :الفرق من حيث املتعلق  ،فإن
اإللهية تتعلق باإليجاد والتكليف
ونحـو ذلـك  ،والربـوبـية تتعلق
بالتربـيـة القـلبيـة والقـالبية
الدينية والدنيوية .
ففي البسملة إثبات الرحمانية

والرحيمية ملقام اإللهية
التي أثرها اإليجاد واالستعباد وما تدور عليهما وهو أعم
من أثر الربوبية  ،وفي الفاحتة ملا ذكرت الربوبية التي
هي أخص من اإللهية ناسب أن يثبت معها
الرحمانية والرحيمية إشار ًة إلى وجود
أثري الرحمانية والرحيمية في مقامي
األعم واألخص » الشيخ ناصر الدين
بن امليلق الشافعي – مخطوطة
التجارة الرابحة في الداللة على
مقاصد الفاحتة ورقة  100ب .

وجلد البشر
العالقة بني اإلحساس ِ

مـــن احلـقائق
العلـميّة التي
القرآن
أشــار إلــيها
واحلقائق
ّ
القرآن الكرمي ثمّ
العلم احلديث  :حقيقة أ ّن اإلحساس
توصل إليها ِ
يتمّ
بأعصاب موجودة حتت اجللد مباشرة  ،أي أن رؤوس اخلاليا
ٍ
العلمية
العصبيّة الواقعة حتت اجللد هي التي ّ
حتس وتنقل هذا اإلحساس
إلى اجلهاز العصبي فالدماغ .
ّ
َّ
وقد حت ّدث القرآن الكرمي عن هذه احلقيقة في معرض حديثه عن الكفار الذين يُعذبون في
النار  ،الذين قال اهلل تبارك وتعالى في شأنهم ّ
ض َج ْ
ت جُ لو ُد ُهم بَ ّد ُ
لناهم جُ لودا
(كلما َن ِ
ّ
وجل ح ّدد حكمة تبديل اجللود بأنّها من أجل أن
غيرَها ِليذوقوا العذاب )أي أ ّن اهلل ع ّز
ّ
يذوقوا العذاب ،فإذاقة العذاب إذا ً
محلها اجللد .

املشي والعدو

ً
روائع
فسادا ) .
يقول اهلل تعاىل ( ويسعون يف األرض
فهل السعي هو ( العدو ) ؟ أم أنه يستعمل للجد يف األمر ؟ أم هو املشي
البيان
السريع ؟
يف القرآن
اجلـواب  :السـعـي هـو املشـي الســريع واالهـتمام والـعزم
ً
خريا
وهو دون العدو  ،ويستعمل للجد يف األمر كذلك ،
كان أو ً
شرا  .قال تعاىل  ( :ومن أظلم ممن منع مساجد اهلل أن يذكر فيها
امسه وسعى يف خرابها )  ،هذا يف الشر  ،أما يف اخلري فيقول سبحانه :
ً
مشكورا ) .
( ومن أراد اآلخرة وسعى هلا سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم
ويقول اهلل تعاىل يف وصف املؤمنني يوم القيامة  ( :نورهم يسعى بني أيديهم
وبأميانهم )  ،ويقول اهلل تعاىل يف هذا وذاك  ( :وأن ليس لإلنسان إال ما سعى  ،وأن سعيه سوف يرى ) .
وخص السعي بني الصفا واملروة باملشي  .وكذلك السري احلثيث إىل الصالة يوم اجلمعة هو سعي  ،قال
تعاىل  ( :يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهلل ) .

صورة
وآية

القمر نورا

وجد العلماء حديث ًا أن القمر جسم بارد بعكس الشمس اليت تعترب جسم ًا ملتهباً،
عب القرآن بكلمة دقيقة عن القمر ووصفه بأنه (نور) أما الشمس فقد وصفها
ولذلك فقد رّ
اهلل بأنها (ضياء) ،والنور هو ضوء بال حرارة ينعكس عن سطح القمر ،أما الضياء فهو ضوء
حبرارة تبثه الشمس ،يقول تعاىلُ  :ه َو َّال ِذي َج َع َل َّ
الس ِن َ
ني
الش ْم َس ِض َيا ًء َوا ْل َق َم َر ُنو ًرا َو َق َّد َر ُه َم َنا ِز َل ِل َت ْعلَ ُموا َع َد َد ِّ
ال ِّق ُي َف ِّص ُل آَْ
اب َما َخل َ
َق اللهَُّ َذ ِل َك إِاَّل ِب حْ َ
ات ِل َق ْو ٍم َي ْعلَ ُمو َن [ يونس ،]5 :من كان يعلم زمن نزول القرآن أن
ال َي ِ
َو حْ ِ
ال َس َ
القمر جسم بارد؟ إن هذه اآلية لتشهد على صدق كالم اهلل تبارك وتعاىل.
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عا

م

ملية اإلسال ....

«الوجود حبر تهزه األمواج بال توقف ومنه ال يدرك الناس العاديون سوى األمواج أنظر كيف تطفو أعماق األمواج
اليت ال حتصى إىل السطح ،وكيف يتوارى البحر خلف األمواج»
جامي /متصوف وشاعر

يونس إريك جوفروا

كانت الثقافة اإلسالمية – بشكل عام  -خالل القرون األخيرة في
وضع تقهقر .وكلما شددت الهيمنة املادية للغرب من بسط نفوذها
كلما أصبحت هذه الثقافة أكثر انطوا ًء وانكماشاً .فاملسلمون،
الذين يشعرون بالظلم ،انغلقوا دون الثقافات والديانات األخرى .وساد
مفهوم جامد وآحادي للمعيارية اإلسالمية مض ّيقًا البعد الكوني
لإلسالم .وبالتوازي مع ذلك تشرذمت البالد اإلسالمية وجت ّزأت ،ما
جعل املسلمني عاجزين متاما ً عن التنقل داخل هذا الفضاء الواسع،
متم ّثلني دينهم في الغالب على أنه عادات وخصوصيات محلية.
لقد اختفى اتساع الرؤية والروح االستكشافية التي اتسمت بها
احلضارة اإلسالمية الكالسيكية .وهذا الوضع من التقهقر لم يعد
مقبوال اليوم ،في وقت ظهرت احلاجة فيه ،وبصفة عاجلة ،إلى بعث
البعد الروحاني في أفق العوملة .وإعادة امتالك املسلمني لإلسالم
الشامل – وقد يكون دخل ح ّيز الفعل  -ال ميكن أن يحدث فجأة دون
وعي حاسم :وعي بالعمل املتجدد لوحدة اإلسالم وتنوعه ،بل وفي
اخللق كله .هل لنا من خيار آخر اليوم غير التم ّثل املزدوج للوحدة في
التعدد والتعدد في الوحدة ،متاما ً كما أدركها الصوفية املسلمون؟
وبدون هذه الرؤية الثرية تكون نظرتنا للعالم ولإلسالم بل وهلل
أيضا ً نظرة مبتورة .أما إذا توحدنا فرادى وجماعات حول محور
التوحيد واالنخراط العميق في التوحيد اإللهي فإننا سنشعر مبزيد
من القوة والتماسك حملاورة العالم واالحتكاك باآلخرين دون خوف.
لقد عاش املسلمون األوائل هذه احملورية الداخلية ،وقد أتاحت لهم
هذه حمل اإلسالم إلى كل تخوم األرض .
على جميع مستويات الكينونة ،وفي كل أبعاد احلياة تفرض علينا
الوحدة نفسها عبر تعدد األشكال واملظاهر .فاإلسالم يع ّبر أوال
عن هذه احلقيقة في مستوى املاورائيات (امليتافيزيقا) .ألم تنتشر
التعددية انطالقا ً من وحدة اهلل تدريجيا ً  ،وبتتابع ال ينقطع من
التجليات آخذا ً أشكاال ً ال حتصى ؟  .أال يعود بقاء العالم لهذا ’’اخللق
املتجدد دوما ً “ ،اخللق اجلديد املذكور في القرآن؟أال يتجلى اهلل لنا
عبر أسمائه اخملتلفة ،التي تبرز اجلوانب غير احملدودة في خلقه؟
«نعرف وحدة األوحد بوحدة التعدد» كما يقول ’’ابن عربي‘‘
«ما من زهرتان تتشابهان ،وال ُكرَت َان من الثلج ،وال ب َ َ
شرَانٌ .
كل منا
فريد ،على صورة الفرد الصمد»؛ كذا يقول الشيخ بن تونس .ففي
امليتافيزيقيا اإلسالمية يعود اخللق ك ّله هلل .وال تتمتع اخمللوقات إال
بوجود طارئ ،تابع للذات االلهية .وخلف الطبيعة املتغ ّيرة للعالم
تكمن إذا ً حقيقة دائمة تتجاوزها؛ لذلك أطلق الصوفية على اهلل
اسم احلق ،أي احلقيقي األوحد .والفن اإلسالمي في إعادة رسمه
تند عن الضبط هو في احلقيقة يحيل إلى
بشكل ال متنا ٍه ألشكال ّ
أصلها (يسميها تيتوس بوركهاردت «الوفرة في الوحدانية») .
كذلك فإن علماء اإلسالم التقليديني أدركوا هم أيضا ً منذ البدء
هذه الوحدة املركبة للكون .فقد الحظوا في مجاالت تطبيقية
متعددة العالقة املترابطة لكل املوجودات .وحتليلهم لآليات اإللهية
التأمل في الواحد
املتعددة املوجودة في اخللق يحيلهم باستمرار إلى ّ
األحد .وبعيدا ً عن املعرفة املعاصرة التي تفتت اإلدراك بقدر ما
تفتت مجال الدراسة ،فإن هؤالء العلماء أدركوا الوحدة األساسية
للعلوم ،فكانوا في الوقت نفسه شعراء وعلماء رياضيات وفلكيني
وأط ّباء ..الخ .وقد أدركوا أيضا ً أن العلم يجب أن يكون تابعا ً

للحكمة ،األمر الذي كان كارث ًيا جتاهل الغرب له .إن علم البيئة
في االسالم يحتوي على أصول قرآنية جوهرية :صحيح أن االنسان
ُم َك ّر ٌم على بقية اخمللوقات ،ولكن فحسب بإعتباره «خليفة اهلل
في األرض» ،وهو بذلك مسؤول عن ممالك احليوان والنبات واملعادن
ض للمحاسبة عن إدارته لكوكب
التابعة له .إنه بصفته تلك ُمع ّر ٌ
األرض .ألم ّ
يؤكد النبي  أن «اخللق عيال اهلل»؟
وإذا تناولنا مجاالت االعتقاد والفقه اإلسالمي جند أن اإلسالم خُ ل ٌوْ
من أي سلطة عليا تضع العقائد وحتدد تفسيراتها بشكل نهائي.
لذلك تتعايش في حضن اإلسالم ِفرَ ٌق جعلت احلدود بني األرثوذكسية
والبدعة متحركة جدا ً  .صحيح أن عدم التسامح والتنابذ كان
هو الطاغي في الغالب على العالقات بني هذه اجملموعات ،ولكننا
نالحظ أن أولئك الذين يرفعون بسهولة شعار التكفير لم يكونوا
من كبار العلماء .فهؤالء كانوا دائما ً يحرصون على التمسك
بالتيارات الكالمية اخملتلفة في احل ّيز اإلسالمي ال بإخراجها منه.
يتصدون ملنهج «محاكم التفتيش» التي شاعت أحيانا ً
إنهم كانوا
ّ
في االسالم الوسيط .وقد كانت املدرسة الشافعية في هذا اجملال
«أمس ْك
خير مثال على ذلك .فالغزالي وهو أحد أبرز ممثليهم يؤكد:
ِ
لسانك عن أولئك الذين يتوجهون نحو القبلة»  ،أي الذين يؤدون
شعيرة الصالة .
وتظهر التعددية الداخلية وروح التسامح بشكل خاص في مجال
الشريعة اإلسالمية .ولنتدبر أوال ً في الشريعة باعتبارها شبكة
واسعة من األوامر والقواعد التي ميكن حتديدها في إطار ما ،ولكن
الكل يتجه نحو مركز واحد .لذلك ندرك بشكل أفضل السبب
الذي جعل الشريعة االسالمية تؤسس فعل ّيا ً ملبدأ االختالف في
الرأي .ونحن نعلم أن املصدرين املقدسني :القرآن واحلديث النبوي،
ليسا واضحني دائماً ،ويتط ّلبان التفسير .واألرثوذكسية الوحيدة
التي تؤسس تاريخيا ً لإلسالم السنّي ،هي في النهاية ،إجماع
العلماء حول ما لم يردْ صراحة في القرآن والسنة .وهذا املفهوم،
وهو في جوهره متعدد الستناده إلى اتفاق أطراف مختلفة ،يحمل
في صلبه اخلالف أو االختالف .
ّ
تشكل العلوم اإلسالمية املتنوعة،
وخالل القرون األولى ،في مرحلة
كانت اختالفات الرأي تعتبر في الواقع ظاهرة طبيعية ،تعود إلى
مشكالت تفسير معطيات النصوص املقدسة .
كذلك فإن اهلل ،بالنسبة لعلماء اإلسالم ،هو وحده الذي يعلم
احلقيقة ،والذين يفسرون أقواله تعالى ال يدركون بالضرورة سوى
ومضات جزئية وذاتية لتلك احلقيقة .وسواء كان احلديث النبوي
«اختالف أمتي رحمة» موضوعا ً أم صحيحا ً فهو يص ّور ذلك االنفتاح
ويحدد نوعا ً من «أخالق االختالف» املعتمدة بني العلماء
على اآلخر
ّ
األوائل .ألم نر اإلمام مالك يرفض طلب اخلليفة املنصور فرض
ّ
«املوطأ» كمرجع وحيد للفقه في العالم اإلسالمي
كتابه املشهور
آنذاك؟ كان من الضروري ،بالنسسبة إليه ،احلفاظ على تنوع في
املصادر والتفسيرات .وظهرت املقاربة نفسها في مجاالت أخرى
من العلوم اإلسالمية ،كالتصوف مثال .ففي رحابه أكد الشيخ
أحمد زروق في القرن اخلامس عشر على أنه يشعر بالراحة ك ّلما
كان ألتباعه مواقف متباينة .
إنه يشير بال ريب إلى الثراء البالغ للمواقف الروحيــة داخل الصوفية ،
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وهو ما ينأى بها عن كل منطية .أن تكون متص ّوفا ً في اإلسالم يعني
أن تتبع الطريقة احملمدية ،التي جتمع كل الطرق اخلصوصية ،أي
كل اجلماعات الصوفية .أليس مرجع املتصوفة ،أو مرجع السنة
هو النبي محمد  ،وبقية الشيوخ متبعني له؟ في اإلسالم
الكالسيكي كان مريدو الطرق في اإلسالم الكالسيكي يشعرون
باالنتماء لعائلة تتلمذ واحدة كبيرة ،وهذا بالرغم من بعض
التنافس الراجع إلى طبيعة الذات البشرية؛ وفي وقتنا احلاضر
ضاعت هذه الفسحة في الرأي أحياناً ،حيث يسيطر الرأي األوحد
لدى الطرق ،وذلك بشكل مقصود .
حملت الديناميكية وحدة  /تعدد في اإلسالم مع مطلع هذا القرن
احلادي والعشرين ثمارا ً استطاع الغرب املعاصر قطفها .كما
ميكن لها أن تحُ ِدث هنا فتحا ً معجزا ً في اجملالني الروحي واحلضاري.
فبالنسبة لإلسالم ال توجد غير ثقافة إنسانية واحدة ننتسب إليها
جميعاً ،تلك الصادرة عن «آدم» .ال شك أن اهلل و ّز َعنَا على األرض إلى
ثم
شعوب متعددة بهدف التد ّرب على معرفة بعضنا البعض ومن ّ
على االحترام املتبادل( .أحيل هنا على قوله تعالى «يا أيها الناس
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا ً وقبائل لتعارفوا»
(احلجرات )13:وقوله تعالى «ومن آياته خلْقُ السماوات واألرض
واختالف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك آليات للعاملني»  .هنا يكمن
الدليل الذي أشارت إليه آيات قرآنية أخرى ،دليل التنوع واالفتراق.
ولن يُر َف َع هذا الدليل حتى يرث اهلل األرض ومن عليها ،حيث يقول
سبحانه« :ولو شاء اهلل جلعلكم أمة واحدة ،ولكن ليبلوكم في
ما آتاكم فاستبقوا اخليرات إلى اهلل مرجعكم جميعا ً فينبئكم
مبا كنتم فيه تختلفون» (املائدة .)48 :والقرآن كما ترى يلقي حتديا ً
دائما ً للمجتمع اإلنساني :االعتراف باآلخر .وما يفتأ كتاب اهلل
شد انتباهنا إلى أن وعينا البشري فريد رغم أننا
املقدس إلى ّ
محاطون بأشكال عدة من احلياة .وهذه الدرجة من الوعي يجب أن
تدفع املسلمني إلى عدم االقتصار على حدود األخوة اإلسالمية .إن
عقيدة وحدة اجلسد التي تعطي لألمة املسلمة تناغمها ال ينبغي
أن تغفل البعد العاملي فيها .يقول اهلل تعالى «إن هذه أمتكم
أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون .وت َ َق ّط ُعوا أمرهم بينهم ٌ
كل إلينا

راجعون» (األنبياء .)93/92 :ولفظ «أمة» عند بعض املفسرين تعني
هنا اجملتمع االنساني وليس هذه اجملموعة بعينها أو تلك .ومن هذا
امللح للرومي ،هذا
املنظور بالتحديد نفهم بشكل أفضل النداء
ّ
هلم!
املتصوف الكبير من القرن الثالث عشر ،عندما يقول:
«هلم! ّ
ّ
كنت ،كافرا ً
كنت أم مؤمنا ً أم وثنياًَ .ال يهم  -ليست قافلتنا
أيًا
َ
َ
أخلفت وعدك ألف مرة».
هلم! حتى لو
َ
بقافلة اليأسّ .
إن اإلشارة إلى آدم في اإلسالم ليست مجرد كلمة .إنها في البداية
وعلى مستوى الوضع اإلنساني مت ّثل املرور من الوحدة إلى التعدد.
ولنحترس من االعتقاد ،حتت تأثير أ ٍّي من العلوم اإلنسانية ،إنه نوع
ْ
مؤسسة ،ألننا بذلك ننكر اخلصوصية التي تسكن
من أسطورة
ِّ
كل فرد على هذا الكوكب .وكما قال تيارنو بوكار ،حكيم باندياغارا:
كل واحد من ُولْد آدم مسؤول عن جزء من روح اهلل .وآدم (عليه
السالم) أيضا ً هو أول نبي تاريخي ،باعتبار محمد  هو األول على
املستوى الكوني وامليتافيزيقي .ال بد للمسلم إذاً ،الذي يعتبر كل
األنبياء مسلمني مبعنى «تسليمهم العملي لإلرادة االلهية» ،إحياء
رسالة آدم ،مثل باقي الرساالت النبوية .إن املسلم يؤمن بإبراهيم
وعيسى كما يؤمن مبحمد  ألنهم حبات مسبحة واحدة.
يتوجب على
ويع ّلمنا «ابن عربي» أن لكل نبي حكمة خاصة،
ّ
املسلم في احلدود اخلاصة بكل واحد أن يحييها  .ومبا أن النبي
محمد  قال بوجود مئة وأربعة وعشرين ألف ( 124ألف) نبي،
فإن للمسلم ثروة روحية هائلة .ويعتبر بعض العلماء أن بوذا
واخناتون وزردشت مثال هم ضمن الئحة طويلة من األنبياء الذين
يربطوننا بآدم .وبالنسبة للصوفيني فإنهم يحققون هذا اإلرث
النبوي في داخلهم .ومثال هؤالء «ابن هود» ،املعلم األندلسي
الذي عاش في دمشق في القرن الثالث عشر .كان يعقد هناك
اجتماعات مسكونية ( )œcuméniqueقبل الرسالة .وكان يسمى
«شيخ اليهود» وميارس تأثيرا ً روحيا ً كبيرا ً على املتصوفة .وعندما
ألح عليه أحد املسلمني في أن يصبح من أتباعه سأله إن كان
ّ
يفضل اتباع الطريقة املوسوية أو طريقة عيسى أو طريقة غيرها
ّ
من األنبياء اآلخرين  .وعندما يتكلم بهذه الطريقة املست ِف ّزة فهو
سوي :وال بد من التأكيد هنا أن األولياء في
يتص ّرف كمسلم
ّ

اإلسالم ميكنهم أن يرثوا الرسل السابقني عبر الوظيفة اجلَ ْمعية
ّ
الكل من «احمليط احملمدي» حسب تعبير
للنبي محمد  .سيرتوي
األمير عبد القادر .
هناك إذا ً وحدة وتعدد في الرساالت ،ألن كل واحدة منها نابعة من
«الدين القيم» .يقول تعالى« :لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا»
(املائدة .)48:ويرى املفسرون اآلخذون بالظاهر في هذه اآلية تبريرا ً
لتنوع التقاليد الدينية ،التي جتد نفسها موحدة بطريقة غير
ظاهرة مبحور التوحيد .وهنا يكمن أحد االختالفات بني املسيحية
واإلسالم .تأخذ األولى مبفهوم خطي للزمن ،مت ّيز فيه بني ما قبل
املسيح وما بعده .أما اإلسالم فإن الزمن ميثل عنده دورات متعددة،
تأتي كل منها على إثر الوحي اإللهي .كما أن كل كائن في العالم
جتل السم من أسماء اهلل ،وكل دين يكشف جانبا ً من اجلوانب
هو ٍ
االلهية .وكما أشار إلى ذلك اجلنيد ،الصوفي البغدادي الكبير ،فإن
«لون املاء ليس إال اللون الذي يتخذه في هذا اإلناء أو ذاك» .
وال شك أن الصوفيني مت ّثلوا هذه «الوحدة املفارقة لألديان» بشكل
متصاعد ،بالرغم من كونها تفرض نفسها على كل مسلم ،دون
أي نزعة توفيقية .ألم يقل النبي « : نحن معشر األنبياء إخوة
أصلنا واحد وديننا واحد»؟  .وال شك أن اإلسالم ،بالنسبة للمسلم،
هو خامت الرساالت ،وهو ألجل ذلك يحمل على عاتقه في العصور
الراهنة وبطريقة قصوى حتيني منطوق اإلرادة االلهية .ولكن األديان
ليست أقل أهمية في ذاتها ،فهي تشارك في املشروع االلهي.
وعطفا ً على بعض هذه التأمالت – التي ميكن أن نسحبها على
إلسالم
نقدر إلى أي درجة ميكن
مجاالت أخرى في االسالم  -فإننا ّ
ٍ
معلوم ومط ّب ٍق في فسحاته أن يهزم دوغمائيات ضيقة ،ويضع حدا
ملعارك األجراس ،أو املآذن ،حتى يصير اإلنسان في النهاية ناضجاً.
ونعتقد أن االسالم مبا ميلك من قدرة على التأليف والتكامل
يستطيع أن يساعد اإلنسان املعاصر الذي تاه أكثر من أي وقت
املوحد،
مضى في عالم املظاهر والتعدد على إعادة اكتشاف وعيه
ِّ
يساعده على إعادة ترتيب أوراقه .
إن كياني املادي والنفسي والروحي متناسق؛ إنه غير مقيد مبوجات
متعددة من التج ّلي ،ألني ّ
أحققُ في داخلي التوحيد اإللهي :نقطة
املتوحد حول محور محدد،
إرسائي .كذلك فإن اإلسالم التاريخي
ّ
كان دائما ً ما يتك ّيف مع السياقات الزمكانية اخملتلفة دون أن يفقد
صر اإلسالم في ثقافة مع ّينة أو أرض أو
ما فيه من جوهري .إن َق ْ
منوذج محدد تضييق لإلمكانات اإللهية الهائلة .والبد من االعتراف
بأن كثيرا ً من املسلمني ينتجون تص ّورات أكثر فقرا ً عن دينهم من
تلك التي تنتجها بعض وسائل اإلعالم الغربية! هذا بالرغم من أنه
َحرِ ٌي باملسلمني أال يخشوا من لقاء اإلسالم بالغرب ،ألنهم أكثر
استعدادا ً من غيرهم لتحقيق الوحدة وسط هذا العالم املدهش.
وفي الوقت احلاضر فإن علماء الصوفية ومشايخها الشرقيني
يع ّولون كثيرا ً على هذا اللقاء .فالغرب قد المس قاع احلضارة

املادية :وإذا كان ال يزال واثقا ً من نفسه على املستوى املادي ،فإنه
يبحث أكثر من أي وقت مضى عن ذاته .وفي هذا الفضاء املفتوح،
حيث حترر اإلنسان -أحيانا ً بطريقة جامحة -من دالئله النفسية
واالجتماعية بل وحتى الدينية القدمية ،فإن األفضل كما األسوأ
ميكن أن يظهر في أي وقت .على اإلسالم أن يسهم بتقدمي البصيرة
الضرورية ،الفرقان الذي هو اسم من أسماء القرآن الكرمي .ولكن إذا
ما ذهبنا أبعد من ذلك ،وفي مواجهة هذا الغول املسمى «العوملة»،
وفي مواجهة األخطار اخملتلفة التي تهدد األشخاص كما تهدد هذا
الكوكب ،ألم يحن الوقت لقيام احتاد مقدس بني املؤمنني وأصحاب
النزعات اإلنسانية احلقيقيني؟ .وعلى كل ،لم يعد لنا من خيار :إذا
ما أردنا أن نبقى على بشريتنا ،البد أن نكون روحانيني؛ وإذا ما أردنا
أن نكون متدينني البد أن نكون كونيني .

اخلطاب الصويف
يف عصر العوملة واملعلوماتية
أُسرة اجمللة
يقف الصوفي في عصرنا الراهن في مقام برزخي وصفته
ْ
ْ
َان * بَ ْي َن ُهمَ ا بَرْزَ ٌخ
بدقة اآلية الكرمية َ  :مر ََج ال َبحْ َري ِْن يَل َت ِقي ِ
اَ
َان  ( سورة الرحمن  :آية  . ) 20فالبحران هما بحر
ل يَب ِْغي ِ
الشريعة الذي متتد أطرافه لتشمل جميع مفردات عالم
الشهادة وتشعباتها ،وبحر احلقيقة الذي ال قرار لتخومه
حيث تنتشر آثاره على عالم األمر ،وحيث الغيب واألمر
اإللهي .
وعلى هذا األساس جند الصوفي يقف دائماً بني ضدين  ،ومشاهدة
نقيضني  .ينفي ويثبت  ،ال يستقر به قرار  ،وال تطمئن به دار ،
متحرك ساكن  ،وراحل قاطن مع أحواله ومقاماته .
يشاهد أمور الدنيا من عوملة  ،وتدفق املعلومات  ،وطغيان
أنشطة اإلنترنيت  ،والتجارة الرقمية  ،من خالل قوله
س َيرَى اللهَّ ُ َعمَ َل ُكمْ َور َُس ُ
تعالى   :ا ْعمَ ُلوا َف َ
ول ُه وَالمْ ُ ْؤ ِم ُنو َن  ( سورة
التوبة  :آية  . )106وينظر إلى دائرة احلقيقة من خالل قوله
تعالى  :اَل ي َْق ِدرُو َن َع َلى َ
ش ْي ٍء مِمَّا َك َ
سبُوا  ( سورة البقرة :
آية  . ) 264فيعتقد يقيناً بأن جميع التيارات العوملية التي
تعصف مبفردات عاملنا املعاصر هي نتيجة حتمية لتجليات
إلهية على الكون ،نشأ عنها ما نراه من متغيرات سريعة،
في عالم الشهادة ،ال حول لإلنسان بها وال قوة  ،فيقبل
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بها ،ويقبل على التعامل معها من خالل معايير الشريعة،
مستهدياً بأنوار الطريقة ،وال يعدها من األمور التي ينبغي
الوقوف بوجهها ،أو يناصبها العداء .
فينصاع إلى األمر اإللهي عند تعامله مع املتغيرات العوملية
واملعلوماتية  ،ويقتفي ما جاء في ظاهر الشريعة دون أن
يقحم نفسه في محاولة لتأويل النص ،حيث تبزغ آثار
النفس األمارة بالسوء ،وتغيب آثار النفس املطمئنة .ودليله
وهمْ و ْ
َاق ُت ُل ُ
في هذا السلوك قوله تعالى َ  :ف ُخ ُذ ُ
وهمْ 
( سورة النساء  :آية . ) 90
ويشاهد حقيقة األمر بأن كل األفعال التي تصدر عنه،
ليست سوى أمر إلهي متوجّ ه نحو عالم الشهادة ،فليس
سوى أمر اهلل ميسك بزمام األمر كله بدليل قوله تعالى :
َ
للهَّ َ َ َ َ ُ
ْت إ ْذ رَ َمي َ
َ
ََ َ ُُْ ُ
ْت و ََل ِكنَّ
 فلمْ تقتلوهمْ وَل ِكنَّ ا قتلهمْ َومَا رَ َمي ِ
اهلل رَمَى  ( سورة األنفال  :آية . ) 17
ثم ال يلبث أن يسود نفسه يقني مطلق بأن كل ما نعيشه
اآلن ،مصدره إلهي صرف ،وليس كما يتوهم البعض بأنها آثار
جانبية ألفعال بشرية ،عندما يلقى في روعه قوله تعالى
ْس َل َك ِم َن األَ ْمر َ
َ  :لي َ
ش ْي ٌء  . سورة آل عمران  :آية . 128
ِ
ثم تترسخ في نفسه حقيقة أن كل ما يطرأ من أمور

حوله هي بالء وفتنة في خيرها وشرّها لقوله تـــعالى :
 و ََنب ُْل ُ
وكمْ ب َّ
الشر ِّ وَالخْ َي ِْر ِف ْت َن ًة وَإ ِ َل ْي َنا تُرْجَ ُعو َن  ( سورة األنبياء :
ِ
آية . ) 35
ثم ترنو أنظاره إلى أصحاب الطريقة العلية الذين متسكوا
بحدود الشريعة ،وآداب الطريقة  ،فيجد معهم طمأنينة ،
وحتقق السالمة من اإلنحدار مع آفات الدنيا وزينتها  ،بعد أن
َ َ َ
يلقى في روعه قوله تعالى   :إ ِ َّن الَّ ِذ َ
َاي ُعو َن
َاي ُعونك إ ِ مَّنا يُب ِ
ين يُب ِ
َ
َ َ َ
يهمْ  (سورة الفتح  :آية . ) 10
اهلل يَ ُد اهلل ف ْوق أيْ ِد ِ
آنذاك تنجلي أمامه مقامات عبوديته املطلقة للبارئ عز
وجل  ،ويعلم علم يقني بأن عليه مداومة املراقبة في كل
حركة وسكنة يقوم بها  .ألن مآله إلى اهلل تعالى كما أخبرنا
لأْ َ
ْض
البارئ عز وجل بقوله   :إ ِ ْن ُك ُّل َم ْن ِفي َّ
السمَ او ِ
َات وَا ر ِ
إ ِ اَّل آ َ ِتي ال َّرحْ مَ ِن َع ْب ًدا  ( سورة مرمي  :آية . ) 94
فتنمحق ذاته ،وتخفت نداءات اجلزء الدنيوي منه  ،ويطمئن
قلبه عندما يتحقق لبصيرته الصوفية بأن كل ما يسري في
الكون بقدر  ،وأن كل احلسابات الرياضية  ،واإلحصائيات بالغة
التعقيد  ،التي تقوم بها احلاسبات اإللكترونية  ،واملؤسسات
العوملية العلمية والتجارية ،والصناعية ال ميكن أن تتجاوز
العقبة التي حددها األمر اإللهي لها  .ودليله على ذلك قوله

تعالى   :إنَّا ُك َّل َ
ش ْي ٍء َخ َل ْق َنا ُه ِب َق َدر . 
ِ
وهكذا سيبقى الصوفي  ،في عصرنا الراهن ،بني نارين  ،نار
الشريعة واألمور التي تدور في فلكها ،ونار احلقيقة واألحوال التي
تتوالى نفحاتها على ذاته بالليل والنهار  .فالشريعة تطالبه
باحلقيقة لكي يستهدي بأنوارها  ،واحلقيقة تطالبه بالشريعة
لكي يلتزم بحدودها وآدابها  ،وهذا هو االبتالء الذي أشار إليه
َ َ
َّاس
رسول اهلل
صلى اهلل عليه مسلم ُبقوله   :إ ِ َّن ِم ْن أشُ ِّد الن ِ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
ين يَلونهمْ ث َّم الَّ ِذ َ
ين يَلونهمْ ث َّم الَّ ِذ َ
بَلاَ ًء الأْ َنْ ِبيَا َء ث َّم الَّ ِذ َ
ين
ي َُل َ
ون ُهمْ  [ أخرجه اإلمام أحمد في مسنده  :احلديث . ] 25832
وعند مركز هذه الدائرة اإلحاطية ال يتبقى أمامه لكي يلتزم
بحدود الشريعة  ،ويتمسك بأهداب الطريقة  ،إال أن يلتزم بفحوى
خطاب آخر آية أنزلت على قلب رسول اهلل  ، فختمت باب
وحي جبريل عليه السالم  ،وختمت رسالة خامت الرسل صلى اهلل
عليه وسلم  .واستكملت دائرة احلقيقة احملمدية اجلامعة بقوله
للهّ
يه إ ِ َلى ا ِ  ( البقرة  :آية. ) 81
تعالى  :وَاتَّ ُقوا ْ يَ ْوماً تُرْجَ ُعو َن ِف ِ
فيلتزم بشعار التقوى  ،ويتدثر بدثار اإلحسان  ،ألنهما أجنع عقار
شافي لصوفية عصر العوملة واملعلومات  ،ويترك االلتفات إلى
دائرة الدنيا ـ إال من جهة كونها وسط لسريان أوامر الشريعة
من جهة  ،وقوابل آلثار احلقيقة بحسب ما حباها اهلل تعالى من
استعداد  ،وأكرمها من أنوار االستمداد  ،من جهة أخرى .
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وإذا بالغزال يكلمه ويقول له  ( :ما خُ لقت للصيد أيها
الصياد )  ،ثم انصرف الغزال عنه .
وعاد إلى بيته وغرابة هذا األمر قد أخذ منه مأخذا ً كبيرا ً
فسافر في اليوم التالي إلى خاله الشيخ ( عبد القادر
قازان قاية ) الذي كان آنذاك شيخا ً للطريقة القادرية .
وملا استقر به اجمللس  ،اقترب منه أحد الدراويش من ذوي
األحوال وهمس في أذنه جاء دورك  ...بدأ دورك  ،فأشعره
بأمر اطمأن له قلبه وكتم األمر في نفسه  ،لكن خاله
الشيخ عبد القادر كاشفه بحكاية الغزال فأخذته
الدهشة واخلشية  ،فابتسم الشيخ وقال له  ( :خذ
باإلشارة يا ولدي )  ،وكان ذلك إيذانا ً بأخذ العهد على يد
خاله .
لقد كان السيد عبد الكرمي األول شابا ً متوقد الذهن
مقبالً على اهلل بكل ما أوتي من عزم وهمة وكان منوذجا ً
رائعا ً وقدوة مثلى وشعلة وهاجة تبدد الظالم ومصباحا ً
يضيء الدرب أمام السالكني سائرا ً على هدي جده
سيدنا محمد  لترسيخ القواعد اإلسالمية وبناء
النفس البشرية على األسس الروحية للقرآن الكرمي ،
فأقبل على ربه بكل ما أوتي من عزم وإميان  ،آخذا ً الكتاب
بقوة نابذا ً وراءه ما يشغله عن ذكر ربه من األمور الدنيوية
فبعد أن أخذ البيعة من خاله الشيخ عبد القادر قازان
قاية  ،إعتزل الناس وانفرد مبناجاة ربه ذاكرا ً هلل متأمالً في
خلقه محققا ً الوصول إلى القرب من حضرته جل وعال
سالكا ً طريقا ً روحيا ً لم يسبقه إليه أحد من قبل .
اعتكف بخلوة في جبل ( سه كرمة )  ،فلم يعلم
أحد مكانه طيلة مكوثه في خلوته مدة أربع سنوات
يقتات من ورق النباتات وقطع الطني النقية ،
جالسا ً نهاره يذكر اهلل ،
قائما ً ليله ،

وَ ِج َل القلب  ،راكعا ً ساجدا ً متقربا ً إلى ربه جل وعال .
ميارس مختلف اجملاهدات ترقية لنفسه وسموا ً بها إلى
عالم احلق والتجلي .
فانقطعت أخباره عن الناس  ،أما أهله فقد بحثوا عنه
في كل مكان ولم يجدوا له أثرا ً وهكذا بقي أمره غير
معروف مدة أربع سنوات
حتى أميط اللثام عن سر اختفاء هذا الغوث عن
أنظار الناس الذين ظنوا أنه قد مات  ،وذلك حني أنعم
اهلل تعالى على أخيه برؤية عرف منها مكان اختفائه
وخلوته  ،فأطلقوا عليه لقب ( الكسنزان ) وهي كلمة
كردية تعني ( ال أحد يعلم )  ،ومنذ ذلك احلني ُعرِف السيد
الشيخ الغوث عبد الكرمي بلقب ( شاه الكسنـزان ) .
وقد اقترن اسم الطريقة العلية القادرية به فسميت
من زمانه وإلى يومنا هذا بـ ( الطريقة الكسنـزانية ) .
استقر السيد الشيخ الغوث عبد الكرمي شاه الكسنـزان
في قرية ( كربجنة ) في شمال العراق وأصبحت مركزا ً
إلرشاده الديني  ،فبنى بها التكايا وأنشأ املدارس الدينية
وأصبحت بحق قبلة كل املريدين واألتباع ومنبرا ً للعلم
والنور ومقصدا ً لطالب احلق واحلقيقة من كل بقاع العالم
 .وروي ان أحد أتباعه وكان ُمريدا ً زاهدا ً إذ طلب ذات مرة من
حضرة الشيخ أن يرى حضرة الرسول  في املنام ألنه
كان في غاية التشوق لرؤيته  ،فقال له الشيخ :

إن الوصول إلى حضرة الرسول  ليس باألمر اليسير
فاذهب إلى كهف كذا في جبل كذا  ،فلما ذهب املُريد
إلى الكهف رآه مليئا ً بالذهب وباألشياء الثمينة فعاد
إلى الشيخ وأخبره مبا رأى دون أن تلمس يده الذهب .
فقال له الشيخ  :إني أعلم بأنك رجل فقير احلال  ،خذ
من الذهب ما تصبح به غنيا ً وتنجو من الفقر الذي أنت
فيه فهذا مال اهلل .
قال املُريد  :إني اشتغلت مبجاهدة نفسي مدة عشرين
راض بفقري وال أطلب
سنة ولن أبدل اآلخرة بالدنيا وإني ٍ
الغنى .
فقال له الشيخ  :جنحت في االمتحان  ،من هذه الليلة
فتتشرف بحضور سيد الكائنات  ، فنام املُريد ليلته
وإذا بحضرة الرسول األعظم  يُشرف املُريد بحضوره
َ
لتحظ
ويقول له  ( :أد ُن مني لقد انتخبك ابني عبد الكرمي
برؤيتي ) .
عدها ،نورد بعضا ً منها :
وللشيخ  كرامات ال ميكن ّ
• بينما كان الشيخ عبد الكرمي الشاه الكسنـزان
جالسا ً في أحد مجالس التصوف ذات يوم  ،رأى أحد
الطيور اجلارحة وهو يهاجم عصفورا ً صغيرا ً ليأكله
فرفع الشيخ يده وقال للعصفور تعا َل أحميك منه وإذا
بالعصفور يلقي بنفسه في يد الشيخ ؟ .
• توجه ٌ
رجل يهودي إلى قرية كربجنة في زمن الشيخ
عبد الكرمي الشاه الكسنـزان ظانا ً أنه يجد عند الشيخ
الشاه الكسنـزان علم السيمياء لتحويل املعادن إلى
ذهب دون أن يعلن سبب مجيئه .
وذات يوم بينما كان الشيخ ذاهبا ً إلى حوض املاء الذي
كان يتردد عليه للوضوء والصالة الواقع خارج القرية ،
رأى اليهودي في طريقه  ،فقال له  :إن الذي أتيت من
أجله ليس هدفنا ولكن انظر إلى الصخرة التي أمامك ،
فأشار إليها الشيخ بإصبعه  ،فتحولت إلى ذهب خالص
فتعجب اليهودي من ذلك  ،وسأل الشيخ  :ملاذا ال
يستعمل هذا العلم للعيش برخاء ؟
فأجاب الشيخ  :إننا لو رغبنا في ذلك ملا ُمنحنا هذه
الرتب .
فاسلم اليهودي وتاب على يد حضرة الشيخ .
وهكذا انصرف الشيخ عبد الكرمي الشاه الكسنـزان
كليا ً عن ملذات الدنيا وترفها وبذخها فعوضه اهلل تبارك
وتعالى عن ذلك بعلم من لدنه يستطيع بواسطته أن
يحول األشياء إلى ذهب خالص متى شاء  ،ولكنه زاهد
ومستغن عنها بالقرب من جناب احلضرة اإللهية .
فيها
ٍ
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• توجه الشيخ عبد الكرمي الشاه الكسنـزان إلى
برزنچة لزيارة أجداده  ،وحينما وصل إلى مشارف القرية
استقبله عدد كبير من أهالي برزنچة مبا فيهم العلماء
ورجال الدين فلما رآه أحد العلماء قال في نفسه كيف
يكون شيخا ً مثل الشاه الكسنـزان بال حلية وملا انتهى
الشيخ من زيارة أضرحة أجداده وهو محاط بعدد كبير
من املريدين والزوار توجه بنظره إلى ذلك العالِم وقال له
يا مال  ..إن اللحية ليست هي أصل العبادات وعمدتها ،
بل العبادة في إخالص النية هلل والعمل والتقوى واجلهاد
في سبيل اهلل .
• وقع القحط في سنة من السنني وكان الناس ميوتون
جوعا ً  ،فذهب الشيخ عبد الكرمي الشاه الكسنـزان إلى
قرية مجاورة ليشتري حاجته من الشعير وكان معه ابن
أخته .
فقال له  :يا خالي  ..ال شك أنك من أقطاب دهرك فلم
ال تطلب من اهلل أن يغنينا ويعطينا ماال ً في هذه السنة
التي ميوت فيها الناس من اجلوع ؟
فلما سمع الشيخ كالمه أشار بعصاه إلى حجر كبير
في الطريق  ،فانشق احلجر وخرجت منه مجموعة من
الليرات الذهبية .
فقال ابن أخته  :كفانا يا خالي لقد أصبحنا أغنياء ،
عندئ ٍذ ضحك الشيخ وأشار ثانية إلى احلجر فاختفت
بداخله الليرات الذهبية  ،وقال يا بني  :تكفينا ُح َّقة
الشعير  ،أما الذهب فإنه ألهله وطالبه .
• كان عند الشيخ خادم يخدمه وذات ليلة ذهب الشيخ
بعد منتصف الليل إلى اجلبل للتعبد وذهب اخلادم إليه
فرأى الشيخ يصلي وبالقرب منه حجر كبير يصلي معه
فجلس اخلادم بالقرب منه وإذا بطائر مثل احلمامة يهبط
ببطء أمامه يتكلم بلغ ٍة لم يفهمها  ،فمسح الشيخ
عبد الكرمي رأس الطير بيده وأجابه بلغته  ،وملا رأى الشيخ
تفش هذا السر إال من
خادمه جالسا ً بجواره قال له ال
ِ
بعد موتي .
• روى رجل فقال  :كنت مصابا ً بتشمع الكبد سنة ( 1967
م ) فراجعت األطباء مدة طويلة ولكن دون جدوى وكان
والدي أحد ُمريدي الشيخ عبد الكرمي الكسنـزان وقد بلغ
من العمر ما يزيد على الثمانني وهو رجل متصوف فقال
لي يوما ً يا ولدي أطلب اإلستمداد من روح الشيخ عبد
الكرمي الشاه الكسنـزان واقرأ له سورة الفاحتة هدية
لروحه الطاهرة  ،ففعلت ما أمرني به والدي ومنت في
تلك الليلة  ،فرأيت رجالً يقول لي :

لم ناديتني يا بني ؟
قلت له من أنت ؟
قال لي  :أنا الشيخ عبد الكرمي الشاه الكسنـزان  ،ثم
مسح بيده على بطني وقال لي قم معافى مشافى بإذن
فاستيقظت من النوم ولم يبقَ بي من أثر املرض
اهلل ،
ُ
اخلطير شيء .
وغير ذلك من الكرامات ما يطول بذكرها املقام .
وله مواعظ جليلة وأقوال عالية في التصوف وإرشاد
املريدين  ،منها :
( يا ولدي إن الدنيا خيال وما فيها إلى زوال َه ُم أبناء الدنيا
إلى دنياهم و َه ُم أبناء اآلخرة آخرتهم إياك والدعوى
الكاذبة ) .
( الدنيا أولها ضعف وفتور وآخرها موت وقبور  ،فاربط
قلبك باهلل واعرض عما سواه  ،واجعل سلوكك في
طريق الفقراء واستقم على قدم الشريعة واحفظ نيتك
من دنس الوسواس وامسك القلب عن امليل إلى الناس
وَ ُك ْل خبزا ً يابسا ً وما ًء ماحلا ً من باب اهلل وال تأكل حلما ً
طريا ً وعسالً من باب غير اهلل ومتسك بسبب ملعيشتك
بطريق الشرع من كسب حالل ).
وصل
( أيها املُريد إياك من كسر قلوب الفقراء ِ
الرحم وأكرم األقارب واعف عمن ظلمك
وتواضع ملن تكبر عليك أكثر من زيارة
الفقراء ومصاحبتهم وقم بقضاء
حوائج اليتامى وأكرمهم ) .
( ما أكلــت تفــنيه  ،وما
لبست تبليه  ،وما عملت
من خير أو شر تالقيه ) .

( اعلم يا ولدي أن التوجه إلى اهلل حتما ً مقضيا ً وفراق
األحبة وعدا ً مأتيا ) .
( يا ولدي ال تتردد على أبواب امللوك واحلكام  ،وأكثر من
زيارة الفقراء ومصاحبتهم  ،وأكثر من زيارة القبور  ،وبادر
خلدمة األرامل وقم بقضاء حوائج األيتام وأكرمهم ،
فأكثر من زيارة املتروكني من الفقراء ) .
( يا ولدي إذا خالطت الناس فتخير صحبة الصاحلني
فاملرء على دين خليله ) .
( من لم يزن أقواله وأفعاله وأحواله بالكتاب والسنة
ومن لم يتهم خواطره لم يثبت عندنا في ديوان
الرجال ) .
وبعد أن أرسى قواعد الطريقة وإحياء سنة الرسول 
وجدد روح اإلسالم  ،اختير سلطان الغيب السيد الشيخ
عبد الكرمي الشاه الكسنزان إلى جوار ربه عام  1317هـ
ومقامه في كربجنة بشمال العراق .
وترك بعده من األوالد :
( الشيخ عبد القادر  ،والشيخ أحمد  ،والشيخ فتاح ،
والشيخ معروف  ،والشيخ محمد  ،وشيخ رضا ) .
وقد أجاز بعده اجللوس على سجادة املشيخة ولده
السيد الشيخ عبد القادر الكسنـزان . 
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أحدية مصمتة ال يتخللها الفراغ  ،وال تخضع للوصف واحلد أو االنقسام والتجزئة والتركيب  ،أو التناقض واملباينة  ،إنها أحدية األصل احملض
الذي ال أصل له  ،وال مثيل  ،وال ضد  .يكتسب الصمت هنا طبيعة وجودية متعالية  ،مبا مينحنا مشروعية احلديث عن ميتافيزيقا الصمت
الصوفية  ،وهو في هذا السياق ليس قرينا ً للكالم أو نقيضا ً له  ،أو أحد مستويات غيابه ومحوه  .بل ميكننا القول أن الكالم بوصفه ممارسة
لالنقسام والبنيوية  ،وجتسيدا ً للحوارية واجلدل الثنائي احليوي  ،ليس مفترضا ً أو مطروحا ً من األصل في هذا املستوى الوجودي املفارق
مفارقة مطلقة.
إن احلديث عن هذا األصل الوجودى بوصفه الصمت أي الكيان املصمت وجوديا ً هو سلب للصمت الذي غائبه الكالم وقرينه الدائم ،
وهو الصمت امللئ بصخب اللغة وحضورها اخملايل امللتبس ،بل أنه تلك الثغرات والفراغات التي تخترق الكالم ،وتنطوي على ما نواريه
ونخفيه ونسكت عنه ! أي أننا نسلب عن الصمت الوجودي املصمت مالمحه اإلنسانية املعرفية واللغوية والقيمية ،لكننا  ،ويا لها من
مفارقة نؤنسن األصل حني نحاصره بإطالق لفظ الصمت عليه ،ونقيده بوصفه بالكيان املصمت  ،لكننا ال منلك شيئا ً حيال ذلك القصور
اإلنسانى  .إنها اللغة اإلنسانية تعلن عجزها الكلي عن اقتناص هذا املستوى الوجودي اإللهي احملض أو القبض عليه ،ومحاصرة كليته ،
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واإلحاطة بإطالقيته ،وتدجني انفالته الوحشى أو أسره في إطار
مقوالت الوعي  ،وثنائيات الكالم واملعنى اإلنساني  .ليس أمامنا إال
أن نعلن عجزنا اإلدراكي املطلق إزاء هذا الكنه الوجودي األصيل ،
أو محاولة فهمه  ،وصياغته على مستوى الوعي واللغة  ،كما قال
الصديق فيما ينسب إليه املتصوفة :
«العجز عن درك اإلدراك إدراك »
الصمت احملال  ،املعنى اإللهي البكر الطازج  ،الذات اجملردة الساذجة
محض الوجود  ،فيما قبل البدء  ،واجتراحات الكالم اإللهي ذاته
سواء كان الكالم النفسي القدمي (حديث الذات مع ذاتها دون حروف
أو ألفاظ )  ،أو الكالم املتوجه على أسماع اخمللوقات  ،خلقا وأمرا ،
تكوينا وتشريعا  .يومئ هذا الصمت الوجودي إلى الهوت السلب
حيث ال نعلم عن كنه هذه الذات احملضة املستغنية بذاتها لذاتها
عن كل ما عداها  ،سوى الوجود  ،ومطلق التجريد .
يقول احلالج في طواسينه مرهصا ً بهذا املعنى :
« أفهام اخلالئق ال تتعلق باحلقيقة  ،واحلقيقة ال تليق باخلليقة ...
احلقيقة دقيقة  ،طرقها مضيقة  ،فيها نيران شهيقة  ،ودونها
مفازة عميقة » .
يكمن الصمت احملض املصمت  ،وجوديا ً ومعرفيا ً فيما وراء حدود
الوعي واللغة اإلنسانية  ،لكنه ال ميثل غيبا لهما أو باطنا  ،كما ال
يشكل حدا ً ألي منهما أو تخوما ً ال ميكن جتاوزها  ،كما رأى شتاينر
في كتابه «اللغة والصمت » .ذلك أن شتاينر يتحدث عن األلوهية
التي ال تفارق مفاهيم التجسيد الكامنة في التراث املسيحي
الغربي  ،أما صوفية اإلسالم  ،فيتحدثون عن فصل معرفي تأملي
بني ذات محض مفارقة  ،من ناحية  ،وبني ألوهية ( هي جمعية
األسماء والصفات اإللهية )  ،من ناحية ثانية ،وهذه األلوهية
هي وحدها املتورطة في العالم  ،واملتجادلة معه عبر ثنائيات ،
األصل والصورة  ،الباطن والظاهر  ،والغيب والشهادة  ،اإلله
واملألوه  ،الرب واملربوب  ،اخلالق واخمللوق ...الخ  .ووفقا ً لهذا ال
يشكل هذا الصمت الوجودي احملض حدا للحياة  ،فيغدو
قرينا للموت  ،وال يخضع جلدليات املطلق  /النسبي ،
الالمتناهي  /املتناهي  ،الروح  /املادة  ،احلضور /الغياب
فهذه كلها تنويعات على تيمة األلوهية التي
تتجلى في املوجودات  ،كليا ً وجزئيا ً  ،ومتنحها
حضورا مخايال ينطوي على غيـــابها
بوصفها املصـدر احلقيقي لإلمــداد
بالوجود واحملافظة على استمراريته ،
وكونــها اإلمــكانية الوحـيدة
املتاحة  ،والواردة للمعرفة
والكشف اإلنساني .
ويُعتــبر هذا الصـمت
املصــمت ألحــدية
األصــل املـحض
الـذي تُقـترح
عالقـــاته

وتُتخيل في فضاءات السلب املطلقة هو غيب الغيب  ،أو تنزيه
التنزيه  ،فيما يقول ابن عربي  ،ألن نعته بأي صفة أو تسميته إمنا هو
تقييد له  ،حتى صفة اإلطالق ذاتها ال تسري عليه ألنها تفترض
نقيضها (املقيد)  ،وهو ما ال يجوز في حق هذه الذات احملضة
الكامنة فيما وراء التشابهات والتناقضات في آن  .ويطلق
على هذه الذات  ،جتاوزا  ،غيب الهوية  ،والغيب املصون ،
والغيب املكنون  ،وهو ما يشرحه لنا القاشاني في
معجمه الصوفي ،قائال :
«الغيب املكنون :
يشيرون به إلى كنه الذات األقدس تعالى ،
ويعبر أيضا عن كنه الذات بالسر
املصون  ،الذي هو أبطن كل باطن
وبطون  ،ألنهـــا كما علمت ال
تشهد  ،وال تعلم وال تفهم وال
تدرك  ،وإمنا يدرك منها أنها
ال تدرك».
أما عــبد الـــكرمي
اجليلي في كتابه
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«اإلنسان الكامل في معرفة األواخر واألوائل »  ،فيقول :
« إن ذات اهلل تعالى غيب األحدية  ...ال تدرك مبفهوم عبادة  ،وال
تفهم مبعلوم إشارة  ،ألن الشيء مبا يناسبه  ،فيطابقه أو مبا ينافيه
فيضاده  ،وليس لذاته في الوجود مناسب وال مطابق وال مناف وال
مضاد  .فارتفع من حيث االصطالح معناه في الكالم  ،وانتفي
بذلك أن يدرك لألنام  ،املتكلم في ذات اهلل صامت ».
ويساوق هذا الصمت الوجودي  ،محض الظلمة ،محض العدم ،
محض الوجود  ،محض النور  ،وكلها فضاءات للسلب املطلق الذي
ال يفترض املغايرة أو املماثلة أو الضدية واالختالف  ،فال ثنائيات
متصارعة أو متجادلة في هذا السياق ،وليس إال العمى والعجز
املطلق معرفيا ً ولغويا ً وقيميا ً  .ويعبر اجليلي عن هذا بقوله « ليس
إال البهت »  ،ونضيف الرعب والصعق  ،بل االحتراق الكلي في
النيران « الشهيقة »  ،كما عبر احلالج  ،وأدعى أنه فعلها حني أعلن
متخيال أنه جتاوز سدرة املنتهى ،بينما وقف محمد عند أعتاب
احلريق ،ولم يجرؤ أن يصير نار موسى الكبرى  ،ويحترق احتراق
الفراشة املقدسة  ،فيما يقول ماسينيون في دراسته الهامة عن
آالم احلالج وعذابه املليء مبذاق الرغبة ولذة الشبق العارمة للخلود
في أحضان الغيب املصون .
ولعل السؤال الذي يلح علينا اآلن  ،هو ملاذا أسس املتصوفة
املسلمون هذا الفصل املعرفي بني مستويات الذات اإللهية ؟ أتراه
كان مواجهة معرفية إلشكالية عقيدية استنفدت تاريخ علم
الكالم  ،وشغلت مساحة من االهتمام الفلسفي  ،وانعكست
آثارها على آليات وكيفيات تفسير النص القرآني  ،أال وهي
مشكلة الذات والصفات  ،وعالقتها الهامة واملعقدة بإشكالية
التنزيه والتشبيه في القرآن  ،والذي يوهم ظاهره بالتناقض في

قوله تعالى في سورة الشورى «ليس كمثله شيء  ،وهو السميع
البصير » ؟ ولعل هذا الطرح الصوفي كان محاولة لتوسيع
مدى الرؤية  ،وإفساح اجملال للتنوع والتعددية الدينية خاصة
وإمكانية قبول تفسيرات مختلفة متباينة للنص القرآني دون
اخلضوع للعبة القمع الديني القائمة على إقصاء التنوع حلساب
املنظور األحادي ،منظور الفرقة الوحيدة الناجية  ،وسيف احلقيقة
النهائية املطلقة املسلط على رقاب العباد ؟ وبالطبع  ،ال يغيب
عن هذا املنظور الصوفي امليتافيزيقي هواجس الواقع املضطرب
وصراعات القوى داخل فضاءات النخب السلطوية مبستوياتها
وتراتباتها املتعددة  ،واجلدل شديد اخلطورة والتأثير والفاعلية داخل
اللعبة السلطوية بني الدين والسياسية واملصالح االقتصادية
والفرز الطبقي اجتماعيا ً  ...الخ  ،وحيث تصاغ التفسيرات
الدينية للنص  ،وتوظف إيديولوجيا ً حلساب السلطة املهيمنة ،
صاحبة السطوة والنفوذ ورجاالتها وقادتها العسكريني ،ناهيك
عن جماعات املصالح القوية احمليطة بها من النخب الدينية
واالجتماعية واالقتصادية ...الخ .
ولعل احلديث عن مستوى الذات احملض املصمتة ،ليس مجرد تنزيه
ميتافيزيقي صوفي مبالغ فيه  ،وحسب  ،بل قد يكون منطويا ً
على نوع من االنقالب املضمر الالواعي ضد سطوة السلطة
االستبدادية القائمة بتجلياتها املتنوعة  ،وإعادة إنتاج القمع
عليها عبر خلق مساحة الوجود اجملهول املطلق الالممُ تلَك السالب
الصامت املهدد ،األكثر سطوة وهيمنة النفالته الكلي من أي
محاولة لتحديده أو تقييده ،أو فهمه عقليا ً وصياغته في قوالب
لغوية  ،أو إخضاعه للفصاحة البيانية  ،فصاحة اإلبانة والوضوح
والسالسة العقلية املنطقية  ،وهو ما ينقض بدوره سطوة البيان

السلطوي البليغ الذي كان إحدى وسائل الهيمنة األساسية في
احلضارة العربية اإلسالمية الوسيطة  ،كما هو معروف .
حينئذ تواجه السلطة الفصيحة عجزها البيانى املطلق عن
القبض على هذا املعنى الالنهائي السرابي  ،وتستشعر وطأته
الوجودية الصامتة املصمتة التي تتحدى سطوتها ،وتدمر
هيمنتها تكشف لها مدى ضعفها وفاقتها  ،وتواجهها بكونها
سلطة بكماء خرساء محدودة السقف  ،فاقدة ألهم وسائل
السيطرة والنفوذ  ،إال وهي املعرفة التي ينبغي أن حتيط بكل شئ
وتطول كل ما هو متوارٍ وسري ومخبوء  .إن مواجهة السلطة
لهذا السر األعظم اجملهول  ،ووعيها بعجزها املعرفي واللغوي
إزاءه  ،هو تهديد ألمانها وسطوتها املطلقة  ،وهي مواجهة
تختلف متاما ً عن مواجهة ووعي أهل الطريق بهذه املسألة  .ذلك
أنهم يحققون سطوتهم وسلطتهم على القلوب واألرواح عبر
اعترافهم بعجزهم املعرفي واللغوي  ،وتناغيهم به على رؤوس
األشهاد معلنني حيرتهم وتولههم به  ،وكأنهم يلوحون بأحد
مالمح القداسة األثيرة اخملايلة  .فإذا كانت السلطة الدنيوية
تخايل رعاياها بامتالك املعرفة والبيان البليغ ،وسطوة احلضور
املتنفذ ماديا ومعنويا لليد الطولى ألصحاب السلطان  ،فإن رجل
الطريق يخايل الرعية بجاذبية وسحر العجز املعرفي واللغوي ،
وحيرة الوله اجلامح  ،وهوس الوجد  ،واصطالمة اجلنون املباغتة
ناهيك عن سطوة االستغناء العزيزة القامعة لكل األوهام
السلطوية الزائفة ،والتي جعلت العارف الصوفي في كثير من
األحيان يتجرأ على أصحاب السلطان ،معنفا ً ومؤنبا ً وواعظا ً  ..الخ
وال ميلك أحد إزاءه إال الهيبة واخلشوع الذي وصل ببعضهم إلى
حد البكاء والتحسر أمام رجل اهلل ،الضمير احلي اليقظ املوجع .
إن رجل الطريق العاجز احلائر املُعنى بهاجس املعشوق اإللهي
هو وحده املهيأ للسعى احملموم في فضاءات اجملهول الالممتلك،
وسع قلبه وخياله صورة املطلق ،وظالله اخلالدة فيما وراء األوهام
الدنيوية الزائلة ،وعبر مرآته بوصفه صورة اهلل ،وفتنته الهادية في
خلقه تنجلي وعود املعنى املطلق مرحة في براحات اخليال املفتوح
ال نهائية املراوغة ،هاجسة بإمكانات التأويل واحتماالته الثرية
املتنوعة ،دون أن متس اجلوهر الوجودي السر املصون  ،أو تنتهك
مداراته املصمتة.
لعله رجل اهلل ،العارف الصوفي وحده من ميتلك سلطة احلقيقة،
ال في إطالقيتها اليقينية الثابتة ،بل في حيويتها امل ّوارة ،وتوترات
احلضور والغياب  ،والتالشي والسطوع .سطوة قد تقوض كل ما
عداها ،وتكشف زيفه وتهافته ،وتخاطر حتى بحضورها ذاته علها
تقارب التخوم ،وتعانق احملال ،إنها سطوة اخليالء املقدس للفتى
املستور الصامت ،يقول ابن عربى في افتتاحه ،للفتوحات املكية ،
اجلزء األول :
« احلمد هلل الذي أوجد األشياء من عدم وعدمه ...وجل في ذاته
وجلى ،أن حجاب العزة دون سبحانه مسدل ،وباب الوقوف على
َّ
معرفة ذاته مقفل  ...وملا حيرتني هذه احلقيقة  ،أنشدت :
يا ليت شعرى من املكلف
الرب حـــق والعبد حق
أو قـــلت ربي أنـى يكلف
إن قلت عبد فذاك ميت

ليس إال أشباح خالية على عروشها خاوية  ،وفي ترجيع الصدى
سر ما أشرنا إليه ملن اهتدى  ...والصالة على سر العالم ونكتته
وبغيته السيد الصادق  ...صلى اهلل عليه وسلم  ...جميع الرسل
بني يديه مصطفون  ...واخلتم بني يديه  ...يخبره حديث األنثى،
فالتفت السيد األعلى واملورد العذب األحلى  ،والنور األكشف
األجلى  ،فرآنى وراء اخلتم  ...فقال له السيد  :هذا عديلك ،
ابنك وخليلك ثم أشار إلي  ،أن قم يا محمد  ...هذا هو املقام
احملمدي األطهر ،من رقى فيه فقدورثه  ،وأرسله احلق حافظا حلرمة
الشريعة وبعثه  ،ووهبت في ذلك الوقت مواهب احلكم حتى كأني
أوتيت جوامع الكلم  ،فشكرت اهلل عز وجل  ،وصعدت أعاله ،
وحصلت في موضع وقوفه  ومستواه  ،وبسط لي على الدرجة
التي أنا فيها كم قميص أبيض  ،تنزيها ً له وتشريفا ً  ...أن املقام
الذي شاهده من ربه  ،ال يشاهده الورثة إال من وراء ثوبه  ...فلما
وقفت بذلك املوقف األسنى  ...أيدت بروح القدس  ...وبينما أنا
أطوف (بالبيت العتيق)  ،لقيت وأنا عند احلجر األسود باهت  ،الفتى
املتكلم الصامت الذي ليس بحي وال مائت  ،املركب البسيط ،
احملاط احمليط  ،يطوف بالبيت طواف احلي بامليت  ،أنشدت:
تعجبت من ميت يطوف به حي /عزيز وحيد الدهر ما مثله شي
جتلى لنا من نور ذات مجله /وليس من األمالك بل هو إنسي
تيقنت أن األمر غيب وأنه /لدى الكشف والتحقيق حي ومرئي أشار
إلي إميا ًء ولغزا  ،أنه فطر على أن ال يكلم أحدا ً إال رمزا ً  ،وأن رمزي إذا
ّ
علمته  ...علمت أنه ال تدركه فصاحة الفصحاء  ،ونطقه ال تبلغه
بالغة البلغاء  ..فجلى لي حقيقة جماله  ،فهيمت  ،فسقط في
يدي ،وغلبني في احلني علي  ،فعندما أفقت من الغشية  ،وأرعدت
فرائصي من اخلشية ...تالحا له  :إمنا يخشى اهلل من عباده العلماء
 ...وقال :أنظر  ..إني ال أكون مكلما ً وال كليما ً  ،فليس علمي سواي،
إلي بنور قمري ...بيتي
وليست ذاتي مغايرة ألسمائي  ...أنظر ّ
الذي وسعني قلبك املقصود املودع في جسدك املشهود ...أنكم
الطائفون بقلب وجود العالم  ،ما وسعني سواكم ،وما جتليت
في صورة كمال إال في معناكم ...فاعرفوا قدر ما وهبتكموه من
الشرف العالي  .وبعد هذا أنا الكبير املتعالي ال يحدني احلد  ،وال
يعرفني السيد وال العبد تقدست فتنزهت ...كن عبدا ً وقل العجز
عن درك اإلدراك إدراك واثبت يا محمد في املقام األوحد وإياك والعدد،
فإن فيه هالك األبد  ...فإذا بالعلم القلمي األعلى قد نزل بذاتي ...
فأبدى لعيني صورة األزل  ،والعلم املكنون »  .ف /ج ص .51 : 2
لقد تعمدت إيراد هذا النص الطويل ،كيما تتضح لنا مالمح
الرؤية وتفاصيلها املدهشة  .يؤسس ابن عربي سطوته القداسية
منذ أول كلمة في الفتوحات بلغة رمزية مغرقة في الغموض
واملراوغة ،لكنها ساطعة وجلية في الوقت نفسه.
ً
يبدو النص املنتقى من سياق الفتوحات  ،نصا ً دائريا يبدأ من
مركزية الذات احملضة  ،وقد تصدرت مشهد االفتتاح بحضورها
عجز النص
شديد الوضوح واجلالء  ،عميق االحتجاب في آن  ،ليرتد ُ
على صدره  ،وقد اكتملت الدائرة الوجودية  ،إذ يطوف الكامل حول
البيت العتيق  ،وما يطوف حقا ً إال بقلب وجود العالم  ،الذي هو قلب
العبد العارف التقي النقي الذي وسع احلق سبحانه حقيقته
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وهو بيته املعمور  ،وموضع نظره  ،ومعدن علومه  ،وحضرة أسراره
ومهبط مالئكته  ،وخزانة أنواره  ،وكعبته املقصودة التي وسعته
حني ضاق عن حمل جتليه األرض والسماء  .ملا نفخ اهلل في آدم
الروح األنزه  ،عرفت املالئكة  ،فيما يقول ابن عربي  ،قدر هذا البيت
األعلى واحملل األشرف األنزه  ،مرآة األلوهية اجلامعة الصقيلة
العاكسة والكاشفة في آن  .يطوف الكامل  ،على احلقيقة  ،بذاته
الباطنة مركزا ً للوجود تهجس أغواره العميقة املظلمة بالسر
املكنون كلؤلؤة احملار  ،طلسما ً مغلقا ً  ،أزال وأبدا ً في غيب البحر
العظيم .
توهمنا بداية النص باكتمال دائرة الوجود  ،وقد أوجدت الكائنات من
عدم وعدمه  ،أي وجود تقدير ،وهو الوجود العلمي القدمي في اخمليلة
اإللهية اخلالدة  .جتلي الكائنات صور األسماء اإللهية الفاعلة في
الكون  ،وترفل دائرة في احتفاء كوني صاخب حول مركزها األثير
مسخرة له  ،وهو اإلنسان الكامل صورة اهلل اجلامعة
الذي خلقت
ّ
إنسان العني الرحيمة الذي به نظر احلق إلى الكائنات  ،فرحمها
باإليجاد  ،ومنحها هبة الظهور العيني وبهجته الساحرة .لكنها
نظرة الكامل بها تلتئم أطراف الدائرة  ،دائرة املعرفة اجلامعة ،
إذ يرأب صدع الوجود الناجم عن نظرة اخللق  ،ويعي وحدة اإلله
الكامنة وراء تشظي الصور  ،وتنوعها الالنهائى  ،إنها نظرته ترتد
بالكثرة إلى عمق الباطن الغيبي اخلالد  ،نقطة الدائرة  ،ومركزها
اإللهي األصيل ،غير أن هذه النظرة املوح ِّدة ،ال تلبث أن تقتنص
وهجها املشع من عالم التجلي املتوتر بني الوحدة الغائبة ،
والكثرة احلاضرة لترتد إلى عمق ذاتها ،وهي تدور بال توقف مهيمة
كدرويش املولوية اجملذوب ال يكف عن الدوران ،قد أسرته فضاءات
الوله واحليرة اآلسرة .
طواف يحفزه التوق  ،وعرامة الشوق املتوهج بالبيت العتيق األزلى
ونظرة املبهوت حتدق في احلجر األسود  ،ويا لها من نظرة تولدها
املباغتة  ،وتنطوي على سطوع احلقيقة الفادح الذي يكاد يقارب
باستحالته البهتان  ،لكنه وحده احلضور اإلعجازى اخلارق الذي
يقيم احلجة ب ّينة على من ادعى  ،فيسكت  ،متحيرا ً مبهوتا ً ال
يعرف حقيقته من بهتانه  ،أو إميانه من كفره  ،ولعله ستره الذي
يحجبه  ،بل يحميه من سطوع احلقيقة الصاعق  .ترحل النظرة
املبهوتة في فضاء ظلمتها الذاتية احملضة  ،مساحة اإلمكان
الوحيدة ملقاربة ما ال يدرك  ،ومعايشة لذة احليرة املعرفية حيث
تأتنس النظرة ائتناسا ً حميما ً مبراحها اخليالي إذ تبتدع ما تشاء من
صور وخياالت ال نهائية التنوع متحررة كلية من سطوة الوضوح
وقيود النور  ،وحدود اجملسد الواقعي  .إنها فضاءات الظلمة احلرة
البرحة الواعدة بشهوة اخليال اجلموح  ،وطزاجته العارمة  .ذات
مترح في خالء هجرته وحشة الصور املقيدة بهواجس النور وأوهام
الوضوح  ،لتبزغ حقيقة اجلمال املطلقة  ،وحشية مرعبة  ،قد غدا
العارف الصوفي كاملالئكة احمليطني بالعرش ،هاموا متولهني في
جمال الذات اآلسرة .في فضاء الظلمة احملضة  ،وحيث ال تغني
فصاحة الفصحاء  ،وال بالغة البلغاء ،ليس إال قداسة الصمت
احملض املنزه  ،لكنها مخايلة اجلمال الساحر اجللي  ،تستلب النظرة
كلية  ،فيسقط املبهوت مصطلما ً غائبا ً عن كل ما عداها  ،ترتعد
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فرائصه من الرعب والوجد في آن .
يقول ريلكه
« إن اجلمال ليس سوى الرعب »
الفتى الصامت الذي ليس بحي وال مائت  ،احملاط احمليط  ،إنسي
الهوى  ،ظال مخايال ولد من نكاح الظلمة والنور  ،فيما يقول
ابن عربي  ،وطيفا ً مجليا ً حقيقة اجلمال في مساحة احللم
ال تراها عني العارف إال عبر النور املستعار للقمر الذي يكمن
جماله احلقيقى في سواده واستدارته الكلية املظلمة التي
احتضنت نوره الوهمي  ،وتوارت في عمقه متربصة بلحظة زواله
احلتمي  .لكن لننتبه  ،فليس رجل الطريق الكامل إال قمرا استعار
نوره أو نظرته في ذاته القمرية  ،وكأنها درع برسيوس يحميه
من صعقة النظرة السافرة للجالل اخمليف .إنه اللقاء في عالم
اخليال والظالل  ،ملكوت املراوغة  ،حيث تتحقق املستحيالت ،
وتتالقى املتناقضات ،فتتروحن األجساد ،وتتجسد األرواح ،مصداقا ً
لقوله   رأيت ربي في صورة شاب أمرد  . يتأرجح الوعي املصطلم
للذات العارفة على احلافة ما بني املمكن واحملال  ،حيث جتمح اخمليلة
وتتوهم حتت سطوة اجلمال املهيب  ،إمكانية اختراق احلجب ما بني
الصورة اإلنسانية الكمالية ،واألصل اإللهي املنعكس في مرآتها ،
من ناحية  ،والذات احملض املقدسة املكنونة  ،من ناحية ثانية ،ولعله
حلم األسماء اإللهية تواقة لعودتها للغيب املنزه املصمت منجليا ً
عبر مرآة احلنني اإلنساني لالرتداد ثانية إلى رحم اإلله الفردوسي ،
وحضرة اجلمال املطلقة األزلية .
ومن املثير لالنتباه حقا ً  ،في هذا النص  ،حلظة البيعة املعرفية ووراثة
املقام احملمدي األطهر  ،إذ أوتي ابن عربي مواهب احلكم وجوامع الكلم
( األنبياء )  ،أي العلم اللدني الذي آتاه اهلل اخلضر في قوله تعالى :

 آتيناه رحمة من عندنا  ،وعلمناه من لدنا علما  . ويقول ابن عربي
في هذا الصدد  ،أن احملمدي يقول « زدني فيك حتيرا ً  ،فاحلائر له
احلركة الدورية  ،أي له الوجود األمت » .يدعم النص املفهوم الصوفي
البرح لوراثة النبوة بوصفها وراثة العلم  ،ليس علم الشريعة
الظاهري (علم الفقهاء ورجال الدين ،علماء الدنيا )  ،بل علم
الباطن الذي كان حكرا ً على أئمة الشيعة من آل البيت  ،ثم غدا
عند الصوفية إمكانية مفتوحة لكل من سعى مجتهدا ً مثابرا ً
دؤوبا ً معانيا ً في طريق اهلل  .وهو التصور الذي يحرر مفهوم الوراثة
النبوية من معيار النسب والعرق ووراثة الدم ،وهو معيار قبلي
هجس به الصراع السياسي العنيف حول اخلالفة منذ سقيفة
بني ساعدة  ،ولم يهدأ أواره على مدى التاريخ اإلسالمى الوسيط.
ويجعل النص الولي الصوفي مجسدا ً في ابن عربي  ،حافظا ً
حلرمة الشريعة  ،مجددا ً لها عبر التأويل املتجدد الدائم الذي هو
بدوره إلهاما إلهيا ً  ،وليس نتاجا ً معرفيا ً إنسانيا ً  ،وهو األساس
الذي سيقيم عليه ابن عربي مفهوم اخلليفة الباطني  ،إنسان
العصر الكامل في مقابل اخلليفة الظاهرى .
يقول ابن عربى بجالء :
« إذا أُعطي اإلنسان التحكم في العالم ،فهي اخلالفة  ،فإن شاء
حتكم وظهر  ،وإن شاء سلم وترك التصرف لربه  ...إال أن يقترن به
أمر إلهي كداود عليه السالم  ...قال   : اخلالفة بعدي ثالثون
سنة ثم تصير ملكا ً  ، فإنه ملا ضعف اخلليفة احلق الذي هو
القطب القائم بوراثة النبوة عن الظهور بها  ،احتجب بامللك الذي
هو اخلليفة ظاهرا ً  ،وأطلق عليه اسمه لبقاء صالح العالم به ،
واخلليفة الذي هو القطب ناظر إليه  ،وقامي به  ،وممد له بحسب
قبوله واستعداده ».
ولسنا في حاجة إلى التعليق على هذا النص الذي يجلي
مدى عمق وقوة الهواجس السياسية املتوارية في ظل الطرح
امليتافزيقي الصوفي  ،ناهيك عن مراوغة تأسيس الهيمنة ،وقلب
التراتب ،وإعادة إنتاج القمع على خلفاء الظاهر ،ملوك الدنيا عبر
مخايالت القداسة  ،إذ يغدو القطب الصوفي هو اخلليفة احلق ،
وارث األمر اإللهي ،واحلكمة النبوية والعلم اللدني  ،والبد خلليفة
الظاهر أن يتبعه ناصحا ومعلما ومرشدا  ،وشيخا يغدو بني يديه
كامليت بني يدي غاسله!
ومما يلفتنا في هذا السياق  ،ذلك التالعب املراوغ حول مكانة ابن
عربي من النبي  ،ووقوفه وراء ثوبه  ،بل على كم قميصه األبيض
الطهور  ،ويا لها من مخايلة البياض  /السواد حيث تتشكل
مساحة الرؤى املستحيلة التي هي بصيرة العمى ،إن صح التعبير
فالتحديق في البياض كالتحديق في السواد  ،كالهما يورث العمى
الذي يؤجج وهج اخليال  ،ويشعل جموحه  ،ويطلق عنانه شاطحا ً
متجاوزا ً كل التصورات والتوقعات واملمكنات.
لكننا ينبغي أن نحترز  ،فمنحة الوجود واملعرفة مستعارة في
هذا العالم الشهادي اخملايل  ،فنحن املأسورين داخل حدود عوالم
األشباح اخلالية  ،وترجيع الصدى ليس أمامنا إال حيوية اللعب
اخليالي ،والتأويل البرح في فضاءات االستعارة واجملاز  ،والرمز  .وحده
العارف الصوفي من يفك شفرات املعرفة الهرمسية ،فيقتنص

احلقيقة الساحرة املغوية من عوالم الوهم الكثيفة التي هي آخر
تدرجات التجلي اإللهي الوجودي  ،وأكثرها بعدا ً من مصدر النور
األصلي  ،لكنها أشدها وطأة وثقال ألنها أصل التباسة الوعي
وضاللته  .فارق ضخم بني غواية احليرة املعرفية الثرية  ،منحة احلق
وأصل انتباهة الوعي اليقظ  ،من ناحية  ،وبني مخايالت الضالل
وأسر الصور الكونية الظاهرة الزائفة التي تستلب الوعي في
مدارات الغفلة احلسية الدنيوية .
بقيت لنا ملحوظة أخيرة أظنها حتتاج إلى دراسة هادئة متأنية ،
وهى تدور حول تلك اإلشارة السريعة إلى اخلتم  ،وحديث األنثى ،
ويلح السؤال  :إلى أي مدى ميكن أن تكشف لنا هذه اإلرهاصات
الرمزية السريعة عن إحدى أوجه التالقح الثقافي الفريد مع
احلضارات األخرى  ،والديانات السابقة  ،وهو املتعلق بانسراب
أساطير اإللهة األنثى القابعة وراء احلجب  ،أصل كل شيء  ،العذراء
اخلالدة  ،والينبوع األزلي اخملتوم  ..الخ  ،إلى عمق النص الصوفي
اإلسالمي  ،وأحدثت نوعا ً من اإلنقالب املستتر ضد ذكورية اخلطاب
الديني اإلسالمي  ،وجتلياته املتنوعة عبر مرايا اجملتمع البطريركي
العتيد  ،وتكريسه القوى له؟
يقول ابن الفارض  ،سلطان العاشقني :
« شربنا على ذكر احلبيــب مدامة
سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم
لها البدر كأس وهي شمس يديرها
هالل وكـــــم يبدو إذا مزجت جنم
ولو نظر الندمان خــــتم إنائـــها
ألســكرهم من دونهــا ذلك اخلتم
وياله من فضاء قمري تنطوي شمسه في بدره املكتمل  ،وهالله
املؤذن بالغياب  ،وقد غرق احلبيب والندمان في سكر خمرها
العتيق الذي مزج قبل أن يخلق الكرم  .أي رؤيا شعرية ورمزية
تقودنا ملدارات عشتار القمرية ،سيدة الغيبوبة واخلمر والسحر
احلالل  ،وحكمة اجلنون مستورة فيما وراء شمس العقل والوضوح
األبولونية الذكورية .
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الحب في اهلل

عــــــــــــــبادة
د .محمد السقا عيد
عضو اجلمعية الرمدية املصرية

احلب عبادة عظيمة وأجر وافر يغفل عنه كثير من الناس مع أن احلاجة ماسة إلى تلك العبادة في كل حني ،وفي اآلونة
األخيرة أشد .
احلب أصله في لغة العرب الصفاء ألن العرب تقول لصفاء األسنان َح َبب .
احلـباب الذي يعلو املطر الشديد.
وقيل مأخوذ من ُ
وعليه عرفوا احملبة بأنها :غليان القلب عند االحتياج للقاء احملبوب .
وقيل مأخوذ من الثبات ومنه أحب البعير إذا برك.
فكأن احملب قد لزم قلبه محبة من يحب فلم يرم عنه انتقاال ً......وقيل غير ذلك .
واحلب من طبيعة اإلنسان ،فاحلب عمل قلبي ،ولذا كان احلب موجود منذ وجد اإلنسان على ظهر هذه األرض ،فآدم يحب
ولده الصالح ،وابني آدم كان ما بينهما بسبب احملبة ،وتظل احملبة على وجه األرض ما بقي إنسان .
وملا كانت احملبة بتلك املنزلة جاء اإلسالم ليهذبها ،ويجعل هذا الرباط من أجل اهلل ،
فاملؤمن يحب من أجل اهلل ويبغض هلل يوالي له ويعادي له ،وهكذا
احلياة كلها هلل« .قل إن صالتي ونسكي ومحياي ومماتي هلل رب
العاملني ال شريك له» وقد امنت اهلل عز وجل بهذا التأليف للقلوب قال
سبحانه وتعالى « :يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل حق تقاته وال متوتن
إال وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل اهلل جميعا وال تفرقوا واذكروا
نعمة اهلل عليكم إذ كنتم أعداء ً فألف بني قلوبكم فأصبحتم
بنعمته إخوانا ً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها
كذلك يبني اهلل لكم آياته لعلكم تعقلون» .
وقال جل وعال  :وألف بني قلوبهم لو أنفقت ما في األرض جميعا ً ما
ألفت بني قلوبهم».
«محمد رسول اهلل والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم»
هذه احملبة امتدت لتشمل من رأيناهم ومن لم نرهم.تأملوا في تلك
اآلية «والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين
سبقونا باإلميان وال جتعل في قلوبنا غال للذين آمنوا» فسبحانك
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ربي محبة تربط أجيال بأجيال أخرى لم يحصل بينهم أي تالقي
لألجساد ولكن جمعتهم احملبة في اهلل .
يجلس النبي صلى اهلل عليه وسلم مع أصحابه فيقول وددت لو
أني رأيت أحبابي قالوا يا رسول اهلل ألسنا أحبابك قال أنتم أصحابي
أحبابي يأتون بعدي آمنوا بي ولم يروني .
تخيل ..بل تأمل ..النبي صلى اهلل عليه وسلم يحبك أنت ويشتاق
لك .
ولذا وجد في األمة من يتمنى رؤية النبي صلى اهلل عليه وسلم مبا
له من أهل ومال .
فانظر إلى جيل التابعني ثبت في مسند اإلمام أحمد عن محمد
بن كعب القرظي قال  :قال فتى منا حلذيفة بن اليمان يا أبا عبد
اهلل رأيتم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وصحبتموه ؟
قال نعم يا ابن أخي،
قال فما كنتم تصنعون ؟

قـال  :والـله لقـد كنـا جنهـد ،
قال  :واهلل لو أدركناه ما تركناه ميشـي
على األرض وجلعلناه على أعناقنا.
محبة املؤمنني من اإلميان .
وهذه احملبة اخلاصة بالنبي صلى اهلل
عليه وسلم ممتدة ألهل اإلميان وإن كانت
في حق النبي صلى اهلل عليه وسلم
ينبغي أن تقدم على النفس واألهل
واملال ،فإن محبة املؤمنني أيضا ً هي من
اإلميان .
نعم احملبة لها عالقة باإلميان  :في
الصحيحني من حديث البراء أن النبي
صلى اهلل عليه وسلم قال في األنصار
 :ال يحبهم إال مؤمن وال يبغضهم إال
منافق .
بل إن بها حالوة اإلميان  :في الصحيحني
من حديث أنس رضي اهلل عنه أن رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال  :ثالث من
كن فيه وجد بهن حالوة اإلميان  :أن يكون
اهلل ورسوله أحب إليه مما سواهما ،وأن
يحب املرء ال يحبه إال هلل ،وأن يكره أن
يعود في الكفر بعد أن أنقذه اهلل منه
كما يكره أن يقذف في النار .
وبها يستكمل اإلميان  :فعن أبي أمامة
رضي اهلل عنه من أحب هلل وأبغض هلل
وأعطى هلل ومنع هلل فقد استكمل
اإلميان .رواه أبو داود .
بل هي أوثق عرى اإلميان  :عن ابن عباس
رضي اهلل عنهما مرفوعا ً  :أوثق عرى
اإلميان املواالة في اهلل واملعاداة في اهلل
واحلب في اهلل والبغض في اهلل .رواه
الطبراني وحسنه األرناؤط .
وهي طريق إلى اجلنة  :روى مسلم من
حديث أبي هريرة والذي نفسي بيده ال
تدخلوا اجلنة حتى تؤمنوا وال تؤمنوا حتى
حتابوا أوال أدلكم على شيء إذا فعلتموه
حتاببتم أفشوا السالم بينكم.
وجتلب محبة اهلل  :في موطأ مالك
بإسناد صحيح وصححه ابن حبان
واحلاكم ووافقه الذهبي عن أبي إدريس
اخلوالني قال دخلت مسجد دمشق فإذا
فتى براق الثنايا ( أي أبيض الثغر كثير
التبسم ) وإذا الناس معه فإذا اختلفوا
في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه
فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل
رضي اهلل عنه ،فلما كان من الغد هجرت
فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته

يصلي فانتظرته حتى قضى صالته ثم
جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم
قلت واهلل إني ألحبك في اهلل فقال اهلل
؟ فقلت اهلل ،فقال آهلل ؟ فقلت اهلل،
فأخذني بحبوة ردائي فجبذني إليه،
فقال أبشر فإني سمعت رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم يقول  :قال اهلل
تعالى  :وجبت محبتي للمتحابني في
واملتجالسني في واملتباذلني في .
روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي
اهلل عنه أن رجال زار أخا ً له في قرية
أخرى فأرسل اهلل له على مدرجته
ملكا ً .....فقال إن اهلل قد أحبك كما
أحببته فيه .
بل جتلب محبة املأل األعلى أجمعني
مع القبول في األرض  :في الصحيحني
من حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه :
إذا أحب اهلل عبدا ً دعا جبريل فقال يا
جبريل إني أحبه فأحبه فيحبه جبريل
ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن اهلل
يحب فالنا ً فأحبوه فيحبه أهل السماء
ثم يوضع له القبول في األرض .
هذا غيض من فيض في الدنيا  ،فإذا
حقت احلاقة ووقعت الواقعة وزلزلت
األرض زلزالها ودنت الشمس من الرؤوس
فحدث وال حرج عن الكرامات لهؤالء
املتحابني بجالل اهلل .
يظلهم اهلل في ظل عرشه يوم ال ظل
إال ظله ،وتأمل في هذا الرابط الوثيق
بني كون احملبة هلل وكون الظل في ظل
عرش اهلل .
في الصحيحني من حديث أبي هريرة
رضي اهلل عنه سبعة يظلهم اهلل في
ظله يوم ال ظل إال ظله .
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة
رضي اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه
وسلم أخبر أن اهلل يقول يوم القيامة :
أين املتحابون بجاللي اليوم أظلهم في
ظلي يوم ال ظل إال ظلي .
احلب في اهلل سبب في دخول اجلنة،
فهو من األعمال الصاحلة التي تستوجب
حسن الثواب ،وله ثواب خاص .
روى الترمذي بسند حسن صحيح عن
معاذ بن جبل رضي اهلل عنه قال سمعت
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول
 :املتحابون بجاللي لهم منابر من نور
يغبطهم النبيون والشهداء .

وأخرج ابن حبان بإسناد صحيح عن
أبي هريرة رضي اهلل عنه قال رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم  »:إن من
عباد اهلل عبادا ً ليسوا بأنبياء يغبطهم
األنبياء والشهداء قيل :من هم لعلنا
نحبهم ؟ قال  :هم قوم حتابوا بنور اهلل
من غير أرحام وال أنساب ،وجوههم نور،
على منابر من نور ،ال يخافون إذا خاف
الناس ،وال يحزنون إذا حزن الناس ،ثم
قرأ (:أال إن أولياء اهلل ال خوف عليهم
وال هم يحزنون ) فجثا رجل من األعراب
من قاصية الناس ،وألوى إلى النبي
صلى اهلل عليه وسلم فقال :يا رسول
اهلل :ناس من املؤمنني ليسوا بأنبياء وال
شهداء ،يغبطهم األنبياء والشهداء
على مجالسهم وقربهم؛ أنعتهم لنا.
فسر وجه رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم بسؤال األعرابي فقال  :هم ناس
من أفناء الناس ،ونوازع القبائل ،لم تصل
بينهم أرحام متقاربة ،حتابوا في اهلل
وتصافوا ،يضع اهلل لهم يوم القيامة
منابر من نور فيجلسهم عليها ،فيجعل
وجوههم نوراً ،وثيابهم نوراً ،يفزع الناس
يوم القيامة وال يفزعون وهم أولياء اهلل
الذين ال خوف عليهم وال هم يحزنون»
رواه أحمد ورجاله ثقات .
اللهم أظلنا في ظلك يوم ال ظل إال
ظلك .
في الصحيحني من حديث أنس أن
النبي قال  :املرء مع من أحب .
اللهم إنا نحب نبيك والصاحلني أجمعني
فاحشرنا معهم مبنك وكرمك.

من شروط احملبة في اهلل
1ـ أن تكون هلل ،فكل عمل لغير اهلل ال
يقبله اهلل ،ومعنى كونها هلل أنها ال تتأثر
ببياض أو سواد أو حزب أو جماعة أو بلد أو
عرق بل هي هلل وحده ال شريك له .
2ـ أن تكون على الطاعة ،فاحلب في
اهلل طاعة هلل ،فهل تستغل طاعة اهلل
لشيء محرم؟!.
3ـ أن تشتمل على التناصح ،فاملؤمن
ناصح للمؤمنني أجمعني ،والنبي صلى
اهلل عليه وسلم يقول كما في صحيح
مسلم من حديث أبي رقية متيم بن أوس
الداري رضي اهلل عنه  :الدين النصيحة
الدين النصيحة الدين النصيحة .
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من واجبات احملبة في اهلل

 1ـ إخبار من يحب .
فعن املقداد بن مع ِديكرب رضي اهلل عنه عن النبي صلى اهلل عليه
وسلم قال  :إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه .رواه أبو داود
والترمذي وقال حديث حسن .
 2ـ أن حتب له ما حتب لنفسك .
حلديث أنس بن مالك رضي اهلل عنه عن النبي صلى اهلل عليه
وسلم قال  :ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه .
3ـ الهدية .
في سنن البيهقي عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن النبي صلى
اهلل عليه وسلم قال  :تهادوا حتابوا .
4ـ إفشاء السالم .
في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي اهلل عنه  :أن رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال  :ال تدخلوا اجلنة حتى تؤمنوا
وال تؤمنوا حتى حتابوا أوال أدلكم على شيء إذا فعلتموه حتاببتم
أفشوا السالم بينكم .
 5ـ البذل والتزاور .
واملقصود البذل مبعناه الواسع بذل من الوقت واجلهد والعلم
واملال .
إن أخاك احلق من كان معـك * * * ومن يضـر نفسه لينفعك
ومن إذا ريب الزمان صـدعك * * * شتت فيك شمله ليجمعك
-6حرارة العاطفة :
روى الطبراني في األوسط من حديث عائشة قالت  :جاء رجل
إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم فقال يا رسول اهلل إنك ألحب
إلي من نفسي وإنك ألحب إلي من ولدي وإني ألكون في البيت
فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك وإذا ذكرت موتي وموتك
عرفت أنك إذا دخلت اجلنة رفعت مع النبيني وإني إذا دخلت اجلنة
خشيت أن ال أراك ،فلم يرد عليه النبي صلى اهلل عليه وسلم
فأنزل اهلل ومن يطع اهلل والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهلل
عليهم»...

في البخاري وغيره عن عبد الرحمن بن عوف قال  :آخى النبي
صلى اهلل عليه وسلم بيني وبني سعد بن الربيع ،فقال سعد  :إني
زوجتي هويت
أكثر األنصار ماالً ،فأقسم لك شطر مالي ،وانظر أي
َّ
نزلت لك عنها فإذا هي حلت تزوجتها ،فقال له عبد الرحمن:ال
حاجة لي في ذلك ولكن هل من سوق ٍ فيه جتارة ؟.
وهذا علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه يقول البنه احلسن  :يا
بني الغريب من ليس له حبيب .
وقال احلسن البصري  :إخواننا أحب إلينا من أهلينا ،إخواننا
يذكروننا باآلخرة وأهلونا يذكروننا بالدنيا .
وقال بعض السلف إن الذباب ليقع على صديقي فيشق علي.
وهؤالء سافروا فلما أظلم عليهم الليل دخلوا غار وكان البرد
شديد وليس للغار باب فانظروا لروعة فعل أحد احملبني يقول
فقمت مقام الباب أي أنه اشتغل في تلك بعمل جسده بابا ً للغار
حتى ال يدخل البرد فيؤذي أحبابه .
وأختم بهذه األبيات الرائعة لإلمام الشافعي رحمه اهلل :
إذا املـــرء ال يلقــاك إال تكـلفــا ً
فـدعه وال تكـثر علـيه التأسفــا
ففي الناس أبدال وفي الترك راحة
وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا
فما كل من تهـواه يهـواك قلبـه
وال كل من صافيته لك قد صفــا
إذا لم يكـن صـفو الوداد طبيعـة
فال خيـر فــي ود يجـيء تكلفـــا
وال خيـر فـي ِخل ٍ يخــون خليـله
ويلقـاه مـن بعـد املــودة باجلـفـا
وينـكـر عيشـا ً قد تقـادم عهـده
ويظهـر سرا ً كان باألمس قد خفا
سالم ٌ على الدنيا إذا لم يكـن بها
صديقا ٌصدوقا ٌصادق الوعد منصفا
نسأل اهلل أن يرزقنا حبه وحب نبيه صلى اهلل عليه وسلم وحب من
يحبه وحب كل عمل يقرب إليه .

مفهوم النور
المحمدي



استرعى انتباهي مفهوم النور احملمدي منذ بدأت أهتم باخلطاب
العرفاني كخطاب يقف في الضفة األخرى من نهر الفكر ،في مواجهة اخلطاب البرهاني  ،يتهادى
بني اخلطابني اخلطاب البياني  .قلت  :آن األوان ألضع ح ًدا لهذا اجلهل املكني بهذا اللون من الفكر  ،جهل مأتاه
اعتناقي مذ وعيت للفكر العقالني دون غيره  .عندما دلفت إلى كتابات القوم ،فوجئت مبركزية النور احملمدي ( على
صاحبه أفضل الصالة والسالم )  ،مأخوذًا بفهم مخالف متا ًما للفهم العادي السائد له .لست في معرض النقد وال
احلكم على ما يقرره هذا اخلطاب ،وإمنا أنا اللحظة في معرض التصنيف والتفكيك والتركيب وصوال ،بالطبع ،إلى
مرحلة النقد والتقومي .فمن بني النصوص التي أوقفتني ،صــــالة منسوبة إلى ابن عربي تقول باحلرف  « :اللهم
صل على الذات املطلسم والغيب املضمضم والكمال املكتتم الهوت اجلمال وناسوت الوصال طلعة احلق كثوب
عني إنسان األزل في نشر من لم يزل من أقامت به نواسيت الفرق في قاب قوسني ناسوت الوصال األقرب إلى طرق
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احلق فصل اللهم به فيه منه عليه وسلم »  .هذه
الصالة  ،على وجازتها  ،استدعت كثيرا ً من الشروح
لتفسير معانيها وتبيني مقاصدها وتوضيح مراميها .
تناولت أحد تلك الشروح  « :شرح الصالة  ،،البن العربي
احلامتي» ألحمد بن محمد بن عجيبة احلسني  ،فوقفت
معه وجها لوجه مع هذا املفهوم اخلاص للنور احملمدي
( على صاحبه أفضل الصالة والسالم )  .فعال  ،ينطلق
ابن عجيبة من تقسيم الناس إلى فئتني منفصلتني
في طريقة التعامل مع النور احملمدي  :فالناس في مدح
الرسول  ـ كما يقول ـ على قسمني  :قسم مدحوا
شخصه الظاهر ،فذكروا ما يتعلق بجماله احلسي
وما يتبع ذلك من الكماالت الظاهرة والباطنة ،وما
يلتحق به من املعجزات واخلوارق  ،وهم أهل الظاهر
وقسم مدحوا سره الباطـــني ونــوره األصــلي  ،فذكروا
نوره املتقدم  ،وما تفرع عنه من التجليات احلسية  .ثم
يضرب مثال لهؤالء فيورد اسمني لصوفيني شهيرين هما
ابن مشيش وابن عربي  .ويدعنا نفهم أن هؤالء هم أهل
الباطن الذين أصابوا من احلقيقة كبدها  .مهما يكن ،
فقد حل لي نسبيا ً ما كنت فيه من تخبط  .أنت يا هذا
إمنا كنت تفهم النور احملمدي ( على صاحبه أفضل الصالة
والسالم ) كما يفهمه أهل الظاهر فحسب  ،واحلقيقة
هي غير ذلك  ،فهذا املفهوم له مدلول مخالف متاما ً ملا
هو سائد له من شروح  .فاملقصود بالنور احملمدي ( على
صاحبه أفضل الصالة والسالم )  ،ال هذا النور املميز
لشخصه  ،بل ذاك النور « األصلي »  ،النور « املتقدم »
وهو الكامن في أساس سائر «ما تفرع عنه من التجليات
احلسية »  .وقفت مشدو ًها كمن يقول لنفسه  :إذن فقد
كنت أفهم األلفاظ البديهية أو الشبه بديهية فهما ً
مغلوطا ً أو كاملغلوط  .دفعني هذا إلى االستزادة من هذا
الفهم اخلاص ملفهوم النور احملمدي ( على صاحبه أفضل
الصالة والسالم )  ،فوجدت عجبا ً عجابا ً  .وهو عجب يتعلق
بهذا العالم الغريب الذي كان غائبا ً عني غيابا كامال
بفعل النصوص املوجهة التي وضعت بني يدي منذ
التدرج على طاوالت املدرسة وحتى التخرج فاالشتغال
بالتدريس  .تستطيع املناهج الدراسية بالفعل أن
تغ ِّيب عنك عاملًا بالكامل وأن تبرز لك العالم الذي
تريده هي فإذا أنت صيد سائغ في شرنقة ال فكاك
لك من الرؤية املدجنة احملدودة التي تكرسها أقطارها .
نحن إذن في حاجة إلى مناهج دراسية أكثر تفتحا ً
     

تقدم لنا احلقيقة في أثوابها املتعددة  ،وال تخنق أنفاسنا
بعطر واحد مهما كانت نفاسة هذا العطر  .وخذ مثال
تقلبي بني فهمي اخلاص واجلزئي ملفهوم النور احملمدي ،
والذي لم أكن أدري أن في العالم من يخالفه من املسلمني
إال إن تعلق األمر مبكابر أو متزيِّد  ،وبني هذا الفهم اآلخر
لنفس املفهوم والذي يعتنقه جناح بكامله من املسلني .
وحقـا ً  ،ليست العبرة بالكم  ،فال توجد احلقيقة دائما ً
في صف « األغلبية »  ،وليس الشطط دوما ً من نصيب
« األقلية »  ،ولنعتبر ببدء اإلسالم نفسه  ،وكيف شكلت
قريش في جماعتها املناوئة لإلسالم أغلبية طاغية ،
فلم يسحب موقفها املتعنت بطاقة احلقيقة من يد
الرسول  ومن آمن به من أوائل املؤمنني  .ما هذا الفهم
اجلديد إذن الذي يطلع علينا به أهل الباطن هؤالء من أمثال
ابن مشيش وابن عربي وابن عجيبة نفسه ومن سار
على دربهم ملفهوم «النور احملمدي ( على صاحبه أفضل
الصالة والسالم ) ؟ احلق جل جالله كان كنزًا لم يعرف ،
أي سرا ً خفيا ً غيبيا ً  ،فلما أراد أن يعرف أظهر قبضة من
نور ذاته سماها محمدا ً ؛ تلك هي نقطة االنطالق في
وجود النور احملمدي (على صاحبه أفضل الصالة والسالم ) .
من هذه القبضة احملمدية تفرعت الكائنات كلــها  ،من
عرشها إلى فرشها  ،بــذواتها وأرواحها  .فنوره  هو
بذرة الوجود والسبب في كل موجود  ،فكل جتل من جتليات
احلق إمنا يبرز من نوره  أنواره  ،فحياض اجلبروت بفيض
أنواره متدفقة منذ ظهرت القبضة إلى ما ال نهاية له ،
حتى إن أنفاس اجلنان ونعيمها بارزة من هذا النور احملمدي
( على صاحبه أفضل الصالة والسالم )  ،وهي بارزة ألنها
حسية ،واحلس من حيث هو حس  ،كله مضاف لنبينا
عليه السالم ومنسوب إليه  ،وإن كان من عني الذات
اإللهية  ،ألن اإلضافة إلى النبي  ال تخرجه عن أصله
أي إضافته إلى اهلل سبحانه  ،ذلك أنه في التحقيق
مـا ثـم إال اهلل  ،وال شـيء سـواه  .كــالم يسـتدعي
برهانا ً حسب فهمي وتوجهي ومنهجي الســـابق .
فـهل لهؤالء القوم براهني على هذا الكــــالم؟
سأبــحث مجددا ً  ،وفي انتظار العثور على نتائج
سأظل دارسا ً محتاطا ً  ،أتلمس النور الهادي وسط
أشجار الغــــابة الكثيفة املتكـــاثفة  .في انتظار
ذلك  ،سالم على رسولنا الكرمي وعلى النور احملمدي
مبناسبة حول عيد املولد النبوي الشريـف .
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من الصالة الكربى للشيخ
عبد القادر اجليالني ( ُقدس سره )
اللهم صل على سيدنا ونبينا حممد حبر أنوارك ومعدن أسرارك وروح أرواح
عبادك الدرة الفاخرة والعبقة النافحة بؤبؤ املوجودات وحاء الرمحات وجيم
الدرجات وسني السعادات ونون العنايات وكمال الكليات ومنشأ األزليات وختم
األبديات املشغول بك عن األشياء الدنيويات الطاعم من مثرات املشاهدات
واملسقي من أسرار القدسيات العامل باملاضي واملستقبالت سيدنا وموالنا حممد
وعلى آله األبرار وأصحابه األخيار وسلم تسليمًا .

32

وقفات مع الدكتورة
سعاد الحكيم

ما يقدمه
التصوف لإلنسان
املعاصر
مدونة ischraq

تستطيع أن جتد من الوسائل التي يتحف بها
التصوف إنساننا املعاصر عددا ً ليس بالهني
اليسير  .لكن الدكتورة سعاد احلكيم تركزها
في أربعة أمور أساسية هي  :حتقيق التقارب بني
املذاهب داخل الدين الواحد  ،اإلسهام في تشييد
مساحة إنسانية لتعارف الديانات وحوارها،
االرتقاء مبمارسة الطقوس الدينية ،اقتران القول
بالعمل  .تقول  « :أهم ما يقدم التصوف إلنسان
اليوم أربعة أمور  .األمر األول  :إن التصوف يحقق
التقارب بني املذاهب داخل الدين الواحد  ،يعيد
اللحمة اإلنسانية إلى فرقاء الذات الواحدة ،
يحقق احلوار اإلسالمي ـ اإلسالمي  ،واملسيحي ـ
املسيحي مثال  ،التصوف يلفت إلى بناء ذات متكثرة
تقبل التنوع والتعدد وتدين األحادية والتطرف
ورفض اآلخر وإنتاج املثيل والشبيه » .فهذا عن
األمر األول  .أما األمر الثاني فهو أن التصوف «
يسهم في تشييد مساحة إنسانية لتعارف
الديانات وحوارها  .فاملشترك الديني هو االلتزام
بالقيم العليا  ،قيم احلق واخلير واملساواة واحملبة
واألخوة  ..وتتجلى في

النص الصوفي مالمح إنسان اتسع وجدانه للبشرية
جمعاء »  .وتورد أستاذة علم التصوف باجلامعة
اللبنانية استشهادات مستمدة من ثالثة أسماء
المعة في سماء التصوف هي  :أبو يزيد البسطامي
ورابعة العدوية  ،واجلنيد  .فأما أبو يزيد فتورد قوله
حني ذكرت النار أمامه« :ما النار ؟ ألستندن إليها غدا ً
وأقول اجعلني فداء ألهلها » .ولرابعة العدوية تأتي
بقول لها تستدل به سعاد احلكيم على أن الصوفي
إمنا هو إنسان يؤدي الواجب ألنه الواجب ويحب اهلل ال
لشيء بل ألنه اهلل فحسب« :إلهي ما عبدتك خوفـا ً
من نارك وال طمعا ً في جنتك  ،ولكنك أهل للعبادة
فعبدتك » .ومن اجلنيد تستحضر استشهادين يدل
أولهما على حب اإلنسان للجنس البشري بأكمله ،
ال يفرق في عطائه بني أحد وأحد  ،ويدل ثانيهما على
أن الصوفي إنسان يتمثل التاريخ الديني للبشرية
ويعكس قيمه العليا  .فأما قول اجلنيد األول فهو
 « :الصوفي كاألرض يطؤها البر والفاجر ،وكالسحاب
يظل كل شيء ،وكاملطر يسقي كل شيء » .وأما
قوله الثاني فهو  « :مبنى التصوف على أخالق ثمانية
من األنبياء ـ عليهم السالم :السخاء وهو إلبراهيم،
والرضا وهو إلسحق  ،والصبر وهو أليوب ،واإلشارة
وهي لزكريا  ،والغربة وهي ليحيى  ،ولبس الصوف
وهو ملوسى  ،والسياحة وهي لعيسى  ،والفقر
وهو حملمد صلى اهلل عليه وسلم وعليهم
أجمعني »  .ميكـــن أن نوجز هـــذين
األمرين األولني اللذين يقدمهما
التصوف لإلنسان املعاصر في
ثالث كلمات هي :االنفتاح على
اآلخر .إنهما معـا ً يشـيران
إلى االنفتاح على اآلخر سواء
أكان هذا اآلخر طرفـا ً مغايرا ً
داخل الدين الواحد كمذهب
من املذاهب  ،أم كان طرفـا ً
خارجيا ً كدين أو ملة أخرى .
هذا ما تالحـــظه سعاد
احلكيم عندما جتد أن األمر
الثاني يتـــداخل مع األمر
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األول ويكمله  .وتفسر ذلك بكون التجربة الصوفية
تبدأ عادة بالرياضات واجملاهدات ؛ تقول  « :إذا نظرنا في
مضمونها ( التجربة الصوفية) جند أنها ترويض للنفس
ومجاهدتها على التحقق بالقيم اإلنسانية العليا
وترك سفاسفها وكل ما يشد الكائن نحو األسفل .
إن ما يشتكي منه اإلنسان اليوم هو تفشي األنانية
املفرطة والطمع املتوحش  .لـــقد تكون لدى البعض
استعداد للتدمير وقتل اآلخر دون مراعاة حلرمة رحم
أو جوار أو نسب إنساني  ..وقليل من التصوف ينعش
روح البشرية  ،ويعيد تدفق نسغ القيم في عروقها .
فعندما أمارس شيئـا ً من الصبر مع شيء من الرضا
مع طرف من التسامح مع حفنة من احملبة مع عدم
أذية حيوان أو نبات مع غير ذلك من القيم الوجدانية،
كل هذه املمارسات تولد لدي احتراما ً للذات ينعكس
نظرة إيجابية إلى اآلخر  .ألن اإلنسان يعرف اآلخر على
قاعدة نفسه  .فكلما حسن من ذاته حتسنت نظرته
لآلخر »  .فذلك ما يقدمه التصوف لإلنسان املعاصر ،
في شقه األول  .يبقى الشق الثاني الذي ستكون لنا
معه وقفة أخرى قادمــــة .
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فـتــــــــاج األرض أســـيادي مــــُلوكٌ
ُ
ِ

وخــــيط مـن بيـاض َ
ٌ
ــك يف ســــوادي
ِ
ودائـــــي َّ
بــازديـــــــاد
أن ُحـــــــ َُّب َك
ِ
َ
ٌ
خــيالك يف ُرقـادي
ـــــــــيف مـن
َو َط
َّّ
ألن ضــــياك فــي األشـــياء بــــــادي
َ
ُ
كـل أهــوائي عــــنادي
فــيغـــــلب
ّ
بـــابـــتــــــعاد
ضـــــدان إال
ومــــــا
ِ
ويطـــــربـين الوصــــال على انـــفراد
وقـــــــــصدي من مدحيك ُُّ
ري صادي
ألضـغـ ُ
ُ
ْ
أيــاديـــك ْم ِزنــــادي
َط فـي
ُ
أيـــديك ْ
ــم أيــــادي
ومالــي مـ ِـثل
َ
ْ
ُ
غـــــري َعـط ِفـــك يف التــنادي
ومالي
ُ
ُّ
َتاد
فــَأنـتم كـــــل ذخـــري والعـــــ ِ
ُ
َج َع ُ
صــالكم ُشـــــــربي وزادي
ـلت ِو
ْ ُ
َ
أن أخــفي اعــتـقــادي
هلل
َمعــــــاذ ا ِ
ُ
َو ْ
ــــــبت ْم بــــ ِـالدي ال بـــــ ِــالدي
إن ِغ
وأشــقـى حــ َّ
َعاد
َد قــَتلـــــــي بالبــــ ِ
ُ
َو َذنـبــي أنــين فــــــيكــــم أنــــادي
ُ
ُ
شـــاد
النــــُّفــوس ب ِـال َر
ــتيــــه بـ ِـ ِه
َت
ِ
َــــدوف ُ
ُ
اخل ْ
داد
ــب َث يف
تــ
الـو ِ
ِ
مــــــاء ِ
َ
َو َّ
ُ
َ
ـواد
ـــــــــري
إن اخل
مــــــزروع بــــــ ِـ ِ
َ
التـــــــــر ُّد َد والـــتـــــرادي
َوتـُلب ِـ ُسنا
َويــ َ
ُ
التــواضــــــــع بـالـــتمـادي
ُتـَّه ُم
ُ
الفــــؤاد
ــديم احلــ َْو ِل مـَنكـَسـ ِـ ُر
َع
ِ
َ
ُ
َــــــــــلب صـــادي
ذار ٌف والـقـ
دمعـي ِ
ـص ْ
َولـ َْم يحَ َ
ــل جـــــديدي باجتهادي
وقـد َّ
سـل ُ
مــتكـ ُْم أمــري  ,قـــ ِـيـادي
يع يف ســوق َ
سئ ْم ُ
ــــت ال َب َ
ســـاد
الك
ِ
ِِ
ِ
ُ
ُ
ْ
ُ
ْ
عــاهـــــدكـُم عـلى (قل يا ِعبادي)
أ
ِ
مـن الدنــــــيا وأربــاب َ
الــفــــــــساد
ِ
ِ
والخـــوفــي إذا الــدنــيا تــــــُعـادي
ّ
األرض َّ
داد
والس
َبقــــــــا ُء
بــــع الشـــ ِـ ِ
ِ
ِ
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله
السؤال  :ما حكم االنشغال بقراءة القرآن لعدم فهم لغة اخلطيب ؟ ( حممد علي -العراق ) .
اجلواب  :اإلنصات أثناء خطبة اجلمعة عبادة مثاب عليها فقد َقا َل رسو ُل اللهَّ صلَّى اللهَّ ُ
ضو َء ثُ َّم أَت َى
سلَّ َم َم ْن ت َ َو َّ
س َن الْ ُو ُ
ِ َ
ضأ َ َفأ َ ْح َ
َعلَ ْي ِه وَ َ
َ ُ
َلاَ َ َ
لجْ ُ
ُ َ
صى َف َق ْد لَ َغا فاإلنصات في هذا املوطن أفضل من
اس َت َم َع وَأَن َ
س الحْ َ َ
الجْ ُ ُم َع َة َف ْ
ام وَ َم ْن َم َّ
ْص َت غ ِفرَ ل ُه َما ب َ ْي َن ُه وَبَينْ َ ا ُم َع ِة وَزِيَادَ ُة ث ث ِة أي َّ ٍ
أي ذكر واهلل أعلم ..

السؤال  :أنا قد رميت يف احلج حجارة امسنت فماذا علي أن أفعل ؟ علمًا أنين مل أكن أعلم ؟ (احلاج عبد اخلالق -
اجلزائر ) .
اجلواب  :ال بأس عليك فيما فعلت ورميك صحيح ألنه يجوز رمي اجلمار بجميع أنواع احلجارة من الرخام وغير ذلك مما يسمى حجرا ً وال
يجوز مبا ال يقع عليه اسم احلجر كالكحل والذهب والفضة وغير ذلك وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وداود وقال أبو حنيفة يجوز
بكل ما هو من جنس األرض كالكحل والزرنيخ واملدر وال يجوز مبا ليس من جنسها .

السؤال  :من مجع الصالة عند املطر يف املسجد هل يؤذن للثانية يف وقتها ؟ (مرسي حممود -مجهورية مصر ) .
اجلواب  :يجوز اجلمع بني الصالتني في املطر في وقت األولى منهما ملا روى ابن عباس قال :جمع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الظهر
والعصر واملغرب والعشاء جمعا من غير خوف وال سفر « قال مالك أرى ذلك في املطر والخالف في جواز اجلمع بني الصالتني جمع تقدمي
لعلة املطر وإذا جمعهما أقام للثانية من غير أذان واليؤذن لها في وقتها .

السؤال  :ذحبت بقرة بنية أن يكون جزء منها عقيقة واجلزء اآلخر أضحية لولدي االثنني فهل هذا صحيح ؟
( صباح نوري  -االردن ) .
اجلواب  :نعم يجوز ذلك وهي مجزئة عن األضحية والعقيقة فإن العقيقة يصح أن تتأدى بسبع بدنة أو بقرة .

36

السؤال  :هل جيب احلج على من ملك نقودًا لشراء دار حيتاج إليها ؟ ( عبداهلل املنصور  -البحرين ) .
اجلواب  :األستطاعة املالية التي هي جزء االستطاعة املطلقة التي جعلها اهلل سبحانه وتعالى شرط وجوب ألداء احلج في قوله عز
للِهَّ
است َ
س ِبيلاً ) تعني أن يكون عند املكلف مال يكفيه ألداء حجه ويكفي من يعولهم
َطا َع إِلَ ْي ِه َ
َّاس ِح ُّج الْ َب ْي ِت َم ِن ْ
من قائل (وَ ِ َعلَى الن ِ
في غيابه فائضا ً عن حاجاته األصلية ومن احلاجات األصلية السكن فال يعد وجود مال لشراء دار ملزما ً املكلف بأداء احلج ولكنه إن أراد
ذلك صح حجه .

السؤال  :ما حكم تعويض املؤجر للمستأجر عن بقية املدة ؟ ( ر  .ع  -فلسطني) .
اجلواب  :إذا كان عقد اإلجارة صحيحا ً ومحددا ً مبدة معينة كسنة أو سنتني أو أكثر وأراد صاحب العقار أن يخليه املستأجر
له قبل انقضاء املدة مقابل عوض مالي يدفعه له جاز ذلك وال حرج فيه أما ما يفعله كثير من الناس اليوم من فرض عوض
مالي على صاحب العقار جملرد اإلخالء دون ما ذكر فهو حرام ال شك فيه .

السؤال  :ما هو حكم اجلمع بني املضاربة واجلعالة يف عقد واحد ؟ ( عبد العزيز مناوي  -املانيا ) .
اجلواب  :اجلمع بني املضاربة واجلعالة في عقد واحد صورته أن يأخذ املضارب أجرا ً مقطوعا ً من غير حصته من األرباح إن اشترطاه ووافق
عليه صاحب املال فهو جائز ألن املؤمنني عند شروطهم وهذا الشرط لم يحل حراما ً أو يحرم حالال ً .

السؤال  :إمساك الفوائد بقصد تنميتها ثم التصدق بها فهل هذا جائز ؟ ( رعد حسان  -املغرب ) .
اجلواب  :ال يجوز التعامل الربوي بكل أشكاله وال يجوز إمساك الفوائد املتأتية من قرض ربوي بقصد تنميتها والتصدق بها ألن ما بني
على احلرام فهو حرام  .وقد أحسن من شبه هذه احلالة بقوله :
لك الويل ال تزني وال تتصدقي
كمطعمة األيتام من كد فرجها

السؤال  :أنا أقوم بتحويل رصيد من جوال إىل جوال آخر مقابل مبلغ معني فهل ما أكسبه حالل ؟ ( صادق عبد
اهلادي  -العراق ) .
اجلواب  :إذا كان هذا التحويل من جوالك فال يجوز ألنك أبدلت ماال ً بأكثر منه أما إذا كنت تأخذ أجورا ً على عملية التحويل من جوال
شخص إلى آخر «وال أظنك تقصد ذلك» فإن أخذ األجر عليه يكون مقابل هذا العمل وال حرج فيه .

السؤال  :ما هو رأي الشرع فيمن اقرتض من البنك مبلغًا من املال من عملة أجنبية ( الدوالر ) واتفق على أن يتم
التسديد بعملة حملية ولكن بزيادة  15باملائة ويكون التسديد بالتقسيط شهريًا ؟.

مبني على قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم (فإذا اختلف اجلنسان
اجلواب  :القاعدة في التعامل والتداول في العمالت اخملتلفة
ٌ
فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا ً بيد) ومعنى هذا أنه إذا اختلفت األجناس الربوية وفي هذه احلالة النقود فإنه يشترط فيها التقابض فال
ألجل مسمى سواء كان بسعره احلالي أو بغيره لفقدان التقابض .
يجوز بيع الدوالر مثالً بالعملة العراقية
ٍ
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السؤال  :أنا أكتب أمساء األشخاص على عينات التحليل فهل هذا جائز ؟ ( د  .زهران عبد ) .
اجلواب  :كتابة أسماء األشخاص على عينات التحليل جائز ال شيء فيه لضرورة التمييز بني أصحاب هذه العينات .

السؤال  :ما هو حكم الشرع يف امتهان طالب الطب قبل انتهاء سنة االمتياز ؟( سعد رائد  -الكويت ) .
اجلواب  :ال يحق للطالب في الكلية الطبية امتهان مهنة الطب قبل احلصول على شهادته ألن ذلك فيه تعريض لنفسه ولغيره لألذى
ويكون مسئوال ً مسئولي ًة جنائية إذا تسبب مبوت أحد أو اإلضرار به .

العقائد

السؤال  :ما حكم زيارة القبور يف العيد واملناسبات الدينية ؟ ( شريف عاصم  -مصر ) .

اجلواب  :زيارة القبور فعل مشروع بل مندوب إليه لعموم قوله صلى اهلل عليه وسلم (كنت نهيتكم عن زيارة القبور أال فزوروها
فإنها تذكركم اآلخرة) وال بأس في الزيارة في أي وقت إال إذا كانت تلك الزيارة مقترنة مبا يدل على اجلزع وعدم التسليم بقضاء اهلل
وقدره ومصحوبة ببعض اخملالفات الشرعية كلطم اخلدود وشق اجليوب .
أما في أوقات األعياد فإذا كانت لغرض جتديد األحزان فإنها منهي عنها خملالفة ذلك مقصد الشارع الكرمي الذي جعل هذه األيام أيام
فرح ومسرة أما إذا كانت جملرد السالم عليهم والدعاء لهم فذلك مشمول بعموم الندب .

السؤال  :هل أكل الذبائح مبناسبة والدة أحد األولياء جائزة ؟ ( خ  .م  -تونس ) .
اجلواب  :لقد بني اهلل سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ما حرم علينا من الذبائح ولم نر فيها ما يدل على اقتران التحرمي مبناسبة
معينة فإن مثل هذه الذبائح تذبح لوجه اهلل تعالى ويهدى ثوابها لهذا الولي أو ذاك وال بأس في ذلك.

السؤال  :هل بر األم واجب وإن مل تؤد حقوق أوالدها وزوجها ؟ ( ك  .ز ) .
ضى رَب ُّ َك أَلاَّ ت َ ْع ُب ُدوا إِلاَّ إِيَّا ُه وَبِالْ َوالِ َدي ْ ِن
اجلواب  :قرن اهلل سبحانه وتعالى بر الوالدين بإفراده في العبودية حيث قال عز من قائل (وَ َق َ
إحسان ًا) وقوله تعالى وبالوالدين إحسانا ً أي أن يتعامل معهما مبا هو فوق العدل فاإلحسان يعني العدل وزيادة قال تعالى (إن اللهَّ َ
ِ َّ
ِْ َ
لإْ
ْ
ان) والذي فرضه اهلل سبحانه وتعالى هو اإلحسان في حق الوالدين ال العدل في حقهما وإال لو كان العدل هو
يَأ ْ ُم ُر بِال َع ْد ِل وَا ِ ْح َ
س ِ
املفروض ملا استحق من ال يعطي األوالد حقهم من اآلباء واألمهات أن يبر ولكن اهلل تعالى أمرنا باإلحسان وعلى هذا فإن الشارع الكرمي
اك َعلَى أ َ ْن ت ْ
لم يدع مجاال ً لألوالد ألن يعصوا آباءهم أو أمهاتهم إال في حالة األمر بالشرك باهلل قال تعالى (وَإ ْن َجا َه َد َ
س
ُشرِ َك بِي َما لَ ْي َ
ِ
اح ْب ُه َما ِفي ال ُّدن ْ َيا َم ْع ُرو ًفا) وعلى السائل أن يجعل نصب عينيه احلديث الذي رواه أبو ُهرَيْرَ َة رضي اهلل عنه
لَ َك ب ِ ِه ِعلْ ٌم فَلاَ ت ُِط ْع ُه َما وَ َ
ص ِ
َ
َاك أَدْن َ
وك ثُ َّم أَدْن َ
الص ْح َب ِة َقا َل أ ُ ُّم َك ثُ َّم أ ُ ُّم َك ثُ َّم أ ُ ُّم َك ثُ َّم أَبُ َ
َاك .
س ِن ُّ
َّاس ب ِ ُح ْ
َقا َلَ :قا َل ر َ ُج ٌل يَا ر َ ُ
سو َل اهلل َم ْن أ َحقُّ الن ِ

السؤال  :ما حكم إلزام الوالدين ولدهما بنكاح من ال يريد ؟ ( فضل ود طيار  -السودان ) .

اجلواب  :ال يجوز للوالدين إجبار الولد على نكاح من ال يريد فقد روى ابن بريد َة عن أَبيه َقا َل جاء ْت َفتَا ٌة إلَى النَّبي صلَّى اللهَّ ُ
سلَّ َم
َ َ
ِ ِّ َ
َعلَ ْي ِه وَ َ
ْ ِ ََُْ َ ْ ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ِّسا ُء
يس َت ُه َقا َل َف َج َع َل الأْ َ ْمرَ إِلَ ْي َها َفقَالَ ْت َق ْد أ َجز ُْت َما َ
ص َن َع أبِي وَلَ ِك ْن أرَدْ ُت أ ْن ت َ ْعلَ َم الن َ
س َ
َفقَالَ ْت إ ِ َّن أَبِي زَوَّ َج ِني اب ْ َن أ َ ِخي ِه لِ َيرْ َف َع بِي خَ ِ
اء ِم ْن الأْ َ ْمرِ َ
ش ْي ٌء)
أ َ ْن لَ ْي َ
س إِلَى الآْ ب َ ِ
فإذا كان النبي صلى اهلل عليه وسلم قد جعل األمر للفتاة ولألب عليها والية فما بالك باإلبن البالغ .
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السؤال  :أنا أم موظفة ولي طفلني يتيمني وقد تربع هلما أحد أهل اخلري فإذا خلطت مالي مع ماهلما لكي أنفقه
على نفسي وعليهما فهل هذا جائز ؟ ( أم منصور ) .
وأنت جتمعني مالك إلى مالهما لتنفقيه على نفسك وعليهما
اجلواب  :نعم يجوز ذلك فللقائم على اليتيم أن يأكل من ماله باملعروف ِ
فذلك يكون من باب أولى .

السؤال  :هل إهداء املسلم ماء زمزم للكافر جائز ؟ ( سعيد عبد اهلل  -السعودية ) .
اجلواب  :إهداء املسلم ماء زمزم للكافر حكمه كحكم أي هدية يهديها مسلم لكافر فإن كانت من باب إظهار سماحة اإلسالم
أو حسن اخللق أو التلطف به عسى أن يدخل في اإلسالم فاملهدي مأجور على ذلك أما إذا كان ذلك من باب التزلف للكافرين والتملق
لهم للوصول إلى املآرب الدنيوية فذلك حرام .

السؤال  :عمل املوظف ملصحلة نفسه أثناء الدوام ما حكمه ؟ ( مرزوق معاطي  -مصري مقيم يف االمارات ) .

اجلواب  :عمل املوظف لنفسه أثناء ساعات العمل التي يأخذ عنها أجرا ً ال يجوز ألن هذا الوقت قد أخذ عليه أجرا ً فال يجوز استغالله
إال فيما كلف به .

السؤال  :جاءتين املشاركة باللعب يف أحد املواقع االلكرتونية للمسابقات فشاركت باللعب فيها ويتم
اللعب جمانًا باختيار أرقام يف خانات فارغة فإن صادفت األرقام الصحيحة يكسب الالعب جوائز مالية
ضخمة فهل حيل اللعب بهكذا طريقة أم ال ؟( ح  .ح ) .
اجلواب  :إذا كانت املشاركة بهذه اللعبة جتني من خاللها ربحا ً فقط دون أي خسارة فإن ذلك جائز أما إذا كان فيها ربح وخسارة مالية
فذلك ميسر ألن امليسر هو كل سبق مقترن برهن .

السؤال  :بعض املواقع تقدم خدمات لقاء أجور معينة لرباجمها ويقوم البعض بنشر األرقام السرية لتلك الربامج
بعد شراءها يتم تداوهلا جمانًا فهل جيوز االستفادة من ذلك ؟ ( نهال  -اجلزائر ) .
اجلواب  :ال يجوز اإلفشاء باألرقام السرية لهذه البرامج ألنها متثل مفتاح الضمان للمكاسب املالية التي جتنيها تلك املواقع مقابل
تلك اخلدمات التي تقدمها .

39

الزخارف اإلسالمية
اعتمدت على العناصر اخلطية والنباتية واهلندسية
منتديات فن االبداع

إن للشرق فلسفته اخلاصة اليت تنظر إىل اإلنسان على أنه جزء من هذا
الكون الواسع ،وهي ختتلف متامًا عن النظرة الغربية اليت تنظر إليه
على أنه حمور هذا الوجود فكان الفنان الشرقي ينظر غالبًا إىل اإلنسان
واحليوان والنبات كعناصر فنية حيورها ويتسقها حبيث تعرب عن
أفكاره وأحاسيسه وحتقق الغرض الفين الذي يقصده دون النظر
إىل أشكاهلا الطبيعية ،واألمثلة اليت تؤكد هذا كثرية يف فنون
العراق وسوريا ومصر مما يستطيع أن مييزه بسهولة ويسر.

الفن اإلسالمي
كانت أول مظاهر الشخصية اإلسالمية كما يقول موقع «الفن
التشكيلي» تأكيد الفلسفة الشرقية من أن اإلنسان جزء من
هذا الكون الواسع وأن القدرة اإللهية املسيطرة على هذا الوجد
وتبلورت شخصية الفن اإلسالمي وإرادته اجلديدة في ظواهر هامة
متت بطريقة تلقائية داخل إطار الفلسفة الشرقية العامة .

 -1كراهية متثيل الكائنات احلية
ويرجع ذلك إلى الرغبة في البعد عن املظاهر
الوثنية فقد جاء اإلسالم ليقضي على الوثنية
ممثلة في عبادة األشخاص واألصنام على أن
هذه الكراهية أخذت تتالشى بالتدريج مع
زيادة الوعي .
بحقائق العقيدة اإلسالمية وظهرت
الرسوم اجلدارية على كثير من األعمال
الفنية كالتحف اخملتلفة وفي الرسوم
اجلدارية على أنه مما يلفت النظر زخارف
املصاحف واملساجد أنها ظلت خالية
من العناصر اآلدمية واحليوانية .
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 -2التقشف
دعت العقيدة اإلسالمية إلى البعد عن مظاهر الترف فاجتهت
جهود املسلمني إلى البناء والعمل والبعد عن الفخامة باعتبار كل
ذلك عرضا زائال فاستعمل الفنانون العرب خامات رخيصة كاجلص
واخلشب والصلصال في أعمالهم الفنية ولكنهم استطاعوا
إغناءها مبا اضفوه عليها من زخارف دقيقة رائعة ومن ابتكارات
صناعية أعطت اخلامة الرخيصة مظهرا ً فخما ً جديدا ً مما ميكن أن
يعبر عنه باخلامة املبدلة ،أي حتويل اخلامات الرخيصة إلى عمل فني
عظيم القيمة .
وكان في استطاعة بعض اخللفاء أن يعملوا الذهب والفضة
واألحجار الكرمية في تزيني أهم مكان باملسجد والقبلة ولكنهم
استعاضوا عن ذلك بالتصميمات الزخرفية والنقوش التي جعلت
من احملراب قبلة رائعة تنسجم مع ما لإلسالم من روعة وبساطة .

 -3االهتمام بزخرفة السطوح وشغل الفراغ
اهتم الفنان العربي اهتماما ً كبيرا ً بزخرفة سطوح األشياء سواء
كان ذلك في العمائر أم األواني أم التماثيل بحيث كان ال يترك فراغا ً
من غير زخرفة .
فكان عندما يبتكر إناء أو حتفة حتى ولو كانت على شكل حيوان
أو طائر يغطي سطحها بالزخارف التي كانت تسلبها مظهرها
الطبيعي سلبا ً معنويا ً  ،بينما كانت تكسبها سحرا ً ورشاقة ال
نظير لها .

العناصر الزخرفية اإلسالمية
اعتمد الفنان العربي في جتميل منتجاته الفنية وزخرفتها على العناصر اخلطية والنباتية والهندسية واألشكال اآلدمية واحليوانية عن
طريق حساسيته الفطرية  ..وحقق في هذه األعمال الرشاقة واالتزان .

 1ـ الزخرفة اخلطية
أدخل الفنان العربي احلروف العربية كعنصر رئيسي من عناصر
الزخرفة وال شك أن استعمال الكتابة في أول األمر على املنتجات
الفنية كان وسيلة من وسائل احلمد والشكر هلل ،على أن الفنان
استغل هذا العنصر استغالال جماليا ً رائعا ً ويالحظ أن استعمال
اآليات القرآنية لتزيني املساجد يقابله استعمال الصور املستمدة
من آيات اإلجنيل وحياة السيد املسيح في تزيني الكنائس.
وأصبح من مسئولية الفنان العربي العناية باخلط وتطويعه
لالستعمال اجلمالي فظهرت ألوان مختلفة من اخلطوط منها اخلط
الكوفي وهو خط ميتاز بزواياه القائمة وخطوطه املستقيمة ثم
أضيف إلى نهايته زخارف نباتية وأصبح يسمى اخلط النسخي .
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 2ـ الزخارف النباتية
يعتبر ميدان الزخارف النباتية من امليادين املهمة التي جال فيها
الفنان العربي حيث ابتكر أشكاال نباتية مختلفة خرج بها على
األشكال الطبيعية كعادته املألوفة في التجريد والبعد عن
الطبيعة .وهاك نوع من الزخارف النباتية يطلق عليها «األرابيسك»
تكون من خطوط منحنية مستديرة أو مختلفة يتصل بعضها
ببعض فتكون أشكاال حدودها منحنية .
وقد يتكون بينها فروع وزهور ،وبالرغم من بعد هذه الزخارف عن
الطبيعة فإننا ال نستطيع أن نعتبرها زخارف هندسية وقد شاع
استعمال هذه الضرب من الزخارف ابتدا ًء من القرن التاسع امليالدي
في العمائر والتحف وقد وصلت إلى غايتها في القرنني الثاني عشر
والثالث عشر امليالدي .

 3ـ الزخارف اهلندسية
تعتبر الزخارف الهندسية عنصرا ً أساسيا ً من عناصر الزخرفة
اإلسالمية ومنذ العصر األموي اجته الفنان العربي إلى الزخارف
الهندسية واستعملها استعماال ابتكاريا ً لم يظهر في حضارة
من احلضارات وثم شاع استعمال الزخارف الهندسية في العمائر
واخملطوطات والتحف اخملتلفة سواء من اجلص أو اخلزف أم النسيج
أم املعادن أم الرخام إلى آخره وكان األساس الذي أتى عليه الفنان
العربي وزخارفه الهندسية هو األشكال البسيطة كاملستقيمات
واملربعات واملثلثات والدوائر املتماسة واملقاطعة واألشكال
السداسية والثمانية واألشكال املتفرعة من كل ذلك .

 4ـ األشكال اآلدمية واحليوانية
قلنا إن الفنان العربي لم يهتم بالتعبير عن األشكال اآلدمية
واحليوانية تعبيرا ً مقصودا ً به ذات اإلنسان واحليوان ولكنه
استخدم هذه العناصر كوحدات زخرفية بحتة لها قيمتها
الفنية وهو لم يكلف بذلك بل يحول له أن يركب منها أشكاال
خرافية كاألفراس والطيور ذات الوجه اآلدمي .
ومما هو جدير بالذكر أن الفنان العربي استخدم في زخارفه
مزيجا ً رائعا ً من الزخارف اخلطية والزخارف اخملتلفة والزخارف
الهندسية والزخارف النباتية وجنح جناحا ً فائقا ً في جتميع
هذه العناصر اخملتلفة في أعماله الفنية بحيث حقق قيمة
فائقة احلد من اجلمال كما حقق تنوعا ً في القيم اخلطية وما
حتدثه هذه الزخارف من ظالل مما ينبغي للطالب التعرف عليه
باملمارسة والرؤية املوازنة بفنون احلضارات األخرى .
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التصوير
يختلف التصوير اإلسالمي عن التصوير املعاصر الذي يتميز
بخصائص واضحة من حيث اخلامات واستعمالها وطريقة األداء
واملوضوعات  ...ويتحقق في فن التصوير اإلسالمي مثالية الفن
اإلسالمي كاملة .
ولفن التصوير اإلسالمي مجاالت كثيرة منها :

 -1التصوير اجلداري
وفي جميع الصور اجلدارية اإلسالمية جند أن الفنان لم يراع دقة متثيل
املظهر الطبيعية وهي لهذه األسباب تعتبر صورا ً زخرفية أكثر
منها توضيحية مبوازنة هذه الصور بالصور احلائطية « الفرسك»
التي نفذت في أوروبا في عصر النهضة .

 -2صور الفسيفساء
عثر في املسجد األموي بدمشق على مجموعة من صور الفسيفساء
متثل املناظر الطبيعية ملدينة دمشق فاألشجار واملباني ونهر بردى
منفذة بأسلوب زخرفي بسيط وألوانه ساطعة وقد لوحظ أن هذه
خالية من األشكال اآلدمية واحليوانية بينما جنح الفنان في توزيع
كتل املباني بأحجامها اخملتلفة بحيث وصل إلى حتقيق التوازن
الفني في الصور .

متحف اهلرميتاج منوذج من اخليال لنوعية من
املتاحف حتمل التاريخ والفنون العاملية واإلسالمية
وعمارته وخري شاهد على عراقة تارخيه مجاليات
معمارية وحتف فنية من بقاع خمتلفة من العامل .
اهلرميتاج الذي يقع يف سانت بطرسربغ ( مدينة
ليننجراد سابقًا ) هو حكاية بدأت من زمن بعيد إال
أنها تشكل جزءًا من تاريخ العامل بفنونه وإبداعاته
وإسهامات هذا التاريخ تتجلى يف متحف من أكرب
متاحف العامل .

يف متحف اهلرميتاج
تتبدى كنوزه اإلبداع الفين اإلسالمي
وإسهاماته يف تطور احلضارة العاملية
مجال خبيت

تأسس الهرميتاج كمتحف عام ( 1764منذ  225عاماً)
عندما بدأ جمع بعض اآلثار اإلسالمية في مدينة
( بطرسبرغ ) التي هي اآلن مقر متحف الهرميتاج وكانت
هذه اآلثار عبارة عن هدايا قدمت من بعض السفارات
التي توافدت على العاصمة اجلديدة لروسيا في النصف
األول من القرن الثامن عشر كما مت جمع بعض املقتنيات
في هذا القرن في متحف ( نوادر بطرس ) الذي يعتبر أول
متحف عام في ( بطرسبرغ ) وقد سلمت هذه املقتنيات
إلى الهرميتاج في منتصف القرن التاسع عشر .
ويضم متحف الهرميتاج نحو  150،000عملة إسالمية
تبدأ بتسلسل القدمي إلى احلديث وخالل النصف الثاني
من القرن الثامن عشر بدأت مجموعة اجملوهرات تكتمل
إذ ضمت  16ختما ً باألحرف العربية ومتيمة عربية واحدة
ويوجد من هذه األختام  15ختما ً في تركيا مصنوعة
إبان القرن الثامن عشر وختم واحد يعود إلى فترة أقدم
ومكتوب باخلط الكوفي .
خالل القرنني التاسع عشر والعشرون ازدادت اجملموعة

اإلسالمية لتصبح نحو  600ختم و  156متيمة وميكن
القول أن متحف الهرميتاج يضم أكبر مجموعة من
األختام في العالم .
احلفائر األثرية بدأت في مناطق كثيرة لفك رموز الكتابة
الهيروغليفية ما كان له أثر خصوصا ً على الفنون القدمية
والفنون اإلسالمية لم جتذب الباحثني إال في النصف
الثاني من القرن التاسع عشر في أوربا وكذلك اهتمام
روسيا بتاريخ الدول اإلسالمية وآدابها ولغاتها .
ازدادت مقتنيات متحف الهرميتاج من خالل ضم أربع
مجموعات إسالمية إليه خالل عام  1885ضمت مجموعة
من األسلحة من الترسانة الريفية للقيصر وتضم مناذج
جيدة للسالح من إيران وتركيا والهند .
وانضمت أيضا ً مجموعة من التحف اإلسالمية من مصر
وكذلك مجموعة من التحف القبطية خالل أعوام – 1888
 1897وكذلك ضمت مجموعة من نتاج حفائر في منطقة
شمال القفقاس تعود ألواخر عهد دولة القبائل املغولية
الذهبية النصف الثاني من القرن الرابع عشر وبداية القرن
اخلامس عشر .

تــحف إسالمية

حتى عام  1917كان الهرميتاج يضم
حوالي  10آالف حتفة شرقية إسالمية
في مختلف أقسام املتحف إذ أنشئ فرع القفقاس
وإيران وآسيا الوسطى لتكون مهمته إلقاء الضوء على
مساهمات الشعوب اإلسالمية في احلضارة العاملية
خالل العصور الوسطى مع بدء الدراسة اجلادة للفنون
اإلسالمية في تلك الفترات .
وفي العام  1952افتتح قسم الشرق اإلسالمي محتويا ً
كثيرا ً من املقتنيات اإلسالمية اجلديدة .
وانضمت مجموعتان من اجملموعات اإلسالمية مجموعة
الكونت بوبرنيسكي والبروفيسور فيسيوفسكي وهي
مقتنيات من اآلثار اإليرانية وآثار العصور الوسطى .

بعض املقتنيات اإلسالمية مت جمعها من
سكان قرية ( كوباش ) في داغستان حيث
يقطن هذه القرية مجموعة من الصناع املهرة الذين
توارثوا الصنعة من أجدادهم ويحتفظون ببعض املقتنيات
من حتف إيرانية صنعت بني القرنني اخلامس عشر والتاسع
عشر كذلك حتف برونزية صنعت بني القرنني الرابع عشر
والتاسع عشر ومنسوجات إيرانية صنعت بني القرنني
السابع عشر والتاسع عشر  .وكذلك وصلت إلى متحف
الهرميتاج مجموعات فنية من الدول اإلسالمية وتتمتع
معظمها بصفات فريدة من إيران وسمرقند .

صناعة مهرة

الشرق يف اهلرميتاج
يضم متحف الهرميتاج مجموعة من التحف الفنية
اإلسالمية في قسم الشرق تفوق الـ 180ألف قطعة في
حني أن التحف األندلسية واملغربية ال تزيد على عشرين
حتفة مع وجود مجموعة جيدة من خزف البريق املعدني
األسباني املوريسكي في قسم الفن العربي األوربي ومن
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مصر وسورية يوجد نحو  1300حتفة وهي بالدرجة األولى
من اآلثار اململوكية من القرن الثالث عشر حتى اخلامس
عشر مع قطع من املنسوجات ومنتجات خزفية وأقساط
زجاجية للمكاييل وأربع مصنوعات من البلور تعود إلى
القرن العاشر حتى الثاني عشر .

ومن أهم املقتنيات اجملموعة التركية من خزف ومنسوجات
وسجاد وأختام إذ يبلغ عددها  1000قطعة عدا األسلحة
وتعود كل القطع التركية زمنا ً إلى عهد العثمانيني ما بني
القرن السادس عشر والتاسع عشر .
أما مجموعة آثار الفن اإليراني التي تعود إلى الفترة املمتدة
بني القرن العاشر والقرن التاسع عشر فتحتل املرتبة
األولى من حيث القيمة الفنية والتاريخية بني املقتنيات
املنتسبة إلى الدول األخرى في الشرق األدنى ويبلغ مجموع
هذه القطع نحو  4500قطعة عدا األسلحة ومن أبرزها
مجموعة التحف البرونزية التي تعود إلى الفترة من القرن
العاشر إلى الثالث عشر وتعتبر من أفضل اجملموعات في
العالم .
من املناطق اإلسالمية في القوقاز مقتنيات من أذربيجان
وداغستان فالتحف الداغستانية تتمثل في أحجار
منقوشة تعود إلى القرنني الرابع عشر واخلامس عشر
وأوان داغستانية من البرونز تعود إلى الفترة املمتدة بني
القرنني الرابع عشر والتاسع عشر وأوان إيرانية ترجع إلى
القرنني الثاني عشر والثالث عشر أما املقتنيات التي أتت
من أذربيجان فهي يسيرة للغاية .
ثمة مجموعة من الطنافس واملطرزات الداغستانية من
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ويصل عدد

املقتنيات الداغستانية واألذربيجانية إلى نحو 2000
قطعة كذلك توجد مجموعة من اآلثار الفنية اإلسالمية
يقدر عددها بـ 15ألف قطعة من آسيا الوسطى تضم
حتفا ً من اخلزف تشمل القرون من العاشر حتى العشرين
وحتفا ً فضية من القرنني الثاني عشر والثالث عشر وبالطات
من القرن الرابع عشر واخلامس عشر وسجاد ومنسوجات
ومطرزات من القرن التاسع عشر وحليا ً من القرن التاسع
عشر .
كذلك يضم متحف الهرميتاج مجموعة من اآلثار
الهندية اإلسالمية تقدر بحوالي  1000قطعة منها قطع
نادرة من احللي يعود تاريخها إلى فترة حكم املغول في
القرنني السادس عشر والسابع عشر .
وفي النهاية يضم الهرميتاج مجموعة من اخلزف واحللي
والتحف املستوردة من بلدان الشرق األدنى وإيطاليا
ومجموعة آثار من دول القبائل املغولية .
من خالل هذا العرض جند أن متحف الهرميتاج يضم
مجموعة فنية إسالمية تنوعت بني العمالت اإلسالمية
واخلزفيات واحللي والتحف املتنوعة املقتناة من مختلف
بلدان العالم حقا ً أن هذا التنوع الشامل لكل هذه اجملموعة
يجعل الهرميتاج في مرتبة تستحق التأمل إلبداع الفنان
املسلم عبر التاريخ ليستمر فنه وإبداعه مساهما ً في
رؤية فنية إبداعية للحضارة العاملية عامة واإلسالمية
خاصة .
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عناصر بناء املسجد
يف فن العمارة اإلسالمية
كانت وال تزال العمارة اإلسالمية متثل النبض الذي
ال يكاد أن يتوقف منذ منتصف القرن السابع
امليالدي في معظم املباني التي تتسم بالطابع
اإلسالمي  ،ابتدا ًء باملساجد ودور العبادة وانتها ًء
باألمناط التقليدية التي امتزجت مبا هو قدمي منحدر
من احلضارات الشرقية واملغربية وبني ما هو حديث
مستمر مع قدوم احلضارة اإلسالمية ذات الطابع
األكثر حداثة وواقعية .
ومما ال شك فيه فإن العمارة اإلسالمية قد تأثرت
بالـثقافـات واحلضـارات األخـرى وخـاصة تـلك الـتي
دخلها اإلسالم عبر فتوحاته ،فقد كان املسجد ميثل
رأس كافة اإلبداعات املعمارية التي بلورتها احلضارة
اإلسالمية على مدى ألف وأربعمائة سنة من تأريخ
اإلسالم .
وملا كانت الفكرة األساسية لعمارة املسجد
نابعة من أصالة وبالد اإلسالم  ،فقد بات من
الضروري مبكان أن تتطور وتنصقل العمارة
اإلسالمية تبعاً الختالف البيئات واملورثات
احلضارية .
هذا وقد تطورت الفكرة العامة ألسلوب البناء
املعماري على مدى املراحل التي مرت بها الدولة
اإلسالمية وذلك حسب اإلمكانات املادية املتاحة
وحسب نوع البيئة املعاشة .
إن الزخرفة في منظور العمارة
اإلسالمية خاصة في عمارة
ً
لغة حية
املسجد هي
يستطيع أن يقرأها
املسلم ،وخاصة
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تلك التي تعتمد في كثير من األحيان على اخلط
العربي والزخارف النباتية والزخارف الهندسية،
وملا كان املسجد هو مبثابة املركز الذي ينطلق منه
اجملتمع اإلسالمي  ،فقد أتقن الفنان املسلم اآلليات
التي انطلقت منها هذه اإلبداعات املعمارية وأبدع
املعماري املسلم في تشكيل املنظومة الهندسية،
لتجسد لنا روح املسجد وعمارته من خالل النهج
الواحد لعمارة املسجد على اختالف املستويات
املشرقية واملغربية

املدخل الرئيسي
يعتبر املدخل نقطة االنتقال من الفراغ اخلارجي إلى الفراغ
الداخلي ،فقد تفنن املعماري املسلم في شكل املدخل ،ملا له
من تأثير في جذب املصلي أو الداخل إلى املسجد مبا يتوافق
والشكل العام للمسجد بارتفاعاته التي حتددها العناصر
واالرتفاعات األخرى كالقبة واملئذنة ،فمدخل املسجد لم
يخرج عن هذه القاعدة حيث االرتفاع الذي يعبر عن السمو
بشكله اجملوف حتى ارتفاع  5أمتار يعتليه قوس نقش عليه
اسم املسجد .

فناء املسجد

كان للخط العربي في الفن اإلسالمي داللته التصويرية
واجلمالية على جدران املساجد منذ زمن بعيد ،وقد أبدع
املعماري املسلم في استخدامه ألنواع اخلطوط ومزجها
بالزخارف النباتية تار ًة وبالزخارف الهندسية تار ًة أخرى .

اشتهرت العمارة اإلسالمية بالدخول
من الفراغ إلى الفراغ  ،وذلك عبر بوابة
الدخول إلى صحن املسجد حيث الفراغ
والنور والفضاء  ،فقد كان املعماري
املسلم مشدودا ً ملصدر النور في
تشكيلته املعمارية ،وملا كان املسجد
يفتقر إلى الصحن كان من الالزم توفر
هذا العنصر املهم في فناء املسجد
بفتحاته املقوسة واملرتفعة بارتفاع
املسجد إلى عنان سقفه لتضفي
منظرا ً جماليا ً .

زخرفة احلوائط الداخلية
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احملراب

احملراب في لغة األسد مأوى األسد ،وجاء في القاموس احمليط تفسيرا ً
ملصطلح الكلمة (( واحملراب الغرفة ،وصدر البيت وأكرم مواضعه،
ومقام اإلمام في املسجد ،واملوضع الذي ينفرد به امللك فيتباعد به
عن الناس .)) ...واحملراب هو القبلة وتوجه املصلني واحملل الذي يتصل
اإلنسان املسلم بربه ،كما ميثل عنصرا ً في غاية األهمية في عمارة
املسجد بشكله اجملوف ،ولم يذهب املسجد بعيدا ً عن منظومة
احملراب االعتيادية ،فمحراب املسجد يرتفع بارتفاع جدار القبلة
داخليا ً تعبيرا ً عن السمو ويتناسب مع ارتفاعه القبة التي تعلو
فراغ احملراب ،والتي ترتفع عن مستوى كل عناصر املسجد باستثناء
مئذنته .

القبة

عرفت القبة في عمارة املسجد حتديدا ً في عهد الدولة األموية،
إذ لم يكن ذات املعرفة في عهد الرسول ( صلى اهلل عليه وآله
وسلم ) وفي أيام اخلالفة الراشدة ،وفي جميع احلقب التي تبعتها
كانت القبة رمزا ً وعنصرا ً أساسيا ً في عمارة املسجد  ،وقد اعتمد
املعماري املسلم في حتويرها وجتسيدها على جميع أنواع العمارة
اإلسالمية ،وعادة ما كانت القبة واملئذنة تشكالن منظومة هندسية
متوازنة تدخالن في وضع مثالية الشكل العام للمسجد .

املئذنة

املنارة أو الصومعة متثل أحد أهم العناصر على اإلطالق في عمارة
املسجد ،فارتفاع املئذنة يخضع عاد ًة إلى التشكيل اخلارجي
للمسجد مع وجود التناغم في نسب التفاوت بينها وبني القبة
وبني أبعاد وواجهات املسجد ،مما يوحي للناظر التجانس املطلوب في
وجوه فن العمارة بشكل عام .

الثريات

تعتبر الثريات من ضمن عناصر وكماليات املسجد ،فقد أدخلت
في فترة متقدمة من عمارة املسجد والتي كانت تشغل كثيرا ً من
فراغات املسجد على امتداده ،ومن أهم تلك الفراغات القبة  ،وقد
يستخدم للمسجد الثريات ذات الطابع اإلسالمي القدمي بفكرة
جديدة .

السبيـل

للسبيل عالمات في العمارة اإلسالمية وخاصة في عمارة املسجد،
إذ ال يكاد يخلو صحن جامع من الفوارة التي توحي مبنبع ومجرى
املاء وهو يتدفق على جنبات احلوض ،وقد اختلفت املسميات ونوعية
االستخدام تبعا ً للمورثات واحلضارات والبيئة ،وبالغ املعماريون
املسلمون في تشكيل الفوارة على اختالف أشكالها فجاءت على
شكل مبان تعلوها قباب مزينة بزخارف معمارية أو على شكل
أحواض بأشكال هندسية مختلفة ،ودائما ً ما كان املاء في كل ذلك
مثاال ً ورمزا ً للحياة واالستمرارية .
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املساجد يف العامل

املسجد النبوي الشريف
يف املدينة املنورة

قال رسول اهلل :

صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام 
مدينة الرسول عليه الصالة والسالم هي حقًا دار اإلميان كما قال (صلى اهلل عليه وسلم)»إن اإلميان ليأرز
إىل املدينة كما تأرز احلية إىل جحرها» صدق رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) ،وأحب البقاع إىل اهلل
عز وجل ..ال يدخلها الدجال والطاعون ..وهي آخر الدنيا خرابًا ..يشتاق كل مسلم إىل زيارتها ..وهي
العاصمة اإلسالمية األوىل ..منها شع النور وانتشر حتى بلغ أرجاء املعمورة منذ أن هاجر إليها
كلها ..فشهدت الدنيا أعدل
املصطفى صلى اهلل عليه وسلم ..ومن املدينة املنورة حكمت األرض
رسول اهلل ( صلى اهلل عليه
اخللفاء ..وبها مقام رسول اهلل حممد (صلى اهلل عليه وسلم) حرمها
والسالم «إن إبراهيم حرم
وسلم ) كما حرم سيدنا إبراهيم مكة املكرمة فقال عليه الصالة
وإني دعوت يف صاعها
مكة ،ودعا ألهلها  ,وإني حرمت املدينة كما حرم إبراهيم مكة..
املنورة شخصية جغرافية
ومدها مبثلي ما دعا إبراهيم ألهل مكة» فهي حرم .وللمدينة
املدينة املنورة انتباه العامل
مدن العامل ،ومن الطبيعي أن جتذب
متميزة عن سائر
العامل اإلسالمي بصفة عامة
مييزها من تفرد ،بني نظرياتها يف
اجلغرايف مبا
العربية السعودية بصفة خاصـة..
و ا ململكة

فهي درة العالم اإلسالمي ،اختارها اهلل تعالى لتكون
هاجر الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) حيث أمره اهلل
ُم َ
بالهجرة إليها كما قال عليه السالم (أمرت بقرية تأكل
القرى ،يقولون يثرب وهي املدينة )..فكانت املدينة املنورة
قبل هجرة الرسول عليه الصالة والسالم تعرف(بيثرب)
وقد ورد اسمها بهذه التسمية في القرآن الكرمي في
قوله تعالى «وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب ال
مقام لكم فارجعوا» وكانت يثرب من بني مدن احلجاز
املتحضرة..
وتقع املدينة املنورة في إقليم احلجاز (غرب اململكة
العربية السعودية) على خط طول  39درجة شرقاً،
وتلتقي عندها طرق املواصالت التي تربطها بجميع
املدن السعودية ..وتقع املدينة املنورة إلى شمال مكة
املكرمة بحوالي  450كم ،وترتفع عن منسوب سطح
البحر حوالي  600متر تقريباً ،يحدها من الشمال جبل
أحد «وهو جبل يحبنا ونحبه» كما قال الرسول ـ عليه
السالم ـ ،ومتتاز معظم أراضيها بخصوبة
التربة ،وملوقع املدينة املنورة الطبيعي
خصائصه اجلغرافية املتعددة ،فهو من
حيث الشكل العام واحة صحراوية
محاطة باجلبال وباجلبيالت ،وتتخللها
وتدور حولها الوديان والسيول.
كانت هجرة الرسول (صلى اهلل
عليه وسلم) من مكة املكرمة إلى
املدينة املنورة عالجا ً مؤقتا ً بسب اإليذاء
الذي تعرض له املسلمون في مكة
املكرمة ،واستلزمت الهجرة أن

يتحول الرسول ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ من داعية لدين
اهلل فحسب ،إلى داعية ومنظم سياسي ،فقد كانت
املدينة املنورة أحزابا ً كثيرة منهم املهاجرون واألنصار
واليهود ،وكان على الرسول ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ أن
يجانس بني هذه األحزاب … وعندما خرج الرسول ـ صلى
اهلل عليه وسلم ـ من مكة مهاجرا ً قال ( :اللهم إنك
أخرجتني من أحب أرضك إلي فأنزلني إلى أحب أرضك
إليك …) فكانت املدينة التي أصبحت خير وأطهر بقاع
األرض ..وإليها تشد الرحال زيارة وتبركا ً .
مقام سيد اخللق
وحتمل املدينة املنورة فوق أرضها
اهلل (صلى اهلل
محمد بن عبد اهلل رسول
فوق
املساجد
عليه وسلم) وأطهر وأفضل
املسجد النبوي
األرض بعد املسجد احلرام وهو
الشريف..

الصالة فيه تعدل ألف صالة فيما سواه املسجد احلرام ..وإليه
تشد الرحال ..ويعتبر مسجد الرسول (عليه الصالة والسالم) أول
مسجد ثابت املعالم والتاريخ ..وكان املسجد أرضا ً بها نخل وقبور
للمشركني ،وكانت أرضا ً خربة في البداية ومملوكة لغالمني يتيمني
من األنصار هما (سهل وسهيل) ..وكانت هذه األرض على موعد
مع القدر حيث اشترى الرسول (عليه الصالة والسالم) األرض من
الغالمني بعشرة دنانير ،وأمر النبي (عليه الصالة والسالم) بالنخل
فقطع ،وبقبور املشركني فنبشت وسويت األرض متهيدا لبناء أطهر
مساجد اإلسالم ،وقد استغرقت عمارة املسجد سبعة شهور
قضاها الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) في ضيافة (أبي خالد
األنصاري) ثم أذن لفقراء املسلمني الذين ليس لهم منازل وال عشائر
أن يناموا في املسجد وقد عرف ذلك الفريق من املسلمني بأهل
الصفة إلقامتهم باملسجد على هيئة صفوف .
ً
ً
أما مساحة املسجد األولى فكانت سبعني ذراعا في ستني ذراعا أو
يزيد (الذراع = ستة وستني سم) وهذا املسجد الذي عمل بنائه النبي
عليه الصالة والسالم وعاونه في ذلك أهل املدينة من املسلمني ،كان

ولم تكن هذه البيوت ملتصقة باملسجد بل كان يفصل بينها وبني
املسجد طريق عرضه  10أذرع ويبدوا أن املسجد لم يكن في أول
األمر ،سوى ظلة واحدة وكانت ترتكز على سوار من جذوع النخل
حفت على أبعاد متساوية وفي السنة الثانية من الهجرة أمر اهلل
سبحانه وتعالى رسوله ـ عليه السالم ـ أن يولي وجهه شطر
املسجد احلرام مبكة املكرمة بعد أن كانت القبلة أول األمر جتاه بيت
املقدس ،فنقلت القبلة من اجلدار الشمالي إلى اجلدار اجلنوبي من
املسجد النبوي الشريف …
ودخل املسجد في طور جديد حيث أضاف الرسول (صلى اهلل عليه
وسلم) ظلة ثانية وجعل في وسطها عالمة تعني موضع القبلة
وهي تعتبر األساس األول لفكرة احملراب ،وأصبح بوسط املسجد
مكان مكشوف عرف باسم صحن املسجد وبقيت السقيفة
القدمية علي حالها يستظل بها الناس من حرارة الشمس وعرفت
بالصفة..
ولم يكن املسجد في ذلك الوقت يشتمل علي مئذنة إذ كان املؤذن
ينادى للصالة من فوق سطح أعلى منزل مجاور للمسجد … وفي

املسجد النبوي يف عهد الرسول

بنا ًء بسيطا ً يترجم في بساطته عن يسر اإلسالم ،حيث اعتمد على
بعض الصحابة ممن لهم خبرة في مجال البناء ،وكان املسجد علي
هيئة فناء مربع متساوي األضالع ،وحتف به أربعة جدران ،ارتفاعها
 7أذرع ،ويتجه أحد جوانبه نحو املسجد األقصى بالقدس الشريف،
واجلدار املقابل نحو الكعبة املشرفة في اجلنوب ،وكانت اجلدران مبنية
في بدايتها من الطوب اللنب ،وسقف جزء منه بسعف النخيل
والطني ،وجعلت عمد املسجد من جذوع النخل وكان للمسجد
ثالثة أبواب هي باب جبريل ،وباب النساء وباب الرحمة ،وما زالت هذه
األبواب تعرف باسمها حتى اآلن..
وأمر النبي (صلى اهلل عليه وسلم) بأن يبني خارج الطرف اجلنوبي
من اجلانب الشرقي مسكنان لزوجتيه السيدة عائشة بنت أبي
بكر والسيدة سودة بنت زمعة ـ رضي اهلل عنهما ـ ،ثم أضيف
إلى هذين املسكنني بيوت أخرى لباقي زوجات الرسول عليه السالم
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السنة السابعة من الهجرة النبوية الشريفة بعد غزوة خيبر قام
الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) ،بتوسيع املسجد وبيوت زوجاته
الشريفة ،وأصبحت هذه البيوت تفتح على املسجد مباشرة ،وكان
بعضها من جريد النخل والبعض اآلخر من احلجارة … وأدى ازدياد أعداد
املسلمني ،واتقاء حلرارة الشمس قام املسلمون ما بني السقيفتني
اجلنوبية والشمالية بسقيفتني أخريني إلى جهة الشرق والغرب
من املسجد ،وظل املسجد بهذه احلال حتى انتقال الرسول (صلى
اهلل عليه وسلم) عام  11هـ ومقامه (عليه السالم) في أرض حجرة
السيدة عائشة (رضي اهلل عنها) .وصار تخطيط املسجد النبوي
باملدينة املنورة منوذجا للمساجد اجلامعة التي أسسها املسلمون
في املدن اجلديدة التي أنشأوها عقب الفتوح اإلسالمية مثل
مسجد البصرة ومسجد الكوفة بالعراق ومسجد عمرو بن العاص
بالفسطاط مبصر ،ومسجد عقبة بن نافع بالقيروان .

املسجد النبوي الشريف..
يف عهد الراشدين

بقي مسجد الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) في خالفة أبي
بكر الصديق (رضي اهلل عنه) دون تغيير أو زيادة وذلك بسب
انشغاله بحروب الردة وترتيب الدولة بعد انتقاله الرسول
(صلى اهلل عليه وسلم) ،وفي عام  17هـ قام اخلليفة عمربن
اخلطاب بزيادة مساحة املسجد النبوي الشريف من ناحيته
عمق ظلة القبلة من ناحية اجلنوب
الشمال والغرب كما أنه ّ
ونتج عن ذلك أنه لم يعد باقيا ً من اجلدران األصلية للمسجد
النبوي الشريف سوى اجلدار الشرقي وذلك بسبب وجود حجرات
زوجات الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) ومقامه الشريف
أسفل حجرة السيدة عائشة (رضي اهلل عنها) وفي عام  24هـ
جدد اخلليفة عثمان بن عفان (رضي اهلل عنه) املسجد النبوي
وذلك بتوسيعه من اجلهات الشمالية والغربية واجلنوبية وزاد
من عمق ظلة القبلة ولم يقترب من الناحية الشريفة لوجود
قبة الرسول (صلى اهلل عليه وسلم)
وقد أصبح هذا املسجد منوذجا ً يحتذى به في كافة األقطار
التي فتحها املسلمون مع تغييرات بسيطة في النسب
واالتساع بحسب احلاجة وكذلك في مادة البناء والتسقيف
ولكن مع االحتفاظ بالفكرة األساسية في التخطيط ،وهي
صحن أوسط مكشوف يحيط به أربع ظالت أكبرها وأعمقها
ظلة القبلة..
وقد يستغني أحيانا ً عن الظلة املعاكسة لظلة القبلة أو
الظلتني اجلانبيتني ويكتفي بظلة واحدة مثلما حدث مبسجد
الكوفة والبصرة ،كما قام عثمان بن عفان ببناء جدران املسجد
باحلجارة املنقوشة ،وسقفه بخشب الساج ،وجعل طول
املسجد مائة وستني ذراعا ً وعرضه خمسني ذراعاً ،وجعل له
ستة أبواب وبنى على مقام الرسول (صلى اهلل عليه وسلم)
جدرانا ً مرتفعة من حوله لئال يظهر في املسجد فيصلي
إليه الناس..وكان ذلك هو نواة
املسجد اإلسالمي املبكر ،وإن
كانت سنة التغيير قد أدخلت
على املسجد إضافات كثيرة لم
تكن موجودة مثل املئذنة واحملراب
اجملوف واملشكاوات الزجاجية
وكرسي املبلغ وكرسي املصحف
وغير ذلك مما يتماشى مع التطور
العمراني والزمني .

احلرم النبوي الشريف ..
يف عهد الوليد بن عبد امللك

 ..ظل املسجد النبوي الشريف على حاله من بعد سيدنا
عثمان بن عفان إلى أن تولى الوليد بن عبد امللك اخلالفة عام
88هـ فأمر بإعادة بنائه وجتديده جتديدا ً شامالً ،وكانت الدولة
اإلسالمية قد بلغت في عهد الوليد درجة من القوة والثراء
والتحضر بحيث صارت أعظم دول العالم على اإلطالق حيث
امتدت رقعتها من حدود الهند شرقا ً إلى إسبانيا غربا ً وشملت
فيما شملت إيران والعراق ومصر وبالد الشام وشمال أفريقيا،
واحتكت باحلضارات السابقة عليها واملعاصرة لها وتعرفت
على مدى ما وصلت إليه هذه احلضارات في مجال العمارة..
وكان العهد األموي عصر تشييد العمائر اإلسالمية الفخمة
 ..ولقد ورث الوليد من أبيه عبد امللك بن مروان حب البناء
والعمارة ..وعمل على حتقيق خطة معمارية ضخمة تليق
بعظمة الدولة اإلسالمية وكان من الطبيعي أن يكون على
رأس هذه اخلطة املعمارية إعادة تشييد احلرم النبوي الشريف
بطراز يليق مبكانته في نفوس املسلمني ..وبأسلوب يناسب ثراء
الدولة اإلسالمية ،وألقي بهذه املهمة إلى واليه على املدينة
املنورة آنذاك (عمر بن عبد العزيز) ..الذي أعاد سيرة اخللفاء
الراشدين بعد ذلك رضوان اهلل عليهم ..وزود الوليد واليه عمر
بن عبد العزيز مبا يلزمه لبناء احلرم النبوي الشريف من مال
ومواد بناء كاملرمر واألخشاب والرخام ،كما استقدم العمال من
البالد اخملتلفة..

احلرم النبوي الشريف
يف العهد العباسي
ظل احلرم النبوي الشريف بعد عمارة الوليد بن عبد امللك دون
تغيير يذكر ،حتى تولى اخلالفة املهدي العباسي ،فأمر بعمارته
من جديد عام  160هـ وتعتبر عمارة املهدي للحرم النبوي
الشريف ذات أهمية خاصة ألنها وضعت للمسجد حدوده
التي ظل محتفظا ً بها رغم ما جرى عليه بعد ذلك من جتديد
وتعمير على مر العصور .
ويبدو أن العزم كان قد انعقد منذ بداية اخلالفة العباسية
على إجراء عمارة في احلرم النبوي الشريف ،غير أن ظروف
الدولة اجلديدة في عهد السفاح ،اخلليفة العباسي األول لم
تكن تسمح بتوجيه جهد كبير نحو البناء والتعمير ،إذ كان
مشغوال بطبيعة احلال بإقرار األمور والقضاء على الدولة
األموية ،كما أن مدة خالفته كانت من القصر بحيث لم تتح
له فرصة القيام باألعمال املعمارية .
أما اخلليفة العباسي املنصور ،فقد ساد في عهده نوع من
االستقرار النسبي ،فعقد العزم على جتديد املسجد النبوي
الشريف ولكنه توفي قبل أن يتمكن من ذلك وما أن استقرت
األمور للخليفة العباسي (املهدي) عام 158هـ حتى شرع في
عمارة احلرم النبوي الشريف ،فأصدر أوامره بذلك عام  160هـ
واستغرقت العمارة سنتني ،وقد عهد اخلليفة املهدي العباسي
إلى عبد اهلل بن عاصم بن عمر بن عبد العزيز ،وعبد امللك بن
شبيب ،ولم يتعرض املشرفون على عمارة املسجد لرواق القبلة
وال الرواقني اجلانبيني إذ أبقوها على حالها كما كانت في عهد
الوليد بن عبد امللك كما أبقوا على منبر النبي (صلى اهلل
عليه وسلم) ومحراب سيدنا عثمان بن عفان (رضي اهلل
عنه) واألبواب التي فتحها سيدنا عمر بن اخلطاب ،واقتصرت
العمارة علي توسعة املسجد نحو الشمال مما أدى إلى هدم
الرواق الشمالي وإضافة رقعة من األرض في شمال املسجد
طولها ثالثني مترا ً تقريبا ً  ،وقد أدت هذه العمارة إلي إعادة
جديد ،وتكملة أعمدة
بناء الرواق الشمالي من
اجلانبيني ،وإعادة بناء
الرواقني
املئذنتني الشماليتني،
وفتح بابني جديدين
في اجلدار الشمالي
وأصبح املسجد
النبوي الشريف
بعد عمارة املهدي
يتألف من صحن
أوسط حتف به

أربعة أروقة ،ويحتوي رواق القبلة على خمسة صفوف من
األعمدة موازية جلدار القبلة..
ولقد متت في عمارة املهدي زخرفة الرواق الشمالي اجلديد
بالفسيفساء ،أما صحن املسجد فظل يحف به أربعة
أروقة وبذلك لم تغير عمارة املهدي من طراز املسجد النبوي
الشريف ،وقد ظل املسجد النبوي منذ عهد املهدي محتفظا ً
بحدوده ومعامله دون تغيير إلى أن اجتاحه حريق مروع عام 654
هـ (1256م)
وقد حدث هذا احلريق ليلة اجلمعة أول رمضان حيث امتدت
النار إلى أنحاء املسجد كله ،ولم ينج من النار سوى القبة
التي كان قد أقامها الناصر لدين اهلل بصحن املسجد وكان
بها املصحف العثماني .وما أن بلغ احلريق اخلليفة العباسي
املستعصم باهلل حتى أمر بتعمير املسجد وشرع في ذلك عام
656هـ غير أن القدر لم ميهله إلمتام عمارته حيث قتله هوالكو
في  14صفر  656هـ ومبوته انتهت الدولة العباسية نفسها
على يد املغول الذين اجتاحوا شرق العالم اإلسالمي..

احلرم النبوي ..يف عهد
السلطان قايتباي..

أجري باحلرم النبوي الشريف عمارتان كبيرتان بعد احلريق
املدمر الذي اجتاحه في عصر املماليك إحداهما متت في عهد
السلطان امللك األشرف قايتباي سلطان مصر الذي حدث
احلريق في عهده والثانية متت في عهد السلطان عبد اجمليد
سلطان آل عثمان ،باإلضافة إلى أعمال معمارية متفرقة
أجنزت علي يد عدد من الوالة املسلمني الذين كانوا يتقربون
إلى اهلل (سبحانه وتعالى) بعمارة املسجد النبوي الشريف..
وهذا احلريق هو احلريق الثاني بعد حريق عام  655هـ وقد بدأ
هذا احلريق في ليلة الثالث عشر من رمضان عام  886هـ،
وذلك على إثر صاعقة انقضت من السماء ونزلت على املئذنة
الرئيسية في الركن اجلنوبي الشرقي من املسجد..
ثم انتقلت إلى سقف املسجد ثم مختلف أجزائه ،وكان نتيجة
ذلك أن تصدعت جدران املسجد وبعض مآذنه وحتطمت معظم
أعمدته واحترقت املقصورة واملنبر ،وكان فضل اهلل تعالى أن
سلمت احلجرة النبوية الشريفة من هذا احلريق ،وما أن وصل
خبر هذا احلريق إلى مصر حتى سارع السلطان قايتباي حامي
احلرمني الشريفني إلى تدبير أمر عمارة احلرم النبوي من جديد،
وكان قايتباي محبا ً للبناء والتشييد وال سيما بيوت وأضرحة
أهل البيت ،والصاحلني،واملؤسسات الدينية األخرى.
واعتنى قايتباي بصفة خاصة بعمارة املساجد الثالثة التي
يشد إليها الرحال كما قال الرسول (صلى اهلل عليه وسلم)..
فأرسل السلطان قايتباي بعض املهندسني والبنائني والعمال
والنجارين ،وأمر بإعادة بناء املسجد كله من جديد فأصبح في
غاية احلسن ومن أعظم األبنية في ذلك الزمان ،حتى قيل إن
السلطان قايتباي  :أنفق على بنائه نحو مائة ألف دينار ؛ كما
أنشأ مدرسة مطلة على احلرم النبوي الشريف ،ولم يكتف
قايتباي بعمارة احلرم النبوي وتزويده باألثاث الالزم من سجاد
ومشكاوات زجاجية لإلضاءة ،بل ورتب ألهل املدينة املنورة
والواردين عليها ما يكفيهم من القمح واخلبز يستوي في ذلك
اجلميع من كبير وصغير وغني وفقير .
وظل احلرم النبوي الشريف موضع عناية سالطني مصر من
املماليك إلى أن حكم العثمانيون الدولة اإلسالمية وانتقلت
رعاية احلرمني الشريفني إلى سالطني آل عثمان ،غير أن احلرم
النبوي الشريف بقي بعد قايتباي قرابة أربعة قرون دون أن جتري
به عمارة كبيرة إلى أن كان عهد السلطان عبد اجمليد العثماني
فأمر بتعميره عام  1265هـ  1848 /م..

احلرم النبوي الشريف..
يف عهد العثمانيني
مر على احلرم النبوي الشريف منذ إنشائه على يد النبي (صلى
اهلل عليه وسلم) مراحل من التجديدات والتعمير كان القائمون
بالعمارة يحاولون احملافظة على املعالم التقليدية التي ترجع
إلى أيام النبي (صلى اهلل عليه وسلم) وعهود اخللفاء الراشدين
وعدم تغييرها متسكا ً بالسنة النبوية الشريفة وتبركا ً باألشياء
التي حتوطها ذكريات ترجع هذا العصر الكرمي وفي نفس الوقت
كانوا حريصني علي تزويد املسجد بأحدث ما وصل إليه فن
العمارة في عصورهم رغبة منهم في إضفاء أكثر ما ميكن من
مظاهر اجلمال املعماري واإلبداع الفني على املسجد .
فظل املسجد النبوي رغم العمارة الكبيرة التي أجريت
عليه محتفظا ً بطرازه املعماري القدمي الذي ميثل النوع األول،
واألساسي لعمارة املساجد في العالم اإلسالمي ؛ ومنذ أن
ظهر العثمانيون األتراك على مسرح التاريخ أخذوا يعملون
على السيطرة على احلجاز  ،وانتقلت رعاية احلرمني الشريفني
إليهم ؛ ولقد اعتنى بعض السالطني العثمانيني بعمارة
املسجد النبوي الشريف وجتديده .
ومن أوائل سالطني آل عثمان الذين أقبلوا علي تعمير احلرم
النبوي الشريف ،السلطان سليم الثاني إذ جدده عام  980هـ
 1572م حيث اعتنى بزخرفة جدران املسجد وأمر بكسوته
بالفسيفساء املنقوشة مباء الذهب ،وبعد ذلك اعتنى السلطان
محمود العثماني بعمارة قبة احلجرة النبوية الشريفة ،ولم
يكن لهذه احلجرة أول األمر قبة وإمنا كانت مغطاة بسقف
مسطح ،وفي عام  678هـ في عهد املنصور قالوون أقيم فوق
احلجرة الشريفة قبة من اخلشب املصفح بالرصاص ثم جددت
هذه القبة في عهد السلطان الناصر حسن؛ وبعد حريق عام
 886هـ جدد السلطان قايتباي القبة وبناها باحلجر األسود
املنحوت وكملها باحلجر األبيض ،وقد بلغ ارتفاعها في عهد
قايتباي  14متراً..
وفي عهد السلطان محمود بن عبد احلميد العثماني ،حدث
بالقبة اخلضراء شقوق فأمر السلطان عام 1233هـ بتجديدها
وعمارتها ثم أمر عام  1255هـ  1839/م بطالئها باللون األخضر
ومن ثم سميت بالقبة اخلضراء.
غير أن العمارة الكبيرة التي متت في عهد العثمانيني للمسجد
النبوي الشريف كانت في عهد السلطان عبد اجمليد ،وهي من
الشمول بحيث تعادل العمارات الكبيرة التي متت في عهد
الوليد واملهدي وقايتباي وقد اختار مجموعة من املهندسني
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والعمال املتمرسني وكلفهم ببناء احلرم النبوي كأحسن ما
يكون البناء ،وأمرهم بأن يزودوه بالفخامة املعمارية والفنية
التي تليق مبقام املسجد العظيم ..وقد أخذ العمال األحجار
واألعمدة من هضاب وادي العقيق ونقلوها على عربات إلى احلرم
النبوي بعد أن مهدوا لذلك طريقا ً للعربات ميتد من احملاجر إلى
املسجد ؛ وحتى ال تتعطل الصالة في املسجد أخذوا يعمرون
املسجد جزءا ً بعد جزء حتى متت عمارة املسجد كله وقد بدأت
عمارة السلطان عبد اجمليد عام 1265هـ وانتهت عام 1277هـ
أي أنها امتدت حوالي  12عاما ً وتكلفت العمارة سبعمائة
وخمسني ألف جنيه مجيدي .
وظل املسجد محتفظا ً بحدوده القدمية تقريبا ً ؛ وأضيف إلى
املسجد عند حده الشمالي مساحة من األرض بني فيها مكان
للوضوء وفتح فيها باب جديد صار يعرف باسم الباب اجمليدي
نسبة إلى السلطان عبد اجمليد ؛ كما تضخمت العمارة بتغيير
جميع األعمدة ؛ فيما عدا بعض األعمدة بالروضة الشريفة

كانت مرخمة بالرخام األبيض واألحمر ،أما باقي األعمدة فقد
استبدل بها أعمدة جديدة كما أعيد بناء املئذنة في الطرف
الشمالي الغربي وصارت تعرف باملئذنة اجمليدية ،كما أعيد
بناء باب السالم بشكل فخم  ،وجعل خلفه قبة عظيمة
وكذلك هدمت قبة في صحن املسجد كانت تستخدم مخزنا ً
للزيت ،وامتدت أعمال العمارة إلى الزخرفة فتمت تسوية أرض
املسجد وكسوتها بالرخام وتخفيض أرض صحن املسجد عن
أرض األروقة وترخيم بعض اجلدران ،وطالء املسجد وزخرفة باطن
القباب برسوم املناظر الطبيعية من أشجار وزهور فاكتسى
املسجد بحلة من الفنون والزخارف ذات الطابع التركي ،كما
زاد من جمال املسجد ،حتلية جدرانه بخطوط جميلة أبدعها
مشاهير اخلطاطني املسلمني ومنهم اخلطاط (عبد اهلل زهدي)
الذي قضي ثالثة سنوات يزخرف سقف املسجد وجدرانه
وأعمدته بخط جميل يتضمن اآليات القرآنية الكرمية وعبارات
األدعية اخملتلفة..

املسجد النبوي حاليًا
مساحة املسجد احلالية عبارة عن مستطيل غير متساوي
األضالع طول ضلعه من الشمال إلى اجلنوب  116مترا ً وعرضه
من الشمال  66متراً ،يتوسطه صحن مكشوف سماوي
طوله أربع ظالت أكبرها ظلة القبلة التي تتكون من اثني
عشر رواقا ً والغربية من ثالث أروقة أقيمت ظالته على عقود
محمولة على عمد من الرخام أو اجلرانيت وسقفه مجدد
في العصر العثماني علي هيئة قباب ضحلة محمولة على
مثلثات كروية ؛ وقد ازدادت أبواب املسجد حتى وصلت إلى
أربع وعشرين بابا ً منها أربعة أبواب خاصة في جهة القبلة
وعشرون بابا ً عاماً ،وقد سدت هذه األبواب كلها ما عدا

خمسة أبواب هي التي ميكن حسابها من الناحية األثرية.
وللمسجد النبوي الشريف ثالثة محاريب أقدمها احملراب
النبوي وموقعه حاليا ً في الرواق الثالث من ظلة القبلة وهو
املوضع القدمي الذي عينه الرسول (صلى اهلل عليه وسلم)
عند حتول القبلة في شعبان من السنة الثانية من الهجرة،
واحملراب الثاني إلى اليمني من محراب الرسول (صلى اهلل
عليه وسلم) ويعرف باحملراب السليماني ،واحملراب الثالث
ويقع في صدر املسجد وهو الذي أضافه اخلليفة عثمان بن
عفان عند توسيع ظلة القبلة .

مآذن املسجد النبوي الشريف
لم يكن للمسجد النبوي الشريف على عهد الرسول (صلى
اهلل عليه وسلم) مآذن وإمنا كان يؤذن من على سطح دار عبد
اهلل بن عمر التي كانت بظهر القبلة وكان سيدنا بالل بن رباح
يرتقي ظهر هذا الدار ليؤذن من عليها ،وملا جدد اخلليفة األموي
الوليد بن عبد امللك املسجد النبوي أمر عامله عمر بن عبد
العزيز أن يبني أربع مآذن بزوايا املسجد األربعة وال يوجد بقايا
لهذه املآذن حاليا ً واملوجود باملسجد حاليا ً عشر مآذن منها
خمس أثرية والباقي من جتديدات احلكومة السعودية .

املآذن األثرية

مئذنة باب السالم :وتقع إلى جوار باب السالم باجلهة اجلنوبية
الشرقية من املسجد ،وكانت تطل على دار مروان فلما حج
اخلليفة سليمان بن عبد امللك ارتقاها املؤذن فكشفت داره فأمر
بهدمها ثم أعاد السلطان الناصر محمد بن قالوون بناءها عام
 706هـ وال تزال هذه املئذنة باقية دون تغيير في هيئتها .
مئذنة باب الرحمة :وقد أنشأ هذه املئذنة السلطان قايتباي
احملمودي في العصر اململوكي ،وكانت قمتها محدودة على
النسق العثماني ثم قامت احلكومة السعودية بترميمها على
النسق اململوكي .
أما املئذنة اجلنوبية :وهي املئذنة الرئيسية للمسجد النبوي
تقع بالزاوية اجلنوبية من املسجد خلف احلجرة النبوية وال تزال
هذه املئذنة بهيئتها اململوكية من عصر الناصر محمد بن
قالوون .
املئذنة السليمانية :وتقع بالزاوية الشمالية من املسجد
وكانت مبنية على الطراز العثماني ثم قامت احلكومة
السعودية بتجديدها على الطراز اململوكي .
أما املئذنة اجمليدية :وتقع بالزاوية الغربية من املسجد ،وكانت
على الطراز العثماني ثم جددتها احلكومة السعودية علي
الطراز اململوكي ..وقد أضافت احلكومة السعودية خمس مآذن
أخري ليصبح عدد املآذن عشرة .
املقصورة النبوية الشريفة :كان للرسول (صلى اهلل عليه
وسلم) بيت في اجلهة اجلنوبية الشرقية من املسجد يعرف
ببيت عائشة (رضى اهلل عنها) وإلى اجلنوب منه بيت السيدة
حفصة (رضي اهلل عنها) ،وكان يفصل بني هذه البيوت
واملسجد طريق ضيق وكانت هذه البيوت مبنية بالطوب اللنب
واجلريد ،ولم تكن سقوفها مرتفعة بل كانت قصيرة وملا انتقل
الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) عام 11هـ كان مقامه بأرض
حجرة السيدة عائشة (رضي اهلل عنها) ورأسه الشريفة إلى

الغرب ووجهه الشريف نحو القبلة ..وملا توفي أبو بكر الصديق
في 22جمادي األولى عام  13هـ دفن إلى جانب الرسول (عليه
السالم) من جهة الشمال ورأسه خلف منكب الرسول (صلى
اهلل عليه وسلم) .
وعندما طعن اخلليفة عمر بن اخلطاب استأذن السيدة عائشة
(رضي اهلل عنها) أن يدفن مع صاحبيه فلما مات  27ذي احلجة
عام  23هـ دفن إلى جوارهما شمالي أبي بكر الصديق .
كما يوجد مقصورة صغيرة دفنت أسفلها السيدة فاطمة
الزهراء بنت الرسول (عليه الصالة والسالم) .
وحينما تولى الوليد بن عبد امللك أدخل واليه عمر بن عبد
العزيز هذه البيوت في مساحة املسجد وأقام حولها بنا ًء
مخمسا ً ال يطوف الناس من حوله كما يطوفون حول الكعبة
وكانت هذه الغرف مسقفة باخلشب..
وكان ارتفاع جدرانها ستة أمتار وظلت الغرفة على حالها
إلى أن قام نور الدين محمود ببناء حجرة مربعة حول الغرفة
القدمية بناها من احلجر وحفر حول مقام الرسول (صلى اهلل
عليه وسلم) خندقا ً عميقا ً أفرغ فيه مصهور الرصاص حتى
ال تصل إليه يد ألنه كان يخشى من هجوم الصليبيني على
املدينة املنورة …
ثم قام السلطان املنصور قالوون عام 678هـ ببناء حجرة مربعة
غطيت من أعالها بقبة من ضلوع خشبية مغلفة بألواح من
الرصاص خوفا ً عليها من األمطار وجددت هذه القبة عند
احتراقها عام  754هـ على يد الناصر محمد بن قالوون ،ثم
جددها السلطان شعبان بن حسني عام  765هـ ثم السلطان
األشرف قايتباي من عام  886هـ حينما احترق سقف املسجد
النبوي فقام ببناء قبة صغيرة من األحجار السوداء في
مكان القبة اخلشبية ،ثم بنى فوقها قبة عظيمة مقامة
على دعائم وكسيت من أعالها باجلص األبيض ثم قام
السلطان محمود بن السلطان عبد اجمليد العثماني
بتجديدها كلها عام 1233هـ وصبغها باللون األخضر
فسميت بالقبة اخلضراء .

أ .د .عماد الدين خليل
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مل تنفصل الفنون اإلسالمية عن العقيدة اليت صاغتها ،والبيئة اليت ختلقت يف
رمحها ،خبالف العديد من االستنتاجات اخلاطئة اليت تشبثت بها بعض الدراسات
احلديثة حول املوضوع ،ولذا سنقف عند هذه املسألة بعض الوقت .
إن عقيدة اإلسالم ،بانقالبها على سائر اجلاهليات والوثنيات منحت الفن
منظورا ً توحيديا ً أصيالً كان في نهاية األمر مبثابة كسب مهم ملفاهيم
التجريد التي لم تبلغها الفنون األخرى في العالم إالّ في القرن األخير.
لقد وضع اإلسالم ضوابط ومعايير ألزم بها فنانيه ،فدفعهم
إلى التخلي عن بعض صيغ التعبير ،ولكنه ـ بهذا ـ فتح
أمامهم مجاالت أخرى لم يسبقه إليها أحد ،وشهد عالم
اإلسالم مهرجانا ً خصبا ً من معطيات فن ينبثق عن رؤية
عقد ّية متميزة يلتزم مبفرداتها ومطالبها ،فيبدع ويتفوق.
إن الطاقة اإلبداعية تبحث ـ بالـــضرورة ـ عن متنفسها ..عن
فرصتها للتحقق .ولقد كان الفنان املسلم أهال إليجاد البدائل
املناسبة ،ومن ثم فإن غياب فنون كالنحت والرسم ـ إلى حد كبير
ـ قاد باملقابل إلى حضور فاعل في مجاالت أخرى كاخلط والزخرفة
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واملعمار .وكما يقول الباحث اإلنكليزي (روم الندو)« :فمن حيث
ُح ّرم على املسلمني االهتمام بالفن التشبيهي ،فقد تعني على
مواهبهم الفنية أن تلتمس منافذ لها في اجتاهات أخرى .ومن
خالل هذا السعي أحدثوا فنا ً يستطيع أن يدعي ـ بصرف النظر
عن محاسنه أو نقائصه األخرى ـ أنه واحد من أصفى الفنون التي
نعرفـــــــها « .وهو ـ أي روم الندو ـ يضع يديه على بعض مقومات
هذا الفن :التجريد اجلمالي اخلالص ،رفض التشخيص احتراما ً
للمنظور العقدي ،جتاوز الطبقية ،والقدرة على االنتشار اجلغرافي.
وهو يتحدث عن إبداعية اخلط العربي واملساحة الواسعة
التي غطاها في احلياة الفنية اإلسالمية بتعاشقه مع فن
الزخرفة «ذلك النظم املعقد لألشكال الهندسية والعناصر
النباتية املكيفة وفقا ً لطراز بعينه واخلطوط العربية.

النظم الذي انتهى إلى أن يصبح مبثابة «دمغة املصوغات» بالنسبة إلى
الفناإلسالميوالذيشغلحيزا ًهائالمنالعبقريةالفنيةفياإلسالم».
وهو يستنتج أن «العنصرين اللذين يشكالن احملتوى الرئيس
لفن الزخرفة العربي ـ النمط والكلمة ،الشكل واملعنى ـ
يفيدان على التعاقب مبدأ احلقيقة املادية ومبدأ احلياة ،وبكلمة
أخرى :مبدأ الوجود كما يراه اهلل ..وهكذا يصبح هذا الفن رمزا ً
حقيقيا ً ملوقف صاحبه من اهلل ومن العالم الذي يحيا فيه».
وثمة ملمح آخر يكتشفه (روم الندو) وهو يتحدث عن فن
الزخرفة واخلط ذلك اإليقاع املتوحد في حضارة اإلسالم بني الفنان
واملفكر والعالم ،ذلك العشق للتناغم والتناسق ،وذلك الولوع
بالنظام« :إن الفنان املسلم شارك املفكر والعالم املسلمني
ولوعهما بالنظام واجلدولة  Tabulationوالتناغم .فقد التمس
الفالسفة كما نعلم تفسيرات عقالنية خللق اهلل الكون ،ولم
تكن قلوبهم لتطمئن إالّ إذا أظهرت تفسيراتهم منطق التناغم
الكامل .أما الرياضيون وعلماء الفلك فالتمسوا أكمل شكل
من أشكال التناغم ،أعني املعادلة الرياضية .وبطريقة مماثلة
اهتم الفنان املسلم بتنسيق التصاميم واألمناط التي كانت
صفتها الهندسية الطاغية تساعد بصورة رائعة على النظم .»..
وبصمات اإلسالم ورؤيته للكون والعالم متتد في مجال الفن
لكـي تشمـل التكـوين املعمـاري نفسـه ،انطـالقا ً مـن املسجد
الذي هو البدء واملنتهى ،والذي اكتسب مالمحه األساسية من
طبيعة وظيفته التي أُريد له أن يؤديها ،وانتهاء باملدن اإلسالمية
املنتشرة في مشارق األرض ومغاربها  :بخارى وسمرقند ودلهي
وأصفهان وبغداد وأسطنبول ودمشق والقاهرة وفاس وقرطبة
وغرناطة وأشبيلية ،تلك التي وضعت حجارتها األساسية باسم
اهلل ،بدءا ً من أعماق تركستان وانتهاء باحلمراء في األندلس ،مرورا ً
بحافـات الصحراء حيث أقيمت املدن األولى مبواجهة حتديات
االمـتـداد والـفنـاء  :البـصرة والكـوفـة والفـسطاط والقيـروان…
يصف روجيه جارودي في كتابه املعروف (وعود اإلسالم) اجلامع بأن
«حجارته نفسها تكاد تصلي» وأنه «مركز اإلشعاع جلميع فعاليات
األمة اإلسالمية ،ونقطة االلتقاء جلميع فنونها» وأن (كل الفنون
واملسجد إلى الصالة ) .
في البالد اإلسالمية تؤدي إلى املسجد،
وجارودي مبالحظاته الدقيقة هذه
يؤكد االرتباط احلميم بني الرؤية
واملعمار ،وهي تذكرنا مبا سبق
وأن قاله (روم الندو)،

نشرها شكل البيوت والنفوس» .وهكذا «فإن اإلسالم وضع طابعه على
إطار احلياة اليومية ،وحتى عندما يكون الفن مطبقا ً في أمور دنيوية ،فإن
فن البالد اإلسالمية يبقى فنا ً مسلماً» بل إن غارودي يذهب إلى أبعد من
هذا وهو يعاين ذلك اإليقاع املتصادي العميق املتبادل بني اإلسالم وفنونه
كافة ،فيقول« :ال مندوحة لي من أن أشهد بتجربتي الشخصية :ذلك
أنني انطالقا ً من تأمل فنون اإلسالم ومساجده إمنا شرعت أفهم العقيدة
اإلسالمية بتأكيدها اجلذري على التعالي ،»..مشيرا ً إلى رحلة الصعود
للمسلم الفرد ولألمة اإلسالمية عبر محطات اإلسالم واإلميان والتقوى
واإلحسان ..إلى حركة اخلروج بالناس من ضيق الدنيا إلى سعتها..
و على الرغم من أن املعماريني املسلمني تأثروا بالنماذج الرومانية
والفارسية والبيزنطية فإنهم «مع ذلك ُو ّفقوا دائما ً إلى إبداع آثار
ال ريب في سمتها اإلسالمية اخلالصة» .ومتكنوا من امتصاص
عناصر منبثقة من أشد الينابيع تنافرا ً لكي يدمجوها في
تركيب  Synthesisجديد متجانس .ليس هذا فحسب ،بل إنهم

عادوا لكي يعطوا األمم األخرى الكثير من إبداعاتهم املعمارية
فيما حتدث عنه الباحثون ومؤرخو الفن فأطالوا احلديث.
باختصار شديد ،فإن فن املعمار اإلسالمي ،ارتبط بشكل
حميم ،وكما هو احلال بالنسبة للعديد من مفردات احلضارة
اإلسالمية ،برؤية هذا الدين األمر الذي دفع (أوليغ غرابار) إلى
من «أن حافزا ً ال إراديا ً نحو دمج السماوات دمجاً رمزيا ً في بيت العبادة ،القول بأنه «نقل بصري لرؤية العقيدة اإلسالمية الكونية».

هو الذي قاد املسلمني إلى تبني القبة وإلى إتقانها حتى الكمال.
وفي إمكاننا القول بأن املكعب والقبة معا ً ميثالن رمزا ً كامالً ملاهية
اإلسالم :وحدة العاملني املنظور وغير املنظور  ،عاملي األرض والسماء».
وبعبارة جاك ريسلر ،وهو يرى ويسمع إيقاع العقيدة في املعمار:
«في املسجد ينبض قلب اإلسالم ..وفي أرجائه يحس املرء إحساسا ًحيا ًأنه
بحضرةاهلل.احلقأنهالشيءفياملسجدإالّالبساطةواجلمالوالتجانس».
وفيما كان بناء املساجد ينتشر شرقا ً حتى بلغ الصني ،وغربا ً حتى
وصل األندلس «كان منط البناء يتأثر بعناصر محلية من غير أن تتبدل
خطته األساسية تبدال ً يُذكر .وملا كان املسجد مكانا ً للعبادة فإن بناءه
عموما ً ظل معبرا ً عن اإلسالم تعبيرا ً عظيماً .وأما في أثناء تطوره في
التاريخ فإنه كان صورة مصغرة لتطور الثقافة اإلسالمية ،تلك الثقافة
التي كان املسجد تعبيرا ً صحيحا ً عنها ـ فيما يتعلق باألمم اخملتلفة
ـ إذ هو ميثل بصورة ملموسة ذلك التفاعل بني اإلسالم و جيرانه».
ليس اجلامع وحده ،وإمنا املعطيات املعمارية كافة كانت تخفق بالنبض
نفسه وتعبر عن رؤية إسالمية أصيلة ومتميزة .وعلى أية حال ،كما
يؤكد مؤرخ الفن املعروف جورج مارسيه فإنه «يكاد ال يوجد في البالد
اإلسالمية منشآت عامة أو خاصة ال حتمل طابع الدين ،فلقد تغلغل
اإلسالم في احلياة البيئية ،كما دخل حياة اجملتمع ،وصاغت الطبائع التي
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موسيقى ( القوالة ) الصوفية
يف القارة اهلندية

أُسرة اجمللة

موسيقى القوالي  :كلمة تعين القول أو الكلمة اليت متثل الصوت الروحي ..

واملبادئ الرئيسية هلذا الفن الصويف يف االستماع  ،الصوت والكلمات ،وهو فن يتم
متريره وتوارثه أبًا عن جد  ،قادر على لفت انتباه مجهوره وتعزيز إحساسه ليتمكن
من فهم مضامني الرسالة اخلفية ..

يعود أصل فن إنشاد ( القوالي ) في شبه القارة
الهندية إلى استيطان الطرق الصوفية وانتشارها
في تلك اجلهة خاصة ابتداء من القرن الثامن عشر
هذا األسلوب ابتدع أوال ً على يد الصوفي الشاعر عامر
خسرو في القرن الثالث عشر  ،وكان عبارة عن سماع
يحمل خصوصيات الثقافة اإلسالمية الهندية ،مع
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وجود تأثيرات للموسيقى الهندستانية في اإليقاعات
والنغمات مثل نظام ( الراجا ) وإيقاعات ( كهراوا )
و ( دادرا ) .
البذرة األولى لفن القوالي توجد في ضريح نظام الدين
عولية املسمى عادة ( داربار )  ،والذي كان أستاذا ً للشاعر
عامر خسرو  .ففي كثير من أمكنة ( داربار ) املنتشرة

في باكستان تنعقد بصفة منتظمة مواسم إلحياء
ذكرى الشيوخ تسمى ( أورس ) وكذا أيام اخلميس
واجلمعة وتشمل جلسات إلنشاد ( القوالي ) من طرف
فنانني يتناقلون وراثة هذا األسلوب واحلفاظ عليه جيالً
إثر جيل .ويرجع إلى الفنان الكبير املرحوم نصرت
فاحت علي خان ،املنحدر من الهور ،فضل التعريف بهذا
الفن عبر العالم .وهو الفن الذي حتتل فيه الكلمات
ومعانيها أهمية تفوق أحيانا ً أهمية النغمة  ،وتثار
فيه مدائح النبي صلى اهلل عليه وسلم وصهره اإلمام
علي كرم اهلل وجهه في قصائد كبار الصوفية مثل
ابن الفارض وجامي وجالل الدين الرومي .
تتكون اجملموعة من منشد قائد ( املهري ) يعقبه منشد
الحق وتدعمه مجموعة من اإليقاعات القوية لفنانني
يدقون على الطبلة وعلى طبل ( الدالق ) الشعبي ،
مع إنشاد جماعي لستة أو ثمانية أشخاص يرددون
مقاطع مصحوبة بتصفيق األيدي .
ومتزج فرقة القوالي الباكستانية بني غناء قصائد
صوفية باللغة العربية والفارسية والهندية واألوردية
والبنغالية ولغات أخرى مبصاحبة موسيقى القوالي
الصوفية الكالسيكية التي ينهض مبوسيقاها مؤدي
وعازفو آلة أرمونيم ومؤدين آخرين وضاربي إيقاع ،
يأخذ أداؤهم الصوفي املتلقي إلى صفوة
اإلميان النابع من حاالت التجلي.
تستهل الفرقة أداءها بابتهاالت منها
حديث الروح لألرواح ممزوجا ً بتنويعات حلنية
مختلفة ويبدأ الغناء خفيفا ً وهادئا ً يتصاعد
إلى مستوى عال حتى يرتقي أعضاء
الفرقة بالنغم لدرجة كبيرة ويتوحد
الصوت جملة واحدة ليشبه الغناء
احلداء  .ومحور غنائهم هو اهلل
ومن وحيه تتجلى أصوات املنشدين
لتتجرد من شوائبها األرضية ،
وترتفع بارتقاء صوفي في حوار
مؤنس ومتناغم ويستمر التجوال
ليؤدوا قصائد عن مدح الرسول
( صلى اهلل تعالى عليه وسلم )

وعلي بن أبي طالب كرم اهلل وجهه واحلسنني عليهما
السالم .
وفي كل مرة تتجول الفرقة في برامجها الغنائية بني
فقرات غنائية مختلفة تلون فيها أداءها الثري الطافح
بالصوت املنتشي والفسحات الطربية الناشئة عن
الكلمات العربية واجلمل ذات امللمح الديني والتي
كانت توسع مساحة األداء بني أفقي يعتمد موسيقى
آلة األرمونيم الشبيهة باألكورديون وعمودي استند
على اإليقاع الذي يصطحب الصوت وقوته إلى حاالت
النشوة الناجتة عن اللحن امللهم وروحية الصوت
القوي .
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وفود

وفد الطريقة
الكسنزانية لإلرشاد
يف املغرب
مهما كانت مهمة اإلرشاد شاقة ومضنية إال أن حالوة
مثرته وطالوة مضمونه متحو مشقته وجتلي
ضناه وخصوصًا إذا كان ال يبتغى فيه األجر من
أي موجود إال من رب الوجود الذي أمر مجاعة
من عباده املخلصني بالدعوة إليه ومجع اخللق
على ذكره وتوحيده وحمبته فقال تعاىل يف
َكن ِّم ُ
كتابه الكريم َ { :وْلت ُ
ون ِإ ىَل
نك ْم ُأ َّم ٌة َي ْد ُع َ
الخَْيرْ ِ  ( } . . .آل عمران  ، ) 104واخلري هنا يقتضي
مجيع أعمال الرب اليت تنفع العباد يف دنياهم
وأخراهم ومن هذا التوجيه الرباني وجه حضرة
الشيخ حممد الكسنزان احلسيين ( قدس سره ) ،
وفدًا كسنزانيًا لإلرشاد يف دولة املغرب العربي .

يضم الوفد مجموعة من اخللفاء وهم اخلليفة يوسف حسن

وبعد عودة الوفد من زيارته استمر التواصل مع اجملازين

صالح والدكتور عبد الرحمن أحمد واخلليفة وسام القاضي

باالرشاد عبر البريد االلكتروني مع مكتب اإلرشاد واإلعالم

وحني وصول هذا الوفد املبارك امليمون إلى الدار البيضاء .

اخلاص بالطريقة وهلل احلمد واملنة وعليه الت ُّْكالن .

نظم محاضرات إرشادية في عدد من مساجدها ومت تلقني
عهد الطريقة لعدد من الراغبني سلوك املنهج الصوفي
القادري الكسنزاني ثم انتقل الوفد إلى مدينة الرباط ومكث
عدة أيام هناك لغرض الدعوة واإلرشاد  ،بعدها واصل انتقاله
إلى مدينة مكناس وهي من املدن املغربية القدمية وابرز ما
فيها دار اآلثار حيث معالم ملوك وأمراء املسلمني وجرت أيضا ً
في هذه املدينة املباركة محاضرات إرشادية تخص الطريقة
القادرية الكسنزانية ولُ ِق َّن عدد من الناس عهد الطريقة ،
ثم زار الوفد مدينة فاس وألقى أ ْعضا ُؤه عدد من احملاضرات
اإلرشادية في مساجدها  ،وقد مت فتح زاوية للطريقة في مدينة
( وجدة )  ،حيث يقوم باإلشراف على الزاوية خليفة عبد الوهاب
بن يحيى  ،وكذلك مت فتح زاوية أخرى للطريقة في مدينة
( خريبكة ) حيث يقوم باإلشراف عليها اخلليفة حسن شهاب
صالح .
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ملف العدد

الشيخ احلبيب العجمي
( قدس سره )

تعرض اجملتمع اإلسالمي بعد اخلالفة الراشدة
إىل هزات عنيفة  ،وإىل خطر املادية اجلارف
واالحنطاط اخللقي والروحي  ،وقد قّيض اهلل
هلذه األمة رجا ًال خملصني  ،ودعاة مؤمنني ،
وقفوا يف وجه هذا اخلطر  ،وعارضوا هذا
التيار بكل ما عندهم من قوى ومواهب  ،ومنعوا
عددًا كبريًا من املسلمني من أن جترفهم املادية
وتستعبدهم الشهوات  ،واستطاعوا أن يبطئوا
من سري هذا التيار  ،وحيدوا من قوته وينقذوا
من جلته من استمع إليهم أو جالسهم وتأثر
بدعوتهم .
إن ألمثال هؤالء الرجال فض ًال ال ينساه اإلسالم ،
وال يغمطه التأريخ  ،ألنهم كانوا سببًا وعام ًال قويًا
يف استمرار اإلسالم الروحي واخللقي الذي هو
أهم من استمرار هذه األمة النسلي والسياسي .

بدايته 

كان حسن التربية والسياسية  ،وافر الهمة والرياسة  ،مجاب
الدعوة  ،محافظا ً على اخللوة الكتساب اجللوة  ،وكان من التجار
ساكني البصرة .
وسبب إقباله على اآلجلة وانتقاله
عن العاجلة  :أنه حضر مجلس
الشيخ البصري ( قدس سره )
فالتفت إليه فوعظه  ،فوقعت
موعظته من قلبه  ،فخرج عما كان
ميلك وف ّرقه في سبيل اهلل حتى لم
يبق معه شيء  ،فجعل يستقرض على اهلل
عز وجل إلى أن كان منه ما كان  ،وجد واجتهد .
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من كالمه 

إن الشيطان ليلعب بالق ّراء كما يلعب الصبيان باجلوز .
وقال  :ال تقعدوا فراغا ً فإن املوت يليكم .
وقال  :إن من سعادة املرء إذا مات ماتت معه ذنوبه .
وكان يخلو في بيته ويقول  :ال ق ّرة عني ملن لم تق ّر عينه بك  ،وال فرح
ملن لم يفرح بك  ،وعزتك وجاللك إنك تعلم أني أحبك  ،وأنت فعلت
ذلك بي .

سخاؤه وكرمه 
عن أبي بكر محمد بن جعفر املؤدب عن إسحاق بن إبراهيم  ،عن علي
بن مسلم  ،عن سيار  ،عن جعفر  ،قال  ( :كنا ننصرف من مجلس
ثابت البناني  ،فنأتي حبيبا ً أبا محمد  ،فيحث على الصدقة  ،فإذا
وقعت  ،قام فتعلق بقرن معلق في بيته  ،ثم يقول  :ها قد تغذيت
وطابت نفسي  ،فليس في احلي غالم مثلي  ،إال غالم قد تغذى قبلي
وقدرت فهديت  ،وأعطيت
سبحانك وحنانيك !! خلقت فسويت ّ .
فأغنيت  ،وأفنيت وعافيت  ،وعفوت وأعطيت  ،فلك احلمد على ما
أعطيت  ،حمدا ً كثيرا ً طيبا ً مباركا ً  ،حمدا ً ال ينقطع أواله  ،وال ينفد
أخراه  ،حمدا ً أنت منتهاه  ،فتكون اجلنة عقباه  ،أنت الكرمي األعلى ،
وأنت جزيل العطاء  ،وأنت أهل النعماء  ،وأنت ولي احلسنات  ،وأنت
خليل إبراهيم  ،ال يخفيك سائل وال ينقصك نائل  ،وال يبلغ مدحك
قول قائل  ،سجد وجهي لوجهك الكرمي  ،ثم يخر فيسجد ونسجد
معه  ،ثم يفرق الصدقة على من حضر من املساكني ) .
كان احلبيب تاجرا ً نشيطا ً  ،اشتغل في أسواق البصرة  ،فامتاز عن
أقرانه التجار بصدق املعاملة واإلخالص  ،فجمع من املال ما لم
يحصل لغيره  ،حتى غدا من كبار التجار الذين يتوقف عليهم
نشاط السوق وحركته  ،وبقدر ما كان ميلك من أموال  ،أنفقه كله
في سبيل اهلل ليشتري به نفسه من اهلل عز وجل استجابة لقوله
تعالى  ( :إن اهلل اشترى من املؤمنني أنفسهم وأموالهم بأن لهم
اجلنة )  .فعن خلف بن الوليد قال  ( :اشترى حبيب الفارسي نفسه
من ربه أربع مرات بأربعني ألف درهم  ،تصدق بعشرة آالف في أول
النهار  ،وقال  :يا رب !! شريت نفسي منك بهذا  ،ثم اتبعها بعشرة
آالف أخرى  ،فقال  :إلهي !! إن قبلت تلك فهذه شكر لها  ،ثم أخرج
عشرة آالف الثالثة  ،فقال  :إلهي !! إن لم تقبل مني األولى والثانية
فاقبل هذه !! ثم أخرج عشرة آالف الرابعة  ،فقال  :إلهي ! 1إن كنت
قبلت الثالثة فهذه شكر لها !! ) .

خوفه وبكاؤه 

كان احلبيب ممن يخشى اهلل حق خشيته  ،ويعظمه حق تعظيمه ،
لذا قد طلق الدنيا وما فيها  ،وعزف عن أطاييبها ومباهجها  ،ترك
جتارتها وانشغل بتجارة اآلخرة  . .انشغل بحب اهلل  ،وأنس مبناجاته
يخلو في بيته ليتوجه إلى مواله  ،ويرفع أكف الضراعة ليقول :
( اللهم !! ال قرة ملن لم تقر عينه بك  ،وال فرح ملن لم يفرح بك ،
وعزتك وجاللك !! إنك تعلم أني أحبك  ،وأنت فعلت ذلك بي )  .وعن
عبد اهلل بن أحمد بن حنبل  :قال  :أخبرت عن سيار بن جعفر  ،قال
 ( :كان حبيب أبو محمد رقيقا ً  ،كثير البكاء  ،فبكى ذات ليلة بكا ًء
شديدا ً  ،فقالت له زوجه عمرة بالفارسية  :لم تبكي يا أبا محمد
؟!! فقال لها  :دعيني ! فإني أريد أن أسلك طريقا ً لم أسلكه من
قبل ) .
فكانت أمثال هذه اللحظات من إثارة املشاعر نقطة التحول في
حياة هذا الزاهد الذي عرف اهلل حق معرفته  ،فعبده حق عبادته
يتذكر ربه ومواله فيبكي  . .ويبكي  ،ويزداد نحيبه كلما شعر
بالتقصير في حق اهلل فعن إسماعيل بن زكريا  ،وكان جارا ً حلبيب ،
قال  ( :كنت إذا أمسيت سمعت بكاءه  ،وإذا أصبحت سمعت بكاءه
فظننت أنه أصابه شيء من ضيق الدنيا  ،فآمله ذلك  ،فأتيت أهله ،
فقلت  :ما شأنه يبكي إذا أمسى  ،ويبكي إذا أصبح !!؟ قال  :فقالت
 :يخاف واهلل إذا أمسى ال يصبح وإذا أصبح ال ميسي ) .
وعن عبد اهلل ابن أحمد بن حنبل  ،عن هارون بن معروف  ،قال :
وسمعت أبي يحدث به عنه  ،قال  ( :سمعت حبيبا ً أبا محمد يقول
إلي من
 :ألن أكون في صحراء ليس علي إال ظلمة وأنا بإزاء ربي أحب ّ
جنتكم ) .
وكان رضي اهلل عنه من أروع ما يتمناه أن يخرج من الدنيا كما
دخلها  ،ال له وال عليه  ،فيقول  ( :إن من سعادة املرء إذا مات ماتت
ذنوبه معه ) .
ومن حسن حظه أن تكون زوجه عمرة من صاحلات النساء  ،وممن
تعينه على حسن العبادة  ،ودوام الطاعة  ،ففي يوم من األيام ألم
باحلبيب نوع من اإلعياء أثقل عليه نومه  ،فكانت زوجه عمرة في
مثل هذه اللحظات خير من يثير في نفسه روح االستنفار إلى اهلل ،
فتوقظه من سباته العميق ليستقبل يومه في طاعة الرحمن .
فعن احلسني بن عبد الرحمن ،
قال  ( :حدثني بعض أصحابنا
قال  :قالت امرأة حبيب أبي
محمد  ،وقد انتبهت ليلة وهو
نائم  ،فانبهته في السحر ،
وقالت له  :قم يا رجل !! فقد
ذهب الليل وجاء النهار  ،وبني
يديك طريق بعيد  ،وزاد قليل
وقوافل الصاحلني قد سارت
قدامنا ونحن قد بقينا )  .ومما
يروى عنها أيضا ً ( كانت تقوم
الليل كله فإذا جاء السحر ،
قالت لزوجها  :قم يا رجل !!
قد ذهب الليل وجاء النهار ،
وانقض كوكب املأل األعلى ،
وسارت قوافل الصاحلني  ،وأنت
متأخر ال تدركهم ) .

ومن كراماته 
أن رجالً شكى إليه دينا ً فقال  :اقترض وأنا
ضامن  ،فأتى رجالً فأقرضه خمسمائة
درهم وضمنها أبو محمد  ،فطولب عند
االستحقاق  ،فقال لرب الدين  :غدا ً إن
شاء اهلل تعالى تصل إليك  ،فتوضأ أبو
محمد ودخل املسجد ودعا اهلل تعالى ،
وجاء الرجل  ،فقال له حبيب  :اذهب فإن
وجدت في املسجد شيئا ً فخذه  ،فذهب
فإذا في املسجد صرة فيها خمسمائة
درهم فوزنها فوجدها زائدة  ،فأخبره
بذلك  ،فقال  :اذهب هي لك  ،الذي وزنها
وزنها راجحة .
وعجنت أمه فذهبت جتيء بنار لتخبزه
فأتاه سائل فأعطاه العجني  ،فجاءت
فقالت  :أين العجني ؟ فقال  :ذهبوا
يخبزونه  ،فأكثرت عليه  ،فأخبرها ،
فقالت  :ال بد من شيء نأكله  ،فإذا برجل
ال يُعرف جاء بجفنة عظيمة مملوءة خبزا ً
وحلما ً  ،فقالت  :ما أسرع ما ردوه عليك

وقد خبزوه وجعلوا معه حلما ً  .وكان يأخذ
متاعا ً من التجار فيتصدق به فأخذ مرة
فلم يجد ما يوفيه  ،فقال  :يا رب ! إن
الناس يحسنون ظنهم بي وأنت فعلت
بي ذلك من سترك علي  ،فال تخلف
ظنهم بي فينكسر وجهي عندهم ،
ثم دخل داره  ،فإذا هو بجوالق من األرض
إلى سقف البيت مملوءة دراهم فقال :
يا رب ليس أريد هذا  ،فأخذ حاجته وترك
البقية .
وقال له رجل  :لي عليك ثلثمائة  ،قال
 :من أين ؟ قال  :لي عليك  ،قال  :اذهب
إلى غد  ،ثم قال  :اللهم إن كان صادقا ً
فأد إليه  ،وإال فابتليه في بدنه  ،فجيء
به محموال ً مفلوجا ً  ،فقال  :التوبة  ،قال
 :اللهم إن كان صادقا ً فعافه  ،فكأمنا
نشط من عقال .
وآذاه رجل وأغلظ عليه فرفع يديه إلى
السماء وقال  :اللهم إن هذا قد شغلنا

انتقاله 

عن ذكرك فأرحنا منه فخر ميتا ً  .وأصاب
الناس مجاعة فاشترى دقيقا ً وسويقا ً
بنسيئة  ،وعمد إلى خرائط فخاطها
ووضعها حتت فراشه  ،ثم دعا اهلل عز
وجل  ،فجاء أرباب الديون بعد مدة
يطلبون الثمن  ،فأخرج تلك اخلرائط
وقد امتألت  ،فقال لهم  :زنوا فوزنوا
حقوقهم .
ً
وجاءه رجل فاشتكى وجعا في رجله
وسأله أن يدعو له  ،وكان في مجلسه
فلما تف ّرق الناس أخذ املصحف وع ّلقه
في عنقه  ،وقال  :يا اهلل ! ال تسود وجه
حبيب  ،ثم قال  :اللهم عافه حتى
ينصرف وال يدري في أي رجليه كان
الوجع  ،فوجد الرجل العافية في احلال
فسألوه  :في أي رجليك كان الوجع ؟
فقال  :ال أدري .
وكان يرى بالبصرة يوم التروية ويرى
بعرفة عشية عرفة .

جزع عند املوت جزعا ً شديدا ً وقال  :أريد أن أسافر سفرا ً ما سافرته قط  ،وأسلك طريقا ً ما سلكته قط  ،وأريد أدخل حتت التراب
فأبقى حتته إلى يوم القيامة  ،ثم أوقف بني يدي اهلل فماذا أقول ؟!
وكان مشغوال ً بالتعبد فلم يعرف له
رواية ( قدس سره العزيز )  ،وإمنا نسب إلى
العجم لبقاء لكنة لسانه حتى لم يقدر
على جتويد القرآن  ،نقل أنه كان يقرأ احلاء
هاء في احلمد هلل رب العاملني .
وكان يقول  :إني وإن كان لساني عجميا ً
لكن قلبي عربي .
انتقل إلى جوار ربه سنة خمسني
وعشرين ومائة في البصرة  ،ومقامه بها
رضي اهلل عنه .
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الشيخ السري السقطي 
تارك الغفلة

هو أبو احلسن السري بن املغلس
السقطي  ،خال أبي القاسم اجلنيد
وأستاذه  ،وهو من أقطاب الصوفية
ذكره أبو نعيم األصبهاني يف
( حلية األولياء ) قائ ًال عنه  ( :ومنهم
العلم املنشور واحلكم املذكور شديد
اهلدي  ،محيد السعي  ،ذو القلب
التقي  ،والورع اخلفي  ،عن نفسه
راحل  ،وحلكم ربه نازل )  .وهو
إمام البغداديني  ،وشيخهم يف وقته
 ،وهو أول من تكلم – ببغداد – يف
لسان التوحيد  ،وحقائق األحوال .

كيف سلك طريقالتصوف ؟

كان السري السقطي حانوتيا ً  ،وكانت قد تفشت في زمنه ظواهر
االستغالل  ،والظلم  ،وسوء املعاملة  ،فكان حصول الفقير على
رزقه محفوفا ً بالشبهات  ،ويبدو أن بذرة الرفض لتلك الظواهر
هي التي هيأته نفسيا ً للتأمل واالعتكاف  ،واالنقطاع عن أهل
السوق  ،ومن معهم من فصائل األغنياء واألمراء وقراء األسواق ،
الذين اشمأزت نفسه من مجاورتهم  ،والعالقة معهم .
لزم السري السقطي بيته  ،بعد أن هجر السوق  ،وكان ال يخرج إال

لصالة اجلماعة واجلمعة  ،وكان يقول  ( :من أراد أن يسلم له دينه
ويستريح بدنه ويقل غمه من سماع الكالم الذي يغمه  ،فليعتزل
الناس ألن هذا زمان عزلة ووحدة ) .
ويروى عنه أنه مرت به جارية  ،معها إناء  ،فسقط منها وانكسر ،
فبادر السري السقطي إلى تقدمي ( شيء ) لها من دكانه بدل ذلك
اإلناء  ،وكان معروف الكرخي واقفا ً فرأى ذلك وأعجبه ما صنع فقال
له  ( :بغض اهلل إليك الدنيا ) .

العبادة وجوهر آراءه

يعد السقطي عابدا ً زاهدا ً  ،وكان يلتف حوله خلق كثير  ،وقد خشي
أن يكون اعتياد الناس اجمليء إليه في أوقات الصالة  ،وفي أماكنه
املعتادة نوعا ً من الرياء  ،أو مؤديا ً إليه  ،لذلك عمد إلى تغيير أماكن
صالته  ،واالنتقال من مكان إلى آخر .
فقال  ( :إني إذا نزلت أريد صالة اجلماعة أذكر مجيء الناس إلي فأقول
 :اللهم هب لهم عبادة يجدون لذتها تشغلهم بها عني . .
ويروي اجلنيد عن خاله السري السقطي قوله  ( :خفيت علي علة
ثالثني سنة  ،وذلك إنا كنا جماعة تبكر إلى اجلمعة  ،ولنا أماكن قد
عرفت بنا  ،ال نكاد أن نخلو عنها  ،فمات رجل من جيراننا يوم اجلمعة

فأحببت أن أشيع جنازته  ،فشيعتها وأضحيت عن وقتي ثم جئت
أريد اجلمعة  ،فلما أن قربت من املسجد قالت لي نفسي  :اآلن يرونك
علي  ،فقلت لنفسي
وقد أضحيت وتخلفت عن وقتك  ،فشق ذلك ّ
أراك مرائية منذ ثالثني سنة وأنا ال أدري  ،فتركت ذلك املكان الذي
كنت آتيه  ،فجعلت أصلي في أماكن مختلفة لئال يعرف مكاني
هذا أو نحوه ) .
إن معرفته الصوفية  ،كانت مبنية على ارتباط علم الباطن بحكم
الشريعة الظاهر  ،وكان يقول  ( :من ادعى باطن علم ينقض ظاهر
حكم فهو غالط ) .
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احملب الصادق
ويعني ترك الغفلة انفراد الوجد اإللهي بالقلب  ،فال يعود يشغل
القلب شاغل غير اهلل  ،فإن دخل القلب [ شيء ] أبعده عن الذكر ،
ولو إلى حلظات  ،فإن ذلك من الغفلة .
ومن شدة عشقه اإللهي  ،ومتكن احلب من نفسه  ،أصيب جسده
بأشد العناء  ،مما يؤكد على قطعه خطوات صبور على طريق حتقيق
الفناء توخيا ً للقرب .
ويروي عنه اجلنيد  ( :دفع لي السري رقعة وقال هذه خير لك من
سبعمائة فضة  ،فإذا فيها :
وملـا ادعـيت احلـب قالـت كذبتــني
فما لي أرى األعضاء منك كواسيا
فما احلب حتى يلصق الظهر باحلشا
وتذبـل حـتــى ال تـجيـب املناديا
وتنحل حـتى ال يبـقي لـك الـهـوى
سوى مقلة تبكـي بـها وتنـاجـيا
لقد حتقق في ( سري ) كل ذلك  ،واجلنيد شاهد عيان على ما نقول
بل ينقل ذلك إلينا بصدق وإخالص  ،فهو القائل  ( :كنت يوما ً عند

السري بن مغلس وكنا جالسني وهو متزر مبئزر فنظرت إلى جسده
كأنه جسد سقيم دنف  ،مضنى كأجهد ما يكون  ،فقال لي  :انظر
إلى جسدي هذا  ،لو شئت أن أقول أن ما بي من احملبة لكان كما أقول
وكان وجهه أصفر  ،ثم أشرب حمرة  ،حتى تورد  ،ثم اعتل  ،فدخلت
عليه أعوده  ،فقلت له  :كيف جتدك ؟ فقال :
كيف أشكو إلى طبيـبي ما بي
والذي قد أصابني من طبيــبي
فأخذت املروحة أروحه  ،فقال لي  :كيف يجد روح املروحة من جوفه
يحترق من داخل  ،ثم أنشأ يقول :
القلب محترق والدمع مـستبق
والكرب مجتمع والصبر مفترق
كيف القرار علـى من ال قرار له
مما جناه الهوى والشوق والقلق
يا رب إن كان شيء لـي به فـرج
علي بـه مـا دام بي رمـق
فامنن ّ

اهلارب من احلجب

الصابر على املكاره

إن إنغماز نفس السقطي وقلبه باحلب اإللهي من خالل الرياضات
واجملاهدات والعبادات  ،والزهد الشديد  ،هو وسيلته إلنقاذ روحه
من الذل  ،ذل احلجاب  ،ألن طموحه هو احلصول على رضوان اهلل
وانفتاح باب الرحمة اإللهية  ،واألنس باهلل  ،برفع احلجاب  ،وأوله
حجاب الذات  ،فكان يردد الدعاء  ( :اللهم ما عذبتني بشيء فال
تعذبني بذل احلجاب )  .فقهر الذات هو املدخل إلى عالم الصفاء
والرؤيا واملساررة .

ويعلم احلب الصبر على البالء  ،واجتياز أصعب االمتحانات  ،ألن رفع
احلجاب يقتضي ترك الشهوات والرغائب  ،وجتنب الركون إلى الدنيا
وكان السري السقطي يربط ( لزوم الباب ) بالصبر على املكاره .
وهو يقول عن معنى الصبر  ( :أن تكون مثل األرض حتمل اجلبال وبني
آدم  ،وكل ما عليها  ،ال تأبى ذلك وال تسميه بالء  ،بل تسميه نعمة
وموهبة من سيده  ،ال يراد فيها أداء حكم بها عليه ) .

املتيقظ برتك الغفلة
إن ترك الغفلة  ،هو االستغناء عنها باليقظة الساهرة التي
تتحرك مع احلب اإللهي كتحرك زهرة عباد الشمس وراء نور
الشمس .
واالستقامة على أمر اهلل هي اليقظة الدائمة  ،التي تنبع منها
يقظات العقل املؤمن  ،والوجدان التقي  ،والنفس الهيمانة
باحلق .
وقد قال السري السقطي  ( :خمس من كن
فيه فهو شجاع بطل  :استقامة على أمر
اهلل ليس فيها روغان  ،واجتهاد ليس معه
سهو  ،وتيقظ ليس معه غفلة  ،ومراقبة
اهلل في السر واجلهر ليس معه رياء  ،ومراقبة
املوت بالتأهب ) .

اخلائف األواب
وقد اغتنت حكمة السري السقطي من جراء يقظته الدائمة  ،في
حبه اإللهي  ،وشأنه شأن أي حكيم عالم  ،كان احلزن قاعدة ألفكاره
وهو حزن من يجاهد من أجل إرضاء محبوبه  ،واخلوف من عدم جناحه
في ذلك .
إنه خائف من أن ال ينال الرضوان اإللهي  ،ولذلك فهو في التضرع
األبدي  ،أمالً في إحراز نصيب من الشفاعة اإللهية .
لقد كانت مجاهدة السري السقطي ضد الغفلة  ،قد سارت به
في طريق اخلوف الدائم من الغفلة  ،فكانت مقاماته مقامات خائف
حزين  ،يبكي متضرعا ً  ،في الليل والنهار فال عجب أن كان يردد بيت
الشعر :
ما في النهار وال في الليل لي فرج
فما أبالي أطال الليل أم قصرا
شيء ( أو
إن خوفه ال يسكن بعالمة  ،وكيف تسكن نفسه إلى
ٍ

عالمة ) وقد تعلم أن ذلك سكون إلى ما سوى اهلل  ،وعبودية إلى
ما عداه ؟ !
ً
قال السري السقطي  ( :لو أن رجال دخل إلى بستان فيه من جميع
ما خلق اهلل من األشجار عليها جميع ما خلق اهلل من األطيار ،
فخاطبه كل طير منها بلغته  ،وقال  :السالم عليك يا ولي اهلل
فسكنت نفسه إلى ذلك كان في يديها أسيرا ً ) فلم يعد صدق
اإليتاء يستغفله وينسيه وجهته اإللهية  ،التي ال شريك لها .
إن نفسه كانت مشغولة عن الناس  ،كما ذكر ( إن في النفس لشغالً
عن الناس  ،ولكن نفسه – أيضا ً – مشغولة عن نفسها باهلل ،
ولذلك متنى أن تتجمع في نفسه أحزان الدنيا  ،كيما ال تفسده
فرحة دنيوية  ،تبعده عن حبه اخلالد  ،الذي يسقيه بحزن الفؤاد .
قال السري  ( :وددت أن حزن اخللق كلهم ألقي علي ) إن تنظيم
عالقة النفس بالبدن  ،هو واجبه األول واألخير  ،والبدن رغم أنه
مصدر اللذائذ والشهوات واملتع  ،فإنه يستحق الشفقة ألن نهايته
مأساوية بالنتيجة  .لذلك كان يود لو تشفق النفس على البدن ،
فقال في مقارب ٍة تشبيهية رائعة  ،ال يتعاطاها إال املصلح املربي :
( لو أشفقت هذه النفوس على أبدانها شفقتها على أوالدها لالقت
السرور في معادها ) .

العامل العارف
إن االجتهاد [ ليس معه سهو ] هو دعوة إلى العلم النافع  ،الذي رأى
فيه السري السقطي خصلة أساسية من بني خمسة خصال فيما
عداها  [ ،كل الدنيا فضول ] وهذه اخلصال اخلمس هي  :اخلبز الذي
( يشبع )  ،واملاء الذي ( يروي )  ،والثوب الذي ( يستر )  ،والبيت الذي
( يكن )  ،والعلم الذي ( يستعمل ) .
قال السري السقطي :
( كل الدنيا فضول إال خمس خصال  :خبز يشبعه  ،وماء يرويه  ،وثوب
يستره  ،وبيت يكنه  ،وعلم يستعمله ) وعن مكانة العلم  ،فإن
السقطي أفرد له مكانة خاصة هي األولى من بني اخلصال ( األربع )
التي ترفع العبد  ،قائالً :
( أربع خصال ترفع العبد  :العلم  ،واألدب  ،والفقه  ،واألمانة ) .
أي ان صوفيته لم تدفع به إلى زاوية االعتكاف والعزلة واالنقطاع
عن الناس  ،على الصعيدين الفكري والسلوكي  ،فقد كان اهتمامه
بالعلم واألدب  ،وباألخالقيات االجتماعية دليالً على قوة نزعة
اإلصالح االجتماعي لديه  ،وهي نزعة تهدف إلى ترقية اجملتمع علميا ً
وأديبا ً وأخالقيا ً .

واقعيته وآراءه اإلصالحية
وكان يقول  ( :رأيت الفوائد ترد في ظلم الليل ) .
فمن صفاته أنه أخالقي  ،مصلح  ،مييل إلى الواقعية  ،وهو بذلك
يختلف عن [ النماذج ] املتصوفة الهاربني من الواقعية هربا ً انخالعيا ً
قاسيا ً .
فالسري السقطي يالئم بني طريقته الصوفية وأفكاره اإلصالحية

وآرائه الواقعية مالءمة شديدة تقربه من صورة الزهاد املسلمني في
أوائل العصر اإلسالمي األول .
إن قوله  ( :كل الدنيا فضول إال خمس خصال  :خبز يشبعه  ،وماء
يرويه  ،وثوب يستره  ،وبيت يكنه  ،وعلم يستعمله ) – والذي ذكرناه
من قبل – هو تشخيص صائب للحاجات املادية والروحية والعقلية
األساسية للمجتمع وللفرد معا ً  ،وهي تشكل جماع اهتمامات
املصلحني في كل العصور  ،وهي – أصالً – جملة مطالب الناس في
جميع األزمان .

الناقد للتز ّمت والتش ّدد

كما أن السري السقطي أفرز للعلم أولوية املكانة في اخلصال األربع
التي ترفع العبد  ،فإنه حث على أن يقوم العلماء مبهمتهم في
التوعية  ،والتربية  ،وتشجيع احلوار من أجل احلقيقة .
فالعالم ليس مجرد شخص معني بكتبه ومؤلفاته  ،وال يحقق له
االنقطاع عن واجب اإلصالح العقلي واألخالقي واالجتماعي  ،فالعلم
عمل وممارسة واستعمال .
قال السري السقطي  ( :سئل حكيم من احلكماء  :متى يكون
العالم مسيئا ً ؟
قال  :إذا كثر بقبابه وانتشرت كتبه وغضب أن يرد عليه شيء من
قوله ) . .
ولعله – في ذلك – كان يوجه النقد إلى رجال الفقه املتزمتني  ،الذين
أحصيت لهم مؤلفاتهم إحصاء املباهاة واملفاخرة  ،وتعالوا على
اجملتمع  ،وحرموا على رجال العلم واألدب محاورتهم .
فآفة العلم التزمت وحجب حرية املناقشة  .وكان شديد النقد
ملسؤولية العلماء في الفتنة  ،وبوضع أيديهم في أيدي األمراء من
سراق أقوات الناس  ،فكان يصيح  ( :فيا غماه من فتنة العلماء ،
واكرباه من حيلة اإلدالء ) .

من كراماته
كان من صبره باهلل وهلل  ،في عشقه املتفاني مستجاب الدعوة
فأصبح السري السقطي ربانيا ً في مقام احلب العارم  ،فأظهر اهلل
على يديه الكرامات  ،فقد جاءت إليه امرأة لينقذ ابنها من أذى
السلطان لعلمها مبنزلته وكرامته عنده  ،ولكنه لم يبعث إليه ،
بل قام وكبر وطول في صالته حتى خشيت على إبنها أن يؤذيه
السلطان  ،فما برحت املرأة مكانها وما كاد السري ينتهي من
صالته حتى عاد إليها ابنها .

انتقاله 

انتقل الشيخ سري السقطي ( قدس سره ) سنة إحدى وخمسني
ومائتني ووري الثرى في مقبرة الشونيزية  ،ومقامه ظاهر معروف ،
وإلى جنبه مقام اجلنيد ( قدس سره )  .وقد دل عظم تشييعه من
أهالي بغداد وأكابرها على علو مقامه  ،وعظمة مكانته .
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حوار العدد

تاريخ ومشروعية االحتفال
بالمولد النبوي الشريف
مع الدكتور أبي أسامة المصطفى غانم الحسني
أستاذ الحديث وعلومه بجامعة محمد األول
أجرى احلوار  :رشيد كهوس/املغرب

إن االحتفال مبولد سيدنا رسول اهلل واجب من واجبات
احملبة ومقتضياتها ،وقد كان سيد الوجود وأكرم السابقني
والالحقني حيتفل بيوم مولده كل أسبوع؛ ولألمة أن
حتتفل بيوم ميالده كيف شاءت ما دام االحتفال يف
دائرة الشرع ،فمن فرح برسول اهلل  فرح به رسول
اهلل ،ومن لزم غرزه سعد يف الدنيا واآلخرة..
ومن حبث عن السبل املوصلة إىل حمبته الشريفة
حقق اهلل له مراده وبلغه مبتغاه ...والفرح
بسيد اخللق وحبيب احلق واالحتفال
بيوم مولده دليل من دالئل حمبته.
ولألهمية اليت يكتسيها املولد النبوي يف
حياة املسلمني ،أحببنا أن جنري حوارًا
ممتعًا ولقاء ثريًا حافال بالدرر وكنوز
احلـكم مـع فضيلة الشيخ العالمة
واحملـدث الـفهامة  ،والفـقيه
املدقـق  ،واحملقـق املشارك،
األستاذ الدكتور أبو أسامة
املصطفى ...
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اجمللة  :فضيلة الشيخ أبو أسامة السالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته  ،نبتدئ معكم هذا احلوار بالسياق التارخيي لبداية
االحتفال باملولد النبوي الشريف ؛ هل كان هذا االحتفال منذ عهد النبوة ؟ أو اخلالفة الراشدة ؟ أم القرون املوالية ؟
الشيخ أبو أسامة  :وعليكم السالم ورحمة اهلل تعالى وبركاته
.
احلمد هلل رب العاملني  ،والصالة والسالم على احلبيب املصطفى
 ، وعلى آله األطهار وصحابته األبرار رضي اهلل تعالى عنهم
أجمعني :
وبعـد ؛ فمنذ مدة وأنا أسمع من يعارض االحتفال مبولد سيد اخللق
سيدنا محمد  . ويكثرون الكالم بأنه بدعة وضاللة بحجة أن
النبي لم يقم به وال صحابته (رضي اهلل عنهم اجمعني ) ،
وع ُّدوه من الزيادة في الدين ،وأنه تشبه بالنصارى!!
وبغض النظر عن القائل من يكون ؛ فإننا وبإمعان النظر في
لواسع  ،وإال فلم يقل
حججه نلحظ بعض العنت والتحجير
ٍ
أحد من السلف وال من اخللف :إن رسول اهلل أو صحابته فعلوه،
ومعلوم من أصول الدين وفروعه  ،ليس كل ما لم يفعله النبي
 والسلف وفعله اخللف من بعدهم يعتبر تكميال في الدين
واستدراكا ً على الشريعة؛ إذ هناك الكثير من املسائل االجتهادية
ظهرت فيما بعد عهد النبوة والقرون املفضلة ،ولم يقل أحد
عنها :إنها استدراك أو زيادة في الشريعة ،فتأمل .
ثم إن الترك وحده إن لم تصحبه قرينة شرعية على أن هذا
املتروك محظور ال يكون نصا ً في ذلك ؛ بل غايته ،أن ترك ذلك
الفعل مشروع؛ وقد يكون فعله أيضا مشروعا ً مادام ال يتنافى
مع أسس الشريعة في شيء ،أو إذا كان مما يساعد على القيام
بالواجب؛ ألنه ماال يقوم الواجب إال به فهو واجب والزعم أيضا ً ،

بأنه تشبه بالنصارى ليس صحيحا ً ؛ ألن التشبه املنهي عنه في
الشريعة ،هو التطابق التام معهم ،وفرق بني احتفال املسلمني
بنبي اإلنسانية جمعاء  ، واحتفال النصارى بالنبي عيسى
عليه السالم ،وإن كان املسلمون أحق باالحتفال بسيدنا عيسى
منهم أيضا ً  ،ذلك ألن النية وطبيعة الفعل ،متباينة مع نيتهم
وفعلهم!!.
وهنا نتساءل فنقول  :هل الشريعة السمحة طالبتنا بترك كل ما
يأتي من غير املسلمني؟ وهل أن كل ما أخذناه من الغير من األدوات
وأساليب املدافعة هو تشبه بهم ؟!
هذا في رأي العقالء ،قول فاسد ،يؤدي األخذ به إلى احلرمان من
الكثير من املصالح التي تعود على اإلنسانية بالنفع!
والقسطاس في هذا ،إمنا هو طبيعة الشيء وكنه الفعل من
حيث موافقته أو معارضته للشريعة الغراء  ،والواقع أنه لم يقل
أحد من علماء أهل السنة واجلماعة اجمليزين للمولد :إنه سنة وإنه
من العبادات ومن الواجبات التي يؤاخذ املقصر بها؛ بل هو من
العادات احلسنة ،ومن وسائل الدعوة إلى اهلل تعالى ،وفيه دعوة
للناس وتوحيدهم على اخلير،وصلة األرحام ،وحتبيبهم لرسول اهلل
 ، وهذا وإن لم يكن في زمن السلف بهذه الصورة فهو ،وال
شك من املباح  ،وال يعني أبدا ً أنه بدعة ضاللة كما يظن؛ وعليه
فمتى انتفت مسألة أن أهل السنة واجلماعة ال يعتبرونه عبادة،
بطلت مزاعم القول :أنه بدعة ضاللة محدثة .
هذا بيـان ال بد منـه ندخل منه لإلجـابة عن سؤالكـم عن تاريخ

االحتفال باملولد النبوي فأقول :يقول األستاذ
عباس اجلراري حفظه اهلل  .. ( :من املؤكد أن
العباسيني احتفلوا به،أي املولد ،طوال مختلف
عهودهم  ،وأن العلويني والشيعة عامة قد احتفلوا
به قبل قيام الدولة العباسية ).
هذا وقد أفادنا املقريزي في « ِخططه » بوجود
االحتفال باملولد النبوي منذ عهد الفاطميني مبصر
حيث كانوا يحتفلون به ضمن ستة مواليد وهي :
مولد الرسول  ومواليد آل البيت عليهم السالم:
علي بن أبي طالب ،واحلسن ،واحلسني  ،وفاطمة
الزهراء  ،والسادس  :مولد اخلليفة احلاضر .
وكذلك ،كان في بداية القرن السادس يحتفل به في
مكة فتفتح الكعبة في يوم مولده من شهر ربيع
األول .
وكان أمير إربل اإلمام السني :مظفر الدين
كوكبوري صهر صالح الدين األيوبي ( تـ630هـ)،
مولعا ً بعمل املولد النبوي  ،وذلك بعد أن حسن له
العالمة احلافظ أبو اخلطاب عمر املعروف بابن دحية
الكلبي البلنسي األندلسي املالكي التسنن به ،
ووضع له من أجل ذلك كتابا ً يعد رائدا ً في املولديات
سماه  « :التنوير في مولد السراج املنير » ،ليقرأه
في يوم املولد وجعل يعيد قراءته كل عام تارة في
اليوم الثامن وتارة في اليوم الثاني عشر من ربيع
األول  ،فهو أول امللوك ن ََظم هذا االحتفال في
سلك رسوم دولته باملشرق .
وكان أول من احتفل باملولد ببالد املغرب فيما
حكاه لنا ابن مرزوق  ،هو قاضي سبتة أبو العباس
أحمد بن القاضي محمد بن أحمد اللخمي ثم
العزفي السبتي املتوفى عام 633هـ1236 /م ؛
وكان احلافز له على ذلك ـ كما أفادنا به في
كتابه ( الدر املنظم ) ـ ما رآه من دأب املسلمني
باألندلس وسبتة على االحتفال باملواسم
التي يحتفل بها املسيحيون كـ(النيروز ،
واملهرجان  ،وميالد املسيح عيسى عليه
السالم ) فغاظه ذلك !! مما دفعه إلى
التفكير بجد فيما يشغل عن هذه
البدع  ،ويقضي على هذه املناكر ولو
بأمر مباح  ،فوقع في نفسه أن ينبه
أهل زمانه إلى االعتناء مبولد الرسول
سيدنا محمد  ثم رأى أن تلقني
ذلك للنشء الصغير أجنح وأنفع
فأخذ يطوف على الكتاتيب القرآنية
بسبتة  ،ويشرح لصغارها مغزى هذا
االحتفال  ،حتى يسري ذلك آلبائهم
وأمهاتهم بواسطتهم ثم دعا إلى
تعطيل قراءة الصبيان يوم هذا املولد
العظيم  ،وهكذا نشأ هذا االحتفال

ملقاومة التقليد الديني للمسيحيني  ،وهو الذي كان أحد عوامل
ضعف الشخصية األندلسية .واستحسن فعله جمهور مشيخة
املغرب ووصفوه باملسلك احلسن .
قال أبو القاسم الب ُرزلي  ( :ميالد النبي  يعتنى به في احلواضر
تعظيما ً له  . وكان شأن أهل اخلير إحياء ليلة املولد بالصالة
على النبي  ومعونة آله ومساهمتهم واإلكثار من الصدقات
وأعمال البر وإغاثة امللهوف  ،مع ما تستجلبه املسرة من مباح اللهو
املرخص في مثله بنص السنة) .
وقد حدث بعد هذا ـ أن انتصب أبو القاسم محمد العزفي أميرا ً
على سبتة فكان من أعماله حتقيق دعوة والده  ،واحتفل ـ في هذه
املدينة ـ باملولد النبوي من أول ربيع بعد إمارته عام  648هـ  ،حتى
عام وفاته 677هـ  .وقد وصف لنا ابن عذارى في « البيان املغرب »
هذا االحتفال العزفي باملولد فقال  ( :من مآثره العظام ،قيامه مبولد
النبي عليه السالم ـ من هذا العام  ،ف ُيطعم فيه أهل بلده ألوان
الطعام  ،ويؤثر على أوالدهم ـ ليلة يوم املولد السعيد ـ بالصرف
اجلديد من جملة اإلحسان عليهم واإلنعام  ،وذلك ألجل ما يطلقون
احملاضر والصنائع واحلوانيت ميشون في األزقة يصلون على النبي
عليه السالم  ،بالفرح والسرور واإلطعام للخاص والعام  ،جار ذلك
على الدوام  ،في كل عام من األعوام ) .
وظهر ألبي القاسم العزفي أن يوسع هذه االحتفاالت باملغرب فأهدى
للخليفة املوحدي عمر املرتضى نسخة من كتاب ( الدر املنظم )
الذي ألفه والده وأمته هو  ،ورغب منه أن يساهم من جهته في هذه
املأثرة  ،فصار املرتضى يقوم بليلة املولد النبوي مبراكش  ،ويحتفل
لذلك احتفاال يفيض فيه اخلير واإلنعام .
واستمر احلال باالحتفال مبولد النبي  باملغرب إلى يومنا احلاضر،
وكان أول من احتفل به من املرينيني مؤسس دولتهم يعقوب بن عبد
احلق املريني الذي أقام ليلة مشهودة بفاس استمع فيها إلى قصائد
الشعراء وكلمات اخلطباء  ،ثم أحدث ابنه يوسف تعميم هذا
االحتفال في جميع جهات املغرب املريني آخر صفر 691هـ. 1292/
قيل  :إن ذلك كان بإشارة من الفقيه العزفي أبو طالب عبد اهلل ابن
أبي القاسم الذي كان أمير سبتة يوم ذاك  ،ومنذ ذلك صار يوم الثاني
عشر من ربيع األول عيدا ً مولديا ً عاما ً باملغرب  .ويفيدنا ابن مرزوق ،
بأن أبا احلسن املريني دأب على إقامة ليلة املولد حضرا ً وسفرا ً  ،وأنه
كان يستعد لها بألوان املطاعم واحللويات وأنواع الطيب والبخور
مع إظهار الزينة والتأنق في إعداد اجملالس حتى إذا حلت الليلة ،
وأدى السلطان صالة املغرب ونافلتها  ،قصد إلى مجلسه في مكان
االحتفال  ،حيث يستدعي الناس للجلوس حسب مراتبهم  ،ويأخذون
اجملالس على طبقاتهم  ،فينتظمون في أحسن زي وأجمل شارة ،
ثم يقدم الطعام على ترتيب مخصوص ...فإذا استوت اجملالس وساد
الصمت قام قارئ العشر فرتل حصة القرآن الكرمي  ،ويتلوه عميد
املنشدين فيؤدي بعض نوبته  ،ثم تأتي نوبة قصائد املديح والتهاني
بليلة املولد الكرمي ...وبعد هذا تسرد املعجزات النبوية وتكثر الصالة
على الرسول سيدنا محمد  وهي من أعاجيب ما يرى في بالد
املغرب  ،فإذا قضيت صالة الصبح تقدم ألوان الطعام اخملتصة بهذا
الوقت  .ويفيدنا ابن مرزوق أيضا ً  ،بأن أبناء أبي احلسن ساروا بسيرة
أبيهم في هذا الصدد  ،وقد أدخلوا على ليالي املولد حتسينات زادتها
رونقا ً وجالال ً  ،واملعني باألمر :أبو عنان وأبو سالم ثم أبو فارس األول .

ومن هذا  ،أن أبا عنان عمم االحتفال وجعله في سلك رسوم الدولة
سك مبراكش دينارا ً ذهبيا ً كبيرا ً من وزن مائة دينار  ،ليقدمه
وكان ي َ ُ
إلى إحدى الشخصيات الزائرة ضمن صلة عيد املولد النبوي .
ونحا نحوهم السلطان أبو فارس عبد العزيز بن أحمد احلفصي
بتونس وعني لذلك ليلة اثنتي عشرة من ربيع األول وانتهج نهجه
املشير األول :أحمد باشا بن مصطفى الذي أمر بإقامة حفالت
املولد بحاضرة تونس ومدينة القيروان  ،وأجرى لذلك من النفقات
ما فيه وفاء باإلحسان وكتب له شيخ اإلسالم أبو إسحاق إبراهيم
الرياحي في ذكرى املولد مختصرا ً من مولد الشيخ مصطفى

البكري املصري  .وجاء من بعده األمير اجلليل املشير الثالث  :محمد
الصادق  ،فأمر بتعميم االحتفال باملولد في جميع املدن التونسية ،
وأجرى لها من مال الدولة عطايا فيها كفاية وفضالة .
ولم يلبث أن أصبحت لهذا االحتفال تقاليد عند السعديني ،
والسيما في عهد املنصور  ،كما أفادنا بذلك الفشتالي في كتابه
« مناهل الصفا »  .وقد تطورت هذه التقاليد في ظل ملوك الدولة
العلوية على حد ما فصل املؤرخ ابن زيدان في كتابه العز والصولة
وعلى حد ما زلنا نعيش حتى هذه اللحظة .

اجمللة  :هناك فريق من الناس يقولون  :إذا كان النيبقد ولد يف  12ربيع األول فإنه تويف كذلك يف  12ربيع األول فلماذا
الحنزن بدال من أن نفرح أو الحنزن وال نفرح ؟ هل هذا سليم يقبله الشرع احلنيف ؟
الشيخ أبو أسامة  :هذا إشكال هام  ،والتفات وجيه ! لكن الرد
عليه أن والدته  أعظم النعم علينا ووفاته أعظم املصائب
لنا والشريعة حثت على إظهار شكر النعم  ،والصبر والسكون
والكتم عند املصائب  ،وقد أمر الشرع بالعقيقة عند الوالدة وهي
إظهار شكر وفرح باملولود  ،ولم يأمر عند املوت بذبح وال بغيره ؛
بل نهى عن النياحة وإظهار اجلزع  ،فدلت قواعد الشريعة على

أنه يحسن في هذا الشهر إظهار الفرح بوالدته  دون إظهار
احلزن فيه بوفاته .
وقد قال احلافظ ابن رجب احلنبلي في « كتاب اللطائف » في ذم
الرافضة حيث اتخذوا يوم عاشوراء مأمتا ً ألجل قتل احلسني عليه
السالم  ( :لم يأمر اهلل وال رسوله باتخاذ أيام مصائب األنبياء
وموتهم مأمتا ً فكيف ممن دونهم ) .

اجمللة  :حدثتنا يف إحدى اجللسات العلمية مبحروسة وجدة ،وقلت :بأن ليلة املولد النبوي أفضل من ليلة القدر ؟ هل من
توضيح هلذا الفراق ؟
الشيخ أبو أسامة  :الكالم ليس لي! وإمنا هو جملموعة من العلماء
على رأسهم الزرقاني في شرحه للمواهب اللدنية ،وهو في نظري
قول صحيح عقال ونقال؛ ألن شرف ليلة القدر جاءها من تنزل
القرآن فيها وهذا التنزل كان على النبي محمد  ولواله ملا نزل
القرآن ،ولواله أيضا ً ملا كانت هذه الليلة ! وإذا كان األمر كذلك فإن
فضلها جزئي ،وفضل محمد كلي ،وال ميكن للجزء أن يفضل
الكل مهما كانت قيمته ،ثم إن ليلة القدر هي خير من ألف شهر
لنزول القرآن على الفاضل وهو محمد  الذي كان يوم ميالده
أفضل من ماليني السنيني ،أي من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة؛
إذ ال نبي بعده ،فكان هذا اليوم فاضال وحاكما ً على سائر األيام
املاضية! وهو نفسه الفاضل واحلاكم على سائر األيام املقبلة!!
ومن هنا قيل إن يوم مولده هو أفضل من ليلة القدر التي هي
منحة ربانية للنبي محمد تكرم بها اهلل على أتباعه ،وليست
هي الفضيلة الوحيدة لهذا النبي الكرمي وإمنا له فضائل ال تعد
وال حتصى ،فتأمل!!!
واعلم أيها األخ الكرمي  ،أن اهلل تعالى قد اختص نبيه محمدا ً
بأشرف اخلصائص ،ـ مبا منحه من التكرمي مبقام النبوة ـ وعصمه
عن الرذائل والنقائص  ،وأتاه الدرجة العالية الرفيعة في مقامي
أعظم بها من نعمة فاخرة ،صال ًة ننتفع بها في
الدنيا واآلخرة ؛ ِ
كل شدة ،وندخرها في املعاد أعظم ُعدة فالبد لنا من املبادرة
جميعا إلى االهتداء بهديه ،قال تعالى ( :من يطع الرسول فقد
أطاع اهلل) [ النساء  ،]80:وقال عز من قائل ( :لقد كان لكم

في رسول اهلل أسوة حسنة ملن كان يرجو اهلل واليوم اآلخر)
[ األحزاب.]21:
ومن أعظم املقاصد في االحتفال مبولد سيد اخللق  ، هو
التذكير بخصوصيات هذا النبي الكرمي الذي جاء فأخرج قومه
من الظلمات إلى النور  ،ومن الغواية إلى الهداية ...
وال يعزب عن بالك أيها احلصيف  ،أن بهذا التذكير ينجو املرء
من أن يعود إلى الظلمات مرة أخرى فيضل وال منقذ له ؛ ألنه ـ
كما هو معلوم ـ ال رسول بعد محمد  ؛ سوى هديه اخلامت ،
املتمثل في سيرته العطرة  ،وشمائله احلميدة  ،وأخالقه التامة
العامة املطلقة  ،التي وصفها احلق سبحانه بالعظمة  ،فقال
وقوله احلق  ( :و إنك لعلى خلق عظيم ) [ القلم  ، ] 4:وكذا في
تشريعاته وما جاء به من الوحي كتابا وسنة  .إنه  مبرِّز في
تاريخ اإلنسانية بال ند  ،وأن إصالحه له اخللود واألثر الباقي ،وقد
شهد بذلك ذووا األلباب من األتباع واألعداء ممن عرفه  ( :والفضل
ما شهدت به األعداء ) .
يقول املفكر اإلجنليزي كاراليل  :كان مولده مبعثا للنور من
الظلمات.
وقال أيضا ً  ( :لقد ظلت الرسالة التي جاء بها محمد سراجا ً منيرا ً
ملاليني كثيرة من الناس أربعة عشر قرنا ً ...فهل يعقل أن تكون
هذه الرسالة التي عاشت عليها تلك املاليني وماتت ،أكذوبة أو
خديعة ؟؟ ).
ويقول السير موير( :لم يكن اإلصالح أعسر  ،وال أبعد مناال منه
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وقت ظهور محمد  ،وال نعلم جناحا ً وإصالحا ً مت،
كالذي تركه عند وفاته) .
ويقول ليونارد  ( :إن كان رجل على هذه األرض
قد عرف اهلل  ،وإن كان رجل على هذه األرض قد
أخلص له  ،وفني في خدمته بقصد شريف ،
ودافع عظيم  ،فإن هذا الرجل بال ريب هو محمد
نبي العرب) .
وجاء في دائرة املعارف البريطانية ( :لقد صادف
محمد النجاح  ،الذي لم ينل مثله نبي  ،وال مصلح
ديني في زمن من األزمنة ) .
ويقول بازورت اسمث  ( :إن محمدا ً بال نزاع  ،أعظم
املصلحني على اإلطالق ) .
وقال في محاضرة ألقاها بجامعة أكسفورد
عام1884م  ( :ال جند فيما كتبه املؤرخون
األولون عن محمد ورسالته أساطير وال أوهاما ً
وال مسـتحيالت كـل شـيء واضح وضوح
الشمس في الضحى يبني حتت أشعتها

كل شيء ...والعجيب أنه ال يوجد شخصية علمية ُك ِت َب
عنه طول العمر ما كتب عن محمد رسول اإلسالم ).
ويقول اللورد هيدلي  (:للنبي العربي أخالق قوية متينة وشخصية
ومحصت واختبرت في كل خطوة من خطى حياته وال
ُوزِنت
ِّ
نقص فيها على اإلطالق  ،ومبا أننا في حاجة إلى أمنوذج كامل يفي
باحتياجات البشرية في احلياة  ،فشخصية محمد املقدس تسد
تلك احلاجة ؛ فهي مرآة تعكس علينا التعقل الراقي  ،والنماء
والكرم والشجاعة  ،واإلقدام والصبر واحللم والوداعة  ،والعفو
والتواضع واحلياء  ،وكل األخالق اجلوهرية التي تكون اإلنسانية
فيها في أسمى صورها  .وكل هذا يظهر في شخصيته بألوان
وضاءة ) .
فسيدنا محمد  إذن  ،يفرض حبه على كل من عرفه ؛ فإذا
كان عندنا هو خامت األنبياء والرسل ومعلم األبطال وصانع الرجال
والهادي إلى أقوم طريق  ،هو عند من عرفه من املفكرين من أهل
امللل األخرى ـ كما سمعتم ـ أكبر املصلحني على اإلطالق؛ واملثال
العدمي النظير .

اجمللة  :هل من كلمة ختامية؟

الشيخ أبو أسامة  :هذا مبلغ علمي ،وصدق نيتي ! فإن وفقت فاحلمد هلل على توفيقه  ،وإن أخطأت فال حول وال قوة
إال باهلل العلي العظيم .
واحلمد هلل أوال وآخرا ً وصلى اهلل على سيد الوجود موالنا رسول اهلل وآله  ،ورضي اهلل عن صحابته الكرام وعن
تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين .وال يفوتني هنا أن أقدم تشكراتي اخلالصة للمشرفني على مجلة «الكسنزان» على
هذه االستضافة الكرمية ،أسأل اهلل تعالى أن يتقبل منهم وأن يبارك في جهودهم .والسالم عليكم ورحمة اهلل
تعالى وبركاته .

بطاقة تعريف

احملدث الفهامة  ،والفقيه املدقق الشيخ أبو أسامة املصطفى غامن أستاذ احلديث وعلومه جبامعة حممد
األول ـ وجدة ،نال درجة دكتوراه الدولة يف الدراسات اإلسالمية بامتياز  ،له إجازات شرعية من
شيوخ كبار من العلماء  :يف القرآن وعلوم احلديث والقراءات وعلوم أخرى .
من مؤلفاته :
تاريخ املولد ومشروعية االحتفال به .
والكرامة والولي .
مدرسة احلديث بالغرب اإلسالمي من الفتح حتى نهاية القرن الثالث اهلجري جذورها معاملها
مروياتها.
برامج العلماء وفهارسهم وإجازاتهم وأثرها يف توثيق النص احلديثي مع حتقيق فهرسة الشيخ
القادري .
مقدمة الشفا للقاضي عياض بالعربية والفرنسية  ،ومؤلفات أخرى .
واجلدير بالذكر أن الشيخ أسامة له جملس خاص يف بيته لتدريس علوم احلديث وعلوم
أخرى .

عظمة الرسول األعظم سيدنا
حممد
ً
َّ
متحدثا عن حضرة
إن من يقف
املصطفى سيدنا حممد  يقف يف مقام املتحري ،
فحقيقته  ال يعرفها إال اهلل جل وعال  ،والعقول
مهما آتاها اهلل سبحانه وتعاىل من فطنة وأدراك ْ
أن
َ
حتيط بهذا النور الرباني الذي متثل يف صورة سيدنا
حممد فقال ربنا تبارك وتعاىل بسم اهلل الرمحن
اب ُّمب ٌ
الرحيم َ  :ق ْد َج ُ
الل ُنو ٌر َو ِ َ
ني . 
اءكم ِّم َن هّ ِ
كت ٌ ِ
إن هذا النور اإلهلي هو العماد الرئيسي واألساسي هلذا
الكون إذ هو علة الوجود وسبب كل موجود وقد
أجاد ابن نباته املصري حني قال :
أرض ال وال ٌ
َ
كان ٌ
أفق
لوال ُه ما
خلق وال ُ
زمان وال ٌ
وال ٌ
جيل
ٌ
مناسك فيها للهدى ُش ٌ
هب
وال
وال ديا ٌر فيها للوحـي تنزيلٌ
من هذا البد أن نعرج متربكني على شخصية احلبيب
املصطفى  مشريين إىل نزر من املنح واللطائف
اإلهلية اليت أختص بها سيدنا حممد  يف كتاب اهلل
العزيز َع ّل اهلل سبحانه وتعاىل أن جيعلنا من الذين
فرحوا برسول اهلل  كي يفرح بنا .
قال تعاىل بسم اهلل الرمحن الرحيم ُ  :ه َو َّال ِذي أ ْر َس َل
َ َ
الدين ُ
ول ُه بالهْ ُ َدى َو ِدين الحْ َ ِّق ِل ُي ْظه َر ُه َع َلى ِّ
ك ِّل ِه َو َل ْو
ِ
ر ُس ِ
ِ
ِ
كر َه المُْ ْشر ُ
َ
ك َ
ون .
ِ
ِ
نبدأ من هذه اآلية املباركة لفهم بعض السمات

اإلهلية اليت خص اهلل سبحانه
ً
حممدا عليه أفضل الصالة وأمت
وتعاىل بها سيدنا
َ
َّ
َ
ُ
التسليم  ،فقال تعاىل ُ  :ه َو ال ِذي أ ْر َسل َر ُسوله  إذ
مل يذكر احلق سبحانه وتعاىل من هو هذا الرسول
ولكن يتبادر إىل الذهن ابتدا ًء انه رسول اهلل
ُ
واإلبهام يف مثل هذا املقام يفيد التعظيم فكما يف
قول اهلل تعاىل   :حممد رسول اهلل  على ما يقرره
ُ
ومفهوم
العلماء فإن هذا يسمى ( مفهوم اللقب ) ،
َ
صفة الرسالة عن غري رسول اهلل  من
ينزع
اللقب ال ِ
يشري هذا املفهوم إشارةً
ُ
األنبياء واملرسلني  ،ولكن
إىل أن حتقق هذا الوصف ( أي وصف الرسالة ) على
كماله ومتامه يف شخص رسولنا  فكأن اهلل
تعاىل قال ُ  :ه َو َّالذي أ ْر َس َل َر ُس َ
ول ُه  ، أي أرسل أعظم
ِ
َ
لحْ
ُ
لهْ
ِّ
َ َ
ين ا ق  واهلدى
رسله  ،ثم قال تعاىل ِ  :با دى و ِد ِ
هو نقيض الضالل  ،ودين احلق هو الدين الذي جاء
مطابقا للواقع ذلك على تعريف املتكلمني للحق
ُ
احلالة املطابقة للواقع  ،إذ َّ
أن هذا الدين هو ُ
دين
بأنه
الفطرة اليت فطر اهلل الناس عليها وهذا ما قرره احلبيب
ِ
املصطفى عليه أفضل الصالة وأمت التسليم بقوله  :
ُ
ُ
مولود ُ
لسانه
الفطرة حتى ُيعرب عنه
يولد على
كل
ٍ
ِ
فأبواه يهودانه وينصرانه  .فاإلسالم هو دين احلق
كونه قد طابق الفطرة البشرية اليت فطر الناس عليها
الديـن ُ ِّ
ْ
ـظه َر ُه َعلـَى ِّ
ــه ، 
كـل ِ
ثــم قــال تعـاىل ِ  :ل ُي ِ
ِ
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وفعل الظهور هنا مسند إىل ضمري مبهم وهو ( اهلاء )
ُ
َّ
ظاهر ،
اسم
ٍ
وعائدية الضمري البد أن تكون على ٍ
ُ
واآلية الكرمية فيها امسان ظاهران هما ( الرسول
ً
عائدا على االسم الظاهر
والدين )  ،فإذا كان الضمري
املباركة
اآلية
ِ
( الرسول ) فإن تفسري الظهور يف هذه ِ
يأتي مبعنى ( اإلطالع )  ،فكأن اهلل سبحانه وتعاىل
ُ َّ
ْ َ َ َ ُ لهْ ُ َ َ
ين الحْ َ ِّق ِل ُي ْظ ِه َر ُه
قال   :ه َو ال ِذي َأر َسل ر ُسوله ِبا دى و ِد ِ
ََ
ِّ
ين  . ولفظ ( الدين ) جاء معرفا ( باأللف
على الد ِ
املفيدة لالستغراق  ،فكأن املعنى سيكون :
والالم )
ِ
هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليط ِل ُ
عه على
األديان ِّ
كلها .
ِ
ً
عائدا على االسم الظاهر الثاني
أما إذا كان الضمري
( الدين )  ،فقد تقرر املعنى على شكل آخر  ،فكأن
اهلل سبحانه وتعاىل يف قوله ُ  :ه َو َّالذي أ ْر َس َل َر ُس َ
ول ُه
َ ِ َ
بالهْ ُ َدى َودين الحْ َ ِّ
ـق ِل ُيظـْه َر ُه َعلـــى ِّ
يــــن   قد
الد
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
باهلدى وديــن احلق
قال  :هو الذي أرسل رسوله
كلها  ،فالظهور هنا
لريفع شأنه على األديان
وكما يقول القائل
جاء مبعنى الرفعة ،
فالن  ،أي انتصروا
 :ظهر بنو فالن على بين
ً
عنهم .
شأنا
عليهم وارتفعوا
ما هي أسباب هذا
مما تقدم البد أن تدرك
احلــنيف عــــلى
الظهور هلذا الدين
ظهور هذا الديــن
بقية األديان ؟ أن سبب
األديــان مبــوجب
احلنيف على بقية

قاعدة ربط األسباب باملسببات هو رسول اهلل ، 
ً
حممدا  ما
فاهلل سبحانه وتعاىل قد أعطى سيدنا
عط غريه من األنبياء واملرسلني من اإلكرام واملِ َنح
مل َي ِ
اإلهلية الربانية  ،وقال اإلمام الشافعي ( رمحه اهلل )  :ما
من رمحة ُأصيب بها ُ
طريق
أهل األرض والسماء إال عن
ٍ
ِ
رسول اهلل .
ِ
ُّ
ْ
رمحة وصلت إىل األنبياء واملرسلني وكل
فكل
ٍ
ٌ
نيب مرسل ما جاءت إال عن طريق
إهلية ُم ِن َح بها ٍّ
منحة ٍ
ٍ
ً
ُ
سيدنا حممد الذي قال   :أنا كنت نبيا وآدم بني
املاء والطني  .فإكرامه قد سبق ظهوره  ،والذي يقرر
هذه املسألة ما قاله اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه
َ ْ ََ
النب ِّيينْ َ لمََا َآت ْي ُت ُ
َ َ َّ
كم
الكريم   :و ِإذ أخذ اهلل ِميثاق ِ
اءك ْم َر ُس ٌ
ك َمة ُث َّم َج ُ
ك َتاب َو ِح ْ
ول ُّم َص ِّد ٌق لمَِّا
ٍ
ِّمن ِ ٍ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ْ
تمُ
ْ
تمُ
َم َع ُ
ك ْم َل ُت ْؤ ِم ُن َّن ِب ِه َول َت ُ
نص ُر َّن ُه قال أأق َر ْر َوأ َخذ َعلى
َ
اش َه ُد ْ
ك ْم إ ْصري َق ُال ْ
وا ْأق َر ْر َنا َق َ
ال َف ْ
وا َو َأن ْا َم َع ُ
َذ ِل ُ
كم ِّم َن
ِ ِ
َّ
اه ِد َ
ين . 
الش ِ
َّ
احملمدي قد ُبعث إىل مجيع
يتبني من هذا أن النو َر
َ
صدق البوصريي حني قال :
األنبياء واملرسلني وقد
الر ُ
ُ
ُ
آي أتى ُّ
الكرام بها
سل
وكل ٍ
ْ
اتصلت مـن نـوره ِب ِه ِم
فإمنا
ُ
فضل هـم كواكبُها
مشس
فإنه
ٍ
ُ
َ
لم
ظه ْرن أنوا َرها
ُي ِ
ِ
للناس يف الظ ِ

َ
َّ
تفضيل رسول اهلل  على بقية األنبياء واملرسلني
إن
ٌ
ٌ
نفيه بقول اهلل
ومشروع ال ُيستدل على
واجب
أم ٌر
ِ
تعاىل َ  :ال ُن َف ِّر ُق َبينْ َ أ َحد ِّمن ُّر ُسله  .فالتفريقُ
َ ٍ
ِِ
ُ
املقصود يف هذه اآلية الكرمية بني الرسل يكون
ُ
نؤمن بهذا ونكذب ذاك  ،فاهلل تعاىل
باإلميان  ،أي
ُ
ْ
َ
الر ُسلُ
قال يف موضع آخر من القرآن الكريم ِ  :تلك ُّ
َف َّض ْل َنا َب ْع َض ُه ْم َع َلى َب ْعض  .فلم ينل ٌ
أحد من األنبياء
واملرسلني واألفضلية اليت ناهلا رسول اهلل  وهذا ما
يوضحه ويبينه قول اهلل تعاىل َّ  :ما َ
ك َ
ان محُ َ َّم ٌد
ك ْم َو َلكن َّر ُس َ
النب ِّي َ
أح ٍد ِّمن ِّر َجا ِل ُ
ول اللهَّ ِ َو َخاتمَ َ َّ
أ َبا َ
ني
ِ
ِ
ك ِّل َش ْيء َعل ً
ان اللهَّ ب ُ
َو َ
ك َ
يما .
ٍ ِ
ِ
َّ
ٌ
موجه من احلق سبحانه وتعاىل إىل
إن هذا اخلطاب
الناس كافة فقال تعاىل َّ  :مــا َ
ك َ
ــان محُ َ َّ
ـم ٌد
أح ٍد ِّمن ِّر َجا ِل ُ
أ َبا َ
ألحد منكم
ك ْم  ، أي ال ينبغي ٍ
ُ
أيها الناس ْ
يعامل
أن ُيعامل رسول اهلل  كما
ً
ُ
خاصة  ،ثم
منزلة وقدسية
بعضا ألنه ذو
بعضكم
ٍ
ٍ
َ
َ
َو َخا تمَ َ
كن َّر ُسول اللهَ ِ
تابع احلق قوله َ  :ول ِ
ُ
النب ِّي َ
َّ
هلل ) كما
ني  ، فـ ( رسول ا ِ
ِ
أسلفنا أنه مفهوم اللقب الذي
وأفضلي ُ
ُ
َ
ته على
تقدمه
يوضح لنا
بقية األنبياء واملرسلني ولكن
نقف عند قول اهلل تعاىل
يف هذه اآلية الكرمية
النب ِّي َ
َ  :و َخاتمَ َ َّ
ني 
ِ
بفتح التاء  ،فلم

يقل احلق سبحانه وتعاىل  :خاتمِ النبيني بكسر التاء
 ،فما الفرق بني اللفظني ؟ .
اخلاتمِ للشيء ( بكسر التاء )  :هو الذي يأتي يف
أخره أما اخلاتمَ ( بفتح التاء ) فهو الذي يكون به
االبتداء واالنتهاء  ،لذلك سمُ ي اخلاتمَ خاتمَ ًا ألنه حميط
وي َ
في َ
بت َدأ به ُ
باإلصبع من كل جانب ُ
نتهي إليه  ،فاهلل
سبحانه وتعاىل يقرر يف هذه اآلية الكرمية بأن هذا
النيب األعظم هو حميط دائرة األنبياء أمجعني منه
املبتدئ واليه املنتهى  .إضافة إىل ما تقدم فقد ختم اهلل
سبحانه وتعاىل هذه اآلية الكرمية بقوله تعاىل :
ك ِّل َش ْيء َعل ً
ان ا ب ُ
َ َ َ
يما  فالذي يناسب هذا
ٍ ِ
 وك للهَ ِ
املقام ال يكون إال مبثل هذا االنتهاء  ،ففيه إشارة إىل
أن اهلل تعاىل هو الوحيد الذي يعلم احلقيقة احملمدية
وال ميكن ألحد معرفة ذات رسول اهلل إال مبشيئة اهلل
سبحانه وتعاىل فقد قال اهلل سبحانه وتعاىل َ  :ي ْه ِدي
ُ
ور ِه َمن َي َشا ُء .
اللهَ ِلن ِ
ِل ُندقق النظر يف موطن آخر من القرآن الكريم و ِل ُن ّ
عرج
على اآلية الكرمية اليت أمر اهلل سبحانه وتعاىل العباد
بالصالة على رسول اهلل  فقد قال اهلل تعاىل ِ  :إ َّن
اللهَّ َو َملاَ ِئ َ
ك َت ُه ُي َص ُّل َ
ون َع َلى َّ
الن ِّ َيا ُّأي َها َّال ِذ َ
ين َآم ُنوا
بيِ
َص َُّلوا َع َل ْيه َو َس ِّل ُموا َت ْسل ً
يما .
ِ
ِ
إن هذا األمر الرباني يف اآلية الكرمية جاءنا بصورة
قرآنية جديدة تتميز وختتلف عن بقية صيغ األوامر
الربانية األخرى يف القرآن الكريم  ،فقد قال اهلل
سبحانه وتعاىل   :أقم َّ َ َ ُ
َّ
س
الصالة ِل ُدل ِ
وك الش ْم ِ
ِِ
إلىَ َغ َسق َّ
آن ْال َف ْجر َ
كانَ
آن ْال َف ْجر إ َّن ُق ْر َ
الل ْيل َو ُق ْر َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ً
ْ
ُ
َ
مشهودا .
ْ
َ
َّ
ُ
ُ
ُ
وقال َ  :يا ُّأي َها ال ِذ َ
الص َي ُ
ين َآمنوا ك ِت َب َعل ْيك ُم ِّ
ام
ك ْم َل َع َّل ُ
ين ِمن َق ْب ِل ُ
ك َما ُ
َ
ك ِت َب َع َلى َّال ِذ َ
ك ْم
َت َّت ُق َ
ون .
ين َآم ُن ْ
ك ِت َب َع َل ْي ُ
وا ُ
وقال َ  :يا أ ُّي َها َّال ِذ َ
ك ُم ْال ِق َص ُ
اص
ُ
ْ َ ْ َ َ لحْ ُ ُّ لحْ ُ ِّ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ
األ َ
األ َ
نثى
نثى ِب
فيِ القتلى ا ر ِبا ر والع ْبد ِبالع ْب ِد و
َف َم ْن ُعف َي َل ُه م ْن أخيه َش ْي ٌء َف ِّاتب ٌ لمَْ
وف َو َأدا ٌء
َاع ِبا ْع ُر ِ
ِ ِ ِ
ِ
ك ْم َو َرحمْ َ ةٌ
يف ِّمن َّر ِّب ُ
إ َل ْي ِه بإ ْح َسان ََذ ِل َك تخَ ْ ِف ٌ
ٍ
ِ ِِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ٌ
ْ
َ
َ
ٌ
ْ
َف َم ِن اعتدى بعد ذ ِلك فله عذاب أ ِليم .
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اس َت َط َ
َ َ َّ
َ
اس ِح ُّج ْالب َْي ِت َم ِن ْ
اع ِإ َل ْي ِه
وقال   :وللِ هّ على الن ِ
َسب ً
يال .
ِ
هذا إىل ما شاكله من صيغ األوامر اليت تقتضي
َ
بالصالة
طلب الفعل  ،ولكن حينما كان األمر
ِ
ُ
بصيغة أخرى فابتدأ اهلل
على رسول اهلل  جاء األمر
ٍ
سبحانه وتعاىل هذه اآلية الكرمية بقوله   :إ َّن ا
ِ للهَ َ
الن ِّ  ، ليشري إىل َّ
َ َ لاَ َ َ ُ ُ َ ُّ َ َ َ َّ
أن َ
مقام
وم ِئكته يصلون على بيِ
ً
ُ
إضافة إىل أنه
للعباد
تشريف
مقام
الصالة على النيب
ٍ
ِ
ِ
ُ
ُ
تكليف ُيراد به ُ
طلب الفعل  ،فالصالة على
مقام
ٍ
ُ
ِّ
مقام تشريف وتكليف يف آن واحد  ،فكأن
النيب
ُ
اهلل سبحانه وتعاىل يقول لعبده  :أنا أصلي على
َ
صليت
حبييب ومالئكيت يصلون على حبييب فإذا
ً
َ
حاضرا معي ومع مالئكيت يف هذا املقام
كنت
عليه
الرفيع .
أمر الصالة على
ومن ناحية أخرى إذا ما نظرنا إىل تنفيذ ِ
َ
تنفيذ هذا
النيب يف هذه اآلية الكرمية فإن كيفية
ِ
ُ
األمر قد جعل الصحابة الكرام يسألون رسول  عنه
فقالوا يا رسول اهلل علمنا الصالة عليك  ،فكيف
نصلي عليك ؟ فقال قولوا :
( اللهم َص ّل على حممد وعلى آل حممد كما صليتَ
ِ
َ
حممد وعلى
إبراهيم وبارك على
آل
ٍ
على إبراهيم وعلى ِ
َ
َ
إبراهيم
باركت على
حممد كما
آل
ٍ
ِ
َ
آل إبراهيم يف العاملني إنك
وعلى ِ
ٌ
محيد جميد ) .
ُ
تنــفيذ
فهكذا يكــون
أمر الصالة على النبــي
ِ
ولننــظر إىل تنــفيذ
الفــعل لألوامــر يف
بقية الصيغ القرآنية
اآلمــرة ففــي قول اهلل
ِ
الص َ
الةَ
تعاىل   :أ ِقم َّ
ِ
ـمــس إلىَ
ل ُدلــُوك َّ
ْ
الش
ِ
ِ
ِ ِ
َّ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
غ َس ِق الل ْي ِل وق ْرآن الف ْج ِر
ً
آن ْال َف ْجر َ
ك َ
إ َّن ُق ْر َ
ان َم ْش ُهودا 
ِ
ِ
ُ
تنفيذ وأداءُ
فعلينا يف هذا األمر
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فعل يبدأ بالتكبري وينتهي بالتسليم  .ويف قول اهلل
تعاىل َ  :و ُآت ْ
ك َ
الز َ
وا َّ
اة  ، فما علينا إال أن خُن َ
رج
جز ًء من مالنا امتثاال هلذا األمر الرباني  ،ولكن حينما
ُ
ُ
لتنفيذ أمر الصالة على النيب
العباد
الفعل على
أحيل
ِ
ِ
بقوله تعاىل َ  :ص ُّلوا َع َل ْيه َو َس ِّل ُموا َت ْسل ً
يما . 
ِ
ِ
قال العباد  :اللهم َص ِّل على حممد وعلى آل حممد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك
على حممد وعلى آل حممد كما باركت على
إبراهيم وعلى آل إبراهيم يف العاملني إنك محيد جميد
أو يقولون  :اللهم ِّ
صل على سيدنا حممد وعلى آله
صيغ الصالة
وصحبه وسلم تسليما  ،إىل ماٌشابهها من ِ
تفويض
على النيب  ، ويف هذا إشارة من العباد إىل
ِ
َّ
فكأن
أمر الصالة على النيب  إىل اهلل تعاىل ،
َ
العباد يقولون  :يا رب إذا كنت َ
َ
أنت ومالئكتك قد
ِ
ُ
أداء هذا الفعل
صليتم على نبيك فال طاقة لنا على ِ
لذلك يقول بعض املفسرين َّ :
إن األمر التكليفي
ُ
َ
َ
ُ
الصالة على
العباد هو
عجز عن أدائه
الوحيد الذي
يتحقق ُّ
ُ
ُ
والتجرد
الذل واالنكسا ُر
ففيه
رسول اهلل ،
ِ
بالضعف .
إىل اهلل تعاىل واإلقرا ُر
ِ
ُ
َّ
ولطفه حبيبه
إن اهلل سبحانه وتعاىل مل تغادر رعايته
ً
ٌ
حقيقة قد أكدها اهلل سبحانه
حممدا  وهذه
بقوله َ ُ :و ُّ
الض َحى
كتابه العزيز
وتعاىل يف
ِ
ِ
َو َّ
َ
َ
َ
الل ْي ِل ِإذا َس َجى َما َو َّد َعك َر ُّبك َو َما
َق َلى .
َّ
إن ِع َ
اإلهلية
الرعاية
ظم هذ ِه
ِ
ِ
لسيدنا حممد ورفعتها تتجلى
لنا بوضــوح إذا ما قــورنت
بالرعاية اإلهلـــية لسيدنا
موسى عليــــه الســـالم ،
إذ قال اهلل سبحانه وتعاىل
يف حقه َ  :و ِل ُت ْص َن َع َع َلى
َع ْي  .وأما ُ
قول اهلل تعاىل
نيِ
يف حــق نبــينا حممــد : 
ُ
ٌ
واضح
فالفارق
َ ف ِإ َّن َك ِبأ ْع ُي ِن َنا . 
َ
الرفيعة
يف الرعاية اإلهلية العظيمة
ِ

لسـيدنا حممـد  من رعايـة اهلل تعــاىل
لســيدنا موســى  ، ومن ناحــية أخرى فقد
َ
ٌ
ميعاد لسيدنا موسى  فقال
كان هنالك
ُ
وسى أ ْر َبع َ
تعاىل َ  :و ِإ ْذ َو َ
رسول
ني َل ْي َل ًة  . أما
اع ْد َنا ُم َ َ ِ
ُ
رعاية اهلل سبحانه وتعاىل ذاته
اهلل  فلم تفارق
حال من األحوال فقال تعاىل َ  :ما
الشريفة يف أي ٍ
َو َّد َع َك َر ُّب َك َو َما َق َلى . 
َ
َّ
حقيقة هذه العظمة وهذه الرفعة اليت َ
خص اهلل
إن
ُ
َ
حبرها
سبحانه وتعاىل بها سيدنا حممد  ،قد خاض يف ِ
وغاص يف معانيها كثري من األعالم العارفني وقد
عرب عن هذه احلقيقة الشيخ حميي الدين بن عربي
َ
العماد
ومساها بـ( احلقيقة احملمدية ) واليت اعتربها
قبة الوجود ) فهي ص ُ
الذي قامت عليه ( ُ
الوصل بني
لة
ِ
ِ
ِ
ُّ
ُ
ُ
كل
املدبرة اليت يصد ُر عنها
القوة
اهلل والناس وهي
شيء  ،ولندع ابن عربي يشرح هذه املسألة بفهومه :
ٍ
ً
َّ
« اعلم أن اهلل ملا خلق اخللق جعلهم أصنافا  ،وجعل
ً
ً
خواصا وهم
خيارا  ،واختار من اخليار
صنف
يف كل
ٍ
ً
املؤمنون  ،واختا َر من املؤمنني خواصا وهم األولياء ،
ً
خالصة وهم األنبياء  ،واختار
واختا َر من هؤالء اخلواص
ً
نقاوة وهم أنبياء الشرائع املقصورة
اخلالصة
من
ِ
ً
شرذمة قليلني هم صفا َء
النقاوة
عليهم  ،واختار من
ِ
املروقة وهم الرسل
النقاوة
ِ
ِ
أمجعهم  ،واصطفى واحداً
منهم  ،ليس منهم هو املهيمن
على مجيع اخلالئق جعله
ً
عمدا َ
أقام عليه قبة
اهلل

الوجود  ،وجعله اهلل أعلى املظاهر واسناها َ ،
صح له
ً
ً
فعلمه َ
ُ
البشر
طينة
وجود
قبل
وتعريفا ،
تعيينا
املقام
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
وهو حممد  ال ُيكاثر وال ُي َ
السيد ومن
قاوم  ،وهو
سواه سوقة ».
وقد حبث يف حترير هذه القضية ( القاشاني )
ً
حممدا ُ 
فقال َّ « :
أول التعينات الذي ُتعينَّ ُ به
إن
الذات األحدية َ
قبل كل َتعينُّ فظهر به ما ال نهاية له
ِ
من التعينات  ،فهو يشمل مجيع التعينات  ،فهو واحدٌ
َ
ٌ
نظري له  :إذ ال يتعني من يساويه يف
الوجود ال
فرد يف
ِ
ألذات األحدية املطلقة املنزهة
املرتبة  ،وليس فوقه إال
ِ
ِّ َ ينُّ
ونعت  ،فله
وحد
واسم
وصفة
ٍ
ورسم ٍ
ٍ
عن كل تع ٍِ
ٍ
ٍ
ً
ُ
ُ
َ
َ
األعظم ال
االسم
علم إن
الفردية مطلقا  ،ومن هذا ي ِ
يكون إال له دون غريه من األنبياء  ،ومن فرديته ُي ُ
علم
كنت ً
ُ
نبيا ُ
ُ
وآدم بني املاء والطني  كونه
قوله  :
سر ِ
َ
َ
تمَ
َ
وآخر اآلخرين  ،ومن أوليته
خا النبيني وأول األولني
ومجعيته ُ
سر قوله :
َ
َ
أفضل األنبياء فإنهم
جوامع الكلم  وكونه
 أوتيت
االستعداد واملرتبة  ،ينتهون إىل
وسعة
التصاعد
يف
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
التعني األول وال يبلغونه  ،والتعني األول هو حممد
ُ
الذي َت ُ
ُّ
الربزخ بني ألذات
التعينات فهو
رجع إليه مجيع
األحدية وبني سائر املوجودات ».
ِ
وقد قال الشاعر أمحد شوقي :
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كـيف ترقـى رقيك األنبيا ُء
يا مساء مـا طاولتها مسا ُء
مل يساووك يف عالك وقد حا
ً
َ
ل سنا منك دونهم وسنا ُء
للـناس
إمنا مثلوا صـفاتك
ِ
َ
َ
النجوم املـا ُء
كـما مثل
ومن هنا يتضح لنا َّ
بأن مجيع األنبياء عليهم السالم من
نور سيدنا حممد  الذي هو ُ
ُ ينُّ
أصل
ِ
الوجود وأول تع ِ
ِ
للذات األحدية وعنه نشأت مجيع التعينات ومن أجل
ً
ذلك كان ُ
خامتا لألنبياء .
الناس وكان
سيد
مجيع ِ
ِ
وقد خلص هذه احلقيقة الشيخ حممد البكري رمحه
اهلل يف هذه الطائية :
ُ
قديم أرتنا
النـور مـن
قبضة
ِ
ٍ
ً
قبضا وبسطا
مجيع الشــؤون
فـي َ ِ
وهي أصل لكل أصل ت ّ
ـبدى
ٍ
ِ
َب َ
سط ْ
الكون بسطا
على
فضلها
ت
ِ
ْ
أظـــهرت عدد
وهـي وت ٌر قـــد
ً
َّ
بعلم فـجل حصـرا و ضبطا
الشفع ً ٍ
ِ
ً
َ
فأنتج أشكال
شكال
ولدت
ً
بشريا أقام للعـدل قسـطا
ُ
َط ٌ
عليه
العـــقول
حارت
لسم
ِ
ِ
كنز حبر قد َ
ُ
الدرك شطا
شط يف
ِ
ٍ
َ
َّ
الوسيلة الكربى والعظمى للعباد هو حضرة
إن
وا َّات ُق ْ
ين َآم ُن ْ
املصطفى فقال تعاىل   :يا ُّأي َها َّال ِذ َ
وا اهلل
َ
ْ
وا إ َل ْ َ َ
ريب وسيلتنا
يه ال َو ِسيلة  .فهو بال ٍ
َوا ْب َت ُغ ِ ِ
شك وال ٍ
ُ
ووسيلة أبينا آدم  ، فمن َ
أراد الرمحة واملغفرة
والقرب يف الدارين من اهلل تعاىل فما عليه إال أن يبادر
َ
العاشقني
بلسان
باب املصطفى  ويناديه
ِ
إىل ِ
طرق ِ
احملبني وبروح فانية مبحبته  كي َ
َ
ينال
وبقلب
ٍ
ِ
ٍ
ُ
ُ
يضري وجيعل القلوبَ
مبتغاه ومرامه  ،ولكن الذي
ُ
ُ
األلسن يف
اجلدل العقيم الذي جلت به
تتقطر ذلك
ً
َّ
ِّ
للنيب  جاها عند اهلل أم ال ؟.
اجملالس وهو هل إن
إذا كنا نناقش يف هذا األمر إىل يومنا هذا فمتى نعرف
ُ
قدر نبينا ؟! إن جمرد املناظرة يف هذه املسألة ُت ُّ
إساءة
عد
ٌ
عظيمة مع حضرة املصطفى  وتفريط يف
أدب
ٍ
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حقه فهو الباب الذي ال يوصد وال ُيدخل إىل رمحة اهلل
تعاىل إال من خالله  ،قال تعاىل َ  :و َل ْو أ َّن ُه ْم إذ َّظ َل ُم ْ
وا
َ ِ
اس َت ْغ َف ُر ْ
أنف َس ُه ْم َج ُآؤ َ
الر ُسولُ
ُ
ُ
اس َت ْغ َف َر لهَ ُ م َّ
وا اهلل َو ْ
وك َف ْ
َ
َل َو َج ُد ْ
ابا َّرح ً
َ ً
يما .
وا
اهلل ت َّو ِ
َ
وعظم جاهه عند اهلل سبحانه
وإن من عظمة الرسول ِ 
ً
منوطة به فقد روي عن الرسول
وتعاىل أن جعل األرزاق
أنه قال َّ  :
إن اهلل ُم ْع ٍط وأنا قاسم  وكان الصحابة
يرددون ( هذا ما أتانا اهلل ورسوله من فض ِله ) .
ُ
القائل :
وقد صدق
ُ
َ
ُ
يرسل
الرمحن أو
أرسل
ما
صعد أو تنزلُ
َ
رمحة ت ُ
من
ٍ
إال و طه املصطفى ُ
عبده
ُ
ُ
املـرسل
نبيه مـختا ُره
ٌ
ٌ
ووصل هلـا
واسطة فيها
يع ُ
ُّ
كل من َ
قل
يفهم هذا
َ
ُ
أمحال الرجا عند ُه
فحط
ٌ
ُ
ٌ
يقبل
دائما
شفيع
فهو

ُ
الشــارع األشــهر واخلليفة
ذلك أن الرســول  هو
ُ
الالمع وبرقه الساطع وسيفه
األكرب نور اهلل
ُ
سليم
قلب
فق كل ٍ
القاطع ومعناه الذي ًهو يف أ ِ
ٍ
طالع  .ويكفيــنا ردا على من يــعرتض علــى
ٍ
وجاهتــه  هذان النمــوذجان من الصــلوات اليت
اخرتناها من كتاب الصلوات الكسنـزانية واليت
تبني ِع َظ َم منزلته
وجاهته عند اهلل تعاىل :
ِ
الوظيفة البن َمشيش ( رمحه اهلل ) :
صالة
ِ
ِّ
ُ
( اللهم صل على من منه انشقت األسرار    ،وانفلقت األنوار
بأعجز اخلالئق ،
 ،وفيه ارتقت احلقائق  ،وتنزل علو ُم آدم
ِ
سابق وال ٌ
وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه ٌ
ُ
فرياض
الحق ،
ٌ
ُ
اجلربوت بفيض
وحياض
مونقة ،
بزهر مجاله
ِ
امللكوت ِ
ٌ
متدفقة  ،وال شي ٌء إال هو به منوط  ،إذ لوال الواسطةُ
أنوار ِه
لذهب – كما قيل  -املوسوط ) .
ُ
السحر ملصطفى البكري ( رمحه اهلل ) :
صالة
ِ
صل ِّ
( اللهم ِّ
ُ
مجيع
وسلم وبارك على من تشرفت به
وصل ِّ
ِّ
حممد الذي
وسلم وبارك على سيدنا
األكوان ،
ٍ
ِّ
ُ
ِّ
عني
أظهرت به معامل العرفان  ،صل وسلم وبارك على ِ
األعيان والسبب يف وجود ِّ
كل إنسان ) .
ِ
ِ
ِ
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دوت موبي :
نطاق جديد ملواقع اإلنرتنت املوجهة
للهواتف أتيح مؤخراً لعموم المستخدمين باب التسجيل في نطاق

«دوت موبي» ( ).mobiالجديد لمواقع اإلنترنت
المخصصة للتصفح عبر الهواتف النقالة وحواسيب الجيب .
ويشبه النطاق الجديد سابقيه من أمثال « دوت كوم » و« دوت نت »
ولكن فكرة إنشائه جاءت نتيجة لعدم مالئمة أغلب مواقع اإلنترنت الحالية
للعرض على األجهزة النقالة  -من هواتف وحواسيب جيب  .-فصفحات
اإلنترنت المصممة للتصفح بالحواسيـب التقليدية تستغرق وقتاً طويال
لتعرض على األجهزة النقالة ،وكثيراً ما تظهر بصورة مشوهة.
وبالتوازي مع هذه النقائص  ،كان النمو مشهودا في
عدد الهواتف النقالة وحواسيب الجيب المجهزة لالتصال باإلنترنت  ،ومن
ثم بزغت الحاجة إلنشاء نطاق جديد ييسر على مستخدمي األجهزة المتصلة
باإلنترنت السلكياً إيجاد مواقع مالئمة للعرض على حواسيبهم وهواتفهم  .وقد
أسهمت عدة شركات كبرى بعد موافقة مؤسسة « آيكان » المختصة في إدارة
النطاقات في إنشاء شركة تشرف على تسجيل العناوين على النطاق الجديد .
من هذه الشركات مايكروسوفت وغوغل األميركيتان  ،وفودافون البريطانية ،
وسامسونغ الكورية  ،وأوراسكوم تليكوم المصرية  ،وإريكسون السويدية .
وكان التسجيل على النطاق الجديد قد بدأ في مايو /أيار الماضي للشركات
التي تدير شبكات الهواتف النقالة  ،ثم في يونيو /حزيران للشركات المالكة
لعالمات تجارية مسجلة.
    

كشف الشخصية الداخلية عبر االيميل
بني خبري أملاني باختبار جديد أن بوسع العنوان الربيدي
اإللكرتوني لألحداث التعرف على شخصياتهم الداخلية .
اخلبري وهو أستاذ لعلم النفس يف جامعة اليبزيك األملانية
يدعى «ميتيابك» طلب من طالبه تقييم
شخصية  559من األحداث عرب احلروف
البسيطة لعنوانهم الربيدي اإللكرتوني .
نتائج هذه الدراسات توضح إمكانية
األسلوب هذا من التعرف على شخصيات
األحداث الداخلية من صدق  ،وديانة
أو العجب الذاتي (العجب بالنفس) على
وجه اخلــصوص  ...وتــوضح كذلك
كيف يتسنى يف عصر االتصاالت
موقع موسوعة دول العالم
الدجييتالية حتى لعنوان بريدي
يحتوي على معلومات حديثة عن
إلكرتوني أن يستخدم وسيلة مهمة
للتعرف على ذوات األشخاص أو على
دول العالم  ،ميكنك اختيار أي دولة من
شخصياتهم الداخلية .
القائمة املوجودة في الصفحة الرئيسية أو عن طريق خريطة

العالم  .يتضمن املوقع معلومات تاريخية  ،جغرافية و خرائط
جلميع دول العالم .

http://www.countryreports.org

جوجل تريد توفري
االنرتنت عرب
موجات التلفزة
تطالب شركة جوجل  ،صاحبة محرك البحث الشهير على االنترنت
احلكومة األمريكية بالترخيص لها باستخدام موجات التلفزة الشاغرة
لتوفير االنترنت بدون أسالك (واي-فاي) .
وقالت الشركة في رسالة مفتوحة إلى املؤسسة احلكومية املعنية أن
طلبها استخدام الترددات الشاغرة بني القنوات التلفزية «فرصة ال تعوض».
تلتقط القنوات التلفزية في ترددات معينة ،واجملال الشاغر بينها هو ذلك الذي
ال يلتقط فيه جهاز التلفزة أية معطيات .
وقال مسؤول جوجل ريتشرد ويت في الرسالة أن « معظم الترددات الشاغرة هنا
في الواليات املتحدة ال يستفاد منها  ،وليس هناك من سبب مينعنا من استغالله » .
وتقول جوجل أن استخدام الترددات الشاغرة سيمكن كل األمريكيني من تكنولوجيا الواي-
فاي عبر موجات التلفزة .
وكانت قنوات التلفزة قد عارضت الفكرة في املاضي بدعوى أن استخدام اجملاالت الشاغرة بني تردداتها
قد يشوش على بثها .
لكن جوجل وعد باستخدام تكنولوجيا متنع البيانات املرسلة من املرور عبر ترددات مستخدمة ،مما يجعل
احتمال التشويش منعدما ً  ،على حد قولها .
وتقول الشركة العمالقة أن بإمكانها صناعة آليات اللتقاط الواي-فاي عبر األمواج التلفزية مع
نهاية  .2009وتفكر بلدان أخرى في استخدام الترددات الشاغرة ،ففي بريطانيا مثال ،تستغل لوصل
ميكروفونات حرة مبراكز البث دون استخدام األسالك  ،مما ميكن الصحافيني والفنانني على سبيل املثال ،
من إرسال الصوت إلى االستوديوهات بسهولة .

موقع إلكرتوني يهتم بالظواهر
العجيبة يف الكون

محيط  :كثيرا ً ما يقف العلم عاجزا ً أمام بعض الظواهر العجيبة مثل طبائع
النفس البشرية وغيرها من األحداث الطبيعية والفضائية ،واآلثار الفرعونية
وغيرها.
يركز موقع «عجائب بال تفسير» على مثل هذه الظواهر مثل مخاطبة أشخاص
يبعدون عنا مئات األميال  ،ويصل إليهم الكالم مبا يعرف بظاهرة التخاطر  ،إضافة
إلى ظاهرة آكلي حلوم البشر  ،واملوجودة في بعض القبائل اإلفريقية وفي بعض
احلاالت الفردية في أوروبا وأمريكا  ،وما الذي يدفعهم إلى اشتهاء اللحوم اآلدمية ،
عالوة على ظاهرة األطباق الطائرة والتي شاهدها آالف الناس حول العالم .
كما يقدم املوقع معلومات علمية عن حدود العقل البشري  ،والذي ال يعرف عنه
العلماء إال القليل  ،كما يحاول االقتراب من بعض الظواهر التي حيرت العالم مثل
بناء األهرامات وكيف استطاع قدماء املصريني بناء هذه األهرامات الهائلة .
ويعرض املوقع أيضا ً  ،كما ورد بالعالم الرقمي  ،ألبوم ألغرب وأعجب الصور حول
العالم والتي ال يجد العلماء لها تفسيرا ً  ،مثل بعض الهياكل العظمية الغريبة
التي حتتوي على ذيول تشبه ذيول عروس البحر والتي عثر عليها في الفلبني ،
وبعض الطيور الضخمة التي وجدها سكان إحدى املدن اإلفريقية  ،وبعض
احليوانات األخرى التي لم يتم التعرف على هويتها ومت االحتفاظ بها في بعض
متاحف التاريخ الطبيعي  .وميكن زيارة املوقع على العنوان التالي :
http://www.unexplained-mysteries.com

تأسيـس موسـوعة
إلكرتونية عربية وحرة

أعلنـت مجـموعة اإلمـارات لإلنـترنت
مؤخرا ً عن توقيعها اتفاقية تعاون مع
مجمـوعة طـالل أبو غـزالة للمعرفة
التابعة جملموعة أبو غزالة الدولية
لتأسيس موسوعة إلكترونية عربية
وحرة على شبكة اإلنترنت .
وتهدف املوسوعة اإللكترونية اجلديدة ،
املوجهة للمستخدم العربي  ،إلى إثراء
احملتوى العربي على شبكة اإلنترنت
وتكوين مرجعية علمية ذات مصداقية
أكادميية وجودة عالية  ،وذلك من خالل
تأمـني الغـطاء العــلمي واألكادميي
املؤهل لتدقيق املواد املدرجة ومراقبتها
وتقييمـها من قــبل جهات أكادميية
ومراكز أبحاث متخصصة  .وسـتعتمد
املوســوعة اجلــديدة على مــشاركة
أصحاب املعرفة في اجملاالت املعنية إلثراء
احملتوى العربي على شبكة اإلنترنت
واالرتقاء بدقته  .كما سيتاح فيه
للمشاركني إمكانية تعديل املعلومات
ومناقشتها واإلضافة عليها مع احلفاظ
على كامل احلقوق للمؤلف وأي حقوق
أخرى ألي جهات معنية  .ومن املقرر أن
تغطي املوسوعة العديد من اجملاالت
العلمية مبا في ذلك العلوم التطبيقية
والبشرية واالقتصادية والتكنولوجية .

علوم
وابتكارات

ماذا تعرف عن الكمبيوتر البيولوجي

إن الدماغ البـشري يتكون من شبكة
عمـل معـقدة من اجلزيئات العـضوية
لهـا القدرة عـلى احلسـاب واملعاجلة
املنطقية واسترجاع وربط املعلومات
والتفكير واإلحساس .
والكمبيــوترات الرقــمية املستخدمة
اآلن  Digital Computerبكـل تأكـيد تنجز
العمليات احلسابية بسرعة ودقة تفـوق قدرة
اإلنسان ولكن التفكير واإلحساس وربط املعلومات
الستنتاج شيء ما ال ميكن للكمبيوتر القيام به .
مصمموا الكمبيوتر يدركوا جيدا ً أنهم لن يكونوا
قادريـن على تصنيـع آلـة لــها مواصـفات الدماغ
البشـري ولـكنهم إذا متـكنوا مـن صـنع مـكونات
الكمبيوتر املادية  Hardwareمن اجلزيئات البيولوجية
وبالتحديـد البروتينات فإن حجم الكمبيوتر سيصبح
أصغــر بكثير ممـا هـو عليـه اآلن وأقوى من أي آلة
إلكتـرونية .
منـذ عـام  1960وصناعة الكمبيوتر مبنية على تكنولوجيا
أنصـاف املـوصالت Semiconductor
وقــد حـقـقت تـقدم وجناح عظيم
مـن حـيث تصـغير حجم املكونات
املاديــة للكــمبيوتر وزيادة كفاءة
وقــدرة الكــمبيوتر على تخزين
املعلـومات ومعاجلتها  .وكما هو
معــلوم أن مــكونات الكمبيوتر
تعتمد في عملها على البوابات
املنطقية  Logic gatesحيث
تقـوم باالنـتقال بيـن حالتني
مختلفــــتني أطلـق
علــــى األولــى
الـرقم ( ) 5
وعلـى الثانية
الرقـــم (  ) 1أي ( ال يوجد ) بينما
( يوجد ) وكلما زادت سرعة االنتقال بني هاتني احلالتني كلما
زادت سرعة الكمبيوتر في تبادل املعلومات ألن كل معلومة
تكون مخزنة في شيفرة من احلالتني  1 ، 5وتسمى هذه بال
. Binary Digits
والســؤال اآلن هــل ميـــكن استــخدام اجلزيئات
البيولوجية لتنتقل بني حالتني مختلفتني
تكون األولى  5والثانية  1على سبيل املثال .
واإلجابة على ذلك هي نعم ألن ذرات هذه
اجلزيئات تتحــرك وتــغير مــواقعها

الكمبيوتر البيولوجي

بطريقة منتظمة وبالتالي فإنه إذا أمكن جعل حركة هذه
الذرات في اجلزيئات محصورة في حركتني فقط فإنه ميكن
تصميم مكونات الكمبيوتر تلك اجلزيئات وستكون بدون
شك أصغر حجما ً مما هي عليه اآلن حيث أن حجم اجلزيئات
يبلغ  1000/1من حجم البوابات املنطقية املستخدمة اآلن
واملصنعة من أنصاف املوصالت  .وهذا يعنى أن حتصل على
كمبيوتر أسرع مبا يعادل  1000مرة من سرعة كمبيوتر موجود
اآلن .
حتى اآلن لم يتم تصحيح هذا النوع من الكمبيوتر (الكمبيوتر
البيولوجي ) ولكن البحث العلمي جاري على تطوير كمبيوتر
هجني  Hybrid Computerيجمع في تصميم مكوناته بني
أنصاف املوصالت واجلزئيات البيولوجية .
عديد من األبحاث والتجارب أجريت على جزيئات بيولوجية
وعقد تبني أن  Bacterriorhopsinيحقق الغاية املطلوبة حيث
وجد أن هذا اجلزيء يظهر تصرف وسلوك غير عادى عند تعرضه
للضوء حيث إن جزيء الـ  Rhopsinاملوجود في عني اإلنسان
عندما يتعرض إلى ضوء معني يحدث تغير في بنيته التركيبية
ينتج عنها انطالق طاقة تستخدم كإشارة كهربية لتوصيل
معلومة إلى الدماغ البشرى  .جزيء ال  Bacteriorhopsinمت
اكتشافه على أيدي علماء روس وتابع هذا العمل فريق روسي
وأطلقوا على املشروع  ، Project Rhodopsinوالعديد من
أسرار هذا املشروع غير معروفة وتعد من األسرار احلربية .
استخدم جزيء في األبحاث اجلارية لتطوير وحدة التحكم
املركزية (  ) CPUوكذلك لتطوير نوع جديد من الذاكرة Memory
ألنهما أساس تطور الكمبيوتر ،وقد اعتمدت األبحاث على
إيجاد وسيلة لتغير حالة اجلزيء البروتيني املذكور وإرجاعه
إلى وضعه الطبيعي وذلك باستخدام شعاعني ليزراألول يغير
تركيب اجلزيء والثاني يعيده إلى وضعه الطبيعي وأطلق على
احلالة األولى  5والثانية . 1
وفي النهاية هذا الكمبيوتر الهجني  Hybrid computerسوف
يكون ذو كفاءة خيالية حيث سوف يقوم بعمليات معاجلة
لعدد ضخم من املعلومات كما سوف يقوم بإجراء العديد
من احملاكاة العلمية للعديد من الظواهر املعقدة Computer
 simulations Artificial Intelligenceوسيضع أسس ملا
يسمى بالذكاء الصناعي .

طالل سالمة من روما  :يلقى مفهوم
تصميم كمبيوتر جديد جناحا ً باهرا ً .
يدعى الكمبيوتر ( )B-membraneوصممه العالم الكوري اجلنوبي
( . )Won-Seok Leeجنح هذا العالم في «شطب» احلاجة إلى شاشة الكمبيوتر التقليدية
التي من دونها ال نستطيع العمل عادة .
كبديل ،مت اختيار أي سطح أو جدار أمام املستعمل لتحويله
إلى شاشة  .هكذا  ،يتمكن الكمبيوتر من العمل على عدة
أنواع من الشاشات املستقلة .ويأتي ذلك ضمن معادلة
تسمح ملسالط توجيهي «عارض» (، )directional projector
موجود على رأس الكمبيوتر  ،حتويل أي عائق عمودي أمامه الى
واجهة تفاعل بصرية حتل بالكامل محل الشاشة املعيارية .
عالوة على ذلك  ،ثمة غشاء يحوي لوحة مفاتيح تظهر
بالكمبيوتر عند احلاجة .كما مت تركيب «درايف» ()Drive
بصري لقراءة األقراص املدمجة .لدى عدم استعماله
كحاسب  ،ميكن للعارض توليد تأثيرات خفيفة بيئية
على أي سطح .

`

علوم
وابتكارات

عندما يرى اآلخرون
ً
قريبا كهرباء من حرارة جسمك
أحالمك

كشفت مجموعة من اخلبراء
والباحثني في جامعة بيركلي
األمريكية النقاب عن تقنية جديدة يجري تطويرها  ،ستمكن
األشخاص من رؤية أحالم بعضهم  ،وذلك بواسطة تكنولوجيا
متطورة قائمة على تصوير املخ وحل الرموز واإلشارات الكهربائية
الصادرة عن الدماغ أثناء النوم  .هذا اإلجناز العلمي والطبي الهام
أعلنت عنه مؤخرا ً مجلة نيتشر العلمية الذائعة الصيت في
تقرير كتبه جاك جاالنت وزمالؤه  ،حيث أكدوا  ،أنه قريبا ً سيكون
في مقدور العلماء بناء صورة دقيقة لنشاط املخ اإلنساني أثناء
النوم ومعرفة األحالم والتخيالت التي تسيطر على الدماغ
البشري  ،ويوضح الباحث جاالنت أن فريقه استخدم تقنية الرنني
املغناطيسي لتصوير وظائف املخ لتكوين الصور املرسومة في
أدمغة املتطوعني  .التجارب التي أجريت على املتطوعني متت على
مرحلتني  ،في املرحلة األولى  ،طلب من عضوين تأمل مجموعة من
 1750صورة فوتوغرافية  ،وأثناء ذلك مت إجراء فحص دقيق بتقنية
الرنني املغناطيس لرسم النشاط احلاصل
في أدمغتهم  ،وقد وجد املراقبون
أنه مت رسم صور متعددة حليوانات
وطعام وبشر ومناظر مختلفة
في املرحلة الـــثانية  ،مت مقـارنة
تلك الصـــور مع 120صورة مت
حتليلها ملعرفة وحتديد الصور
التي تأملها كل منهما .
إن هذه التجارب الرائدة في مجال
عمل الدماغ البشري  ،متهد الطريق
لفك طالسم املخ البشري الذي
يعتبر أحد أهم أسرار الطبيعة
التي خلقها اهلل و أتقن صنعه .

أعلن فريق من الباحثني األملان في معهد فراونهوف
للدوائر املتكاملة مبدينة إرالجنن  ،عن متكنهم من
تطوير تقنية خاصة لإلنتاج التيار الكهربائي
باالعتماد على حرارة جسم اإلنسان .
التقنية اجلديد تستفيد من الفارق بني
درجة حرارة اجلسم ودرجة حرارة البيئة
احمليطة به  ،حيث يتولد تيار كهربائي بسيط
ميكن االستفادة منه في تشغيل بعض األجهزة
الكهربائية البسيطة  ،كالساعات الرقمية وبعض
األجهزة الطبية في غرف اإلنعاش في املستشفيات .
وتتكون محوالت الطاقة اجلديدة والتي تسمى محوالت
الكهرباء احلرارية من اسطوانة صغيرة مبساحة تبلغ  4سم
مربعة  ،حــيث متتــص احلرارة من اجلســم  ،كراحة اليد مثال ،
والطرف اآلخر من األسطوانة يكون معرضا ً لدرجة حرارة البيئة
احمليطة  ،هذه االسطوانة واملصنوعة من مواد متطورة ( شبه
موصلة ) تعمل ضمن ظروف التباين في درجات احلرارة على
توليد جهد كهربائي بني طرفيها  ،وبالرغم
من املشاكل التقنية التي واجهت الباحثني
واملتمثلة في ضرورة أن يكون في الفارق في
درجة احلرارة على األقل عشر درجات مئوية
إلى أن األبحاث املتواصلة وتطوير مواد
شبه موصلة جديدة  ،أدت إلى تقليل
هذا الفارق في احلرارة الالزمة لتوليد
التيار الكهربائي إلى أقل من درجة
واحدة والتي يأملون أن يتم تقليلها
مستقبال إلى  0.5درجة .

مصدر ال ينضب للطاقة
مجاني ومستقل وغير ملوث للبيئة
بقلم ريتشارد والتر

اخترع الفيزيائي بروس دي باملا مولد للطاقة بقوة  100كيلو وات وهو اآلن موجود في مرآب
منزله هذا املولد يستطيع تزويد كل بيته بالطاقة الكهربائية ولكن احلكومة األمريكية قد
تصادر هذا املولد في حال قيام دي باملا بتشغيله .
السيد دي باملا هو أحد خريجي جامعة هافارد وقد علم الفيزياء في معهد ماساتشوسيتس
للتقنيات ملدة  15عاماً يدعي السيد دي باملا بأن مولده الكهربائي ميكنه أن يكون مصدراً
رخيصاً للطاقة وغير قابل للنضوب مستقل وغير ملوث للبيئة ويعمل هذا املولد وفقاً لقواعد
مناقضة للفيزياء التقليدية لكنها ما تزال غير مفهومة متاماً يقال أن آلته املسماة  Nتستطيع
أن حترر ( الطاقة احلرة ) املوجودة بشكل مستتر في الفضاء من حولنا دي باملا يقدم آلته على
أساس أنها ابتكار يستطيع املساعدة في إنهاء اعتماد العالم على مصادر النفط وغيرها من
مصادر الطاقة األحفورية التي ستنفذ قريباً .
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مولد دي باملا هو عبارة عن جيرسكوب مغناطيسي بسيط بعبارة
أخرى هو اسطوانة ناقلة للكهرباء وومغنطة تدور بسرعة عالية
بواسطة محرك ( واجليرسكوب يستخدم عادة في احملركات حيث
يكون عبارة عن دوالب ثقيل يدور بشكل دائم فإذا تعرضت اآللة
جلهد غير طبيعي في عملها فيبقى هذا
الدوالب يدور وهذا ما يساعد اآللة على
جتاوز اجلهود العالية ) .
ويدعي دي باملا أن آلته املسماة  Nتستطيع
أن تولد من الطاقة خمسة أضعاف ما
تستهلكه وإن في هذا بالطبع حت ِد للمبدأ
األساسي القائل مصونية الطاقة حيث
ينص هذا املبدأ بأن الطاقة ال تفنى وال تخلق
من العدم  .معظم الفيزيائيني يرفضون
ببساطة مجرد النظر إلى اكتشافات دي
باملا و ال يلقون باال ً إليها ومع ذلك فقد مت
بجالء التوصل
لبرهنة املبدأ الذي يقوم عليه اختراع دي
باملا في سنة  1978عندما مت في مدينة
سانت باربرا بوالية كاليفورنيا بناء آلة
كبيرة مماثلة لآللة  Nوسميت هذه اآللة
بـ ( سن برست )  ،مت فحص اآللة املدعوة سن برست machine
 sunburstبشكل مستقل من قبل الدكتور روبرت كينشيلو
البروفسور في الهندسة الكهربائية وخريج جامعة ستانفورد
في تقريره لسنة  1986املقدم إلى جمعية االكتشافات العلمية
املوجود في سان فرانسيسكو بتاريخ  1986/6/21الحظ كينشيلو
بأن مقاومة دوران اجليرسكوب املمغنط هي فقط ما بني % 20 – 13
من املقاومة املوجودة في محرك تقليدي يعمل في ظروف مثالية
ورأى أيضا ً أن آلة دي باملا املدعوة  Nتستطيع إنتاج طاقة كهربائية
مبا يقارب  % 500من الكفائة .
وفي اخلالصة املتشككة التي أعدها كينشيلويقول  :قد يكون دي
باملا محقا ً فعالً بأن هناك وضع ميكن وفقا ً له إنتاج الطاقة من مصدر
مجهول وغير قابل للتفسير وهذا استنتاج يرفضه معظم العلماء
واملهندسني ويعتبرونه ال يستحق النقاش كما أنه ميثل مخالفة
للقوانني الفيزيائية املقبولة ولو صح فإنه سيكون إجناز مدهش
يقول الفيزيائي هارولد باث هوف وهو أُستاذ خريج من معهد
الدراسات العليا في اوسنت بتكساس إن املدققني في اآللة  Nبقوا
صامتني حيالها ويضيف إنه ليس من الواضح إذا كانت الزيادة في
الطاقة تأتي من خارج احلقل الكهرومغناطيسي أو هي نتيجة
لبعض اخلصائص الشاذة املرتبطة باألجسام الدوارة ووفقا ً ملبدأ
القصور الذاتي . inertia
إن آلة دي باملا حتتاج لصنع نسخة ثانية عنها بقياس أكبر ملعرفة
هل هي تعمل فعالً وعلى الرغم من شكوكي فإنني أشجع بالتأكيد
إجراء اختبار من قبل مختبر مستقبل ورغم أن ظاهرة كهذه كانت
ستبدو مخالفة لقوانني الطاقة التقليدية في السنوات املاضية إال
أننا ندرك حاليا ً بأن إمكانية انتزاع الطاقة مما يسمى الفضاء الفارغ
هو حقيقة وواقع .

بساطة كبيرة

ليس فضاء فارغ تمامًا
يرى الدكتور باث هوف الذي يدرس في جامعة ستانفورد بأن مصدرا ً
جديدا ً للطاقة غير ملوث للبيئة قد يكون مت التوصل إليه من خالل
تنظيم قوة االرجتاجات العشوائية للجزيئات الذرية املتصادمة
ضمن الفراغ حاليا ً يعرف العلماء بأن الفضاء الفارغ يتهيج وفقا ً
ملا يسمى ارجتاج الفراغ حيث يتفجر قدر كبير من الطاقة فجأة
وهذا ما يجعل اجلزيئات تهتز جيئ ًة وذهابا ً لقد طور باث هوف نظرية
خاصة به وأطلق عليها تسمية طاقة النقطة صفر zero – point
 energyوذلك في محاولة منه جلمع القوة الوافرة واملوجودة في فراغ
( الفضاء ) قد يقوم باث هوف بالتعاون مع شركة جديدة تدعى
جوبيتر للتكنولوجيا مبحاولة تصنيع آالت تعمل على مبدأ طاقة
النقطة صفر .
لقد وصف دي باملا آلته  Nووضع املعالم األساسية لنظرية تشرح
كيف تعمل اآللة وأدرج كل ذلك في مقالة أسماها ( إمكانية
استنباط الطاقة الكهربائية مباشرة من الفضاء )
وقد نشرت هذه املقالة في مجلة علمية بريطانية تدعى تأمالت
في العلوم والتكنولوجيا في أيلول عام  1990اجلزء الثالث عشر /
رقم . 4
مع ذلك فإن املؤسسات العلمية إما جتاهلت ادعاءات دي باملا املثيرة
للجدل أو بقيت ساهية عنها .
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نموذج أولي
مت التدقيق في مولد فاراداي
وحيد القطب وهي التسمية
التي أُطلقت على بدعته
املعروفة منذ  150عام من قبل
بضع من اخملترعني الطموحني
كأساس الستثارة الطاقة
احلرة والكامنة في الفضاء
ينظر هؤالء اخملترعني إلى
النموذج األولي للمولد على
أنه قادر على توليد الطاقة
احلركية اخلاصة به إضافة
إلى مقدار آخر من الطاقة
لالدخار .
مت االهتمام مبحرك فاراداي الذي يعتمد مبدأ احلث الكهربائي
واملكون من قطعتني وذلك على الرغم من املشاكل التي ظهرت
فيه سواء جلهة االحتكاك امليكانيكي أو اخلسارة في الطاقة
الكهربائية أما احملرك وحيد القطب الذي اخترعه فارادي فقد مت
إهماله وفقا ً للمؤيدين لظاهرة الطاقة احلرة .
تتبع دي باملا خطى فاراداي معتبرا ً أن الطاقة احلرة ميكن
استخراجها من الرحم الرقمي للفضاء ببساطة عن
طريق جيروسكوب ممغنط  .يشرح دي باملا ذلك فيقول أرى
أن دوران جسم اجليرسكوب املمغنط والذي يتحرك عبر
حقله املغناطيسي سيؤدي لتوليد جهد كهربائي بني
احملور في الوسط واحلافة اخلارجية للجيرسكوب املمغنط
الدوار .
إن هذا التفكير العبقري أدى إلى إيجاد اآللة  Nوهي بشكل
عام عبارة عن جيرسكوب ممغنط مكون من قطعة واحدة
تدور حول نفسها وبدال ً من استخدام قطعتني واحدة دائرة
وأخرى متحركة وفقا ً للمولدات التقليدية فإن اآللة  Nلديها
فقط قطعة دائرة إن نصف اجليرسكوب هو القطب الشمالي
والنصف اآلخر هو القطب اجلنوبي وإذا وصلنا ما بني محور
اجليرسكوب في الوسط واحلافة اخلارجية له فستتولد
الكهرباء بسرعة من املغناطيس نفسه .
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فكرة تحت االختبار
رغم مرور  150عاما ً على جتربة فاراداي املثيرة للجدل فإن
أحدا ً لم يكلف نفسه عناء التجريب فيما إذا كان املولد الذي
يستخدم طريقة املغناطيس الدوار سوف يحتاج لنفس املقدار
من اجلهد كما املولد املستحث التقليدي حتى يستطيع توليد
نفس املقدار من الطاقة ولكن في عام  1978مت تصنيع املولد
( سن برست ) الوحيد القطب واملذكور فيما سبق .
وقد أكدت االختبارات أن الطاقة اخلارجة من املولد تتجاوز
بكثير الطاقة الداخلة إليه كي يبدأ بالعمل وأن كفاءته اكبر
بكثير من املولد التقليدي وتختلف اآلراء حول الطريقة التي
تقوم فيها اآللة  Nبتوليد الطاقة .
لم يحصل تي واري في العام  1977سوى على اهتمام
بسيط عندما نشر نظريته التي تقول بأن الفضاء مليء مبادة
ميكانيكية وأن دورانها حول نفسها هو مصدر كل الطاقة
واملادة .
يسلم املهندس واملكتشف الهندي في نظريته الفضاء الدوار
والتي مت تطويرها في كتابه ما وراء املادة املنشور عام  1984بأن
هناك فجوة موجودة في مركز اإللكترون تستطيع هذه الفجوة

عندما تدور بسرعة في الفراغ أن تنتج طاقة من الفضاء
وتعتمد نظرية توري على الفرضية القائلة بأن اإللكترون
مكون بطريقة معينة ومحددة وهو ليس فقط شحنة صغيرة
متجانسة .
وبحسب تي واري فإن حركة الفجوات في األسطوانة املمغنطة
الدوارة املوجودة ضمن مولد الطاقة الفضائي اخلاص به تؤدي
إلى حترر طاقة حرة في خارج الفراغ املوجود بني محور اآللة
واملغناطيس وهو يقر بأن هذا ميكن تصديقه وفقا ً ملعايير
القوانني الفيزيائية املعروفة ويقول تي واري أن أحد األسباب
الرئيسة لتطويره لهذه النظرية أنه مت تدريسه كي يكون
مهندسا ً أكثر من أن يكون فيزيائيا ً خاصة وأن فكرته تتعارض
بشكل أساسي مع الفيزياء التقليدية .
يعلق دي باملا على أفكار تي واري فيقول إن توضيحات تي واري
محتملة متاما ً وهو يحاول أن يضع إطارا ً نظريا ً ملا يحدث بني
الذرات وأن يحدد املكان الذي يتم إطالق الطاقة منه .
إن الفيزياء التطبيقية غير ثابتة يقول دون كيلي رئيس جمعية
الطاقة الفضائية التي تتألف من مجموعة من املهندسني
والعلماء واخملترعني متخصصني في تطوير تقنية الطاقة
احلرة إذا نظرنا إلى حال الطاقة احلرة اليوم فسنراها تشمل
العديد من صنوف األدوات املذهلة أولها اآللة  Nثم مولدات
البالزما الروسية ومحول النفايات الثنائي الوقود ( الذي يجمع
ما بني مكونات الطاقة احلرة وطرق املواد الصلبة ) محركات
املغنطة الدائمة مولدات هلبرد متعددة األسطوانات والعديد
من أنظمة الطاقة الهيدروجينية .
ومن بني اجملموعة السابقة هناك االختراع املدهش املسمى
إنريكس أتش  20والذي اخترعه يوشيرو ناكماتسو امللقب
بأديسون اليابان إن هذا اخملترع النشيط الذي اخترع فيما سبق
القرص املرن يدعي بأن وحدة إنريكس الغير ملوثة للبيئة تعمل
على ماء الصنابير وتستطيع توليد طاقة أكثر بثالث مرات من
محرك البنزين التقليدي .
إن جهاز إنريكس أن أتش  20ميكنه فصل املكونات األساسية
الداخلة ويستطيع إنتاج الهيدروجني كوقود قابل لالستعمال
يالحظ كيلي بأن كل من أملانيا وسويسرا واليابان وكوريا
وهولندا لديها جمعيات أبحاث نشطة تبحث حول الطاقة
احلرة وتقوم جمعية الطاقة الفضائية في الواليات املتحدة
بتبادل املعلومات مع هذه اجلمعيات وبرغم ذلك يشعر كيلي
بأن هناك معارضة لتقنية الطاقة احلرة في الواليات املتحدة من

قبل الوكاالت احلكومية واألكادمييات واالستثمارات الصناعية
الكبرى .
يحلم كيلي بأن الطاقة احلرة ستالقي القبول ويتم تطبيقها
في النهاية من قبل احلركات الشعبية التي تعمل وفق مبدأ
( ميكنك القيام بذلك بنفسك ) والتي تشتغل في جميع أنحاء
الواليات املتحدة تقوم حاليا ً جمعية الطاقة الفضائية في
الواليات املتحدة بإرسال نشرة فصلية ممتعة ألعضائها ( عنوان
اجلمعية , 11422 Energy Association/U. S . P O . Box :
 34616 CIearwater , FL Spaceرقم الهاتف – 441 – 813 :
 ، 3923رسم العضوية  35دوالرا ً في السنة ) .

تقييم اآللة  Nاقتصاديًا
إن شركة دي باملا للطاقة لم تقم ببيع آلة واحدة حتى اآلن
وتتقاضى الشركة حوالي نصف مليون دوالر لتصنيع اآللة
بشكل يدوي يدعي بروس دي باملا بأنه في حال تصنيع اآللة
بأعداد كبيرة فإن تكلفة آلته سوف تنخفض إلى 500 – 400
دوالر أمريكي وهو ينوه بأن مولد تيار متناوب باستطاعة 100
كيلو وات يكلف ما يربو على  100000دوالر أمريكي ويضيف
فيقول أن اآللة  Nتولد نفس املقدار من الطاقة باستخدام ثلث
أو نصف التكلفة وفقا ً لعمليات اإلنتاج العادية إن هدفه هو
أن يجري اتفاقات للمشاركة بهذه التقنيات مع زبائن يرغبون
بإنتاج آلته .
بعد إلقاء نظرة شاملة على وحدات إنتاج الطاقة
الكهرومغناطيسية احلرة املتنوعة واملتوفرة على أرض
الواقع يستنتج دون كيلي بأن أغلب هذه الوحدات
أوجدت من قبل فيزيائيني تطبيقيني مرتبكني وأن هناك
نقصا ً في الدعم التقني واملادي كما تعاني من مشكلة
( علو التكلفة ) وبجميع األحوال فإن كيلي يختار اآللة N
اخلاصة بـ دي باملا ( كأساس جملموعة الطاقة احلرة ) و ( كأفضل
وحدة طاقة حرة ) قياسا ً على قدرتها بإنتاج الطاقة  .اليوم
وقد أعطى اآللة  Nمعدال ً عاليا ً من حيث كونها بسيطة وغير
معقدة نظرا ً لبساطة اآللة فهي تتكون من دوار مؤلف من
قطعة واحدة وهو أفضل من املولدات التقليدية املؤلفة من
قطعتني كما يقول كيلي .
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عزيز أبو خلف

شهد العلم احلديث تطورات هائلة يف أفكاره  ،كان بعضها أشبه
بالثورات العارمة  ،وقد صاحب ذلك اخرتاعات واكتشافات ال
تقل أهمية عن النظريات اليت أسست هلا أو انبثقت عنها .
وأكثر ما يشغل العلم وال يزال تركيب الكون والقوانني اليت
حتكمه  ،حيث انطلق من تأمالت األقدمني م��روراً بقوانني
احلركة والنظرية الذرية وأجزاء الذرة والنسبية والكوانتا
وميكانيكا الكم واحلقول  ،وأخرياً  ،ورمبا آخراً !  ،نظرية
األوتار الفائقة .وقلنا آخراً ومل نقل وليس آخراً ،ألن من
أبدع هذه النظرية يرى أنها تفسر كل شيء ،أي هي مبثابة
النظرية األم .
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تطورات الذرة

تساءل اإلنسان منذ القدم عن تركيب
األشياء  .فقد اعتبر البابليون أن املاء أساس
كل شيء   .وتنوعت نظرة فالسفة اليونان
التأملية إلى األشياء  ،فقرر بعضهم أن
األشياء التي على األرض تتألف من أربعة
عناصر هي  :املاء والهواء والتراب والنار   .أما
األفالك السماوية فتتألف من عنصر خامس
هو األثير   .وأدت تأمالت أخرى إلى أننا لو
قسمنا األشياء فسوف نصل في النهاية
إلى شيء ال ميكن تقسيمه هو الذرة .وقد
سماها اليونانيون  :أتوموس  ،وتعني اجلزء
الذي ال ينقسم  ،ومنها أخذت كلمة أتوم
باإلجنليزية .
أخذ علماء الكالم املسلمون بفكرة الذرة ،
وأسموها اجلوهر الفرد  ،وعملوا على تطوير
الفكرة لكن بشكل نظري  ،لم يكن له أثر

يذكر في تطور العلوم ألنه يركز
على دراسة العقائد الغيبــية .
ونشأ علم اخليمياء حيث كان يركز
اخليميائيـــون على حتويل املعادن
الرخيصة كاحلـديد إلى ثمينــة
كالذهب  .وقد ركــزوا جهودهم
على احلصول على حجر الفالسفة
الذي يعمل على هذا التحويل ،
لكن جهودهم لم تثمر شيئا ً .
ظلت األفكار القدمية سائدة إلى
القرن السابع عشر ،حيث بدأت تظهر أفكار جديدة ،وتع ّرف العلماء على
العناصر ،كما توصلوا في القرن الثامن عشر إلى بعض قوانني املادة  .ثم جاء
دالتون في القرن التاسع عشر وصاغ نظريته حول تركيب املادة  .حيث اعتبر
أن الذرة ال تنقسم  ،لكنه فسر بنموذجه هذا قوانني حفظ املادة والنسب
الثابتة ،وتوصل بها إلى قانون النسب املتضاعفة .
بعد دالتون تطورت النظرية الذرية بظهور منوذج طومسون  ،الذي نظر إلى
الذرة على أنها كرة من االلكترونات والشحنات املوجبة  ،ألجل أن الذرة
متعادلة  .ثم جاء رذرفورد وقال  :إن الذرة هي الكترونات ونواة موجبة الشحنة
بعد ذلك اكتُشفت النيوترونات وصارت الذرة عبارة عن
النظرية التركيب األ ّولي للكـــون مبــعادالت رياضية
الكترونات ونواة تتكون من البروتونات والنيوترونات .
معقدة  ،وليست تنطلق من الكشف التجريبي املباشر
شهدت النظرية الذرية بعد ذلك قفزات هائلة بدخول
للجسيمــات األوليــة  .األشياء بحسب هذه النظرية
علم الكوانتا إلى الساحة  ،فقدم بور منوذجا ً جديدا ً
سمك لها  .هذه
مكونة من أوتار متناهية في الصغر  ،ال ُ
لذرة الهيدروجني  ،التي تتكون من نواة محاطة
األوتار تتذبذب فتصدر نغمات تتشكل منها اجلسيمات
بإلكترونات تتحرك في مستويات محددة ومختلفة من
األكبر منها  ،كالبروتون والنيوترون واإللكترون  .كل شيء
الطاقة  .وتوسعت النظرية بدخول ميكانيكا الكم
بحسب نظرية األوتار الفائقة هو نتاج نغمات وذبذبات
لتشمل ذرات العناصر غير الهيدروجــني  ،حيــث بني
ألوتار صغيرة جداً ،فما نحن واألشياء من حولنا إال نتاج
العلماء أن اإللكترونات تتوزع في مدارات مختلفة ،وأن
املوسيقى .
للمدار أرقاما ً كمية مختلفة .لذلك ميكن تشكيل
الكون في تصور نظرية األوتار الفائقة عالم من عشرة
البناء الذري ألي عنصر بطريقة البناء اإللكتروني  ،وأن
أبعاد ،األربعة التي نحس بها  ،وأخرى متكورة على
هذا التوزيع يؤثر في خواص األشياء .
نفسها  ،بحيث أن كل نقطة في الفضاء هي كرية
ما هي نظرية األوتار الفائقة؟
صغيرة ذات أبعاد ستة قطرها حوالي طول بالنك  .ال
نظرية األوتار الفائقة superstring theoryهي
نحس بهذه األبعاد األخرى إال في ظل كميات هائلة من
أفكار جديدة حول تركيب الكون من إبداع الفيزياء
الطاقة ،حتتاج إلى مسرعات نووية بحجم اجملرة  ،وقد
النظرية  .تكمن ميزة هـــذه النـــظرية فــي أنها
توازي ما حدث في اللحظات األولى من االنفجار العظيم.
تأخذ في احلسبان كافة قوى الطبيعة  :اجلاذبية
هذا يعني أن التحقق من هذه النظرية قد يكون بطرق
والكهرومغناطيسية والقوى النووية  ،فتوحدها
غير مباشرة ،نظرا ً لكمية الطاقة الهائلة املطلوبة
في نظرية واحدة  ،تسمى النظرية األم  .تصف هذه
للكشف عن األبعاد املتكورة اخملفية.
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طبيعة األوتار الفائقة

بحسب هذه النظرية ترتد األشياء كلها إلى وتر ممتد ذي بُعد
واحد  ،يعتبر أساس كل شيء  .وكل األوتار متشابهة  ،لكن
اجلسيمات التي تنتج عنها تختلف باختالف تذبذب األوتار .
طول الوتر الفائق في حدود طول بالنك  ،وإذا ما قورن بنصف
قطر البروتون مثالً فإنه يكون مبثابة النقطة  ،أي ميكن اعتباره
جسيما ً نقطيا ً مثل اإللكترون .
األوتار الفائقة متارس االنقسام واالحتاد  ،فالوتر الواحد ميكن
أن ينقسم إلى وترين  ،وعندما ميس وتران بعضهما بعضا ً
يلتحمان فيتشكل وتر واحد .ومن التذبذب تتشكل اجلسيمات
املعروفة في الفيزياء  ،فبمجرد رقص الوتر ينتج اإللكترون أو
الكوارك وغيرها .يحمل طرف الوتر أرقاما ً كوانتية حتدد خواص
اجلسيمات املرصودة فيزيائيا ً  ،حيث تتضمن هذه األرقام رقم
الغزل والشحنة الكهربائية  .انضمام األوتار إلى بعضها يكافئ
تبادل األرقام الكوانتية فيما بينها .

تذبذب األوتار

الوتر دائم الرقص والطرب  ،ويتذبذب في سلسلة من النغمات
النمطية  ،التي تتميز بأعداد كوانتية متنوعة مثل الكتلة
واملغزل وغيرها  .كل منط يحمل مجموعة من األرقام الكوانتية
املطابقة لنوع محدد ومتميز من اجلسيمات األولية  .النمط
التذبذبي يشبه نغمة وتر الكمان  ،بحيث يتطابق كل جسيم
أولي مع نغمة من هذه النغمات  .فالوتر يرقص أو يهتز أو
يتذبذب فيصدر نغمة معينة  ،تظهر هذه النغمة في صورة
جسيم معني  ،وتظهر نغمة أخرى في صورة جسيم آخر
وهكذا  .فجسيمات املادة وجسيمات القوة مظاهر لشيء
واحد  :موسيقى الوتر الفائق  ،وذبذبة الوتر الفائق .فاإللكترون
له شكل اهتزازي معني  ،والكوارك له شكل اهتزازي آخر ،
واجلرافيتون له شكل اهتزازي آخر  ،وهكذا .

أثر النظرية الذرية واألوتار الفائقة يف
الدين

من املفروض أن الدين احلق ال يتأثر بالنظريات العلمية وتطورها
فال بد أن تكون معه عدته الذاتية التي تثبت وجوده مستقالً
عن أي تطور علمي  .لكن الذي حصل هو أن تيارا ً فكريا ً ظهر في
املسلمني يُعرف بعلم الكالم  ،هدفه الدفاع عن عقائد الدين
بطريقة عقلية تأملية  .وقد تبنى هذا العلم نظرية الذرة التي
قال بها فالسفة اليونان  ،وصارت تعرف بنظرية اجلوهر الفرد أو
اجلزء الذي ال يتجزأ  ،وهذا هو املعنى املقابل لها في لغة اليونان .
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لكن هذه الذرة الكالمية  ،أو اجلوهر الفرد  ،أو
اجلزء الذي ال يتجزأ  ،ال نكاد جند له مقابالً فيما
استجد من أبحاث علمية جتريبية معاصرة
وحتى بقايا املتكلمـــني املعــاصرين يرفضون
مطابقته مع أي جسيم حديث كاإللكترون
أو الكوارك أو حتى الوتر الفائق  .فما هو في
النهاية إال فكرة تأملية خيالية ال واقع لها ،
ومع ذلك فقد بنوا عليها عقائد الدين .
هذا هو الذي أدى إلى تأخر املسلمني إذا ً  ،أي
تبني نظريات تأملية ال أثر لها في التطور
التقني ؛ ألنه ال وجود لها في الواقع  .كما أن هذه
النظريات لم تطور أساليب ووسائل للتحقق
من وجودها  .بدال ً من ذلك ظهر اإلعجاز العلمي
الذي ينسب كل االكتشافات العلمية احلديثة
إلى أنها موجودة في النصوص الدينية على
مبدأ سبقناهم  .وقد سبقهم املسيحيون إلى
ذلك  ،وزعموا أن نصوص الكتاب املقدس فيها
إشارات بالغة إلى كل املكتشفات احلديثة .
ينبغي على الدين احلق أن ينأى بنفسه عن
االرتباط بالنظريات العلمية  ،بل عليه أن
يثبت ذاته بالتطبيق العملي ،وذاك هو إعجازه
احلقيقي .
نحن ال نشكك في إخالص أهل اإلعجاز العلمي
وال في نوايا علماء الكالم الذين اجتهدوا في
الدفاع عن عقائد الدين  ،لكننا نرفض ربط
اإلسالم بالنظريات العلمية وجعلها أساسا ً
في عقائده  ،بل وصل األمر بعلم الكالم
إلى جعلها أمورا ً مقدسة ال يتطرق إليها
الشك  .وهذا واقع فعالً في تبني علم الكالم
لنظرية اجلوهر الفرد ذات األصل اليوناني  ،وفي
تبنّيه حلرفيات املنطق األرسطي الذي ال يورث
غير التخلف والتعالي عن ركب التقدم العلمي .
أما أهل اإلعجاز العلمي فإننا نطالبهم  ،إذا
كانوا على حق  ،أن يأتوا باجلديد في الوسط
العلمي بالكشف عن احلقائق العلمية ،
وباقتراح النظريات العلمية مستندين إلى
النصوص  ،بدال ً من االنتظار على أبواب العلم
التجريبي  ،حتى إذا ما رموا بفكرة أو نظرية
قلنا  :سبقناكم !.
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أكد خرباء ،يف مجعية أطباء القلب يف األردن ،أن أداء
صالة الفجر يف موعدها احملدد يومياً ،خري وسيلة للوقاية
والعالج من أمراض القلب وتصلب الشرايني ،مبا يف ذلك
احتشاء عضلة القلب املسببة للجلطة القلبية وتصلب الشرايني
املسببة للسكتة الدماغية.
جاء ذلك التأكيد ،ضمن نتائج أحدث دراسة علمية حول أمراض القلب
وتصلب الشرايني اليت أجرتها مجعية أطباء القلب يف األردن  .وأكدت
األحباث العلمية والطبية أن مرض احتشاء القلب ،وهو من أخطر األمراض،
ومرض تصلب الشرايني وانسداد الشريان التاجي ،سببها الرئيسي هو النوم
الطويل لعدة ساعات سواء يف النهار أو الليل .
وأظهرت نتائج الدراسة أن اإلنسان إذا نام طويال قلت نبضات قلبه إىل درجة قليلة
جداً ال تتجاوز  50نبضة يف الدقيقة .وحينما تقل نبضات القلب جيري الدم يف األوعية
والشرايني واألوردة ببطء شديد  ،األمر الذي يؤدي إىل ترسب األمالح والدهنيات على جدران
األوردة والشرايني ،وخباصة الشريان التاجي وانسداده  .ونتيجة لذلك يصاب اإلنسان بتصلب
الشرايني أو انسدادها ،حيث يؤدي ذلك إىل ضعف
عضلة القلب وانسداد الشرايني واألوردة الناقلة
للدم ،من القلب وإليه  ،حيث حتدث اجللطة القلبية أو
انسداد الشرايني الناقلة للدم من الدماغ وإليه مما يسبب
السكتة الدماغية املميتة يف أغلب األحيان .
وشددت نتائج الدراسة على ضرورة االمتناع عن النوم لفرتات
طويلة حبيث ال تزيد فرتة النوم على أربع ساعات ،حيث جيب النهوض
من النوم وأداء جهد حركي ملدة  15دقيقة على األقل  ،وهو األمر الذي يوفره
أداء صالة الفجر بصورة يومية يف الساعات األوىل من فجر كل يوم .

لكل مرض فاكهة

ملعاجلة سوء الهضم  - :أفضل فاكهة هي األناناس كذلك
البابايا التي تتميز بحالوة الطعم  .فيحتوي األناناس على
البروملني وحتتوي البابايا على البابني وكالهما يساعد على هضم البروتينات  .وميكن تناول هذه
الفاكهة كل نوع مبفرده بعد وجبة غنية  .وميكن عمل عصير كثيف من شريحتني من األناناس مع لب
نصف ثمرة بابايا مع لب تفاحة واحدة علما ً أن اإلحساس باالنتفاخ والتجشؤ من عالمات سوء الهضم .

قال تقرير نشر اجلمعة في مجلة
«ساينس» إن احلاسة السادسة لدى
االنسان اخلاصة باالحساس باخلطر التي
رفضها بعض العلماء على اعتبار أنها
خرافة توجد فعليا ً في جزء من املخ
يتعامل أيضا ً مع حل الصراعات  .وقال
الباحث جوشوا براون من جامعة واشنطن في سانت لويس بوالية
ميسوري في مقابلة إن منطقة املخ املعروفة بالقشرة الداخلية
الطوقية تطلق بالفعل االنذار بشأن األخطار التي ال تستطيع النفاذ
إلى املخ الواعي  .وتقع القشرة الداخلية الطوقية قرب قمة الفصوص
األمامية وإلى جانب الفواصل التي تفصل بني قسمي املخ األيسر واألمين  .واستخدم براون برنامج
كمبيوتر يحتاج شباب أصحاء للرد على نشاط على جهاز متابعة وقياس نشاط أمخاخهم على
فترات كل  2.5ثانية بجهاز أشعة الرنني املغناطيسي  .وقال براون إن النتائج أظهرت أن أمخاخنا
تلتقط إشارات التحذيرات بشكل أفضل مما كان يعتقد في املاضي .

قال أطباء أردنيون أنهم توصلوا إلى
طريقة لتحســني حالة املصــابني
بالشلل النصفي الناجمة عن إصابة
النخاع الشوكي .
ونقلت وكالة األنباء األردنية عن فريق
طبــي أردني عمل بدعـــم من مراكز
بحثــية في اجلامعات واملســتشفيات
اخلاصة األردنية قوله إنه « متكن من
تطوير طريقة لتحسني حالة املصابني
بالشلل النصفي الناجمة عن إصابة
النخاع الشوكي جراء كسور شديدة في
العمود الفقري » .
وقال مستشار جراحة العمود الفقري
عضو الفريق الطبي الدكتور زياد الزعبي إن
الطريقة اجلديدة « ستسهم في معاجلة
املصابني من خالل احلصول على خاليا جذعية
عالية النقاوة ميكن أن تتحول إلى خاليا عصبية
تستطيع توصيل املؤثرات العصبية التي تعرضت
للقطع بسبب ضعف اخلاليا العصبية أو قطع احلبل
الشوكي » .
وأضـــاف أنـــه مت « اخـتبار هذه
الطريقـــة في كــــل من « بيت
حيوانات التجارب » في جامعة العلوم
والتكنولوجيا ومخــــتبرات اجلامعة
األردنية واملركز الوطني للسكري وعدد
من املستشفيات اخلاصة » وفقا ً لوكالة
«بترا» .

ذكرت دراســـــة طـــبية
أن الزيتون الذي يتــــصدر
إلى معـظم موائد الشــعوب الشــرق أوسطية
يخفض كوليسترول الدم ويحمي القلب بسبب
احتوائه على مواد مضادة لألكسدة .
أضافت أن فوائد الزيتون وزيت الزيتون معروفة منذ
قرون  ،مشيرة الى أن مشتقات هذه املادة الغذائية
التي عرفها اإلنسان منذ قرون طويلة تستخدم اآلن
في صناعة األصباغ والكرميات وحتى املشروبات .
إلى ذلك قالت االختصاصية في التغذية بريجيت
إيسبيــت من مؤســـــسة التغذية البريطانية
لصحيفة الدايلي مايل نعلم منذ وقت طويل أن
زيت الزيتون مفيد للقــــلب  ،مضيفة أنه مصدر
ممتاز ضد األكسدة التي حتمي القلب  .أضافت أن
الدراسة التي أجريت على الزيتــون و زيـت الزيتون
أخيرا ً أظهرت أن بإمكانه حماية اإلنسان من مرض
السرطان .

وضع الساق على الساق هو عادة متأصلة عند
معظم النساء وبعض الرجال وإذا كنت تعاني من
الدوالي فأول شيء ينبغي أن تتعلمه
هو أن تنزل الساق عن الساق األخرى .
ملاذا ؟
ألن وضع الساق على الساق يبطئ
تدفق الدم إلى أعلى ويزيد ضغط
الدم داخل العروق  .وال يهم إذا كان
تقاطع الساقني عند مستوى الركبة
أو الكاحل فكالهما سيئ مع أن
التقاطع عند الركبة يفرض ضغطا ً
أكبر على شبكة األوعية والشرايني .

اإلعجاز العلمي يف غذاء
الرسول حممد 
بدأ الطب احلديث خالل العقدين األخريين يعود
بقوة إىل اجلذور فى العالج ،بعد االعتماد شبه الكلي
على وسائل العالج الكيميائي الدوائي اليت مل تثبت
كفاءتها بالقدر املطلوب ،فاجته نظر اجلميع إىل الطب
النبوي والنصائح النبوية ،يف أسلوب الغذاء والعالج
من األمراض ،فصدرت كتب عديدة تهتم بالعالج
النبوي والتغذية النبوية مقتدين فيها بالنيب وقد

بدأ الغرب بهذه االجتاهات قبل العرب واملسلمني فبدأ
العلماء الغربيون يهتمون بالطب الوقائي والعالج
بالغذاء.
وكان من الطبيعي أن يتوجه هؤالء إىل ما ورد يف
القرآن والسنة من آيات قرآنية وأحاديث نبوية
تدل البشرية إىل ما فيه اخلري هلم يف كل شيء حتى
يف طعامهم وشرابهم ،واكتشف العلماء ،من خالل
النصوص القرآنية واألحاديث النبوية ،من احلقائق
العلمية ما جعلهم يدرجونه حتت بند اإلعجاز النبوي،
فيما يتعلق بالغذاء من خالل نتائج البحث العلمي
احلديث ومطابقتها ملا ورد يف بعض األحاديث النبوية
وكيفية الوقاية من األمراض عرب نظام غذائي رباني
سوي وسليم اختاره لسيد األنام حممد .

طبيعة غذاء الرسول 
وكيفية الوقاية من األمراض
كان النبي صلى اهلل عليه وسلم حينما يستيقظ من نومه وبعد فراغه من
الصالة وذكر اهلل عز وجل يتناول كوبا ً من املاء مذابا ً فيه ملعقة من عسل النحل
ويذيبها إذابة جيدة ،ألنه ثبت علميا ً أن املاء يكتسب خواص املادة املذابة فيه،
مبعنى أن جزيئات املاء تترتب حسب جزيئات العسل .
وروي عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قال« :عليكم بشراب العسل» وهذا
إمنا يدل على الفوائد العظيمة لشراب العسل أي املاء املذاب فيه العسل ،فقد
اكتشف الطب احلديث أن شراب العسل حينما يتناوله اإلنسان ينبه اجلهاز الهضمي
للعمل بكفاءة عن طريق زيادة قدرة عمل احلركة الدورية لألمعاء ،وبعدها يعمل
العسل كمادة غذائية متكاملة بسبب احتوائه على السكريات األحادية التي
تمُ ت مباشرة وال يجري عليها هضم ،وتتولد مركبات يسمونها أدونزين ثالثي
الفوسفات وهو ما يطلق عليه «وقود العضالت»وهذا ما جعل علماء التغذية
يأخذون املاء ويكسبوه طاقة وهو ما يطلق عليه اآلن في
أوروبا اسم «العالج باملاء» ألن املاء يكتسب صفات ما
يضاف عليه من مواد ولذلك فإن الطب في أوروبا أكثر
تقدما ً حتى أعمارهم أطول ألنهم يتبعون في أساليب
التغذية اخلاصة بهم نهج الطب النبوي الذي ثبت أنه
أصلح وسيلة جلسم حي وسليم .
وما زال الطب احلديث حتى اآلن يبحث في أسرار الغذاء
الذي كان يتناوله النبي وكيف أن هذا الغذاء لم يكن
جزافا ً بل له أسس وقواعد علمية ما زال الطب احلديث
يستكشف ويبحث في أسرارها حتى اآلن ،وهذا من أسرار
اإلعجاز اإللهي التي اصطفى بها النبي صلى اهلل عليه
وسلم في يومه .

إفطار الرسول 
بعدما يتناول النبي شراب العسل يتكئ قليالً وبعد العبادة
املهجورة التي كان يؤديها  -صلوات اهلل وتسليمه عليه  -وهي
التفكر في طاعة اهلل وبعد صالة الضحى  ،-يتناول النبي سبع
مترات مغموسة في كوب لنب كما روي عنه وحدد النبي اجلرعة
بسبع مترات في حديثه الذي رواه أبو نعيم وأبو داود أن النبي
صلى اهلل عليه وسلم قال« :من تص ّبح بسبع مترات ال يصيبه
في هذا اليوم سم وال سحر».
وقد ثبت بالدليل العلمي أن هناك إنزميا ً يرتفع أداؤه في حالة
التسمم ،وعندما يتم تناول سبع مترات ملدة شهر يوميا ً نالحظ
أن هذا اإلنزمي قد بدأ في الهبوط والعودة لوضعه الطبيعي،
ص به النبي صلى اهلل عليه
وهذا من اإلعجاز اإللهي الذي خُ ّ

غـداء الرسول 
بعد تناول النبي صلى اهلل عليه وسلم لوجبة اإلفطار التي
ذكرناها سابقاً ،يظل حتى يفرغ من صالة العصر ،ثم يأخذ ملء
السقاية «تقريبا ً ملء ملعقة» من زيت الزيتون وعليها نقطتا
خل مع كسرة خبز شعير ،أي ما يعادل كف اليد .
وقد ذكرت بعض اآليات القرآنية بعض الفوائد لزيت الزيتون ،
وقد أثبت العلم احلديث أن هناك أنواعا ً عديدة من السرطان،
مثل سرطان العظم «سركوما» ،استخدم زيت الزيتون لعالجها
وهي ما قال فيها اهلل عز وجل  ...وصبغ لآلكلني فكلمة صبغ
لآلكلني تعني ،كما فسرها ابن كثير والقرطبي وكل التفاسير،
أنها تصبغ اجلسم أي لها صفة الصبغية .
وقد أيد الطب احلديث في اكتشافاته أن زيت الزيتون يحتوي
على أحماض دهنية وحيدة التشبع يعني غير مشبعة ،ولذلك
يقول العالم أندريا ويل :إنه وجد بالتجربة أن زيت الزيتون يذيب
الدهون وهذا من قدرة اهلل ،دهن يذيب الدهون ،فهو يعالج
الدهون مع أنه دهن ألنه يحتوي في تركيبه على «أوميجا »3
بعدد كبير وأوميجا  3تعالج الدهون .
كما ثبت علميا ً أن زيت الزيتون يحمي من أمراض تصلب
الشرايني والزهامير وهو مرض اخلرف وضعف الذاكرة ويضيع
املخ ،واستطاع العالم أندريا ويل أن يثبت كيف يقوم زيت
الزيتون بالتدخل في اخللية املصابة بالسرطان ويعاجلها ويؤثر
فيها ،ووصف كلمة صبغ لآلكلني التي جاءت في القرآن على
أنها الصبغيات «الكرموسومات» ووصف السرطان بأنه اتساع
بني اخلاليا الواحدة بعض الشيء ،وثبت أن زيت الزيتون يقوم

وسلم وقد بحث العلماء في جامعة امللك عبد العزيز وجامعة
القاهرة وتوصلوا لنفس النتائج ،من أن العمال الذين يعملون
باملناجم وبالرصاص وباملواد السامة ،أي األكثر عرضة للسموم،
عندما يتناولون سبع مترات يوميا ً يتوقف تأثير املواد السامة
متاماً ،وهذا ما نشره العالم اليهودي اندريا ويل «الذي أعلن
إسالمه بعد ذلك» في بحثه حتت عنوان «سبع مترات كافية»
الذي أثبت فيه أن سبع مترات تعد عالجا ً للتسمم ونصح جميع
العاملني املعرضني للتسمم بتناولها يوميا ً .
وهذا ما يثبته حديث النبي صلى اهلل عليه وسلم الذي رواه
الترمذي في سننه من أن « التمر من اجلنة وفيه شفاء من
السم « والدليل من القرآن يساقط عليك رطبا ً جنيا ً  ..وهذا ما
أيده العالم اندريا ويل في كتابه «الصحة املثلى» واستشهد
فيه بأحاديث النبي عن التمر وفوائده العظيمة للصحة
ولإلنسان وكيفية الوقاية من األمراض .

بتضييق هذا االتساع ويحافظ على املسافات بني اخلاليا .وهنا
تتجلى قدرة اهلل عز وجل في انتقائه لغذاء نبيه محمد صلى
اهلل عليه وسلم فكان النبي يغمس كسرة اخلبز باخلل وزيت
الزيتون ويأكل .
وقد اكتشف العلم احلديث أن اخلل الناجت من هضم املواد
خلي اسمه «أسيتو
الكربوهيدراتية في اجلسم هو مركب
ّ
أستيت»والدهون تتحول إلى أسيتو أستيت ويبقى املركب
الوسطي للدهون والكربوهيدرات والبروتني هو اخلل فعند
تناول اخلل وحدوث أي نقص من هذه املواد يعطيك اخلل تعويضا ً
لهذا النقص ،وتبني بالعلم احلديث أن زيت الزيتون مع اخلل
يقومان كمركب بإذابة الدهون عالية الكثافة التي تترسب في
الشرايني مسببة تص ّلبها ،لذلك أطلق العلماء على اخلل مع
زيت الزيتون «بلدوزر الشرايني» ألنه يقوم بتنظيف الشرايني من
الدهون عالية الكثافة التي قد تؤدي إلى تصلب الشرايني .
وليس مهمة اخلل فحسب القيام بإذابة الدهون ،بل يقوم مع
الزيتون كمركب بتحويل الدهون املذابة إلى دهون بسيطة
يسهل دخولها في التمثيل الغذائي ليستفيد اجلسم منها،
ثم بعد أن يتناول النبي صلى اهلل عليه وسلم غداءه كان يتناول
جزرة حمراء من التي كانت تنبت في شبه اجلزيرة العربية ،وقد
أثبت العلم احلديث بالدليل والتجربة أن اجلزر األحمر يوجد به
«أنتوكسيدات» وهي من األشياء التي تثبط عمل مسببات
السرطان ،كما أثبت الطب احلديث أن اجلزر يساعد على منو
احلامض النووي والعوامل الوراثية ،وهذا من اإلعجاز اإللهي،
لذلك فإن الكثير من األطباء ينصحون بتناول اجلزر كمصدر
لفيتامني أ ومصدر لتجدد العوامل الوراثية باحلامض النووي،
كما أنه يؤخر ظهور الشيب .
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عشاء النيب 
كان النبي صلى اهلل عليه وسلم بعد أن ينتهي من صالة العشاء
والنوافل والوتر وقبل أن يدخل في قيام الليل ،كان يتناول وجبته
الثالثة في اليوم وهي وجبة العشاء ،وكانت حتتوي على اللنب الرائب
مع كسرة من خبز الشعير ،
وقد أثبت العلم احلديث أن تناول كوب من اللنب الرائب في العشاء يعمل
على إذابة الفضالت املتبقية في املصران الغليظ ،ويقوم بتحليلها إلى
مركبات بسيطة يسهل االستفادة منها ومن الفيتامينات املوجودة
بها .
وقد جرت بعض الدراسات العلمية ،قام
بها عدد من خبراء التغذية في الغرب
وأيضا ً الدراسات التي أجريت في جامعة
القاهرة وجامعة امللك عبد العزيز ،بينت
فوائد اللنب الرائب عند تناوله ليالً ،فهو
يجعل الترسبات غير املرغوب فيها تتفتت
ويستفيد منها اجلسم،وهذا من اإلعجاز
في تناول النبي صلى اهلل عليه وسلم
لهذه الوجبة ليالً كوجبة عشاء هامة
وضرورية وسريعة الهضم ،وجتعل اجلهاز
الهضمي يعمل بكفاءة ،لذلك هناك عدد
من األطباء دائما ً يصفون ملرضاهم اللنب
الرائب ليالً في وجبة العشاء ألنه مريح
للقولون وال يسبب تقلصات في املعدة،
وأكدت هذه املعلومات الطبية الدراسة
التي أجراها الدكتور عبد الباسط سيد
محمد في كتابه «االستشفاء بطعام
النبي» الذي أوضح فيه أن معظم طعام
النبي له جانبان من الفائدة ،جانب
القيمة الغذائية التي ميد بها اجلسم
وأثبتها العلم احلديث ،وجانب الوقاية
من األمراض ،وهذا إمنا يدل على اإلعجاز
اإللهي في اختيار رب العاملني لطعام
نبيه ومصطفاه سيد اخللق أجمعني .

ويف النهاية نقول...
انطالقا ً من قوله تعالى ( :لقد كان لكم
في رسول اهلل أسوة حسنة )...فلو
تأملنا جيدا ً سنجد أن النبي صلى اهلل
عليه وسلم كان خير قدوة لنا في مأكله
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ومشربه وملبسه ،كان قدو ًة ومعلما ً للبشرية ،فقد أعجز بعلمه
العلماء ،وفاقت فصاحته البلغاء واألدباء ،فكان إذا حتدث صدق وما
ينطق عن الهوى ...ولو تأملنا جيدا ً أحاديث النبي صلى اهلل عليه
وسلم عن الطعام لوجدنا أنه أخبرنا من آالف السنني مبا لم يستطع
العلم احلديث اكتشافه ،وقد قام عدد من العلماء الباحثني في هذا
اجملال بتأليف كتب عديدة حتمل أسرار الغذاء النبوي والوقاية من
األمراض عن طريق السنة ،مثل « الطب النبوي» و ( تأمالت في حياة
الرسول )  ..وغيرهما من الكتب التي قامت بالتحليل والتفصيل
لهذا اجلانب من حياة سيد األنام محمد  ..وسيظل العلم احلديث
يستكشف في هذه األسرار النبوية إلى أن تقوم الساعة .

البيئة يف
القرآن الكريم

د .إبراهيم أوزدمي
مشكلة البيئة من أهم القضايا اليت يواجهها اإلنسان يف العصر احلديث،
فهذه املشكلة ال تهدد اإلنسان فحسب  ،بل تهدد حق األجيال القادمة يف
صحي .وبصفتها تلك تظهر أمامنا كقضية عاملية.
عيشهم ضمن مناخ ّ
واإلنسان املعاصر الذي شهد اكتشافات مذهلة يف جمال العلم والتكنولوجيا
مل يستطع التعامل مع الطبيعة بشكل متوازن .
ونعين بـ  -البيئة  -كل الظروف الطبيعية اليت نعيش فيها مع الكائنات
األخرى .فكما أن منـزل اإلنسان وحديقته واهلواء الذي يستنشقه واملاء
الذي يشربه واملدينة اليت يعيش فيها والناس الذين يعيش معهم تشكل
جزء من بيئته؛ فإن الغابات واجلبال واألنهار والبحار اليت يشرتك فيها
الناس هي األخرى جزء من بيئته .ونعين بقضايا البيئة فساد املناخ يف
ُ
عامل الطبيعة الذي حييط بنا ،وانقراض أنواع احليوانات  ،واالستهالك
الزائد ،وتلوث الطبيعة ،عالوة على التلوث االجتماعي يف البيئة كالفقر
واجلوع واهلجرة والقهر والقمع واألطفال املشردين يف الشوارع وإدمان
املخدرات وغريها من القضايا .وعندما ُينظر إىل أساس تلك املشاكل ،يظهر
أن غالبيتها العظمى ذات مصدر إنساني  .وهلذا يربط كثري من املسلمني قوله

تعاىلَ :
ظ َه َر ا ْل َف َسا ُد فيِ ا ْلبرَ ِّ َوا ْل َب ْح ِر بمِ َ ا َك َس َب ْت أَ ْي ِدي َّ
اس ِل ُي ِذي َق ُه ْم َب ْع َض
الن ِ
َّال ِذي َع ِملُوا َل َعلَّ ُه ْم َي ْر ِج ُعو َن (الروم )41:بقضايا البيئة  ،إذ من املعلوم أن
أكثر ما يفسد التوازن يف الطبيعة هو االستهالك الزائد واإلسراف وهدر
املصادر الطبيعية بشكل مفزع .
النظرة القرآنية حنو البيئة
لقد غيـّر القرآن على مدى ثالثة وعشرين عام ًا  -وهي الفرتة اليت تنـزل
فيها  -نظر َة خماطبيه حنو العامل ،وشكـّل فكراً كوني ًا جديداً أساسه
التوحيد  .فالطبيعة اليت كانت بالنسبة للناس ،تبدو كشيء مهمل بال
فائدة ،قد ع ّرفها القرآن من جديد بأنها آية من آيات اهلل ،وبالتالي فإن
أحد الشروط الواجبة للوصول إىل اإلميان احلقيقي هو التأمل والتفكر يف
الطبيعة كشاهد لنعمة اهلل على اإلنسان.
إن أول أمر يف القرآن هو «اقرأ»  .وليس املقصود من هذا األمر قراءة
نصمكتوبأوشيءحمفوظفحسب،بلهيقراءةمنش ّتىالنواحي؛فالعاملالذي
كان -حسب التصور اجلاهلي -بال روح ومعنى ،اكتسب بهذه القراءة مفهوم ًا
جديداً  ،وهو أنه يذكر اهلل ويسبحه  .فكل الذرات اليت يف هـــــــذا الكـــــون
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الفسيح تتوجه إىل اهلل مبشاعر العبودية وتنـزهه عن كل نقص كأنها قلب
واحد مرصود لذكر اهلل .فاهلل تعاىل يعرفنا بنفسه ،وجيعلنا نشعر بوجوده
مع كل شيء يف هذا العامل  ،وكل ما يف الوجود هو انعكاس لقدرته وعلمه
وجالله ومجاله.
عناصر البيئة فى القرآن
أ  -خلق الكون
أول برهان يربط القرآ َن بالكون هو حقيقة أنه خلق من عدمَ  :ب ِدي ُع
اح َب ٌة َو َخل َ
َق ُك َّل َش ْي ٍء َو ُه َو
ات َوا َأل ْر ِض أَ َّنى َي ُكو ُن َل ُه َو َل ٌد َولمَ ْ َت ُك ْن َل ُه َص ِ
الس َما َو ِ
َّ
َ
يم (األنعام ،)101:إال أن هذا اخللق مل يكن بالصدفة  ،بل
ِب ُك ِّل ش ْي ٍء َعلِ ٌ
بعلم اخلالق وقدرته وإرادته .ومفهوم اخللق هو أحد املفاهيم األساسية يف
التصور اإلسالمي .
الن ْج ُم َو َّ
وقوله تعاىلَّ :
الش ْم ُس َوا ْل َق َم ُر بحِ ُ ْس َبا ٍن َو َّ
الس َما َء
الش َج ُر َي ْس ُجدَا ِن َو َّ
َر َف َع َها َو َو َض َع المِْي َزا َن أَ َّال َت ْط َغ ْوا فيِ المِْي َزا ِن (الرمحن )8-5:يشد االنتباه إىل

التوازن املوجود يف الطبيعة  ،ويعلن أن احلفاظ على التوازن من القواعد
الكونية اليت جيب علينا مراعاتها.
هلل
ين ا ِ
وعندما يتحدث القرآن عن الكون يعلن أنه مسلم  أَ َف َغيرَْ ِد ِ
ات َوا َأل ْر ِض َط ْوع ًا َو َك ْره ًا َوإِ َل ْي ِه ُي ْر َج ُعونَ
الس َما َو ِ
َي ْب ُغو َن َو َل ُه أَ ْسل َ
َم َم ْن فيِ َّ

(آل عمران .)83:مبعنى أن كل الوجود أسلم إلرادة اهلل بشكل مطلق  .فكل
الوجود الذي نسميه الطبيعة ،كأنه جنود تسمع وتطيع  ،وتنفذ واجباتها
الفطرية؛ أما املتوقع من املسلم ،فهو التسليم بإرادته احلرة لإلرادة اإلهلية
يف جو من التوافق والتناغم مع الكون .
بـ -املاء كمصدر للحياة
يؤكد القرآن على أن املاء مصدر احلياة َ و َج َع ْل َنا ِم َن المَْا ِء ُك َّل َش ْي ٍء
َح ٍّي ( األنبياء .)30:واملطر ينـزل من السماء بقياس وقدر معلوم،
الس َما ِء َما ًء ِب َق َد ٍر (املؤمنون ،)18:واملاء
يقول تعاىل َ  :وأَ ْن َز ْل َنا ِم َن َّ

الذى هو أهم ضرورات اإلنسان احلياتية منذ أن كان طي ًنا ،نعمة يف حد
ذاته ،كما أنه سبب ظهور كثري من النعم .
جـ -البحار واحمليطات
إن اهلل تعاىل يقولُ  :ه َو َّال ِذي َس َّخ َر ا ْل َب ْح َر ِل َت ْأ ُكلُوا ِم ْن ُه حَ ْ
لم ًا َط ِري ًا َو َت ْس َت ْخ ِر ُجوا
ِم ْن ُه ِح ْل َي ًة َت ْل َب ُسو َن َها َو َت َرى ا ْل ُفل َ
اخ َر ِفي ِه َو ِل َت ْب َت ُغوا ِم ْن َف ْضلِ ِه َو َل َعلَّ ُك ْم
ْك َم َو ِ
َت ْش ُك ُرو َن (النحل .)14:وينبهنا اهلل إىل الفائدة اليت حتققها البحار
لإلنسانَ  :و َل َق ْد َك َّر ْم َنا َبنيِ آ َد َم وَحمَ َ ْل َنا ُه ْم فيِ ا ْلبرَ ِّ َوا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْق َنا ُه ْم ِم َن
َّ
ري ممِ َّ ْن َخلَ ْق َنا َت ْف ِضيالً(اإلسراء.)66:
الط ِّي َب ِ
ات َو َف َّض ْل َنا ُه ْم َعلَى َك ِث ٍ

د -السحب واملطر
عندما طلب أهل مكة من الرسول صلى اهلل عليه وسلم املعجزات نزلت آية
ْك َّالتيِ جَ ْ
ات َوا َأل ْر ِض َو ْ
َف اللَّ ْي ِل َو َّ
ت ِري
الن َها ِر َوا ْل ُفل ِ
اخ ِتال ِ
الس َما َو ِ
 إِ َّن فيِ َخل ِ
ْق َّ
اس َو َما أَ ْن َز َل ا ُ
فيِ ا ْل َب ْح ِر بمِ َ ا َي ْن َف ُع َّ
الس َما ِء ِم ْن َما ٍء َف َأ ْح َيا ِب ِه ا َأل ْر َض
الن َ
هلل ِم َن َّ
اب المُْ َس َّخ ِر َبينْ َ
َب ْع َد َم ْو ِت َها َو َب َّث ِفي َها ِم ْن ُك ِّل َد َّاب ٍة َو َت ْص ِر ِ
الس َح ِ
اح َو َّ
يف ال ِّر َي ِ
ات ِل َق ْو ٍم َي ْع ِقلُو َن (البقرة .)164:وهذا يعين أن أكرب
الس َما ِء َوا َأل ْر ِض آَل َي ٍ
َّ

معجزات اهلل وأدومها هي العامل الذي حولنا وحييط بنا ،إذ يوجد فيه دالئل
ال حصر هلا على وجود اهلل ووحدانيته ومن ضمنها املطر ،قال تعاىلَ  :و ُه َو
َّت َس َحا ًبا ِث َقا ًال ُس ْق َنا ُه
َي َرحمْ َ ِت ِه َح َّتى إِ َذا أَ َقل ْ
اح ُب ْش ًرا َبينْ َ َيد ْ
َّال ِذي ُي ْر ِس ُل ال ِّر َي َ
ِل َبلَ ٍد َم ِّي ٍت َف َأ ْن َز ْل َنا ِب ِه المَْا َء َف َأ ْخ َر ْج َنا ِب ِه ِم ْن ُك ِّل َّ
ات َك َذ ِل َك خُ ْ
ن ِر ُج المَْ ْو َتى
الث َم َر ِ

َل َعلَّ ُك ْم َت َذ َّك ُرو َن (األعراف.)57:
والقرآن عند احلديث عن املطر يوجه النظر إىل الكائنات برؤية كلية ويصور
العامل كأنه َمنـ ِزلَّ  :ال ِذي َج َع َل َل ُك ُم ا َأل ْر َض ِف َر ً
الس َما َء ِب َنا ًء َوأَ ْن َز َل ِم َن
اشا َو َّ
الس َما ِء َما ًء َف َأ ْخ َر َج ِب ِه ِم َن َّ
ات ِر ْز ًقا َل ُك ْم َف َال جَ ْ
ت َعلُوا للِهَّ ِ أَ ْندَا ًدا َوأَ ْن ُت ْم
الث َم َر ِ
َّ
َت ْعلَ ُمو َن (البقرة .)22:فاألرض اليت هي جزء من هذا الكون مت متهيدها

لإلنسان وأقيمت وفق نظام معني ،ومت تزويد األرض باملاء لتنمو الكائنات
احلية وتعيش .
هـ -الرعد والربق
الرعد والربق والصواعق -من منظور قرآني -خملوقة هلل ،تذ ُكره وتس ّبحه؛
الر ْع ُد بحِ َ ْم ِد ِه َوالمَْ َالئِ َك ُة
فالقرآن الكريم قرنها باملالئكة َ و ُي َس ِّب ُح َّ

البـيئـة يف
القرآن الكريم

ِم ْن ِخي َف ِت ِه (الرعد .)13:فهذا الرعد الذي يكون مع الربق و ُيسمع بعده
مدوي ًا يف الفضاء كأمنا ينـزع القلوب من مكانها ..وهذا االنشقاق والصوت
أفق آخر يسبح اهلل ويعظمه معلن ًا نعمته
الرهيب املتجاوب من أفق إىل ٍ
ورمحته وعظمته وكربياءه.
و -اجلبال
إن الذي خلق الكائنات وخلق السماوات بغري عمد هو الذي خلق اجلبال أيض ًا
وأرساها على األرض لئال يتضرر اإلنسان َ و ُه َو َّال ِذي َم َّد ا َأل ْر َض َو َج َع َل ِفي َها
اس َي َوأَ ْن َها ًرا (الرعد .)3:وأيض ًا فاجلبال كانت تسبح اهلل مع داود عليه
َر َو ِ
السالمَ  :و َل َق ْد آ َت ْي َنا َدا ُوو َد ِم َّنا َف ْض ًال َيا ِج َبا ُل أَ ِّو ِبي َم َع ُه َو َّ
الطيرَْ َوأَ َل َّنا َل ُه
حْ َ
ال ِدي َد (سبأ .)10:فكأنه يصل أثناء التسبيح إىل درجة القرب إىل اهلل

والبعد عن نفسه حتى أن كل احلجب اليت بينه وبني الكون تزول ،وتستكمل
تردد
خواصه خبصائص الكون وتتحد تسبيحاته بتسبيحاته ،ونتيجة هذا ِّ
الطيور واجلبال تسابيحه.
ز-األنعام:
وينبه القرآن الكريم إىل أن احليوانات هي أجزاء هامة يف املنظومة
الكونية املتكاملة ،وأنها أمم أمثالنا َ و َما ِم ْن َد َّاب ٍة فيِ ا َأل ْر ِض َو َال َطائِ ٍر
اب ِم ْن َش ْي ٍء ُث َّم إِلىَ َر ِّب ِه ْم
ري جِ َ
َي ِط ُ
ب َن َ
اح ْي ِه إِ َّال أُ َم ٌم أَ ْم َثا ُل ُك ْم َما َف َّر ْط َنا فيِ ا ْل ِك َت ِ

يحُ ْ َش ُرو َن (األنعام .)38:أي أن احليوانات مثل اإلنسان؛ خلقت يف بادئ
أمرها من تراب ،وأخذت مظهر احلياة ،ومت حتديد أرزاقها وآجاهلا ،حسب
تقدير معني ،وهي تعيش جمتمعة مثلكم  ،وتتقارب أو تتباعد من بعضها
البعض وفق قوانني حاكمة ونظم خاصة يف دائرة التقدير اإلهلي ،وهي يف
خصائصها املرئية واخلفية تعد أمما أمثالكم .
والقرآن الكريم يريد من العرب وهم أول املخاطبني أن ينظروا بدقة وتفحص
إىل اإلبل اليت عرفوها جيداً وهي جزء ال ينفصل عن حياتهم اليومية،
فيقول :أَ َف َال َي ْن ُظ ُرو َن إِلىَ ا ِإل ِب ِل َك ْي َف ُخلِ َق ْت (الغاشية.)18:
َ
واملخاطبون بالقرآن الكريم كانوا يرون بكل تأكيد إبلَهم ،ولكن القرآن

الكريم يدعو اإلنسان إىل أن ينظر إىل الطبيعة وكل ما حتويه بعني جديدة
بإصرار وإطراد كإشارات على وجوده سبحانه وتعاىل .
وحينما يوبخ اهلل تعاىل الكافرين يقول :أَ َولمَ ْ َي َر ْوا أَ َّنا َخلَ ْق َنا لهَُ ْم ممِ َّ ا
َت أَ ْي ِدي َنا أَ ْن َعا ًما َف ُه ْم لهََا َما ِل ُكو َن * َو َذ َّل ْل َنا َها لهَُ ْم َف ِم ْن َها َر ُكو ُب ُه ْم َو ِم ْن َها
َع ِمل ْ
َي ْأ ُكلُو َن * َولهَُ ْم ِفي َها َم َنا ِف ُع َو َم َشا ِر ُب أَ َف َال َي ْش ُك ُرو َن (يس.)73-71:
والواقع أن الشيء الذي يريده املوىل تعاىل يف مقابل إنعامه على اإلنسان
بتلك احليوانات ما هو إال شيء بسيط يستطيع أي إنسان أن يقوم به .وذلك
بأن يذكره جل وعال ويشكره ويقو َلُ  :س ْب َحا َن َّال ِذي َس َّخ َر َل َنا
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َه َذا َو َما ُك َّنا َل ُه ُم ْق ِر ِن َ
ني (الزخرف .)13-12:ويلفت القرآن النظر إىل
اخليل أيض ًا فهي خملوقات أصلية وهامة حيث يقسم بها املوىل عز وجل
ات ُص ْبح ًا َف َأ َث ْر َن ِب ِه َن ْق ًعا َف َو َس ْط َن
ري ِ
ات َض ْبح ًا َفالمُْو ِر َي ِ
َ  :وا ْل َعا ِد َي ِ
ات َقدْح ًا َفالمُِْغ َ
ِب ِه جمَ ْ ع ًا (العاديات.)5-1:
ويف سياق قصة سيدنا سليمان يشري إىل وجود تواصل بني النمل واإلنسان
وبني النمل وبعضه البعض؛ فإنه عليه السالم كان يتقدم جبيشه من اجلن
واإلنس والطري ،وكان ُ
النمل يتجه حنو واد به حشد كبري من النمل على رأسه
منلة ،فقالت بلُغة مقبولة ومتداولة فيما بينها من خالل تواصل وختابر
خاصَ  :يا أَ ُّي َها َّ
الن ْم ُل ا ْد ُخلُوا َم َسا ِك َن ُك ْم َال يحَ ْ ِط َم َّن ُك ْم ُسلَ ْي َما ُن َو ُج ُنو ُد ُه َو ُه ْم
وتبسم
َال َي ْش ُع ُرو َن (النمل .)18:فف ِهم سيدنا سليمان ما قالته النملةّ ،

وشكر ربه على تلك النعمة اليت أنعم بها عليه حيث علّمه لغة احليوانات .
والقرآن الكريم قد ذكر يف كثري من اآليات الطيور أيضاً؛ إنه يتعجب من
أولئك الذين يطلبون من النيب إثبات وجود اهلل تعاىل ،فيتساءل  :أَ َولمَ ْ
الطيرْ ِ َف ْو َق ُه ْم َص َّ
َي َر ْوا إِلىَ َّ
ات َو َي ْق ِب ْض َن  ،ثم يضيفَ  :ما يمُ ْ ِس ُك ُه َّن إِ َّال
اف ٍ
ري (امللك.)19:
الرحمْ َ ُن إِ َّن ُه ِب ُك ِّل َش ْي ٍء َب ِص ٌ
َّ
املخلوقات أمانة اهلل لدى اإلنسان فأساس مفهوم الطبيعة الذي ب ّينه
القرآن ،يعتمد على أن مجيع الكائنات (احلية وغري احلية) مبا فيها
اإلنسان خملوقة هلل سبحانه؛ فاإلنسان والطبيعة بهذا املفهوم ليسا
عنصرين منفصلني أو غريبني عن بعضهما البعض  ،بل هما أمة خلقت من
ِقبل اخلالق نفسه .وجيب على اإلنسان أن يتعامل مع الطبيعة واملخلوقات
اليت فيها باملسؤولية وعدم اإلسراف .
وقد قام إمساعيل ر .فاروق بتلخيص مجيل حملاور عالقة اإلنسان بالطبيعة

كالتالي:
• إن الطبيعة ليست ملك ًا لإلنسان ،وإمنا هي ملك هلل تعاىل .
• إن الطبيعة َّ
مسخرة لإلنسان وميكنه أن يتصرف فيها  ،ولكن من خالل
قواعد واضحة .
• ال بد لإلنسان أن يتصرف مع الطبيعة بصورة أخالقية لدى استفادته
منها واستخدامه هلا.
• على اإلنسان أن يبحث يف العلوم الطبيعية والنظام العام هلا وحياول
فهم القوانني الدقيقة الرائعة املودعة فيها.
والسبب يف كل هذا هو أن «األمانة» (خالفة اهلل يف األرض) عرضت على
السماوات واألرض واجلبال َ ف َأ َبينْ َ أَ ْن يحَ ْ ِم ْل َن َها َوأَ ْش َف ْق َن ِم ْن َها وَحمَ َ لَ َها
ا ِإل ْن َسا ُن إِ َّن ُه َكا َن َظلُو ًما َج ُهو ًال (األحزاب .)72:وإفساد التوازن البيئي
جرمية تتناقض مع مفهوم خالف ٍة ُتفسد وتدمر نظام الطبيعة  ،ألن
اخلليفة يعين الوكيل ،والوكيل ال جيوز له أن خيون أمانة ِّ
املوكل الذي قام
خبلق نظام متكامل هلذا العامل وجعله مبثل هذا التناغم والتناسق .
والذي يقوم بتخريب وإفساد هذا النظام والتناغم ال شك أنه وكيل سيء .
فاإلنسان له حق االستفادة من الطبيعة ،ولكن ال يعين ذلك استخدامها
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بصورة غري الئقة  .وعليه أن ال ينسى أنه -مبقتضى األمانة اليت حيملها-
مسؤول عما يفعله وأنه سيحاسب يوما ما على ما اقرتفه جتاه غريه من كل
املخلوقات َ ف َم ْن َي ْع َم ْل ِم ْث َقا َل َذ َّر ٍة َخيرْ اً َي َر ُه * َو َم ْن َي ْع َم ْل ِم ْث َقا َل َذ َّر ٍة َشراً
َي َر ُه (الزلزلة .)8-7:كما أن رسولنا الكريم قد ن ّبه إىل ذلك بقوله:
«لتؤ ّد ّن احلقو َق إىل أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة ا َ
جلل َْحاء من الشاة
ال َق ْر َناء»(رواه مسلم).
إسراف مصادر الطبيعة إثم ومن هذه الزاوية فإنه يتضح أن اهلل تعاىل
هو الذي قدر النعم كلها وأن الشكر عليها هي مسؤولية أخالقية  .والقرآن
الكريم يلوم الذين ال يرون نعم اهلل كآي من آياته  ،وال يتفكرون فيها أو ال
يعتربون بها ،ويف النهاية يكفرون بنعم اهلل بدال من أن يشكروها .
إن اإلسراف ليس جمرد هدر للمصادر فحسب  ،بل هو يف الوقت ذاته عدم
احرتام للخالق سبحانه والذي هو صاحب كل هذه النعم وخالقها  .واإلسراف
ال يؤثر علينا فحسب ،بل على األجيال القادمة أيضا .وقول اهلل تعاىل:
 إَِّنا ُك َّل َش ْي ٍء َخلَ ْق َنا ُه ِب َق َد ٍر (القمر )49:ينبه إىل أن على اإلنسان احلفاظ
على هذا الـ ( قدر ) وعدم اإلخالل به .
فجميع الكائنات خملوقة هلل تعاىل؛ فاهلل تعاىل هو الذي زين السماوات
بالشمس والقمر والنجوم  ،وزين األرض مبختلف األزهار واألشجار
واحلدائق وغريها ،وهو الذي جيري املاء على األرض وميسك السماء بغري
عمد وينـزل الغيث ،وهو الذي أوجد النباتات واحليوانات أزواج ًا وحقق هلا
التكاثر ،وفوق كل ذلك هو الذي خلق بين اإلنسان .
إن الطبيعة ملك للموىل عز وجل ،وحنن أمناء وخلفاء هلل على وجه األرض،
ولسنا مالكني هلا حتى نتصرف فيها مبا نشاء وبدون ضوابط  ..وكل شيء
فيها هو آية على وجوده تعاىل.
الرباني للطبيعة
وعلى حني ينبهنا القرآن الكريم باستمرار إىل ذاك البعد
ّ
فإنه يعود ويؤكد على أن اإلنسان الذي هو خليفة ومسؤول عن كل أعماله
احلسنة منها والسيئة سوف حياسب يوم القيامة عن كل تصرفاته حيال
هذه األمانة.
إن يوم الدين لن يكون للحساب على العالقة بني اإلنسان واإلنسان وبني
اإلنسان واجملتمع وحسب ؛ بل وعلى العالقة بني اإلنسان والطبيعة أيض ًا .
وخالصة القول :إن املسلم احلقيقي يهتم حبماية البيئة وحبها ِّ
وكل ما بها
من أحياء ،ألنها ملك اهلل؛ فهو الذي خلقها وهو الذي ائتمننا عليها .إنه
التزام واهتمام أخالقي أكثر من كونه التزام ًا قانوني ًا .
وأما احليوانات املوجودة يف هذا العامل فهي أمم مثلنا .وكل ما يف هذا العامل
يسبح اهلل بلسانه اخلاص به ،ويتحرك حنو تنفيذ أوامر اهلل تعاىل .
وقوانني الطبيعة ما هي إال تنفيذ ألوامر اهلل تعاىل .
إن اإلنسان بصفته خليفة اهلل له احلق يف أن يستفيد من الطبيعة بشرط
خضوعه هلل تعاىل ،وطاملا خضع هلل ،خضعت له املخلوقات .

روح الحضارة اإلسالمية
أ.د .محمد عمارة

لقد كانت الصناعة الثقيلة التي بدأت الدعوة اإلسالمية فأقامتها ،منذ املرحلة
املكية ،هي صناعة الصياغة اإلسالمية لإلنسان الذي تدين بدين اإلسالم..
س ّرية الدعوة اإلسالمية ،أي منذ فجر
وكانت «دار األرقم بن أبي األرقم» في مرحلة ِ
تلك الدعوة هي أولى املؤسسات التربوية التي أقامها رسول اإلسالم عليه الصالة
والسالم.
وقبل فتح املسلمني للمدائن واألمصار واألقطار ،وقبل إقامة الدولة ،وتغيير الواقع
وتطبيق القانون وبلورة العالقات الدولية كان الفتح اإلسالمي للقلوب والعقول
بهدي القرآن الكرمي .ذلك الذي أصبح خُ لق سلوك وممارسات ،وسجية للحياة التي
يحياها املسلمون ،بل إن أولى املدن التي فتحها املسلمون قبل الهجرة النبوية وقبل

الدولة اإلسالمية  -وهي املدينة املنورة -
قد فتحها املسلمون بالقرآن الكرمي .
وبعد إجناز الصياغة اإلسالمية -بالتربية-
لإلنسان ،جاءت كل اإلجنازات والفتوحات،
في ميادين احلضارة وعلومها والثقافة
وآدابها وفنونها ،فكانت جتسيدا ً لهذا
الذي سبق ومت إجنازه في نفس اإلنسان..
جاءت جميعها مصاغة مبعايير اإلسالم،
التي سبق وصاغت نفوس وعقول وقلوب
الذين اهتدوا به ْدي اإلسالم .
إن الدعوة الدينية في اإلسالم لم تقف
عند حدود تدين اإلنسان ،وحتقيق عبوديته
هلل بالشعائر املع ِّبرة عن اإلميان القلبي،
واملفصحة عن عالقته بالسماء ..وإمنا
امتدت هذه الدعوة لتحقق ائتالف هذا
اإلنسان باألمة واجملتمع والكون ،فتوحدت
في نفس هذا اإلنسان عوالم الغيب
والشهادة ،وائتلفت فيها وتوازنت عالقات
الفرد باجملموع ،واخلاص بالعام؛ فتدينت
الدنيا ،مع بقائها دنيا ،عندما صاغ
اإلسالم نفس اإلنسان املسلم ووجدانه
وعقله تلك الصياغة التي ائتلفت فيها
وتوازنت آيات اهلل في الوحي السماوي
بآياته في األنفس واآلفاق .
إن دين اإلسالم ال يقوم وال يقام بالتبتل
الفردي واخلالص الذاتي ،وإمنا ال بد إلقامته
وحتقيق كامل فرائضه من أمة ووطن
واجتماع ومجتمع ،وفروض اجتماعية،
يتوجه اخلطاب فيها والتكليف بها
لألمة .وهذه الفروض االجتماعية أهم
وآكد من الفروض الفردية ،بدليل أن
إثم التخلف عن الفريضة الفردية يقع
على الفرد وحده ،بينما إثم التخلف عن
الفريضة االجتماعية يقع على األمة
جمعاء .

107

وفي دين اإلسالم ،اقترنت الهجرة في سبيل اهلل بتأسيس
الدولة ،وإقامة اجملتمع ،وتطبيق القانون ،وإقامة نسيج اجتماعي
بني الرعية يحقق املؤاخاة ،ال في احلقوق الدينية اجملردة فقط،
وإمنا في أمور املعاش الدنيوية أيضاً؛ بل لقد امتد هذا النسيج
مبعايير املواطنة ،وحق االختالف حتى في الدين ،إلى حيث ضم
هذا النسيج غير املسلمني مع املسلمني .
فالهجرة إلى اهلل ليست رهبانية ،تخلص فيها وبها الذات،
مبعزل عن احلياة والناس ..بل إن رهبانية األمة اإلسالمية هي
اجلهاد ،الذي هو فريضة اجتماعية تستلزم وجود األمة والوطن
واالجتماع .
لقد أحدثت الدعوة الدينية اإلسالمية أثرا ً تكوينيا ً تربويا ً في
شخصية الفرد املسلم ،أصبح عامالً نفسانياً ،حقق ائتالف
العناصر الفردية في اجملتمع اإلسالمي ،الطبيبعي منها
والشرعي ،املدني منها والديني ،العقلي منها والنقلي ،املادي
منها واجملرد ..فكان ذلك االئتالف حضارة إسالمية ،أبدعها
اإلنسان الذي صاغته الدعوة اإلسالمية .وتلك خصيصة من
خصائص الدين اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية؛ فالرساالت
الدينية التي سبقت رسالة اإلسالم اخلامتة ،إما أنها تزامنت
مع حضارات غير متدينة ،فتعايشت معها ،دون أن تغيرها
وتصبغها بصبغتها؛ بسبب وقوف تلك الرساالت عند حدود
خالص الدين ،وإما أن تلك احلضارات السابقة على احلضارة
اإلسالمية قد عاشت في أزمنة الفترة التي خلت من رساالت
الدين..
فجر حضارة ،وصاغ مدنية ،وأثمر
بينما متيز اإلسالم بكونه دينا ً ّ
اجتماعا ً إنسانياً ،وأ ّلف في نفس اإلنسان -باملنهاج التربوي
الشامل -ذلك االئتالف املتوازن ،الذي جعل هذا اإلنسان يبدع
احلضارة املصطبغة بصبغة الدين .لقد حقق الدين اإلسالمي
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االئتالف والتوازن واألمن في نفس اإلنسان املسلم ،فجاء اإلبداع
املدني لهذا اإلنسان -أي احلضارة اإلسالمية -ثمرة مجسدة
لهذا الذي أحدثه الدين في نفس هذا اإلنسان ..فلما حدث
وبعدت هذه احلضارة وثقافتها عن هذه الصبغة كان هذا اخللل
تطب لدائه كل
الذي نشكو منه ،والذي حدث منذ قرون ،والذي
ّ
دعوات وحركات اإلصالح في أمة اإلسالم .
وإذا كان اإلسالم هو سبب تقدم املسلمني ،ونهوضهم احلضاري،
وازدهارهم الثقافي ..فما سبب التخلف الذي أصاب املسلمني،
مع بقاء اإلسالم كما هو ،على حاله الذي كان عليه عندما
فجر ينابيع التقدم في احلياة اإلسالمية؟!
إن السبب هو غيبة «الروح» (روح الدين اإلسالمي) عن احلضارة
(احلضارة اإلسالمية) ،هو انقطاع االتصال بني اإلسالم وحضارة
املسلمني ..هذه الروح التي جعلت احلضارة إسالمية ،بل والتي
فجرتها وصبغتها بصبغة اإلسالم..
لقد جلس احلسن البصري إلى واعظ من الوعاظ ،فلم يتأثر
قلبه مبوعظته ،فسأل احلس ُن الواعظ« :يا أخي ،أبقلبك مرض
أم بقلبي؟» .إن انقطاع االتصال ،لغيبة الروح ،هو سبب املرض
واملأزق احلضاري ،الذي تطب له وتبحث عن عالجه مختلف
مدارس اإلصالح .
فما هذه الروح التي جعلت اإلسالم -دون الديانات األخرى-
يصنع حضارة وثقافة ،واليقف عند مجرد الدين؟! وأين موطن
اخللل الذي عطل الفعل اإلسالمي في احلضارة والثقافة؛
فتراجعت احلضارة اإلسالمية ،وضمرت الثقافة اإلسالمية ،مع
بقاء اإلسالم «الدين» كما هو ،وبقاء اإلميان به واالستمساك
بعراه؟!
لقد عرض الشيخ محمد الفاضل بن عاشور لهذه القضية
احملورية عندما حتدث عن األمور التالية :

بناء الحضارة والثقافة

متيز اإلسالم «الدين» بإفراز احلضارة ،وبناء الثقافة« :فإذا كان
اإلسالم ،باعتباره ديناً ،يشترك مع غيره من األديان في القضايا
التي هي موضوع الديانات عامة ،فإن لإلسالم نواحي ينفرد
بها عن تلك الديانات ،التي اشترك معها في القضايا الدينية
بصفة عامة ،إذ تكون له جهات اتصال بالثقافات واحلضارات
ليست لغيره من األديان األخرى ..فهذه التي نسميها احلضارة
اإلسالمية ،أو تلك التي نسميها الثقافة اإلسالمية ،إمنا
هي سالسل من األحداث واألوضاع والكيفيات االجتماعية
والذهنية ،كان اإلسالم مبدأ نشأتها وسبب تكوينها .فلم
يقف اإلسالم عند التعايش مع العلم ،وإمنا أصبح كل موضوع
علمي ذا صلة بالعقيدة الدينية ،وصار االرتباط بني الدين
واملعرفة العقلية ،أو بني علم الطبيعة وعلم ما وراءها ارتباط
التفاعل والتمازج .ونشأ من ذلك اجتاه نحو احلياة والسلوك
فيها ،يدفع به العامل الديني االعتقادي في كل وجه من
وجوهه ،وسبيل من سبله؛ فصار الداعي الديني يتجلى
فيما يصنع العالم ،وما ينتج األديب ،وما يصوغ صاحب الفن.
وصارت املعرفة العلمية سندا ً لكالم املتكلم ،وفقه الفقيه،
وتصوف الصوفي ،على الصورة التي ربطت عناصر املعرفة،
وأخرجت كتب العقيدة اإلسالمية جامعة للمعارف الطبيعية
والرياضية واإلنسانية ،مع احلقائق االعتقادية؛ يتجانس فيها
العلم مع الدين ،ويتساند العقلي والنقلي .لقد تك ّون اجملتمع
اإلسالمي بإثر دعوة دينية ،إنه مجتمع ديني باملعنى األخص،
كان الدين فيه العامل األول املباشر .ومن دعوة الدين ،واإلميان
بها ،اكتسب الشعب الذي استجاب لتلك الدعوة وامتاز بذلك
اإلميان خالال ً نفسية جديدة .لم يستفد علما ً وال صناعة وال قوة
مادية ،ولكن الذين اكتسبه من اخلالل ط ّوع العلم والصناعة
والقوة املادية؛ فكانت املدارك الدينية وحدها هي التي فتحت
أمام نظر املسلم آفاق الكون للتأمل واالعتبار ،واملعرفة واإلميان.

التوازن

كذلك امتازت هذه احلضارة اإلسالمية وثقافتها بالتوازن
واالنسجام؛ ألنها ثمرة المتياز اإلسالم بتحقيق التكامل والتوازن
واالنسجام في مصادر املعرفة اإلنسانية« :فكل احلقائق،
املتصلة باملادة واملتصلة مبا وراءها ،هي في متناول اإلنسان،
يستطيع أن يتوصل إليها مبداركه العديدة املد ّرجة ،املستند
بعضها إلى بعض ،في غير تنافر وال تدابر وال تناشز .فاملدركات
الغريزية ،وراءها املدركات احلسية .ثم املدركات احلسية ،وراءها
املدركات العقلية .ثم املدركات العقلية ،تؤدي إلى املقدمات
املفضية إلى تلقي املدركات الغيبية ،اآلتية من طريق الوحي،
وإلى التسليم بها ،واإلذعان لها .وتبقى هذه املدركات كذلك
متعاونة متساندة ،ال ميكن أن يحصل بطريق واحد منها ما

فاحلقيقة االعتقادية اإللهية ،هي األساس لكل ما بنت احلضارة
اإلسالمية من هياكل حسية ومعنوية .وإنسان هذه احلضارة،
بالدين ّ
حتضر ،وبالدين أنتج آثار حضارته ،وبالدين
فكر ،وبالدين ّ
أقام الدولة الصائنة للمجتمع وحضارته .وكذلك استمرت
مظاهر احلضارة متصلة في نفسه بالدين ،وعوامل الدين
فعالة في مظاهر احلضارة .

واالنسجام

يتناقض مع احلاصل من طريق مدرك آخر ،إال أن بعض ما يقصر
عن اإلحاطة به أحد هاتيك الطريق ،ميكن أن يتصل به طريق
آخر منها ،حتى تنتهي إلى اإلذعان للمدركات احلاصلة بالطريق
اخلارق للعادة ،وهو طريق الوحي .فعقل اإلنسان وعقيدته،
وحسه املادي ،وعواطفه الغريزية ،كلها متجانسة متعاونة ،ال
يخشى بعضها بعضا ،وال يقطع أحد سبيل اآلخر .لقد كانت
احلضارة اإلسالمية من أثر إنسان اكتسب وضعا ً منسجما ً في
ذاته ،آمنا إلى نفسه ،فصنع على مثال نفسه حضارة أكسبها
مما اكتسب ،وأفاء عليها مما أفاء اهلل عليه ،حتى فاقت مبا فيها
من انسجام غيرها من احلضارات .
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ما أسباب التخلف؟
لكـن مـا الـذي حـدث حتـى تخـلفـت
احلضارة اإلسالمية وتهلهلت ثقافتها،
مع بقاء اإلسالم -الذي صنعهما وحقق
لهما االزدهار الذي دام لعدة قرون ،كانا
فيه منارة للعاملني -على ما هو عليه؟!
«لم يكن املصاب العزيز هو اإلسالم،
وإمنا كان الثقافة اإلسالمية واحلضارة
اإلسالمية .وكانتا تتطلعان إلى اإلسالم
بذاته ،حتنان إليه ،وترجوان شفاءهما
عنده .وكان القريب والبعيد يدركون أن
ما نزل باجملتمع اإلسالمي ،في حضارته
وثقافته ،ليس إال أمرا ً آتيا من انحراف عن
األصل ،وانقالب في الوضع ،وانفالت عن
العامل التربوي األصلي الذي لزم األصول،
وأحكم األوضاع؛ فلقد أصاب احلضارة
والثقافة ما عزلها عن صدق االستمداد
من اإلسالم ،ومتني االعتماد عليه ،حتى
مال عمادها ،واضطربت أوتادها»..
فاخللل لم يحدث في ذات اإلسالم؛ وإمنا
في توقف عقيدة اإلسالم عن أن تكون
روح احلضارة ،وانكماش اإلرادة االعتقادية
البناءة للحضارة ،وغربة احلضاري عن
الديني ،وتفكيك الدين عن الدنيا« :وإن
تبينّ الناحية التي أصابتها العلة من
العقيدة ،هو الذي يكشف عن األسباب
التي قضت بضعف احلضارة وتهلهلها.
إن الذي حدث في العقيدة الدينية ،وقضى
بتضعضع احلضارة ،إمنا هو انكماش
صدها عن أن تخلع من روحها على
ّ
احلضارة ،فأصبحت احلضارة خائرة جامدة،
ال تتقدم .وما كان ذلك االنكماش إال أثرا ً
من آثار الضعف ،الذي أصاب العقيدة
في جوهرها .إن اإلرادة االعتقادية البناءة
هي التي خارت وضعفت؛ فأصبحت
األوضاع االجتماعية ،واآلثار املدنية تصدر
عن غير ما كانت تصدر عنه ،فصارت
هي في واد والعقيدة الدينية في واد.
وبقي املسلم وف ّيا ً لعقيدته الدينية،
غيورا ً عليها ،من جهة ،متقبالً حلياته
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العملية ،مطمئ ّنا ً إلى واقعها من جهة
أخرى .حتى أصبح املبدأ النظري والواقع
العملي عنده متباينني ،وتولدت من ذلك
نظرية تفكيك الدين عن الدنيا ،باعتبار
أن الدين خي ٌر غير واقع ،والدنيا شر واقع،
وأن العبد املسلم يحمل بني جنبيه دِينا ً
ال يؤثر فيه إال ملاماً ،ويعيش في دنيا ال
يعرف فيها إال كل ما يبعد به عن الدين.
ثم هجمت عليه في حياته العملية
مدنيات أجنبية عنه ،فيها العلم ،وفيها
الصناعة ،وفيها القوة ،وفيها احلكمة؛
فلم يجد من إرادته الدينية ما يتناول
به هذه املدنية ،كما تناول املدنيات التي
احتك بها من قبل ،يوم كانت إرادته
الدينية قوية سليمة ،فوقف أمامها
جامداً ،واعتبرها من جملة صور احلياة
التي كان من قبل آمن بانفكاكها عن
الدين.»..
ذلك هو موطن اخللل الذي كان ابن خلدون
من أفضل من أدركه ،وحلله« ..لقد
حلل ابن خلدون املشكلة حتليالً دقيقاً،
عندما جعل شؤون السياسة والعمران
والصناعة والعلم في الدولة اإلسالمية،
تبـعا ً لشـأن الـدين .وجـعل احلقيـقة
األولى للدين ،التي هي العقيدة الفردية
أصالً وأساسا ً لذلك كله ،فأخذ يدرس
مشكلة فساد الدولة ،وركود العمران
في عصور اإلسالم الالحقة عن عصورهالسابقة -وانتقاص الصنائع ،وتالشى
ملكات العلوم ،واختالل طرائق التعليم
في األمصار اإلسالمية لعهده ،جاعالً

ذلك كله راجعا ً إلى اختالل احلقيقة
األولى للدين ،التي هي أساس العمران
الناشئ به ،والدولة القائمة عليه ،أعني
العقيدة الدينية ،فر ّد ذلك كله إلى
صورة تك ّون الفرد تك ّونا ً إميانياً ،يرتبط
من جهة بالدين اإلسالمي في عقيدته،
ويسري منه إلى كل ما انبثق عن تلك
العقيدة من مظاهر عمرانية وصناعية
وفكرية .وإذا كان الناس يكتفون بأن
ميثلوا ما بدا في حياة اجملتمع اإلسالمي
وحضارته من إخالل ،مبا يرجع إلى نظم
احلكم ،وصور الدول ،وما شاع من فساد
اخللق ،وتفكك الروابط االجتماعية ،فإن
ابن خلدون يطلب لهذه العلل علالً،
ويرد هذه األسباب إلى أسباب وراءها.
فانقالب اخلالفة إلى ملك ليس العلة،
وإمنا هو َعرض لعلة تغ ّير الوازع الديني
إلى مقاصد التغ ّلب والقهر ،والتق ّلب
في الشهوات واملالذ ،وحلول عصبية
الدولة محل عصبية الدين .لقد أرجع
ابن خلدون احلضارة اإلسالمية إلى
أصلها وأساسها ،أو باألوضح روحها،
وهو العقيدة الدينية».

حجم المشكلة

وإذا كانت هذه هي املشكلة ،فما هو حجمها؟ وما هو عمرها؟
إن حجم هذه املشكلة ليس بالهني ،وعمرها ليس بالقصير.
«وإذا كنا ال ننكر أن احلضارة اإلسالمية قد تقاصرت وتراجعت
ذوت وانكمشت واصفرت ،وأوشكت
وتخلخلت ،وأن الثقافة قد ْ
أن تصير حطاماً ،فإن ذلك ليس وليد األمس ،وال أمسه .ولكنه
األدواء التي استفحلت في القرون األخيرة ،حتى أعضلت ،وعز
دواؤها ،ثم لم تزل تنمو وتشتد وتتفاقم آالمها وأخطارها
حتى انتهت إلى الوضع املفزع ،الذي ضج قرننا احلاضر منه
بالشكوى. »..

ما هو الحل؟

وأخيرا ً وبعد حتديد روح احلضارة اإلسالمية ،وتشخيص موطن
اخللل الذي أصاب حضارتنا وثقافتنا؛ فما هو احلل احلقيقي
لهذه املشكلة؟ واخملرج من هذا املأزق الذي يأخذ بخناق األمة؟
إن احلل هو في العودة إلى الروح التي صنعت احلضارة املزدهرة
والثقافة املتألقة .إنه عودة الروح الدينية لتصوغ النهضة
احلضارية املتميزة واملستقلة .وهذا هو املعنى احلقيقي ملقولة:
لن يصلح آخر هذه األمة إال مبا صلح به أولها« .فلوال التك ّون

الفردي ّ
املكي ،والتك ّون االجتماعي املدني ،ملا كانت آثار احلضارة
التي تبدت في عواصم اإلسالم .فإذا كان الناس اليوم يحنّون
إلى عهود ذهبية ،ازدهرت بها تلك العواصم ،ويتحرقون إلى
إحيائها وجتديدها ،فأجدر بهم أن يعودوا إلى العامل األصلي
الذي و ّلد تلك العصور الذهبية ،والذي بدونه لن تعود زهرة
تلك العصور وينعتها ،أال وهو العامل التربوي اإلسالمي ،الذي
ك ّون الفرد قبل أن يك ّون اجملتمع ،ومهد للثقافة طريقها قبل أن
يتناول عناصر املعرفة التي أ ّلفت كيانها».
أما إذا وقفنا عند «استقالل ال َعلَم والنشيد» ،دون حقيقة
«االستقالل احلضاري» ،الذي هو ثمرة للصبغة اإلسالمية
املتميزة ،فلن نخرج من هذا املأزق الذي نعيش فيه« .لقد خرج
العالم اإلسالمي من حتت حكم الغير ،واسترجع سيادته
الذاتية ،لكن هل هو مستطيع أن يعاود حضارته ،ليضطلع
بأعبائها من جديد ،وليمثل للناس صورة جديدة من الثقافة
واحلضارة ،منطبعة بطابع شخصيته اإلسالمية ،ومنبثقة
عن املبادئ االعتقادية اإلسالمية ،التي انبثقت عنها الصورة
املاضية التي عرفها التاريخ من ثقافة اإلسالم وحضارته؟
إن نهضة اليابان ليست بوذية ،وال نهضة الصني نهضة
كونفوشية ،وال نهضة اليونان نهضة بيزنطية ،وال أفالطونية،
وال أرسطوطاليسية ،بل وال هي يونانية على احلقيقة بأي حال
من األحوال .فهل سيكون شأن اإلسالم مقصورا ً على هذا
الوضع؟ أو أن حضارة إسالمية الروح ،وثقافة إسالمية الطابع،
ستبدوان من بني ذلك القدر املشترك املؤلف بني شعوب األمة
اإلسالمية ،الناهضة املستقلة؟ إن روح تلك احلضارة هي املوقع
الرئيسي للمشكلة».
تلك بعض من قضايا وأفكار ومحاور املعضلة التي حار ويحار
فيها املصلحون ،روح احلضارة اإلسالمية ،التي صنعت وميزت
احلضارة والثقافة في عصور النشأة واالزدهار ،وموطن اخللل
الذي جعل احلضارة تتراجع ،والثقافة تتهلهل .واحلل واخملرج من
هذا املأزق احلضاري الذي تعيشه أمة اإلسالم.
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والسيد الشيخ إسماعيل الولياني بن السيد محمد
النودهي الشهير بالكبريت األحمر ابن السيد بابا علي
الوندريني .
ولد في قرية (نودي) في سنة  1081هـ  ،وملا ولد ،تلقته
يد الكرامة ،وحُ َّ
ف بالتوفيق من كل جانب  ،ولم يزل
متربياً في بيت أسس على التقوى والكرم  ،متغذياً بلبان
النعم  ،ونشأ في حضن والده اجلليل  ،حبر األمة ومربي
الثقلني  ،الشيخ محمد أمني النودهي وترعرع في الوسط
العامر بالزهد والورع وانفتحت عيناه على دراسة القرآن
الكرمي واألحاديث النبوية الشريفة  ،وتع َّود على سماع
العلوم اإلسالمية بأنواعها اخملتلفة التي يتلقاها الطلبة
عند والده األمجد ليل نهار فكان من الطبيعي أن يكون
هذا الوليد املبارك سليل أقطاب العلم واملعرفة  ،كرمي

العنصر واملنبت  ،مجبوالً على حب
العلم والتقوى ومتحلياً باألخالق
الفاضلة وهو في مهده.
ومنذ نعومة أظفاره  ،انعكست
على سيماه الوضاءة بشائر الوالية
واجلد واملثابرة والعالمات القطبية
 ،وملا تفرس فيه والده الكرمي تلك
البشائر املشرقة اعتنى به بالغ
االعتناء واختصه بتربية دينية
صحيحة  ،وتعلم القرآن الكرمي
والنحو والصرف والفقه وغيره
من العلوم الدينية املتشعبة عند
والده األكرم وغيره من جهابذة العلوم آنذاك .
وكان الشيخ الولياني متقد الذهن سريع البداهة بحيث
فاق أقرانه في سرعة الفهم وقوة اإلدراك ،ونال في مدة وجيزة
مرتبة علمية رفيعة ما ال ينالها غيره بسنوات طويلة .
وتذكر املصادر التاريخية أن السيد الشيخ إسماعيل
الولياني كان منذ طفولته متميزا ً في صفاته وإعجاب
الناس به  ،وكان والده السيد محمد النودهي املشهور
بالكبريت األحمر يأتيه الضيوف من كل حدب وصوب وكان
كلما يأتيهم ضيف يدعي أنه سيد من نسل الرسول صلى
اهلل عليه وسلم فيقول الشيخ محمد :
نادوا على ولدي إسماعيل  ،وكان السيد إسماعيل صغيراً
وعندما يصل إلى اجمللس ويدخل على والده بكل احترام ،
فيقول له :
يا إسماعيل  ..هذا الضيف يقول إنه سيد فماذا تقول :
فيجيب إسماعيل  :هذا فالن ابن فالن ابن فالن ويرجعه إلى
دعي .
أصله ومييزه إن كان سيد حقاً أو ّ

وبعد أن استوى وتبحر في العلوم كلها
أخذ اإلجازة العلمية من والده وأصبح
عاملاً متضلعاً  ،سالكاً طريق التصوف ،
خائضاً جلجه  ،غير مكترث لوعرة الطريق
ومخاطرها ،بل واجه املصاعب بغية تزكية
النفس وترويضها واإلطاحة باألفكار
املتحجرة وإيقاظ العقول الهاجعة التي
ال ترى في هذا الوجود سوى ما تفضل
به عليها العيون املتجردة من التفكر
والتأمل .
وبدأ بالسياحة والتجوال  ،حتى استقر
في منطقة قرَداغ واتخذ خلوة في
( كسنزان ) وأخرى في ( وليان ) وهما
باقيتان حتى اآلن يزورهما الناس .
وقد سمي بالولياني نسبة إلى إقامته
بهذه اخللوة  ،كما سمي بجاسوس
القلوب لكثرة خوارق عاداته وكشفه
للمغيبات وكلما كانت جتول فكرة في خاطر أحد اجللوس
كان يخبره بها والفترة التى قضاها في هاتني اخللوتني
تتراوح بني سبع وثماني سنوات .
ً
وفي هذه الفترة حبب إليه اخللوة وأراد أن يعيش منزويا عن
الناس  ،متفرغاً للعبادة  ،مستصغراً هذه احلياة الزائلة ألنه
كان باحثاً عن عالم يوائم ما في قلبه من األشواق املتلفعة
واألهداف السامية  ،وليطلق روحه الطاهرة متحررة من
قيود اجلسد وقيود النواميس املادية  ،وعلى الرغم مما ناله
من العلوم في تلك اخللوات إال أنه كان يشعر بعطش روحي
واستعداد فطري الن يستقبل املزيد منه  ،وهذا دفعه للسفر
إلى بغداد  ،فزار الشيخ أحمد اإلحسائي  مرشد العصر
آنذاك وبايعه وسلك على يده الطريقة القادرية .
وروي عن الشيخ اإلحسائي  بعد أن تقدم به العمر كثيراً
قال :
ِّ
ْ
إني في انتظار َمن أسلمه أمانة الرسول  ، فلما التقى
الشيخ إسماعيل الولياني  ،قال  :احلمد هلل الذي مكنني
من توصيل هذه األمانة .
وبعد أن قضى السيد إسماعيل الولياني عدة أربعينات في
اخللوة والعبادة وأكمل الرياضات الروحية بإشراف شيخه
عاد إلى كردستان العراق ومعه الطريقة القادرية التي لم
تكن منتشرة آنذاك في كردستان  ،ويعتبر هو الباني احلقيقي
للطريقة القادرية في كردستان وأول شيخ قام بنشرها
هناك بشكل واسع وكانت مقتصرة على اخلواص واملتتبع
لسيرة كبار السادة البرزجنية األجالء يجد أن معظمهم
سافر إلى بغداد وأخذ الطريقة القادرية من مرشدي العصر

على الرغم من وجود عدة طرق صوفية أخرى كانت منتشرة
في أرجاء كردستان مثل الطريقة النوربخشية والعلوية .
وممن صحب الشيخ الولياني  وأخذ عهد الطريقة منه هو
الشيخ مصطفى اخلوشناوي املعروف بالشامي والزمه في
قرية ( قازان قاية ) في قرداغ ،مستفيدا ً منه علوم الطريقة
واملعارف الروحية سالكاً املقامات إلى أن بلغ الذروة في
الطريقة ،فاستجاز ،وصار من خلفائه  ،ثم طلب الرخصة
ورجع إلى منطقة (خوشناو) و(كوي)  ،فاجتمع عليه الناس
من تلك املنطقة ما بني العلماء واخلواص والعوام وتسلكوا
على يده وصاروا من مريديه  ،ثم قصد الشام فتبعه خلق
كثير من أفاضل العلماء وغيرهم  ،منهم الشيخ عبد الغني
النابلسي مع رفعة مقامه في العلم والتقوى  ،متسك به
وبايعه واخذ الطريقة من يده .
أما الشيخ الولياني  ، فمكث في (قازان قاية) فتوافد
عليه الناس من األطراف واألكناف  ،وتبعه القسم األعظم
من علماء كردستان ،فشاعت كراماته في اآلفاق ،وطار
صيت واليته ،واستولت عليه الروحانية واأللطاف اإللهية ،
وظهرت عليه خوارق وكرامات كثيرة ال حتصى .
زاره األمير ( أحمد بك الزنكنة ) املؤيد من جانب السلطان
العثماني فأعطاه قرية ( وليان ) كما أعطى أخاه الشيخ
حسن ( قرية كله زرده ) .
أصبح بحر الطريقة وإمام املشايخ في وقته وصاحب
الكرامات الباهرة والكشوفات الزاهرة  ،وكان مشهورا ً
بالزهد والورع وكان ذا لباس بسيط مكون من اللباد  ،وكان
مرشدا ً مشهورا ً  ،وكثير السياحة متنقال من منطقة
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إلى أخرى في سبيل اإلرشاد والتوجيه  ،وكراماته كثيرة
ومنها :
ً
أنه كان يُرى في مجلسه في أشكال مختلفة  ،شابا مرة،
وشيخاً كبيراً في السن مرة أخرى  ،كما يرى في لباس
امللوك طوراً  ،وفي زي العلماء طورا ً آخر ،وكان صاحب نظرات
روحانية  ،بحيث يوصل املريد بنظرة واحدة إلى أعلى درجات
الوالية .
ويقول الشيخ محيي الدين كركوكي شاهدت منه خوارق
كثيرة منها  :نصب احلكام وعزلهم  ،واملشي على املاء ،
وإحضار الفواكة في غير وقتها ،ورؤية سيدنا اخلضر .
ومن كراماته أيضاً  :روي أن لون يده يتغير إلى السواد عند
إعطاء البيعة للمريدين اجلدد  ،وبعدما ينتهي من ذلك ،
يطلب من خادمه املاء فيغسل يده فتعود كما كانت بيضاء
ناصعة  ،وكان اخلادم يتردد في سؤال شيخه عن ذلك السواد
فعلم الشيخ بخواطر خادمه  ،فناداه وقال له :
يا بني  ،هـذا السواد الذي تراه هو أثر ذنوب املريد  ،نأخذها
منه ونطهره ألن الطريقة َُ
جتب ما قبلها .
وروي أيضاً أن الشيخ إسماعيل الولياني  زار قرية ألحد
الوجهاء في إيران على سبيل االرشاد فرأته ابنة هذا الوجيه
مارا ً أمام منزلها مبالبسه الصوفية البسيطة فخطر في
بالها  ( :كيف ترضى فتاة بالتزوج من هـذا الرجل ؟ ) ،
فرمقها بنظرة ثم تركها ومضى في سبيله .
وأما الفتاة فأصابها اجلنون واخلرق على أثر ذلك اخلاطر  ،وملا
حار أهلها في عالجها  ،توجهوا إليه وطلبوا منه معاجلتها
فرضي بشرط أخذهم البيعة  ،فرضوا بذلك فلقنها وأهلها
َّ
بيعة الطريقة  ،فعادت إلى حالتها األولى ثم تزوجها وأجنب
منها  ،وأصبحت املعني له في نشر الطريقة واإلرشاد .
أما محبيه وخلفاءه :
فللسيد الولياني آالف من املريدين واحملبني  ،والكثير من
اخللفاء منهم :
الشيخ مؤمن السازاني  ،الشيخ عبد اهلل عبدالني  ،الشيخ
عبد الغني النابلسي  ،والشيخ مصطفى خوشناوي
والشيخ فقي مچه( مصطفى ) جاف  ،الشيخ علي
سوسي ،كلهم من أفاضل العلماء ومشايخ الطريقة .
ومن خلفائه أيضاً :أخيه الشيخ علي الدولبموي الذي كان
عاملاً فاضالً ومرشدا ً المعاً في الطريقة القادرية ،ومتصفاً
بالكرامات واألحوال الباهرة ،وكان أستاذاً للعالمة الشيخ
معروف النودهي .
ً
ومن خلفائه أيضا أخيه الشيخ حسن كله زردة  ،وولده
الشيخ محي الدين كركوكي الذي الزم خدمة الشيخ
الولياني طويالً حتى استخلفه على مشيخة الطريقة من
بعده لذلك نرى ان أكثر ما روي عن الولياني يأتينا عن طريق
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الشيخ محي الدين الذي يقول :
( قلت يوماً لعمي وأستاذي الشيخ إسماعيل  ،أرني القطب
فأشار إلى نفسه  ..فلم أعتقد ذلك في نفسي .
ثم رأيت ليلة من الليالي ناداني هاتف قائالً  :يا محيي
الدين اذهب إلى مشرق الشمس  ،فوصلت إليه في أدنى
زمان فكان هناك أول الفجر الصادق  ،فقال رجل يا محيي
وصل خلف القطب  ،فتوضأت في قصر
الدين توضأ للصالة
ِ

له بابان يدخل املاء من باب ويخرج من آخر  ،فقال الرجل:
هذا قصر عمك وهو قطب املشرق  ،وفي كل صالة يؤم
األولياء في هذا املكان  ،وبعد ذلك رأيت ثالثة صفوف من
األولياء واقفني للصالة يقتدون بالشيخ الولياني وموضعي
كان خالياً في الصف األخير  ،فصلينا ومكثت فيه حتى
ارتفاع الشمس  ،ثم رجعت إلى منزلي فكان عندنا وقت

الفجر الكاذب  ،فلما أصبحت ،ذهبت إلى عمي فقلت له :
أرني القطب فقال لي عمي :
من لم يصل خلف القطب ال يعرفه فاعتقدت أنه قطب
املشرق  ،ثم طلبت منه أذن األوراد واألدعية ،فأذن لي .
ويقول الشيخ محي الدين  : ما علمت من معاني
القرآن وخصائصه وما كتبت من تصنيفاتي كلها كان
من بركات عمي الشيخ الولياني  ألنها اقتبست من

ومضات فيوضاته السامية .
والشيخ إسماعيل الولياني  جد لسادات :القازان قاية ،
والكسنـزانية  ،وخاوي  ،وديليزة  ،وكاني كاوة  ،وكوبته به ،
وقرة جيوار ،وهشه زيني  ،وكاني خاكي .
أما إنتقاله  :فيقول أخيه الشيخ حسن الكلزردي عن وفاته
زارني أخي الشيخ إسماعيل وقال تشرفت برؤية جدنا فخر

الكائنات حضرة محمد  في الرؤيا فقال َ  :قرُبَ مجيئك
إلينا  ،وأنك تتوفى في الغربة  ، وأوصاني بترك الدعاء الذي
علمني إياه سيدنا اخلضر  ،وكنت أقرأه ملدة  23عاماً .
ثم سافر إلى منطقة بادينان لإلرشاد وزيارة مريديه ،فمرض
وتوفي في مدينة املوصل ونقل جسده الشريف بواسطة
مريديه إلى قرية ( روفية ) عام  1158هـ .
وقد كتب الوزير املرحوم احلاج حسني باشا اجلليلي صاحب
املوصل على مقامه هـذا الشعر :
بأنوار الطريقة قد سمـــا
إما ٌم
ِ
وبح ٌر بأنوار احلقيقـــــة قد طمـــى
فيا حبذا خير ويا حبذا هـدى
ويا حبـذا فضـــــــل به اهلل أنعـمـــا
ـت مادحـاً
هلل أرَّ ْخ ُ
سمي
ذبيح ا ِ
َّ
ِ
ُ
َ
ْ
بكـت السما
د
قــ
إسماعيل
لفقدك
ِ
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وقد قام السيد الشيخ محمد الكسنزان احلسيني بإعمار
وإكساء املرقد الشريف بحلة ذهبية وقد استقدم لهذا
املشروع الذي استمر عدة أشهر أمهر وأبدع خطاطي بغداد
وأوكل فن صياغة املرقد ألمهر العاملني في فن الصياغة
في أصفهان وقد مت ذلك املشروع الكبير في عام  1427هـ .
ترك الغوث الولياني بعده من األوالد أعالماً بارزين حملوا
الرسالة القادرية اجللية إلى كافة أرجاء املعمورة وخاصة
ولده عبد الكرمي اخلاوي الذي بقيت الطريقة في أحفاده من
العائلة الكسنزانية والتي أصبحت اآلن هي املنهل الصافي
والوحيد الذي ينهل منه العالم املباديء احلقة للتصوف
وهم :
الشيخ رضا  ،وهو من كبار أولياء اهلل في عصره الشهير
في كردستان باسم الشيخ رضا «ديليزة» كان كرمي اخللق
ومعروفا مبجاهدات النفس واخلوض فيها وظهرت منه
الكرامات واخلوارق واألحوال السامية .
الشيخ رسول وأوالده في قرية دربند سوتاو .
الشيخ عبد السالم وأوالده في قرية دربند سوتاو .
الشيخ املعروف الشهير في كردستان بـ (شيخ مارفه).
الشيخ يحيى .
الشيخ عبد الرزاق دي ليزة  :ولد في  1123هـ وأخذ الطريقة
القادرية من والده الغوث الولياني وكان دأبه مجاهدة النفس
ومكث حوالي سنة يأكل كل يوم زبيبة واحدة حتى لصقت
بطنه بظهره توفي في ( دليزة ) في سنة  1183هـ .
الشيخ محمود كليسة وسكن في قازان قاية ومن أوالده :
( حسن  ،حسني قازان قاية ) .
حسن وقد أعقب أحمد  ،وقد أعقب أحمد كل من :
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( محمود – ومصطفى ) .
والشيخ حسني قازان قاية  وهو شيخ الطريقة
القادرية في وقته وقد أعقب ولده الشيخ عبد القادر قازان
قاية  الذي خلفه على سجادة مشيخة الطريقة
القادرية وأخته هي والدة السيد الشيخ الغوث عبد الكرمي
شاه الكسنزان  ،وكان صاحب مكاشفات كثيرة  ،توفي في
 1292هـ  ،وقد أعقب الشيخ عبد القادر كل من  ( :محمد
صالح  ،وعبد الكرمي ) .
وقد أعقب عبد الكرمي من األوالد  ( :الشيخ حسن قرة جوار
والشيخ حسني  ،والشيخ محي الدين ) .
السيد الشيخ عبد الكرمي اخلاوي ولد في سنة  1112هـ ،
نال علومه على يد والده الغوث إسماعيل الولياني  ،تزوج
بنت الشيخ محمد تراته وند بن علي الدولبموي  ،كان
عالم عصره ومرشد وقته  ،وكان كثير الرؤيا حلضرة الرسول
األعظم . 
توفي في عام  1211هـ وأعقب ثالثة أوالد هم :
( السيد حسن  ،والسيدان محمد شوق ومحمود وقد توفيا
ولم يعقبا ) .
السيد حسن اخلاوي  ،ولد عام ( 1131هـ )  ،كان صاحب
علوم روحية ومكاشفات مشهورة ومنها :
جاء ضيوف لزيارة والده الشيخ عبد الكرمي وكان بعض
الضيوف قد تكلموا فيما بينهم قبل دخولهم مجلس
الشيخ عبد الكرمي  ،بصنف من العنب لم يكن آنذاك
موسمه  ،ثم دار في خواطرهم حديث العنب فاشتهوه
وهم في مجلس الشيخ عبد الكرمي وكان الشيخ حسن
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واقفاً بخدمة والده فقال له :
يا شيخ  ..ضيوفنا يشتهون العنب ؟ فقال :
نعم اذهب اجلبه لهم
فما لبث دقائق حتى أتى به  ،فأصابت الدهشة
والذهول جميع الضيوف حتى عجزوا من م ِّد
يدهم نحو العنب  ،الحظ الشيخ عبد الكرمي
ذلك فضحك وقال ملاذا ال تأكلون ؟ أال يعجبكم
العنب ؟
قالوا بلى  ،ولكن ليس هذا موسمه وال مكانه
وهذه كرامتان :
أوالً  :عرف الشيخ حسن ما اشتهينا في
قلوبنا .
والثاني  :حصوله على هذا العنب وتقدميه لنا .
توفي في عام  1199هـ وخلف بعده خمسة أوالد
مصطفى عبد الرحمن  ،عبد العزيز  ،عبد اهلل  ،وحسني .
وأشهرهم السيد الشيخ حسني  ،ولد في 1150عام هـ ،
وكان ذو إطالع كبير على مختلف العلوم وكان كثير العبادة
وكان غالباً ما يذهب للعبادة في خلوة الشيخ إسماعيل
الولياني وكان له مريدون كثر وكان صاحب كرامات مشهورة
ومنها :
كان له مريد اسمه ( زوراب ) وكان يذهب إلى محكمة في
اسطنبول حلضور اجللسات  ،وخالل اجللسة سمع القاضي
كالماً من املريد وهو يستمد من حضرة الشيخ حسني
وعندما استفسر منه عما قاله  ،علم منه إن الشيخ
حسني هو من الصاحلني واملشايخ العارفني  ،فطلب منه أن
يأتي له بهدية تبركاً من شيخه .
وعندما حان موعد اجللسة التالية  ،أرسل الشيخ حسني
مع زوراب قطعة من ( القاو) وهي التي تستخرج من ساق
شجرة البلوط املعمر وفتحها بالسكني ووضع في داخلها
جمرة من نار وضمها ثانية وذهب بها إلى اسطنبول وبعد
انتهاء اجللسة سأله القاضي  :هل جلبت لي تبركاً من
شيخك ؟
قال زوراب  :نعم وأعطاه قطعة القاو  ،وملا فتحها وجد
داخلها اجلمرة واحترق القاو منها  ،فقال القاضي  :إن
شيخك هو حقاً من األولياء الصاحلني ألن اجلمرة لم حترق
القاو طيلة هذه الفترة من سفرك .
توفى وترك من األوالد  :علي  ،محيي الدين  ،حسن  ،محمد
والشيخ عبد الكرمي .

طاقة
اخلشوع
بقلم عبد الدائم كحيل

رمبا تعجب عزيزي القارئ أن اخلشوع هو أفضل عالج لكثري من األمراض ،وأن املؤمن عندما ميارس
عبادة اخلشوع ميتلك طاقة كبرية يف كل اجملاالت ...لنقرأ.....
ين ُأوُتوا
(أَلمَ ْ َيْأ ِن ِلَّل ِذ َ
ُم ِل ِذ ْك ِر اللهَّ ِ َو َما َن َز َل ِم َن الحَْ ِّق وَلاَ َي ُكونُوا َك َّال ِذ َ
ين َآَمنُوا َأ ْن تخَ ْ َش َع ُقُلوُبه ْ
َاب ِم ْن َقْب ُل َف َط َ
ون) [احلديد .]16 :هذه آية
ُم َفا ِسُق َ
اْل ِكت َ
ري ِمْنه ْ
ال َعَلْي ِه ُم الأَْ َم ُد َف َق َس ْت ُقُلوُبه ْ
ُم َو َكِث ٌ
عظيمة ختاطب كل مؤمن لتذكره بأهمية اخلشوع هلل تعاىل ،ولو تأملنا آيات القرآن نالحظ أنه
يعطي أهمية كبرية هلذا األمر ،فما السر يف ذلك؟ لنتأمل هذه احلقائق العلمية والقرآنية.

هل للخشوع طاقة؟
يظن املؤمن أحيانا ً أن اهلل أمرنا
باخلشوع فقط لنتقرب إليه،
ولكن الدراسات العلمية
أظهرت شيئا ً جديدا ً حول ما
يسميه العلماء «التأمل»،
ولكن هذا التأمل هو مجرد أن
ويحدق في جبل أو
يجلس املرء
ّ
شمعة أو شجرة دون حركة ودون
تفكير .ووجدوا أن هذا التأمل ذو
فائدة كبيرة في معاجلة األمراض
وتقوية الذاكرة وزيادة اإلبداع والصبر
وغير ذلك .
ولكن القرآن لم يقتصر على التأمل
اجملرد ،بل قرنه بالتفكر والتدبر وأخذ العبرة
والتركيز على الهدف ،وسماه «اخلشوع»
وكان اخلشوع من أهم العبادات وأصعبها
ألنه يحتاج لتركيز كبير ،وهكذا فإن كلمة
«اخلشوع» تدل على أقصى درجات التأمل مع
التفكير العميق ،وهذا اخلشوع ليس مجرد
عبادة بل له فوائد مادية في عالج األمراض
واكتساب قدرات هائلة ومتجددة .
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اخلشوع والقلب
أظهرت دراسة جديدة نشرتها مجلة جمعية القلب
األمريكية أن التأمل لفترات طويلة ومنتظمة يقي
القلب من االحتشاء أو االضطراب .ويعمل
التأمل على عالج ضغط الدم العالي
وبالتالي تخفيف اإلجهاد عن القلب.
ولذلك قال تعالى مخاطبا ً املؤمنني:
(أَلَ ْم يَأ ْ ِن لِلَّ ِذي َن آ َ َمنُوا أ َ ْن ت َخْ َ
ش َع
هلل) [احلديد.]16 :
ُقلُوبُ ُه ْم لِ ِذ ْكرِ ا ِ
كما أظهرت هذه الدراسة أن للقلب
عمالً مهما ً وليس مجرد مضخة،
وتؤكد الدراسات أهمية التأمل واخلشوع
في استقرار عمل القلب ،ويقول األطباء
اليوم إن أمراض القلب هي السبب األول للموت في
العالم ،وسبب هذه األمراض هو وجود اضطراب في نظام

عمل القلب ،ومن هنا ندرك أهمية اخلشوع في استقرار
وتنظيم أداء القلب.إن الدراسات تثبت اليوم أن
التأمل يعالج االكتئاب والقلق واإلحباط،
وهي أمراض العصر التي تنتشر بكثافة
اليوم .ليس هذا فحسب بل وجدوا
أن التأمل املنتظم يعطي لإلنسان
ثقة أكثر بالنفس ويجعله أكثر
صبرا ً وحتمالً ملشاكل وهموم احلياة.
يقول تبارك وتعالى( :الَّ ِذي َن آ َ َمنُوا
َ
وَت َْط َم ِئ ُّن ُقلُوبُ ُه ْم ب ِ ِذ ْكرِ اهلل ألاَ ب ِ ِذ ْكرِ
وب) [الرعد .]28 :وهكذا
هلل ت َْط َم ِئ ُّن الْ ُقلُ ُ
ا ِ
إخوتي وأخواتي! إذا أردمت أن تبعدوا عنكم
اضطرابات القلب فعليكم باخلشوع ولو للحظات
كل يوم .

اخلشوع وعالقته باملوجات اليت يطلقها الدماغ
لقد وجد العلماء أن دماغ اإلنسان يصدر ترددات كهرطيسية
باستمرار ،ولكن قيمة الترددات تتغير حسب نشاط اإلنسان.
ففي حالة التنبه والنشاط والعمل والتركيز يطلق موجات
اسمها «بيتا» وهي ذبذبات يتراوح ترددها من  15إلى  40ذبذبة
في الثانية (هرتز) ،وفي حالة االسترخاء والتأمل العادي يطلق
الدماغ موجات «ألفا» ويتراوح ترددها من  9إلى  14ذبذبة في
الثانية ،أما في حالة النوم واألحالم والتأمل العميق فيعمل
الدماغ على موجات «ثيتا» وهي من  8-5هرتز ،وأخيرا ً وفي
حاالت النوم العميق بال أحالم يطلق الدماغ موجات «دلتا»
وقيمتها أقل من  4هرتز .
نستطيع أن نستنتج أن اإلنسان كلما كان في حالة
خشوع فإن املوجات تصبح أقل ذبذب ًة ،وهذا يريح الدماغ
ويق ِّويه ويساعد على إصالح اخللل الذي أصابه نتيجة مرض
أو اضطراب نفسي مثالً ،لذلك يعتقد بعض الباحثني أن
االنفعاالت ترهق الدماغ وبالتالي يقصر العمر ،بينما التأمل
يريح الدماغ ويط ِّول العمر!
إن أهم موجات يبثها الدماغ هي تلك املوجات ذات التردد
املنخفض ،والتي تعتبر وسيلة شفائية للجسد بسبب
تأثيرها على خاليا اجلسم والنظام املناعي ،وبالتالي فإن التأمل
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وبكلمة أخرى «اخلشوع» يعتبر وسيلة فعالة لتوليد هذه
املوجات والتي تؤثر إيجابيا ً على خاليا الدماغ وتعيد برمجته
وتصحيح اخللل احلاصل في برنامج عمل الدماغ ،إن ممارسة
اخلشوع يعتبر مبثابة تهيئة وتنظيم وتقوية لعمل الدماغ .

اخلشوع يزيد حجم الدماغ

قام باحثون من كلية هارفارد الطبية حديثا ً بدراسة التأثير احملتمل
للتأمل على الدماغ فوجدوا أن حجم دماغ اإلنسان الذي يُكثر من
التأمل أكبر من حجم دماغ اإلنسان العادي الذي لم يعتد التأمل أو
اخلشوع ،ولذلك هناك اعتقاد بأن التأمل يزيد من حجم الدماغ أي
يزيد من قدرات اإلنسان على اإلبداع واحلياة السليمة والسعادة .
فقد وجدوا أن قشرة الدماغ في مناطق محددة تصبح أكثر سمكا ً
بسبب التأمل ،وتتجلى أهمية هذه الظاهرة إذا علمنا أن قشرة
الدماغ تتناقص كلما تقدمنا في السن ،وبالتالي ميكن القول :إن
التأمل يطيل العمر أو يبطئ تقدم الهرم!
كما أظهرت هذه الدراسة (William J. Cromie, Harvard
 )Universityأنه كلما كانت مدة التأمل أكبر كان التأثير أوضح على
الدماغ من حيث احلجم واستقرار عمل الدماغ ،أي أن هناك عالقة
بني التأمل وحجم وسالمة الدماغ .طبعا ً هذا التأثير على الدماغ
يحدث بفعل التأمل فقط ،ولكن اخلشوع يعطي نتائج أكبر ،ولكن
لألسف ال توجد جتارب إسالمية في هذا اجملال!

اخلشوع خيفف اآلالم
بعد فشل الطب الكيميائي في عالج بعض األمراض املستعصية،
جلأ بعض الباحثني إلى العالج بالتأمل بعدما الحظوا أن التأمل
املنتظم يساعد على تخفيف اإلحساس باأللم ،وكذلك يساعد
على تقوية جهاز املناعة .
وفي دراسة جديدة تبني أن التأمل يعالج اآلالم املزمنة ،فقد قام
بعض الباحثني بدراسة الدماغ لدى أشخاص ُطلب منهم أن
يغمسوا أيديهم في املاء الساخن جداً ،وقد مت رصد نشاط الدماغ
نتيجة األلم الذي شعروا به ،وبعد ذلك مت إعادة التجربة مع أناس
تعودوا على التأمل املنتظم ،فكان الدماغ ال يستجيب لأللم ،أي
أن التأمل س ّبب تأثيرا ً عصبيا ً منع األلم من إثارة الدماغ .
وهكذا نستطيع أن نستنتج أن اخلشوع يساعد اإلنسان على
حتمل األلم بل وتخفيفه بدرجة كبيرة .وهو أفضل وسيلة لتعلم
الصبر ،وعالج فعال لالنفعاالت ،فإذا كان لديكم مشكلة نفسية
مهما كان نوعها ،فما عليكم إال أن تتأملوا كل يوم مبعجزة من
معجزات القرآن مثالً ،أو تستمعوا آليات من القرآن بشيء من
التدبر ،أي تعيشوا في جو اآليات ،عندما تسمعون آية عذاب
تتخيلون نار جهنم وح ّرها ،وعندما تستمعون آلية نعيم تتخيلون
اجلنة وما فيها من نعيم ،وهكذا كانت قراءة النبي عليه الصالة
والسالم للقرآن .
يحوي دماغ اإلنسان أكثر من عشرة آالف تريليون وصلة عصبية،
وهذه الوصالت تصل أكثر من تريليون خلية بعضها ببعض،
وتعمل كأعقد جهاز على وجه األرض .ويقول العلماء إن خاليا
الدماغ حتتاج للتأمل والتفكر دائما ً لتستعيد نشاطها بل
لتصبح أكثر فاعلية ،وإن األشخاص الذين تعودوا على التفكر

العميق في الكون مثالً هو األكثر إبداعاً!! وهنا ندرك أهمية قوله
الس َماوَ ِ لأْ َ
ات
تعالى( :إ ِ َّن ِفي خَ لْ ِق َّ
ض وَاخْ ِتلاَ ِف اللَّ ْي ِل وَالن ََّهار ِ لآَ َي َ ٍ
ات وَا ر ْ ِ
لأْ َ
ُ
اب * الَّ ِذي َن ي َ ْذ ُك ُرو َن اهلل ِق َياما ً وَ ُق ُعودا ً وَ َعلَى ُجنُوب ِ ِه ْم
لأِ ولِي ا لْ َب ِ
لأْ
َ
اطالً
وَي َ َت َف َّك ُرو َن ِفي خَ لْ ِق َّ
ض رَبَّنَا َما خَ لَ ْق َت َه َذا ب َ ِ
الس َماوَ ِ
ات وَا ر ْ ِ
اب النَّارِ) [آل عمران.]191-190 :
س ْب َحان ََك َف ِقنَا َع َذ َ
ُ
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اخلشوع والعاطفة
الحظ بعض العلماء عندما أجروا
مسحا ً للدماغ بالرنني املغنطيسي
الوظيفي  fMRIأن اإلنسان الذي
يتعود على التأمل ،يكون أكثر قدرة
على التحكم بعواطفه وأكثر قدرة
على التحكم بانفعاالته وبالنتيجة
أكثر قدرة على السعادة من غيره!
بل ب َّينت التجارب أن التأمل يساعد
على التحكم بالغريزة اجلنسية لدى
اجلنسني كذلك فإن التأمل يؤدي
إلى تنظيم عاطفة اإلنسان وعدم
اإلسراف أو التهور في قراراته ألن
التأمل ينشط املناطق احلساسة في الدماغ تنشيطا ً إيجابيا ً بحيث يزيل التراكمات السلبية واخللل الذي أصاب هذه األجزاء
نتيجة األحداث التي مر بها اإلنسان .

اخلشوع لعالج األمراض املستعصية
هناك مراكز خاصة في الغرب تعالج املرضى بالتأمل ،ويقولون إن التأمل يشفي
من بعض األمراض التي عجز الطب عنها ،ولذلك جتد اليوم إقباال ً كبيراً .وكلما
قرأت عن مثل هذه املراكز أقول سبحان اهلل! ألسنا نحن أولى منهم بهذا العالج،
ُ
ألن القرآن جعل اخلشوع والتأمل والتفكر في خلق اهلل عبادة عظيمة ،وانظروا
الس َماوَ ِ لأْ َ
ض
معي كيف مدح اهلل عباده املتقني فقال( :إ ِ َّن ِفي خَ لْ ِق َّ
ات وَا ر ْ ِ
واخْ تلاَ ف اللَّيل والن ََّهار لآَ َيات ُولي الأْ َلْباب * الَّذين ي ْذ ُكرون َ
اهلل ِق َياما ً
ِ َ َ ُ َ
ْ ِ َ
ِ َ ٍ لأِ ِ
َ ِ ِ
َ ِ
لأْ
َ
ض
وَ ُق ُعودا ً وَ َعلَى ُجنُوب ِ ِه ْم وَي َ َت َف َّك ُرو َن ِفي خَ لْ ِق َّ
الس َماوَ ِ
ات وَا ر ْ ِ
اب النَّارِ) [آل
س ْب َحان ََك َف ِقنَا َع َذ َ
اطالً ُ
رَبَّنَا َما خَ لَ ْق َت َه َذا ب َ ِ
عمران. ]191-190 :
ولذلك يا إخوتي إذا كان لدى أحدكم مرضا ً مستعصيا ً أو
مزمناً ،فما عليه إال أن يجلس كل يوم ملدة ساعة مع معجزة
من معجزات القرآن في الفلك أو الطب أو اجلبال والبحار
وغير ذلك ويحاول أن يتعمق في خلق اهلل وفي عظمة هذا
القرآن ،وهذه الطريقة أعالج بها نفسي من بعض األمراض
وكذلك من أي مشكلة نفسية ،ولذلك أنصح كل مؤمن
أن يلجأ إلى هذه الطريقة في العالج .
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اخلشوع والناصية
وجد العلماء أن ناصية اإلنسان أي اجلزء األمامي من الدماغ تنشط
بشكل كبير أثناء التأمل والتفكير العميق واإلبداعي ،هذه املنطقة
من الدماغ هي مركز القيادة أيضا ً لدى اإلنسان ومركز اتخاذ القرارات
املهمة واملصيرية .ولهذا اجلزء من الدماغ أثر كبير على سلوكنا
وعواطفنا واستمرار حياتنا .
ولذلك جند أن النبي األعظم عليه الصالة والسالم َّ
ركز على هذا
اجلزء في دعائه لربه
فكان يقول( :ناصيتي
الناصية
بيدك) أي يا رب لقد
أسلمتك ناصيتي وهي
مركز القيادة والقرارات
والسلوك ،وأنت توجهها
كيف تشاء .كذلك فإن
أحد أساليب العالج
بالقرآن أن تضع يدك
على منطقة الناصية
ثم تقرأ آيات من القرآن
بخشوع فيكون لها
تأثير أكبر .
وهذا شكل يبني
املنطقة املسؤولة عن
الكذب واخلطأ في الدماغ

اخلشوع والوساوس
وجد الدكتور  Newbergبعد إجراء العديد من التجارب على رهبان
بوذيني يتأملون كل يوم ملدة ساعة ،أن املنطقة األمامية من دماغهم
تتنشط أثناء التأمل ،أما املناطق اخللفية من الدماغ فال تقوم بأي
نشاط يُذكر .وجتدر اإلشارة إلى أن املنطقة املسؤولة عن الوساوس
موجودة في اجلانب اخللفي للدماغ ،وبالتالي ميكن االستنتاج بأن
التأمل واخلشوع يعالج الوسواس .كذلك فإن اإلحساس بالتوجه
املكاني ينخفض عند الذي ميارس التأمل ،وهذا يقودنا لالستنتاج بأن
اخلشوع يؤدي إلى تخفيف
الشعور بالبيئة احمليطة
وبالتالي فإن أي خلل نفسي
سببه البيئة (مثل األصدقاء
أو األهل أو اجملتمع) سوف
يزول بتكرار التأمل .كما تبني
من بعض الدراسات احلديثة
أن التأمل يزيد الذاكرة ويقوي
االنتباه عند اإلنسان ،ولذلك
فقد يكون هذا األسلوب
مفيدا ً ألولئك الذين يعانون
من ضعف الذاكرة .

وهي املنطقة املشار إليها باللون األحمر وهي في مقدمة الدماغ أو
(الناصية) وهي مسؤولة عن اتخاذ القرارات الهامة ومسؤولة عن
التوجه والسلوك ،وهذه املنطقة هي ذاتها املسؤولة عن اإلبداع
واخلشوع عند اإلنسان ،وبالتالي ميكن القول إن املؤمن عندما ميارس
اخلشوع في عباداته وفي عمله وفي تفكره وتدبره لكتاب ربه ،وحتى
في عالقاته االجتماعية ،فإن هذه املنطقة أي الناصية تتنشط
وتصبح أكثر قدرة على
اإلبداع وعلى توجيه
اجلسد وعلى اتخاذ
القرارات الصحيحة،
وبالتالي على درء
الكذب ،إذن اخلشوع
يساعد على الصدق!!
وهذا ما أشار إليه
القرآن في آياته ،مثالً
دعاء سيدنا هود عليه
السالم( :إِن ِّي ت َ َو َّكلْ ُت
َعلَى اللهَّ ِ رَبِّي وَرَب ِّ ُك ْم
َما ِم ْن دَاب َّ ٍة إِلاَّ ُه َو آ َ ِخ ٌذ
َاص َي ِت َها إ ِ َّن رَبِّي َعلَى
بِن ِ
يم) .
اط ُم ْ
صرَ ٍ
ِ
س َت ِق ٍ

اخلشوع والفصام
عندما درس بعض الباحثني أدمغة ألناس أصيبوا بالفصام
( )schizophreniaوجدوا أن الفص األمامي للدماغ يكون أصغر من
الشخص السوي ،واستنتجوا األثر الكبير للنشاط الذي يتم في
هذه املنطقة احلساسة من الدماغ أي منطقة الناصية على مثل
هذا املرض .
ولذلك ميكننا القول أن اخلشوع يعالج االنفصام في الشخصية
بشكل أكثر فعالية من
أي دواء كيميائي ،ألن
اخلشوع والتفكر ينشط
هذا اجلزء بشكل كبير
ويعدل اخللل احلاصل
فيه  .إذن انفصام في
الشخصية ميكن أن
يسبب خسارة في خاليا
الدماغ تصل إلى  % 10من
حجمه ،وميكن تعويض
هذه اخلسارة بقليل من
اخلشوع كل يوم!
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اخلشوع والصالة

يؤكد القرآن على الدور الكبير للخشوع في
احملافظة على الصالة ،ألن كثيرا ً من املسلمني ال يلتزمون بالصالة
على الرغم من محاوالتهم املتكررة إال أنهم يفشلون في احملافظة
اس َت ِعينُوا ب ِ َّ
عليها ألنهم فقدوا اخلشوع .ولذلك يقول تعالى( :وَ ْ
الص ْبرِ
ني) [البقرة .]45 :وهكذا يتبني
اش ِع َ
وَ َّ
الصلاَ ِة وَإِن ََّها لَ َك ِبيرَ ٌة إِلاَّ َعلَى الخْ َ ِ
الدور الكبير للخشوع في الصالة ،ولذلك ربط القرآن بني الصالة
واخلشوع .والعجيب أن القرآن في هذه اآلية ربط بني الصبر واخلشوع،
وقد وجد العلماء بالفعل أن التأمل يزيد قدرة اإلنسان على التحمل
والصبر ومواجهة الظروف الصعبة!
ّ
هناك بعض العلماء األمريكيني أجروا جتارب على أناس يصلون
(على طريقتهم طبعاً) فوجدوا أن الصالة لها أثر كبير على عالج
اضطرابات القلب ،وعلى استقرار عمل الدماغ .ولذلك جند أن القرآن
جمع لنا كال الشفاءين «الصالة واخلشوع» فقالَ ( :ق ْد أ َ ْفلَ َح المْ ُ ْؤ ِمنُو َن
اش ُعو َن) [املؤمنون. ]2-1 :
* الَّ ِذي َن ُه ْم ِفي َ
صلاَ ت ِ ِه ْم خَ ِ

كيف منارس اخلشوع يف حياتنا اليومية؟

إنه القرآن! هو الوسيلة الرائعة ملمارسة اخلشوع هلل تعالى ،وهنا
ينبغي أن نصحح الفكرة السائدة أن اخلشوع يكون في الصالة فقط
أو في قراءة القرآن ،والصواب أن اخلشوع هو منهج يعيشه املؤمن كل
حلظة كما كان أنبياء اهلل يفعلون ،فإذا تأملنا حياة األنبياء عليهم
السالم نالحظ أنها مليئة باخلشوع ،بل كانوا في حالة خشوع دائم،
وهذا ما أعانهم على التحمل والصبر على األذى واالستهزاء وكان
هذا اخلشوع سببا ً في استجابة دعائهم ،ولذلك قال تعالى عنهم:
ات وَي َ ْد ُعونَنَا ر َ َغيا ً وَر َ َهبا ً وَ َكانُوا لَنَا
(إِن َُّه ْم َكان ُوا ي ُ َ
سار ِ ُعو َن ِفي الخْ َ ْيرَ ِ
َ
َ
ني)
اش ِع َ
خاش ِع َ
ني) [األنبياء .]90 :وتأملوا معي عبارة (وَكان ُوا لنَا خَ ِ
ِ
فهي توحي بأن هؤالء األنبياء الكرام كانوا في حالة خشوع دائم،
ولذلك البد أن نقتدي بهم في حياتنا ،ولكن كيف ذلك؟
فاملؤمن احلقيقي يكون في حالة خشوع في صالته وعندما يتصدق
جتده يتفكر في هذه الصدقة وعندما يزور مريضا ً يفكر في أهمية
هذه الزيارة فيطلب من اهلل أن يبعد عنه األمراض .وعندما يتعامل
مع الناس في بيع وشراء وجتارة يحس بأن اهلل يراقبه ويراه فال يغش
وال يكذب ويكون صدوقا ً ل ُيحشر يوم القيامة مع الصديقني .
عندما يتعرض الشاب املؤمن لفتنة أو يكون على وشك أن ينظر
إلى ما حرم اهلل ،يتذكر على الفور أن اهلل يراه وال يرضى عن ذلك،
فيبتعد عن هذه املعصية ابتغاء وجه اهلل ،ويحس وقتها بنوع من
لذة وحالوة اإلميان .
ً
عندما يرى املؤمن شيئا يكرهه من زوجته أو العكس ويدرك أن
اهلل يأمره أن يعاشرها باملعروف وال يؤذيها وأن النبي عليه الصالة
والسالم أمره أن يستوصي بها خيراً ،عند ذلك يبتعد عن إيذائها
ويكون أكثر صبرا ً عليها ،فهذا هو اخلشوع .
عندما يتعرض املؤمن ملرض أو لظروف صعبة ،أول شيء يقوم به هو
الدعاء واللجوء إلى اهلل تعالى .ويدرك أن اهلل تعالى هو الذي ينفع
ويضر وهو الذي بيده اخلير هو الذي يشفي وهو الذي يرزق هو الذي
بيده مفاتيح اخلير كلها ،هذا هو اخلشوع احلقيقي...
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ولذلك فإن اخلشوع هو نتيجة العمل الصالح والدعاء واملسارعة في
اخليرات ،فإذا أردت أن يرزقك اهلل نعمة اخلشوع وأن تكون مستجاب
الدعوة كما استجاب اهلل ألنبيائه وهم في أصعب الظروف ،فعليك
أن تبحث عن اخليرات وتسارع فيها ،ال تنتظر حتى يأتي إليك من
يحتاج املال لتعطيه ،بل اذهب أنت وسارع لإلنفاق ،وهكذا .وأن
تتذكر هذه اآلية وحتفظها مثل اسمك لترددها كل يوم ،بل في كل
ات وَي َ ْد ُعونَنَا ر َ َغبا ً وَر َ َهبا ً وَ َكانُوا
موقف( :إِن َُّه ْم َكانُوا يُ َ
سار ِ ُعو َن ِفي الخْ َ ْيرَ ِ
ني) [األنبياء.]90 :
اش ِع َ
لَنَا خَ ِ

ولذلك يا أحبيت وأخرياً

رمبا بعد هذه احلقائق نعلم ملاذا ألهم اهلل نبيه وحبيبه محمدا ً صلى
اهلل عليه وسلم قبل البعثة الشريفة أن يذهب إلى غار حراء ويخلو
بنفسه ،ليتأمل في خلق هذا الكون ويتفكر في عظمة اخلالق تبارك
وتعالى ،ألن هذه املرحلة ضرورية جدا ً لتعطيه القدرة على الصبر
والتحمل ليحمل أعباء أعظم رسالة على وجه األرض .
ورمبا ندرك أيضا ً ملاذا كانت عبادة احلج تطهر اإلنسان فيرجع كيوم
ولدته أمه نقياً ،ألن عبادة احلج قائمة أساسا ً على التأمل واخلشوع
والتفكر في خلق اهلل وبخاصة الوقوف بعرفة وهو الركن األساسي
لعبادة احلج .ألن رحلة احلج هي فترة للنقاهة والعالج بالنسبة
للمؤمن إذا عرف كيف يستثمر كل حلظة في طاعة اهلل تعالى.
ورمبا ندرك ملاذا كان األنبياء أكثر الناس صبراً ،ألنهم كانوا ميارسون
عبادة اخلشوع في كل شيء ،طبعا ً هذا في الدنيا ولكن في اآلخرة
هناك من األجر ما ال عني رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب
ات )...ماذا أعد اهلل لهم؟
اش ِع َ
بشر ،يقول تعالى( :وَالخْ َ ِ
اش َع ِ
ني وَالخْ َ ِ
َ
ظيماً) [األحزاب. ]35 :
يقول تعالى( :أ َ َع َّد اهلل لَ ُه ْم َم ْغ ِفرَ ًة وَأ ْجرا ً َع ِ

يف إجابة القاصدين
نداء احلق
لعني نظرت منك إليك  ،وبكت
فيك إليك  ،وقفلت عن كل ما
بعد استماعهم له
سواك إليك  ،إلهي كيف تبكي

مما قاله شيخ الشيوخ شرف
الدين أبو القاسم اجلنيد قدس
اهلل سره  :اعلموا معاشر
القاصدين إليه أن هلل تعالى في كل
ساعة نظرة إلى قلوب األصفياء وأهل
الوداد  ،ولهم في كل ساعة نظرة إلى
اهلل تعالى بعني الفؤاد  ،وال يزال املولى
يدعو أحباءه إلى نفسه  ،ويقول :
أصفيائي وأحبائي إني أنا اهلل ال إله إال
أنا  ،هلموا إلى مصاحبتي  ،وتهيئوا إلى
مؤانستي  ،وبادروا إلى قربي وصلتي ،
فإني لكم حبيب في الدارين جليسا ً
وأنيسا ً وهم يجيبونه بلسان االفتقار
 ،ويقولون  :لبيك اللهم لبيك  ،لبيك
يا منان القلوب  ،لبيك لبيك لبيك يا
سرور القلوب  ،لبيك لبيك من الدارين
لبيك  ،لبيك بدعوتك إليك من كل
ما سواك لبيك  ،وإليك بل منك إليك
لبيك  ،لبيك مبصاحبتك والقرب منك
لبيك  ،لبيك يا دليل القاصدين إليك
لبيك  ،لبيك لبيك  ،يا مراد املريدين
وأنيس املستأنسني إليك لبيك  ،لبيك
لبيك يا قرة عني العارفني  ،وثمرة فؤاد
احملبني لبيك  ،لبيك يا سيد السادات ،
وموالي ومنتهى رغبتي  ،وغاية أملي
لبيك  ،لبيك  ،أبد اآلبدين لبيك ،
لبيك كما أنت أهله لبيك  ،ال ملجأ
وال منجا وال مفر منك إال إليك  ،أنت
كما أثنيت على نفسك  ،ال أحصي
ثناء عليك  ،اللهم أنت شفيعي
منك  ،وأنت دليلي منك إليك  ،وأنت
معيني فيك لديك  ،يا حبيب القلوب
واألنيس األكبر بك عليك أن ال حتجبني

عني ضحكت منك إليك  ،أم كيف ال
تبكي خشية أن تكون يوما ً حسر ًة
بك عنك  ،يا أقرب من كل قريب  ،وبك عليك  ،إلهي ضحكي من حيث
عليك أن ال تبعدني منك  ،يا غاية أملي بكائي وبكائي من حيث ضحكي ،
سالم على الدارين مبا فيها لدعوتك  ،وسروري من حيث غمومي  ،وغمومي
سبحانك سبحانك سبحانك عجبا ً من حيث سروري  ،إلهي دائي من حيث
مني ومنك ما أشد توددك لي منك  ،دوائي  ،ودوائي من حيث دائي  ،إلهي
وما أكثر الدالل مني إليك  ،سبحانك كيف أبكي وقد عرفتك ؟ أم كيف
سبحانك عجبا ً للخليقة كيف أرادوا أضحك وقد جفوتك ؟ إلهي كيف
بك بديالً ؟ أم كيف اختاروا عليك أحزن وأنت كما أنت احلبيب احملبوب ؟
كفيالً ؟ أم كيف آثروا سواك دليال ؟ أم كيف أفرح وأنا كما أنا اخلسيس
سبحانك سبحانك ما أطيب وما املعيوب ؟ إلهي كيف يفتقر من أنت
ألذ اتفاق اإللهام منك على خطرات من الدارين حظه ؟ أم كيف يفتقر
القلوب  ،وما أحلى املشي إليك من أنت غاية أمله ؟ إلهي كيف يكون
باألوهام في طرقات الغيوب سبحانك غريبا ً من أنت غاية أمله  ،ومن الدارين
سبحانك ما أدق ما ال ميكن للخلق نصيبه ؟ إلهي منك ضحكي ومنك
وصفه  ،وما أخفى ما ال ميكن عن أيضا ً بكائي  ،أنت دائي وأنت أيضا ً
اخللق كشفه  ،وما أظهر ما ال ميكن دوائي  ،إلهي فيك عزي وفيك أيضا ً
عن احلق كتمه  ،سبحانك سبحانك هواني  ،حسبي من سؤالي علمك
ما أطول غم ما لم يكن للوصال بحالي  ،حسبي من دوائي علمك
أهال وما أقل سرور ما لم يكن له من بدائي حسبي من حياتي علمك
محبتك نصيبا ً  ،إلهي بك أقسمت بجفائي  ،حسبي منك ودا ً أني لم
عليك أن ال تبتليني بغم اإلبعاد منك أجد منك بدا ً حسبي منك حسرة
بعدما زينتني بسرور القرب منك  ،إن بقيت منك منفردا ً مبعدا ً مطرودا ً
وال تضربني بسيف الهجران بعدما فردا ً  ،إلهي بك أنت افتخاري  ،إذا
أحييتني بروح الوصال إليك  ،إلهي نظرت منك إليك وأنت أنيسي  ،إذا
طوبى لعبد قام بني يديك  ،وانقطع نزلت منك عليك وأنت سروري  ،إذا
قلبه إليك  ،وأكتفي بك منك لديك  ،أتيت منك لديك  ،إلهي لسانك متام
طوبى لبدن انتصب لك لديك  ،وقصد ما أغنيت وحتقيق ما أرعيت وتدومي ما
بك إليك  ،واعتمد بك عليك  ،طوبى أعطيت وأعوذ بك منك
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ص ُّو ُ
ف ُّ
الت َس ْا ِع ُّي للشيخ ابن عربي ( قدس اهلل سره )
التَّ َ
عن مخطوط مكتبة سموحة  /موقع الدكتور يوسف زيدان .
قال رضي اهلل عنه وأرضاه  :بسم اهلل الرحمن الرحيم وبه اإلعانة
الحمد هلل الذي أمطر من سحائب رحمته على قلوب أوليائه مياه
الحكم ،وأنبت في أرض عقولهم أطوار الوجود و محق العدم ،
الجسوم والنَّسم ،والحدوث وال ِقدَم ،فله
ففرقوا بنور البصيرة بين ُ
الحمد على سوابغ النِّعم ،ومتواصل الجود والكرم ،وصلى اهلل
على من أوتي جوامع الكلم محمد وآله وصحبه وسلم تسليما  ..أما
بعد فإنه قد سألني بعض اإلخوان الكرام علي ،المحسنين بحسن
إلي أن أقيد له ترتيب التصوف التساعي ،المبني على
أخالقهم ّ
اآلية العزيزة الجامعة ألطوار التصوف  ،وسبيل التعرف وهي
قوله تعالى   :التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون
الساجدون اآلمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون
لحدود اهلل وبشر المؤمنين  فبدأ بالتائبين وهم الذين انتبهوا من
رقدة الغفلة  ،وتخلصوا من ورطة الفترة  ،واستيقظوا من نوم
الجهالة  ،وظهرت لهم بنور التنبيه في ظلمة غيبة النفوس آفات
عيوبهم  ،وقبح ذنوبهم  ،فأقلعوا في الحال  ،وندموا على الماضي
وعزموا على أن ال يعودوا في المستقبل  ،وبحثوا على خفي من
دسائس النفس  ،واستعدوا للمنازلة بالسياسة  ،وتشمروا للمعاملة
بالصحبة واإلخالص  ،وعزموا على المجاهدة بالصدق  ،فهدوا
إلى سبيل العبادة ظاهرا  ،باألعمال الصالحات  ،وباطنا باألخالق
الفاضلة  ،ويقال ألهل هذا الوجه الفقهاء (والجهـ...وية) والنقباء ،
وهم الذين استخرجوا خبايا النفوس ،وهم ثالثمائة وثالثة عشر نفساً
عدة أهل بدر ،فحد التصوف عندهم األسبقية على الرتب  ،والتوجه
باإلخالص لمرضاة الرب  ،وقد يقال  :التخلص من قيد النفس ،
والتوجه للحق بالعقل والحس  ،وقد يقال  :الخروج من كل خلق
دني والتخلق بكل خلق َسني  ،وعمدة أعمالهم عشرة وهي اليقظة  ،
والتوبة ،والمحاسبة ،واإلنابة  ،والتفكر ،والتذكر ،واالعتصام ،
والرياضة  ،والسماع  ،والفرار  .وتعلقهم باالسم التواب والغفور،
فإذا أحكم النقيب مراسم هذا الوجه  ،توجه بالعبادة لطلب العادة .
الوجه الثاني :وهو وجه ((العابدون)) ،وهم المعالجون أعمالهم ،
َّ
المطرحون إلى اهلل تعالى بمآلهم  ،وهم أربعون نفساً  ،ويقال لهم
النجباء ( ،والشكورون) والمتكلمون  ،وهم مشغولون بحمل أثقال
الخلق  -اليتصرفون بحق الغير -بالخدمة والدعاء وما يشبه ذلك،
وحد التصوف عندهم التوجه بالعبادة لنيل الحسنى والزيادة ،وقد
يقال :الصدق واإلخالص لطلب االختصاص ،ويقال :استكمال
آداب الطريقة ظاهراً وباطناً  ،وكالمهم في متابعة األصول
بالمنقول والمعقول  ،وحفظ األخبار واللغات  ،واألخذ من كل
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علم بطوق  ،ألن األصل في هذا الوجه أصل مشاركه ،وهذه غاية
المتكلم الحاذق ،ومقاماتهم المقيمون بها عشر وهي  :الحزن ،
والخوف  ،واإلشفاق والخشوع ،واإلخبات  ،والزهد  ،والورع ،
والتبتل  ،والرجاء  ،والرغبة  ،ويتعلقون بالحسيب والرقيب  ،فإذا
أحكم النجيب مراسم أمر هذا المقام على الوقار والتمام  ،وظهرت
له في باطنه وظاهره أنواع المنن  ،وسوابغ النعم ،بحمد اهلل الذي
علمه ما لم يكن يعلم( .الوجه الثالث) وهو وجه(( الحامدون)) ،
وهم أرباب األذكار ،المستعدون للطائف األنوار ،ويقال لهم :
األفراد الواصلون  ،والحكماء ،ومنه قوله صلى اهلل عليه وسلم:
«سبق المفردون»  ،قيل  :من المفردون يا رسول اهلل ؟ قال« :هم
المستهترون بذكر اهلل  ،محا الذكر عنهم أوزارهم فيأتوا يوم القيامة
خفافا »  ،وهم ال يحصرهم عدد ،لهم وصول خاص ال يدخلون
به تحت نظر القطب  ،بل يستترون في مقام يقال له المخدع  ،فال
يدان للقطب بهم  ،وال يطلع على مقامهم  ،وشيخ هذا المقام الخضر
عليه السالم  ،ولقد قال لموسى عليه السالم وهو قطب عصره :
إني على علم من علم اهلل ال تعلمه أنت ...الحديث » ؛ فال اطالع
لألقطاب على شيء من أحوال األفراد  ،وكالم أهل هذا الوجه في
مراتب األذكار ،وخواص األسماء  ،وعددهم في اإلنسان  ،فمن
ذاكر باللسان  ،وذاكر بالنفس ،وذاكر بالقلب ،وذاكر بالعقل ،وذاكر
بالسر ،وذاكر هو عين المذكور ،وفي معناه أنشدوا :
ذكرتك ال أني رأيتك غائباً
وال أنت مــمن ذكره غير ذاته
ألنك ذكر الذاكرين وعينهم
فان عن جميع صفاته
إذ المرء ٍ
ويقولون إن للذكر بداية وتوسط ونهاية  ،فبدايته توجه صادق ،
وتوسطه نور طارق  ،ونهايته حال حارق  ،وإن للذكر أصال وفرعاً
وشرطاً وبساطاً وخاصة  ،فأصله الصفاء  ،وفرعه الوفاء  ،وشرطه
الحضور ،وبساطه العمل الصالح  ،وخاصيته الفتح المبين  ،وحد
التصوف عندهم صفاء المعاملة
بتحقيق المنزلة  ،وقد يقال
صفاء األفكار بدوام االدكار،
وكان أويس القرني رحمه اهلل
ذكره في فكره ،وهو أرفع هذا
المقام ،وعمدة أعمالهم عشرة:
الصبر ،والرجا ،والذكر،
والحياء ،والصدق ،واإليثار،
والخلق ،والتواضع ،والفتوة  ،واالنبساط .ويتعلقون بالشكور،
والحميد ،والصمد ،والنور ،فإذا أحكموا مراسم هذا المقام ،يأنسوا
بالمذكور ويتوحشوا من سواه  ،فاختاروا السياحة والخلوة ،ورغبوا
في األماكن الخالية والفلوات  .يتبع إن شاء اهلل وال قوة إال باهلل فأينما
تولوا فثم وجه اهلل .
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أن يكون اإلنسان ً
وليا من أولياء اهلل تعاىل
هو من أمسى الغايات اليت تدعو هلا الرسالة
اإلسالمية  ،بل لعلها الغاية األمسى يف الدين
على وجه اإلطالق  ،ومعنى أن يكون اإلنسان
ً
وليا هلل تعاىل هو أن تتوازن عنده كفيت
( اإلميان والعمل والصاحل ) يف كل تفصيلة
من تفاصيل حياته الروحية واالجتماعية  ،أي أن
حياته الروحية املتمثلة بعالقته الباطنية مع اهلل
تعاىل متد حياته الظاهرية املتمثلة بعالقته مع
اجملتمع مبا جيعلها فعالة وإجيابية  ،وباملقابل
فإن حياته االجتماعية مبا فيها من ممارسات
صاحلة ومبدعة تؤجج مشاعر اإلميان وتزيد من
استلهام القوة الروحية لدميومتها وتواصلها .
إن حمل اإلميان يف اإلنسان هو القلب لقوله
َ لمَّ ْ ُ لإْ
ميان يف ُقلوب ُ
ُ
ك ْم  لذا
ِ
تعاىل   :و ا َيدخ ِل ا ِ
فإن كلمة املؤمن تعين من اإلنسان أول ما تعنيه
هو قلبه ثم ميتد معناها ليعم كل ملكاته
الباطنة وجوارحه الظاهرة  ،وأما حمل العمل
الصاحل فهو سائر جسم اإلنسان .
فإذا كانت القضايا اإلميانية ذاتية تربط
ً
روحيا فإن أعمال اإلنسان
اإلنسان باهلل تعاىل
تأثرا أو تأثرياً
هلا عالقة باجملتمع الذي حييا فيه ً
واألساس الذي تقوم عليه عقيدة الوالية يف
اإلسالم هو تعميق رابطة اإلميان باهلل تعاىل
من جهة واستحضار كماالته القدسية تعاىل
ً
قلبيا للتفاعل مع العمل الذي يقوم به املرء يف
حياته الدنيا من جهة أخرى وبهذا يصبح اإلنسان
وكأنه واسطة لتحقيق مراد احلق يف اخللق .
ومعنى هذا إنه ال فصل بني اجلانب الروحي
واجلانب الظاهري يف عقيدة الوالية اإلسالمية
على اختالف مســتويات هذين البـــعدين ،
قال   : إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل
إشارة منه  إىل ضرورة
امرء ما نوى  يف
ٍ
ٍ
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الرتابط بني باطن العبد وظاهره يف أقواله وأفعاله .
إن التـــناسق بني اجلوانـب اإلميـــانية اليت حمــلها
( القلب ) وبني األعمال الصاحلة اليت حملها ( اجلسم )
يرتقي باإلنسان إىل مراتب االستقامة  إ َّن َّال ِذ َ
ين َق ُالوا
ِ
للهَّ
اموا َفلاَ َخ ْو ٌف َع َل ْيه ْم َولاَ ُه ْم يحَ ْ َز ُن َ
اس َت َق ُ
َر ُّب َنا ا ُث َّم ْ
ون ، 
ِ
ُ
فقوهلم  ( :ربنا اهلل ) يدل على اإلميان  ،واالستقامة تدل
على العمل الصاحل ومن يفعل ذلك فجزاءه أن ال خوف
عليه وال هو حيزن وهذه هي مرتبة الوالية يف اإلسالم
لقوله تعاىل   :أال َّ
هلل ال َخ ْو ٌف َع َل ْي ِه ْم َو َال ُه ْم
إن ْأو ِل َياء ا ِ
يحَ ْ َز ُن َ
ون  .واإلنسان يف هذه املرتبة يصبح مع احلق من
جهة ومع اخللق من جهة أخرى فال تتعطل عنده الظواهر
كما هو احلال يف الرهبنة وال تنطمس عنده الروحانية
كما هو احلال عند من تتغلب عليهم املظاهر املادية .
كان حضرة الرسول  األستاذ األعظم يف جمال
الروحانيات بال خالف وكان حضرته  يف الوقت
نفسه السياسي والعسكري واالجتماعي واالقتصادي
 ..وقد عقل الصحابة الكرام رضوان اهلل تعاىل عليهم
ذلك عن رسول اهلل  عقل وعاية ورعاية وهلذا
استمرت بعد رسول اهلل  دولة اخلالفة الراشدة تبث
يف األرجاء هذا النهج التكاملي للشخصية اإلنسانية ،
وكان من الصحابة الكرام القادة والوالة واحلكماء
 ..وكان أكابرهم ينبهون على هذه املوازنة  ،يقول
حذيفة بن اليمان  « : ليس خريكم الذين يرتكون
الدنيا لآلخرة  ،وال الذين يرتكون اآلخرة للدنيا  ،ولكن
الذين يتناولون من كل » فأمثر هلم هذا النهج القرب من

اهلل تعاىل والقرب من الناس  ،فأحبوا اهلل تعاىل وأحبوا
ً
بعضا وأحبوا اخلري ألنفسهم وللناس أمجعني
بعضهم
ً
ً
فكان ذلك جتسيدا واقعيا للرمحة املهداة اليت زرعها
اهلل تعاىل يف قلوبهم ..
وعلى أثرهم قال الصوفية بضرورة اجلمع بني االعتقاد
والعمل  ،فقد أثر عن الشيخ احلسن البصري  أنه
قال  « :ليس اإلميان بالتمين ولكن ما وقر يف القلب
وصدقه العمل  ،وإن ً
قوما خرجوا من الدنيا وال عمل هلم
وقالوا  :حنن حنسن الظن باهلل وكذبوا  ،لو أحسنوا
الظن ألحسنوا العمل »  ،بهذه الصورة يؤكد الصوفية
على متسكهم بشقي اإلميان والعمل الصاحل دومنا
أي فصل بينهما فاإلميان الذي يكرم اهلل به املؤمن
وينجيه من النار عندهم ليس جمرد كلمة يقوهلا
بلسانه دون عمل  ،وليس أمنية يتمناها ترفع بها
درجته عند ربه  ،فما أهون الكالم اجملرد عن عمل
يصدقه  ،وما أكثر األماني عند املفلسني من كنـز
العمل الصاحل وهذا يلتقي مع احلديث الشريف
 الكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت  ،والعاجز
من أتبع نفسه هواها ومتنى على الل األماني . 
هّ
كان أبو جعفر احلداد شيخ اجلنيد البغدادي رضي
اهلل تعاىل عنهما خيفي توكله عشرين سنة من
خالل كسبه يف السوق كما قال  ،وكان ينفق ما
حيصل عليه إال ما يسد الرمق .
لقد أدرك أهل الطريقة ما للمعيشة وضنكها من
تأثري على نفس اإلنسان وقد صنف سفيان الثوري
املردود السليب هلذا الضنك إىل أصناف فقال  :العامل إذا
مل يكن له معيشة صار وكيال للظلمة  ،والعابد
إذا مل تكن له معيشة أكل بدنه  ،واجلاهل إذا مل
ً
سفريا للفساق  .األمر الذي
تكن له معيشة كان
ً
يلزم بضرورة العمل والكسب جنبا إىل جنب اإلميان
وهلذا فإن حضرة الشيخ عبد القادر اجليالني 
كان حيرص على أن يبتعد املريد عن كل ما من
شأنه أن ينـزل من مكانته االجتماعية كالبطالة
وسؤال الناس  ،فكان حيث مريديه على االشتغال
بالكسب والتجارة بشرط أن يراعوا قواعد األخالق
واألمانة .
وهو ما أكد عليه مشايخ الطريقة يف كل
زمان  ،يقول حضرة السيد الشيخ عبد الكريم

الكسنـزان  « : على املريد أن يستغل وقت
الفراغ من العمل ليشتغل باألوراد واألذكار ،
فاملريد عامل وذاكر  ،طالب وذاكر  ،موظف
وذاكر فالح وذاكر  ،أي جيب أن يتقيد
باملهنة الدنيوية واألعمال األخروية ً
معا » .
إن مرتبة الكمال يف الرسالة احملمدية تتحقق
يف اإلنسان الذي يستطيع التوفيق بني اإلميان
مبا يتضمنه من أبعاد روحية وقلبية وبني
العمل الدنيوي الذي يريد من وراءه صالح
نفسه ورقي جمتمعه  .وصيغة هذا التوفيق
يوضحه بشكل جلي حضرة الشيخ عبد
القادر اجليالني  « : الدنيا يف اليد جيوز ،
يف اجليب جيوز  ،ادخارها بنية صاحلة جيوز
أما يف القلب فال جيوز » والنية الصاحلة اليت
تربر ادخار الدنيا هي أن تستخدم لإلنفاق
على الفقراء أو « لصاحل عيال احلق عز وجل »
وبهذا يتحدد التصور الصويف لغرض إصالح
القلب وسالمته من الشواغل اليت حتجبه عن
اهلل تعاىل ويتحدد معه اإلصالح االجتماعي
الذي يستهدف حماربة الفقر واالحتكار والرتف
ويعمل على إنصاف الفقراء  ،ففي القادرية
أن ال يلتفت قلبه إىل الدنيا  ،وهو يأخذ منها
لينفق على الفقراء ومنهم نفسه « من أخذ من
الدنيا على هذه الصفة ال تضره بل يسلم منها
ويصفو له أقسامه من ننت كدرها  ،فحينئذ
يعطي لكل ذي حق حقه بني يديه » ،ومن
هنا قال حضرة الشيخ حممد الكسنزان 
( أحد أوجه الكمال  :أن متلك كل شيء وال
ميلكك شيء ) .
إن مرتبة إعطاء كل ذي حق حقه هي مرتبة
اإلنسان الكامل املؤهل خلالفة اهلل تعاىل يف
األرض وهي الغاية العظمى اليت جاء اإلسالم
لتحقيقها يف دنيا البشر  ،وقد اجتهد أهل
الطريقة يف اتباع حضرة الرسول األعظم 
واإلقتداء بالصحابة الكرام للوصول والتحقق
بهذه الغاية ما أمكنهم ذلك  ،وال زالت قوافلهم
جتتاز األقطار واألمصار  ،ليلتحق بها من كتبت
له السالمة من يوم الندامة  ،والت حني مندم .
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عرض لكتاب موسوعة الكسنزان فيما اصطلح
عليه أهل التصوف والعرفان
حممد ساالر الكسنزاني
هذه املوسوعة من تأليف السيد الشيخ محمد الكسنزان
البرزجني رئيس الطريقة القادرية الكسنزانية في العالم وتعتبر
أعظم موسوعة صوفية في العالم من حيث حجمها ونوعيتها
ومحتواها وأنها احتوت على جميع املصطلحات الصوفية وكل ما
يتعلق بها من مباحث ودراسات وأنها ثمرة طيبة وفريدة منقطعة
النظير  ،استغرق تأليفها أكثر من سبع سنوات من العمل الدؤوب
اجلاد  .يبدأ الكتاب بترجمة حلياة املؤلف ويلقي الضوء على والدته
ونشأته وكيفية تلقيه الطريقة القادرية من والده األمجد واألستاذ
الكامل الشيخ عبد الكرمي الكسنزان  ، مشيرا ً إلى سلسلة
السادات البرزجنية املباركة التي تنتمي إليها شجرة نسب سادات
الكسنزان والتي تتصل بالقطب حضرة الشيخ عيسى الكوراني
البرزجني ( قدس اهلل سره ) كما يشير إلى حياة بعض أقطابها
بالذات السيد الشيخ إسماعيل الولياني البرزجني امللقب بالغوث
الثاني باني الطريقة القادرية في كردستان العراق والشيخ عبد
الكرمي الكسنزان الشهير بشاه الكسنزان وابنه الزاهد الشيخ
عبد القادر الكسنزان امللقب بالقطب املهاجر والسيد الشيخ

حسني الكسنزان امللقب بالسلطان حسني مبينا ً مواقف
وطنية خالدة ألقطاب الطريقة القادرية الكسنزانية
خصوصا ً للسيد السلطان حسني .
واجلدير بالذكر أن هذه املوسوعة متكونة من أربعة وعشرين مجلدا ً
جند فيها ما ال يتصور من املعلومات القيمة التي استنبطت من
أمهات املصادر املوثوقة واخملطوطات الفريدة بحيث تسر الناظرين
وتغنيهم عن معظم الكتب واملعاجم واملصادر التي ألفت عن
التصوف والصوفية .
إن املوسوعة تلقي الضوء على املصطلحات الصوفية بصورة
مسهبة ومرتبة وبأسلوب سلس بعيدا ً عن التعقيد مبينا ً
أسلوب الصوفية في استعمال املفردات اللغوية في غير معانيها
احلقيقية وهذا شيء ال بد منه ألن املعاني املتالطمة التي جتيش
في أعماق الصوفية ال تسعها املفردات في أمناطها التركيبية
املعروفة بل ال بد من كسر قيود اللغة وخرق مألوفاتها واالنعتاق
حتى من األساليب البالغية التي يراها الصوفي أحيانا ً غير قادرة
على استيعاب جتربته والنفاذ إلى جوهرها كما أشار إلى ذلك
بعض أقطاب التصوف منهم الشيخ عبد اجلبار النفري الذي قال
( كلما اتسع املعنى ضاقت العبارة ) .
كما تلقي الضوء على املراحل التاريخية التي مر بها تدوين
املصطلحات الصوفية وهذه اللمحة التاريخية تشمل القرن

الهجري األول والقرن الهجري الثاني والثالث والرابع واخلامس
والسادس إلى عصرنا احلالي واجلدير باإلشارة أن املؤلف علق على
املصطلحات قرنا ً بعد قرن مبينا ً في كل قرن أقطاب التصوف
وفرسانه الذين اشتهروا فيه وكذلك الكتب واملصادر التي ألفت
فيه مثالً في القرن الثاني للهجرة أورد املؤلف اسم الشيخ احلسن
البصري وإبراهيم بن أدهم وسفيان الثوري وفي القرن الثالث ذكر
الشيخ احلارث احملاسبي وذا النون املصري والشيخ البسطامي
( ت  261هـ ) واجلنيد البغدادي ( ت  261هـ ) والسهل التستري
( ت  ) 283واحلسني بن منصور احلالج ( ت  309هـ ) مشيرا ً إلى
ما ظهر من املفاهيم واألفكار واملقوالت التي أدت إلى ظهور
مصطلحات وتعابير خاصة في غاية األهمية فقد قام بعض من
جهابذة تصوف هذا العهد مثل ذو النون املصري والبسطامي
واجلنيد البغدادي وغيرهم بالتعبير عن هذه املفاهيم واألفكار
مبصطلحات مختلفة انعكست فيها قليالً أو كثيرا ً كالفناء
عن عبادة السوى والفناء عن شهود السوى أو بكلمة أوضح
( وحدة الشهود ) كما يبني املؤلف أن هذا التغيير في األلفاظ
واملصطلحات واملنهج لفت لنظر الناس إلى أفكار الصوفية
وأقوالهم وسلوكهم وال سيما مجموعة من الفقهاء الذين عدوا
أن هذه األقوال واملصطلحات خطرا ً على اإلسالم واملسلمني .
ونتيج ًة لذلك بدأ كبار املتصوفة باالستدالل واالستشهاد باآليات
القرآنية واألحاديث النبوية دفاعا ً عن أنفسهم بالقلم بعد أن
كان علم التصوف في السابق وقفا ً على القول املقرون بالعمل
وكذلك تلقي املوسوعة الضوء على التغييرات التي طرأت على
املصطلحات الصوفية في القرن الهجري الرابع مبينا ً أن التوجه
الصوفي في هذا العصر كان منصبا ً على تعاليم السير والسلوك
وتعيني املقامات التي يجب أن يسلكها السالك وقوانينها وأصولها
مع مراعاة أصول الشرع فكان توجها ً يكشف اجلانب الشرعي
للتصوف من خالل شرح اإلصطالحات وكشف خفايا الرموز
والتعابير اخلاصة وكان ذلك بفضل رجال مثل السراج الطوسي
الذي صنف كتابه ( اللمع ) وأبو طالب املكي في كتابيه ( قوت
القلوب وعلم القلوب ) مشيرا ً إلى أن أهم ما يلفت النظر في هذا
العهد هو أن التصوف أعطى التفكر والتدبر وإمعان النظر أهمية
كبيرة أكثر من القيام بالرياضات الشاقة التي التزمت بها صوفية
القرن الثاني وقسم من صوفية القرن الثالث الذين حتققوا بأن
العبادة والطاعة والزهد وترك الدنيا إمنا هو وسيلة ال غاية .
وكذلك يسلط النور على التطور الذي مرت به املصطلحات
الصوفية في القرن الهجري اخلامس موضحا ً فيه ما بذله
أقطاب التصوف جلمع املصطلحات الصوفية وتدوينها وشرحها
كما نوه الكتاب إلى الدور الريادي حلضرة الشيخ عبد القادر
اجليالني ( قدس سره ) الذي يعتبر ما حققه في هذا اجملال حدا ً
فاصالً بني مرحلتني كبيرتني في عالم االصطالح الصوفي فقد
جمع في مواعظه وخطبه وأقواله وأشعاره ومقاالته كل ما
سبق إليه من املتقدمني كما تضمن نتاجه ذاك إشارات ورموز
تعد مفاتيح ملا عرف فيما بعد باإلصطالح الصوفي لم يعرف
بعده أوسع وأشمل وأعمق منه كما أورد في املعجم أسماء
أشهر املشايخ في هذا اجملال منهم :

الشيخ األكبر ابن عربي (  638 – 560هـ )
السهروردي املقتول ( ت  586هـ )
الشيخ صدر الدين القونوي (  673هـ )
الشيخ عبد احلق ابن سبعني (  667 – 614هـ )
وبفضل هؤالء الشيوخ أصبح لدى الصوفية ثروة هائلة وكم
ال يكاد يحصر من املصطلحات واأللفاظ واملفاهيم الصوفية
ولقد دونت معظم هذه الثروة مما جعلها صعبة احلصر على
كل الباحثني والدارسني واملستشرقني الذين حالوا أن يتتبعوها
بالكشف والتوضيح ويكفي القارئ الكرمي أن يطلع على مصادر
هذه الفترة في املوسوعة ليتحقق من ذلك .
ً
كما أن الكتاب يفصل القول في اللغة الصوفية مبينا أنها تتميز
بأمور يطول شرحها منها :
أن الغالب عليها الرمز واإلشارة والتلويح وقد وردت مفردات هذه
اللغة بأساليب مختلفة منها :
 أسلوب التفسير الصوفي أو اإلرشادي . الشعر الصوفي على اختالف أوزانه وقوافيه . احلكم واملواعظ واألحاديث واإلشارات اإلصطالحية . القصص واحلكايات الرمزية . النثر الصوفي الذي ال تكاد حتصر تنوعاته .هكذا ويشير إلى اخلصائص الفنية التي تفردت بها املصطلحات
الصوفية وميزتها عن جميع املصطلحات الدينية أو العلمية
األخرى منها :
خاصية املعرفة القلبية  ،خاصية التكثر في األلفاظ واملعاني
خاصية التعريف اجلامع املانع للتصوف والتجربة الصوفية ،
وذلك ألن التجربة الصوفية جتربة فردية ال تخضع للمختبر
العلمي ألنها جتربة باطنية خارجة عن مفاهيم العلم والفلسفة
واملنطق وأن هذه التجربة خاصة جدا ً بحيث يختلف انعكاسها
من شخص إلى آخر تبعا ً الستعداد الشخص وقوته وتلقيه ملا
مير به األحوال واملقامات واجلدير بالذكر أن املوسوعة بينت وجه
تسمية ( كسنزان ) :
( كسنزان ) كلمة كردية تعني الشخص الذي ال يعلم حقيقته
أحد وسبب إطالق هذا اللقب على هذا الشيخ اجلليل املبارك
( الشيخ عبد الكرمي األول )  هو انقطاعه عن الناس ملدة أربع
سنوات متفرغا ً لعبادة اهلل تعالى في خلواته التي اتخذها
في جبل ( سكرمه ) أحد جبال ( قرداغ ) في ضواحي مدينة
السليمانية وحينما كان يسأل أحد الناس عن الشيخ يقول
( كسنزان ) فجرى هذا اللفظ لقبا ً على هذا السيد املبجل ومن
ثم على أبنائه وأحفاده كما أن هذا اللقب جرى على ألسنة اخللق
علما ً ( للطريقة العلية القادرية الكسنزانية ) .
وفي اخلتام نقول  :ال نستطيع أن نظهر عشر معشار ما احتوته
هذه املوسوعة وهذا العرض املتواضع ليس إال غيضا ً من فيض
ولكن كما قالوا ( ما ال يدرك كله ال يترك كله ) وهذه املوسوعة
جند بني طياتها كل املفردات الصوفية مصطلحاتها وألفاظها
ومالحقاتها من بداية ظهور التجربة الصوفية إلى قمة اللغة
الصوفية وانتها ًء بعصرنا احلاضر من الشرح والتعليق على بعض
منها حسب ما يقتضيه األمر .
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يف اللغة

« َّ
توك َل الشخص َ :ق ِب َل الوكالة .
توكل الشخص باألمر  :ضمن القيام به .
توكل الشخص يف األمر  :أظهر العجز واعتمد على غريه فيه .
توكل على اهلل  :استسلم إليه ».

يف القرآن الكريم

وردت هذه اللفظة يف القرآن الكريم ( )70مرة باشتقاقاتها
ك ُم إال للِهَّ ِ َع َل ْي ِه َت َو َّ
املختلفة  ،منها قوله تعاىل   :إن الحْ ُ ْ
ك ْل ُت
ِِ
كل المُْ َت َو ِّ
َ َ ْ َ َّ
ك َ
لون . 
َو َعل ْي ِه فل َيت َو ِ

يف االصطالح الصويف

الشيخ احلسن البصري
« التوكل  :هو الرضا » .
اإلمام جعفر الصادق 
« التوكل  :هو أن ال تتقدم على مقامك  ،وال تتأخر  ،وألق عن
قلبك ذكر ما مضى وما هو آت » .
الشيخ شقيق البلخي
« التوكل  :هو أن يطمئن قلبك مبوعود اهلل » .
اإلمام أمحد بن حنبل
« التوكل  :هو عمل القلب » .
الشيخ أبو تراب النخشيب
« التوكل  :هو طرح البدن يف العبودية  ،وتعلق القلب
بالربوبية  ،واالنقطاع إىل اهلل بالكلية  .فإن أعطى شكر ،
ً
ً
وموافقا للقدر » .
راضيا
وإن منع صرب ،
الشيخ ذو النون املصري
« التوكل  :هو انقطاع املطامع مع انهمال املدامع » .
الشيخ السري السقطي
« التوكل  :هو االخنالع عن احلول والقوة ».
الشيخ أبو يزيد البسطامي
« التوكل  :هو أن تفين تدبريك يف تدبريه  ،وترضى باهلل
ً
ومدبرا » .
وكيال
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صفحات من موسوعة
الكسنزان
الشيخ محدون القصار
« التوكل  :هو االعتصام باهلل » .
الشيخ سهل بن عبد اهلل التسرتي
« التوكل  :هو طرح البدن يف العبودية  ،وتعلق القلب
بالربوبية والتربي من احلول والقوة » .
الشيخ إبراهيم اخلواص
« التوكل  :هو أخذ السبب من اهلل » .
الشيخ أبو احلسني النوري
« التوكل  :هو أن تفين تدبريك يف تدبريه  ،وترضى باهلل
ً
ً
ومدبرا
وكيال
للهَّ
ك َفى با َوك ً
ً
ونصريا  ،قال اهلل تعاىل َ  :و َ
يال . » 
ِ ِ ِ
الشيخ اجلنيد البغدادي
يقول  « :التوكل  :هو أن تكون مع احلق اآلن كما كنت
معه ً
أوال قبل وجودك  ،فيكون معك باللطف والتدبري كما
ً
كان سابقا  .ففي السابق مل يكن لك اختيار وال تدبري فكن
ً
متوكال ويكون موالك حسبك  ،أي :
اآلن كذلك تكن
كافيك وناصرك  ،وناهيك بذلك » .
الشيخ ابن عطاء األدمي
« التوكل  :هو أن ال يظهر فيك انزعاج إىل األسباب من شدة
فاقتك إليها  ،وال تزول عن حقيقة السكون إىل احلق مع وقوفك
عليها » .
الشيخ أبو بكر الشبلي
« التوكل  :هو أن تكون هلل كما مل تكن  ،فيكون اهلل
لك كما مل يزل ».
الشيخ أبو عبد الرمحن السلمي
« قال بعضهم  :التوكل  :هو السكون يف حاليت املنع والعطاء » .

اإلمام القشريي
و « التوكل  :هو زوال االستشراف  ،وسقوط الطمع  ،وفراغ
القلب من تعب االنتظار » .
اإلمام أبو حامد الغزالي
« التوكل  :هو عبارة عن حالة القلب يف الثقة بالوكيل احلق
وقطع االلتفات إىل غريه » .
الغوث األعظم عبد القادر الكيالني
« التوكل  :هو اخلروج من احلول والقوة  ،مع السكون إىل رب
األرباب تعاىل » .
الشيخ أبو مدين املغربي
« التوكل  :هو وقوفك باملضمون  ،واستبدال احلركة
بالسكون » .
الشيخ شهاب الدين السهروردي
« التوكل  :هو دوم حسن مالحظة القضاء والقدر يف مجيع
احلوادث دون اقتصار النظر على األسباب الطبيعية » .
الشيخ جنم الدين الكربى
« التوكل  :هو أن يراعي اإلنسان األسباب الظاهرة  ،ولكن ال
يعول بقلبه عليها بل يعول على عصمة احلكمة » .
الشيخ األكرب ابن عربي
« التوكل  :هو اعتماد القلب على اهلل تعاىل مع عدم
االضطراب عند فقد األسباب املوضوعة يف العامل من شأن
النفوس أن تركن إليها  ،فإن اضطرب فليس مبتوكل  ،وهو
من صفات املؤمنني  ،فما ظنك بالعلماء من املؤمنني » .
الشيخ أبو احلسن الشاذلي
« التوكل  :هو صرف القلب عن كل شيء سوى اهلل » .
الشيخ أمحد بن عجيبة
« التوكل  :هو ثقة القلب باهلل حتى ال يعتمد على شيء
سواه  ،أو التعلق باهلل والتعويل عليه يف كل شيء  ،علما
بأنه عامل بكل شيء  ،وأن تكون مبا يف يد اهلل أوثق منك
مبا يف يدك ».
الشيخ حممد اجملذوب
«التوكل:وهواعتمادالقلبعلىاهللبإزالةالطمععن
غريه » .

يف اصطالح الكسنـزان

التوكل  :هو إالميان بقدرة اهلل تعاىل على إدارة األمور ،
وتوجيهها  ،والتصرف بالعبد كيفما يشاء سبحانه  ،وعند
ذلك َّ
يسلم العبد األمور هلل ويوكلها إليه  ،وهو ّأول املقامات
يف الطريقة الكسنـزانية  ،فبدون التوكل ال يدخل املريد وال
ً
سالكا يف طريق القوم .
يعد
[ مسألة –  : ] 2يف حقيقة التوكل
يقول اإلمام جعفر الصادق : 
« حقيقة التوكل  :عبارة عن حالة يصدر عن التوحيد  ،ويظهر
أثرها على األعمال ».
ويقول الشيخ سهل بن عبد اهلل التسرتي :
« حقيقة التوكل  :هي االسرتسال مع اهلل تعاىل على ما يريد » .

ويقول الشيخ ابن عطاء األدمي :
« حقيقة التوكل  :هي أن ال يظهر فيك انزعاج إىل األسباب مع
شدة فاقتك إليها  ،وال تزول عن حقيقة السكون إىل احلق مع
وقوفك عليها » .
ويقول اإلمام أبو حامد الغزالي :
« حقيقة التوكل  :هي عبارة عن حالة التوحيد ويظهر أثرها
على األعمال ».
ويقول الغوث األعظم عبد القادر الكيالني :
« حقيقة التوكل  :هي قطع األسباب واألرباب  ،واخلروج من
حولك وقوتك من حيث قلبك وسرك » .
و«حقيقةالتوكل:هيتفويضاألمورإىلاهلل،والتنفي
عن ظلمات االختيار  ،والتدبري والرتقي إىل ساحات شهود
األحكام والتقدير  ،فيقطع العبد أن ال تبديل للقسمة  ،فما
قسم له ال يفوته  ،وما مل يقدر له ال يناله  ،فيسكن قلبه إىل
ذلك  ،ويطمئن إىل وعد مواله  ،فيأخذ من مواله ».
ويقول الشيخ أبو احلسن الشاذلي :
« حقيقة التوكل  :هي أن تدع التدبري عن خلقك  .وحقيقته
نسيان كل شيء سواه  .وسره  :وجود احلق دون كل شيء
يلقاه  .وسر سره  :ملك ومتليك ملا حيبه ويرضاه » .
ويقول الشيخ حممد بن وفا الشاذلي :
« حقيقته [ التوكل ]  :هي إسقاط رؤية األسباب مبالحظة
السوابق » .
[ مسألة –  : ] 6يف عالمة التوكل
يقول الشيخ ذو النون املصري :
« عالمة التوكل  :انقطاع املطامع » .
[ مسألة –  : ] 9يف مراتب التوكل
يقول اإلمام القشريي :
« يقال  :التوكل حتقق ثم ختلق ثم توثق ثم متلق .
حتقق يف العقيدة .
وختلق باقامة الشريعة .
وتوثق باملقسوم من القضية .
ومتلق بني يديه حبسن العبودية .
ويقال  :التوكل  :حتقق وتعلق وختلق .
حتقق باهلل  ،وتعلق باهلل  ،ثم ختلق بأوامر اهلل » .
[ مسألة –  : ] 16يف غاية التوكل
يقول الشيخ حممد بن وفا الشاذلي :
« غاية التوكل  :حتقق النفس بالعجز يف كل وجه  ،مع
الثقة بصالح القدرة للقيام مبصاحل اخللق  ،وتبليغ املنح ما يف
قوة االجتهاد » .
[ مسألة –  : ] 17يف حمل التوكل
يقول اإلمام القشريي :
« التوكل حمله  :القلب  ،واحلركة بالظاهر ال تنايف التوكل
بالقلب بعد ما حتقق العبد أن التقدير من قبل اهلل تعاىل  .وإن
تعسر شيء فبتقديره  ،وإن اتفق شيء فبتيسريه ».
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[ مسألة –  : ] 18يف آثار التوكل يف القلب
يقول الغوث األعظم عبد القادر الكيالني :
« التوكل يصحح القلب ويقويه ويهذبه ويهديه ويريه
العجائب ».
[ مسألة –  : ] 21يف عدم التعارض بني التوكل والعمل
باألسباب
يقول الشيخ احلارث بن أسد احملاسيب :
ً
أقواما كثرية يزعمون أن السعي للرزق يتعارض
« إن هناك
مع التوكل  ،وهم يف الواقع إمنا جهلوا حقيقة السنة وسر
األنبياء يف كل زمان مما يرويه لنا القرآن » .
ويقول الشيخ سهل بن عبد اهلل التسرتي :
« من طعن يف الكسب فقد طعن يف السنة  ،ومن طعن يف
التوكل فقد طعن يف
اإلميان ».
[ مقارنة –  : ] 1يف الفرق بني التوكل والتسليم والتفويض
يقول الشيخ احلارث بن أسد احملاسيب :
« التوكل  :هو االعتقاد بأن ال شيء يكون إال بإرادة اهلل .
والتفويض  :هو جوهر التوكل  ،أي أظهر ما جيد العبد يف
الثقة باهلل .
والتوكل  :مبعثه الثقة باهلل  ،فإذا ما عمر قلب العبد به انتهى
إىل التفويض .
وحيل بالعبد من التفويض خري كثري يف الدنيا واآلخرة .
فمن وهبه اهلل ذلك زالت عنه هموم الدنيا  ،واخلوف من العباد
والطمع فيما يف أيديهم  ،وترك النظر من املؤمن إىل حياته .
فهذه راحة للقلوب  ،وفراغ منها لطاعة اهلل  ،ويدل على ذلك
قول املصطفى لرجلني  ( :فوضا أمركما إىل اهلل تسرتحيا ) .
والتفويض عمل نية  ،ال مؤنة له على القلب والبدن  ،بل فيه
الراحة للقلب والبدن » .
ويقول الغوث األعظم عبد القادر الكيالني :
« املتوكل يسكن إىل وعد ربه .
وصاحب التسليم يكتفي بعلمه .
وصاحب التفويض يرضى حبكمه .
وقيل  :التوكل بداية .
والتسليم وسط .
والتفويض نهاية .
وقيل  :التوكل صفة املؤمنني .
والتسليم صفة األولياء .
والتفويض صفة املوحدين .
وقيل  :التوكل صفة العوام .
والتسليم صفة اخلواص .
والتفويض صفة خواص اخلواص .
وقيل  :التوكل صفة األنبياء .
والتسليم صفة إبراهيم .
والتفويض صفة نبينا صلوات اهلل عليهم أمجعني » .
[ من أقوال الصوفية ] :
يقول الشيخ احلسن البصري : 
« من توكل وقنع ورضى أتاه الشيء بال طلب » .
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ويقول اإلمام جعفر الصادق : 
« جعل اهلل التوكل مفتاح إالميان  ،واإلميان قفل التوكل .
وحقيقة التوكل اإليثار  ،وأصل اإليثار تقديم الشيء حبقه .
وال ينفك املتوكل يف توكله من إثبات أحد االيثارين  ،فان
أثر املعلول وهو الكون حجب به  ،وإن أثر املعلل علة التوكل
ً
متوكال
وهو الباري سبحانه وتعاىل معه  .وإن أردت أن تكون
ً
متعلال فكرب على روحك مخس تكبريات  ،ودع أمانيك
ال
كلها توديع املوت للحياة  .وأدنى حد التوكل أال تسابق
مقدومك باهلمة  ،وال تطالع مقسومك  ،وال تستشرف معدومك
فتنتقض بأحدهما عقد إميانك وأنت ال
تشعر » .
يقول الشيخ أبو يزيد البسطامي :
ً
ناصرا غريه  ،وال
« حسبك من التوكل  :أن ال ترى لنفسك
ً
لرزقك ً
شاهدا غريه » .
رازقا غريه  ،وال لعلمك
ويقول الشيخ أبو محزة البزاز البغدادي :
ويقول الشيخ إبراهيم اخلواص :
« من ترك التدبري عاش يف راحة التوكل » .
ويقول الشيخ ابن عطاء األدمي :
« من توكل على اهلل لغري اهلل  ،مل يتوكل على اهلل يف
ً
متوكال
توكله  ،حتى يتوكل على اهلل باهلل هلل  ،ويكون
على اهلل يف توكله ال لسبب آخر » .
ويقول الغوث األعظم عبد القادر الكيالني :
«بالتوكلخترجاألشياءمنقلبكوتتعلقبربك،وتتنحى
عنك الدنيا واآلخرة وما سوى املوىل » .
و « الق نفسك يف حبر التوكل فتجمع بني السبب واملسبب » .
و « التوكل ليس فيه وقوف مع سبب » .
و « ال تهتموا ألرزاقكم من حيث قلوبكم  ،بل اهتموا بها من
حيث كسبكم وسعيكم » .
ويقول الشيخ ابن عطاء اهلل السكندري :
« من علم أن األمور بيد اهلل اجنمع بالتوكل
عليه » .

كسنزانيات
الشريعة واحلقيقة متالزمتان كتالزم الروح واجلسد  ،واملؤمن الكامل هو الذي
يجمع بني الشريعة واحلقيقة مقتفياً بذلك اثر الرسول األعظم  قال تعالى :
َ َ للهَّ َ
َ
ول اللهَّ ِ أ ُ ْ
َ ل َق ْد َكا َن َل ُكمْ ِفي رَ ُ
سو ٌَة حَ َ
س َن ٌة لمِّ َن َكا َن يَرْجُ و اللهَّ وَالْ َي ْو َم الآْ ِخ َر وَذك َر ا
س ِ
َك ِثيرا ً  وللوصول إلى هذا املقام الرفيع واإلميان الكامل ال بد من سلوك الطريقة
صفات كاملة والترقي
من خالل مجاهدة النفس وتصعيد صفاتها الناقصة إلى
ٍ
مرشد كامل  ،فهي أي الطريقة اجلسر
عارف
شيخ
بصحبة
في مقامات الكمال
ٍ
ٍ
ِ
ٍ

املوصل من الشريعة إلى احلقيقة .
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التغيري هــو احلــلم الـذي يراود املستضعفني ليتخلصوا من الذل واهلوان الذي يفرضه املستكربون  .وهو األمل الذي
يتطلع إليه الطاحمون إىل التطوير والتحسني والتنافس على درجات اجملد والتمكني وقد درج كثري ممن تناولوا
ً
إستنادا إىل مدلول اآلية الكرمية
هذا املوضوع على إبراز مسؤولية اإلنسان ومركزية جهده يف إحداث التغيري  ،وذلك
وصياغتها الشرطية ( إ َّن الل َال ُي َغيرِّ ُ َما ب َق ْوم َح َّتى ُي َغيرِّ ُ ْ
وا َما ِبأ ْن ُف ِس ِه ْم ) و قد دأب املتحدثون عن التغيري من اإلسالميني
ِ ٍ
ِ هّ َ
َ
ً
على الرتكيز على الشأن الفكري و الثقايف باعتبار أن التغيري اإلنساني املطلوب ملا بالنفس يتضمن حصرا األفكار و
الظنون والعقائد والتصورات  ،كما قرر ذلك بشكل صريح األستاذ جودت سعيد يف كتابه الذي عاجل فيه هذا املوضوع .
وقدبنياألستاذجودتيفمقدمةالطبعةالرابعةمنكتابه(حتىيغريوامابأنفسهم)أنموضوعالتغيرييشتملعلىجوانب،أوهلا
ً
ممكنا فهل له سنن ؟ والثاني كيف أغري أو كيف حيدث التغيري ؟ واجلانب الثالث ماذا ّ
أغري ؟
هل التغيري ممكن ؟ و إذا كان
ّ
ثم أوضح أن الكتاب واملعاجلة اليت يتناوهلا تتوجه إىل اجلانب األول  ،أما اجلانب الثاني والثالث من التغيري فليسا القصد
املباشر من احلديث إال ما جاء يف ثنايا األمثلة على اجلانب األول .

الـتـغيـيـر . . .
رياض أدهمي
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محاولة رؤية شاملة

وإذا راجعنا تراث سيد قطب (رحمه اهلل ) في هذا املوضوع
وخاصة في كتابيه ( هذا الدين ) و ( معالم في الطريق) وجدنا
أن الطرح ال يختلف كثيرا ً في جوهره عما قدمه جودت سعيد ،
فاجلهد البشري هو الطريق لتحقيق املنهج القرآني مع اجلدية
في األخذ بالقرآن وأولوية التصور اإلعتقادي في عملية التغيير
في إطار اجلهد اجلماعي املتميز عن اجلاهلية واجلاهليـني .
وفيما عدا هذه التوجهات اإلعتقادية فهناك إيحاءات كثيرة
بعدم جدوى احلديث أو التفكير في التفاصيل العملية .
وفي هذا املقال سأحاول إلقاء بعض األضواء على هذا املوضوع
 ،وأتناوله من النقطة التي تركه عندها األستاذ جودت وأمثاله
من الرواد  .فقد كان اهتمامهم منصبا ً على بيان إمكانية
التغيير إلستنقاذ املسلمني من العطالة والنظرة اجلبرية
القدرية التي تسلب اإلنسان الفعالية واجلدية في معاجلة
عيوبه على املستوى الفردي و اجلماعي على حد سواء .و يبدو
ُ
ـتـاب قد
أن الذين عاجلوا موضوع التغيير من املفكرين
والك ّ
انطلقوا من افتراض ضمني حدد لهم مجال التفكير والنظر
وهو أن مدلول حرف الباء وحرف ( في) هو واحد في سياق
اآلية الكرمية  ،وكأن املعنى هو :حتى يغيروا ما في أنفسهم
 .وعندها ال غرابة في أن تأخذ األفكار والظنون والعقائد
واملفاهيم دورا ً مركزيا ً في احلديث عن التغيير ودور اإلنسان فيه.
وعندما يتم اختزال الشأن الفكري والثقافي في قضية
التغيير اإلنساني املطلوب إلى ما يسمى العقيدة وعندما
تختزل العقيدة إلى مجموعة من الصياغات احلرفية و
اللفظية في مسائل شكلت خطوط املواجهة بني الفرق
واملدارس واملذاهب  ،و عندها يغيب في خضم املعارك الكالمية
حول األلفاظ والعبارات مدلول العقيدة الذي يزكي القلب
ويدفع للعمل و يضبط رعونات النفس تفقد الدعوة إلى
التغيير زخمها وإشعاعها وتفقد الدعوة إلى التغيير وبيان
مسؤولية اإلنسان فيه معناها ومصداقيتها مهما

حاولنا ردم الفجوة التي تفصل املسلم عن الفهم املطلوب
لعملية التغيير وكيفية التغيير ومراحله وخطواته ومداه .
و قد استعمل القرآن الكرمي احلرف ( في) للداللة على كل ما
تضمره القلوب وتكنه الصدور ،في مثل قوله تعالى ( :إن تبدوا ما
في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اهلل)  ( . . .قل إن تخفوا ما
في صدوركم أو تبدوه يعلمه اهلل )  ( . . .يخفون في أنفسهم ما ال
يبدون لك )  ( . . .واعلموا أن اهلل يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ) .
ولكن القرآن الكرمي في آيات التغيير اإلنساني املطلوب
استعمل التعدية بحرف الباء  ،فهل هناك فرق بني
احلرفني في الداللة واملعنى  ،و هل لهذا الفرق من داللة
تنعكس على مجال التغيير ومداه وعناصره ووسائله ؟
قد يكون من املفيد معرفة استعماالت حرف الباء و
معانيها في لغة العرب  ،والتي قد تفتح بابا ً من الفهم
على مجاالت وآفاق التغيير املطلوب  .فمن معاني حرف
الباء املالبسة واإللصاق  ،وعند التأمل في ما يعكسه
استعمال هذا احلرف بهذا املعنى في هذا املقام نرى أن
مجال التغيير ال ينحصر مبا في النفس من األفكار والظنون
واملفاهيم بل يتعداه ليشمل كل ما يالبس النفس و يلتصق بها .
وعند ذلك يصبح كل ما يرتبط بالنفس من عادات
التفكير ومهارات العمل واإلجناز وطرق التواصل والتفاهم
وآليات الوصول إلى قرار وآليات حل اخلالفات والنزاعات
وأولويات اإلنفاق وعادات اإلستهالك ومعايير الشرف
واحلظوة والرفعة  ،وكل ما يتعلق بتذوق اجلمال ومزاج
اإلستمتاع والترويح وعادات النظافة وتوجهات اإلدارة
والنظام  . . . .كل ذلك وكثير غيره هو مما يتصل بالنفس
ويالبسها ويلتصق بها  ،و كل ذلك ميثل مجاالت للتغيير و
اجملاهدة ومجاالت لتحري الصواب فيها و معرفة مواطن اخللل
وانعكاسات الفشل والقصور والتراجع .

إن فهم التغيير بهذا الشكل يقطع الطريق على محاوالت
اإلختزال التي تنشر الوهم بأن آحاد األفكار أو اآلراء أو املفاهيم
قادرة على إحداث التغيير باحلجم الذي يرد العافية إلى األمة
التي ضربها الوهن في كل مجال و على كل صعيد .
و لعل مما يرشح هذا املعنى ويزيده و ضوحا ً أن معنى النفس في
كثير من آيات القرآن الكرمي يدل على القلب أو العقل أو الصدر أو ما
ميكن أن نعرفة بعنصر اإلرادة و الفهم و اإلدراك في الذات اإلنسانية
وهذا هو املعنى املتبادر للنفس عند استعمال التعدية باحلرف
( في )  .و هذا هو املعنى للنفس الذي أشار إليه اإلمام الغزالي
في كتاب عجائب القلب و الذي يشترك مع القلب و العقل
للداللة على اللطيفة العاملة املدركة من اإلنسان .
أما عتد استعمـال النفس مع حروف أخرى أو بدون تعدية
 ،فللنفس عند ذلك معنى آخر يدل على الذات اجلماعية أو
الوضع اإلجتماعي العام و ما يالبس القوم في شؤون حياتهم و
معاشهم  .و ليتأمل القارئ قوله تعالى  . .رسوال ً من أنفسهم
 . . .ظلموا أنفسهم  . . .فال تزكوا أنفسكم  . . .جتاهدون
بأموالكم و أنفسكم . . .فالنفس في هذه املواضع ال ميكن
حمل معناها ليكون موازيا ً للقلب أو العقل  ،و على هذا فإن
املعنى الذي يترشح من استبعاد حصر معنى النفس في
سياق آية التغيير مبعنى العقل أو القلب  ،أن التغيير املطلوب
يتناول الذات اجلماعية بكل عناصرها و الوضع اإلجتماعي بكل
تداخالته و ما يالبسه .
و يبقى التغيير ملا « في « النفس مبعنى عقد العزم و صدق اإلرادة
وتأكيد النية و خلوص التوجه إلحداث التغيير في كل مجاالت
ما يتصل بالنفس و اجملتمع  ،و اإلحتراز عن العوائق النفسية
واملمانعات التي تقاوم التغيير استجابة لضغوط اجلهل و اإللف
والعادة و استهجان اجلديد اخملالف  . . .يبقى هذا شرطا ً ال بد
منه ألي تغيير و لكنه ال يتضخم – ليخرج عن كونه شرطا ً –
ليحل محل التغيير احلقيقي املطلوب في كل مجاالت التفكير
والعمل و ما يتضمن من املهارات و اخلبرات و الوسائل والطرق
وتوجهات اإلتصال و اإلدارة و التنطيم .
وفي هذا السياق يصبح كالم اإلمام الغزالي في
كتاب ( اإلحياء ) متوجها ً ونافعا ً ويلقي الضوء على
الطريقة العملية إلحداث التغيير في كل اجملاالت
يحس الناس بضرورة التحسني والتطوير فيها .
التي
ّ
ذكر اإلمام الغزالي في كتاب عجائب القلب من ( اإلحياء ) أن
اكتساب األخالق – و مثلها املهارات واخلبرات – يكون بالرياضة
واجملاهدة  ،وذلك يعني حمل النفس على األعمال التي يقتضيها
اخللق املطلوب  .فمن أراد مثالً أن يحصل لنفسه خلق اجلود ،
فطريقه أن يتكلف تعاطي فعل اجلواد وهو بذل املال  ،فال يزال
يطالب نفسه ويواظب عليه تكلفا ً مجاهدا ً نفسه فيه حتى

يصير ذلك طبعا ً له ويتيسر عليه فيصير جوادا  ،وكذا من أراد أن
يحصل لنفسه خلق التواضع وقد غلب عليه الكبر فطريقه أن
يواظب على أفعال املتواضعني مدة مديدة وهو مجاهد نفسه
ومتكلف إلى أن يصير ذلك خلقا ً له و طبعا ً فيتيسر عليه ،
وجميع األخالق احملمودة شرعا ً حتصل بهذا الطريق  . . . . .وقد
عرفت بهذا قطعا ً أن هذه األخالق اجلميلة ميكن اكتسابها
بالرياضة  ،وهي تكلف األفعال الصادرة عنها ابتدا ًء لتصير
طبعا ً انتها ًء  ،و هذا من عجيب العالقة بني القلب و اجلوارح –
أعني النفس والبدن – فإن كل صفة تظهر في القلب يفيض
أثرها على اجلوارح حتى ال تتحرك إال على وفقها ال محالة ،
و كل فعل يجري على اجلوارح فإنه قد يرتفع منه إلى القلب
أثر  .فمن أراد أن يصير احلذق في الكتابة له صف ًة نفسية –
حتى يصير كاتبا ً بالطبع فال طريق له إال أن يتعاطى بجارحة
اليد ما يتعاطاه الكاتب احلاذق ويواظب عليه مدة طويلة
يحاكي حسن اخلط  ،فيتشبه بالكاتب تكلفا ً  ،ثم ال يزال
عليه حتى يصير صف ًة راسخ ًة في نفسه  ،فيصدر منه في
اآلخر اخلط احلسن طبعا ً كما كان يصدر منه في اإلبتداء
تكلفا ً  .وكذلك من أراد أن يصير فقيه النفس فال طريق له
إال أن يتعاطى أفعال الفقهاء  . . . .وكذلك من اراد أن يصير
سخيا ً عفيف النفس حليما ً متواضعا ً فيلزمه أن يتعاطى
أفعال هؤالء تكلفا ً حتى يصير له طبعا ً  ،فال عالج له إال ذلك .
وما سما اإلمام الغزالي تكـ ّلـفا ً هو – بلغة العصر – التدريب
الواعي املستمر و احملاولة الدائبة إلكتساب املهارات واخلبرات
الفكرية والعملية لتصبح عاد ًة و طبعا ً أصيالً في كل ناحية
يجد اإلنسان فيها من نفسه جهالً أو عجزا ً أو قصورا ً في كل
مجاالت الفعل الفردي واإلجتماعي  .ويحصل التغيير على
املستوى الفردي بشكل مباشر ،أما على املستوى اجلماعي
فال بد أن يأخذ التغيير املكتسب مداه اإلجتـماعي وصيغته
اجلماعية حتى يصل اجملتمع في أغلب أفراده إلى هيئة نفسية
راسخة اكتسبت اخلبرات واملهارات الفردية واكتسبت كذلك
التوجه اجلماعي الذي ميكنها من أن تتفاعل مع كل ما حولها
من منطلق و مقتضيات اخلبرات واملهارات  ،عند ذلك يحدث
التغيير في مجال كل خبرة ومهارة مت حتصيلها وإتقانها .
ومجاالت التغيير وما ينبغي إعادة النظر في طريقة أدائه
ووسائل رعايته ليس مجاال ً للحدس والظن والتخمني
 ،فالوسائل تق ّيم بنتائجها  ،والنتائج هي معيار صحة
املقدمات و جناعة األسباب  .فكل ما يثير الشكوى والتذمر
من عسر أو مشقة أو عدم كفاية أو تخلف عن أداء الوظائف
ورعاية املصالح  . . . .ال بد من إعادة النظر في مقدماته
والبد من امتالك اخلبرات واملهارات الالزمة لتشخيص احلال
وإعادة األمور إلى نصابها فيه  ،وذلك في إطار منهجية

سننية صارمة ال تدع مجاال ً للخرافة والتمني والتواكل .
وقد تكون اخلبرات واملهارات وطريقة حتصيلها أو التدرب عليها
متيسرة موجودة عند استعراض أحوال وممارسات اجملتمعات
التي ال تعاني مما يشكو الناس منه و يتذمرون  ،وعند ذلك ال
بد من اإلستفادة من جتربتهم ومالحظة أسباب جناحهم وما
استخدموه من وسائل لرعاية املصالح و حتقيق الوظائف
 ،و من ث َ ّم إعداد العدة ملباشرة األسباب وإتقان الوسائل
وطرق ممارستها والتدرب على مقتضياتها و متطلباتها
ضمن السياق الفكري والعملي واإلجتماعي اخلاص .
ويجب احلذر من الوهم أن نقل الوسائل من بيئات أخرى
وسياق حضاري آخر ميكن أن يحدث التغيير املطلوب
إذا اهم gاجلهد املطلوب للتكيف مع البيئة اخلاصة .
وعندما يفهم التغيير بهذا الشكل يتوقف التالوم وإلقاء
التبعة واملسؤولية على فئة من األمة دون أخرى  ،فالكل
مسؤول والكل مطالب بتحديد مجاالت القصور و النقص
وفهم عواملها وأسبابها ٌّ
كل في مهنته وعمله وما أقامه
اهلل فيه  .وهنا ال بد من وجود إطار جماعي وجهد جماعي
يتولى إعداد خطة للتدريب وأهداف لإلجناز ومهارات لإلكتساب
يساهم الفرد فيها ويشترك في حتقيقها بروح عالية من
الشعور باملسؤولية و جدية في حتمل األعباء والتبعات .
وعلى سبيل املثال  ،فإن الواقع الصحي جملتمع من اجملتمعات
ميكن تغييره إلى آفاق راقية عندما ينتشر اإلميان بأن قدر املرض
يرد بقدر الدواء والعالج  ،وعندما يتولى التعليم نشر ثقافة
الوقاية والنظافة ومحاربة العادات السيئة  ،وعندما يتولى
النظام العام نشر ثقافة السالمة واألمان ويفرض تدابير
رعايتها و اإللزام بها  ،ويتولى أصحاب املعرفة الطبية مهمة
حتديد أسباب انتشار األوبئة واألمراض واقتراح املعاجلات الطبية
املناسبة  ،ويتولى أصحاب الفكر اإلداري و النظر التنظيمي
متحيص ما يتوفر من اإلمكانيات إلقتراح وتطوير نظام
لتأمني اخلدمة الطبية ملن يحتاجونها ّ . . . .
كل ذلك بجهد
واع مدروس  ،يستند إلى معطيات علمية وبشرية
منظم ٍ
ومالية وخطة متدرجة  ،و بعد ذلك يتلمس الناس التغيير
في الواقع الصحي بانخفاض عدد اإلصابات وانخفاض عدد
احلوادث و القضاء على بعض األمراض وغير ذلك من النتائج
التي لم تكن ممكنة بغير اجلهد واملساهمة الواعية لكل فرد
من أفراد اجملتمع على تفاوت في مقدار املساهمة وأهميتها .
وعند التأمل في هذا املثال عن تغيير الواقع الصحي في مجتمع
من اجملتمعات  ،جند أن تغيير أحوال األمة في كل ما تشكو منه
ينطبق إلى حد كبير على هذا املثال  .فأزمة السكن ومشكلة
البطالة وانتشار األمية ومشكلة قذارة األماكن العامة وكثير

غيرها ال ميكن تغييرها إلى الكفاية والنظام والنظافة والسعة
واألمن واإلزدهار مبجرد الوعظ والترغيب بفوائد األمن والنظافة
والعلم  ،إذ ال بد من أن ينخرط جميع أبناء األمة في توج ٍه
جادٍ لتغيير عادات اإلستهالك وترشيد أولويات اإلنفاق وامتالك
املعرفة بطرق اإلنتاج ووسائل التنفيذ ملعاجلة ما يتوفر في
البيئة احمللية من موارد وثروات وإمكانيات  ،كل ذلك بالتزام صارم
بالتخطيط واملتابعة واحملاسبة وكل متطلبات اإلدارة الناجحة
 ،وباعتماد التشاور والتناصح واملشاركة لتحديد معالم رؤية
للتنمية والتطوير تنطلق من احلاضر وتؤسس خلبرات ومهارات
الفعـال وتعتمد على عادات التفكير العلمي املنهجي
األداء
ّ
وآليات الوصول إلى قرار يراعي احلد األدنى من الكفاية واحلد
األعلى من املشاركة للغالبية العظمى من األمة بعيدا ً عن
الوصاية واإلقصاء .
وعندما تنـتشر ثقـافة التغـيير علـى هـذا النـحو تبدأ رحلة
األلف ميل بخطوة جادة على مستوى كل فرد مهما كان
شأنه و عمله ومهنته  ،ح ّبـا ً لإلتقان وإقباال ً على اكتساب
اخلبرات وتع ّلـم املهارات وشغفا ً بالقراءة والتعلم واستباقا ً
للخير وتنافسا ً فيما ينفع الناس والتطلع إلى فضل اهلل
بالتغيير والع ّزة والتمكني إنطالقا ً من توجيه النبي الكرمي
( تـؤدون الـذي عـليكم و تسألـون اهلل الذي لـكم )  .إن
هـذه التـوجهـات العـملية والفـكريـة واألخـالقيـة متـثل
البـدايـة التـي تضمـن تراكـم اخلـير ووضـوح الطـريق
ملـعـرفة مجـاالت العمـل والبـناء والتحـسني والتطـوير .
و يبقى اإلهتمام والغيرة على الصالح العام والشأن العام واحترام
الفضاء اإلجتماعي وحقوق اآلخرين هو اإلطار الذي يكفل العافية
لنمو التوجهات العملية اجلماعية بعيدا ً عن األنانية والعدوان .
إن هذا الفهم ملضمون التغيير وطريقته ال يدع مجاال ً
إلنتظار ما يحدث بعيدا ً عن الفرد  ،فهناك الكثير من
املهارات و اخلبرات يستطيع الفرد أن يكتسبها ليكون كفئا ً
لسد كفاية من الكفايات  ،فأكثر الناس ال يتحسسون
مواضع عطالتهم وانعدام فعاليتهم فيغري بهم هذا
أن يتصوروا أن أي حديث عن التغيير ال يخصهم بل
يجب أن يبدأ التغيير من اآلخرين أو الظروف واألوضاع .
وقد يكون أول ما يجب من العمل في طريق التغيير هو تنمية
القدرة على العمل اجلماعي و تنسيق اجلهود ونشر روح التعاون
وتوزيع العمل في إطار أمورال تعوزنا فيها املهارات الفردية أو
اخلبرات الشخصية ولكننا ال نحسن وضعها في إطار جامع
ينظر إلى الوسائل في إطار األهداف وينظر إلى التفاصيل
ضمن رؤية واضحة لألولويات .

متكني

املرأة غري مرفوض إسالمياً..

الدكتورة ليلى أحمد األحدب

بل واجب وممكن

يعترض بعض املثقفني على مصطلح (متكني املرأة) بسبب اعتقادهم أنه مصطلح
غربي له تبعاته في املساواة الكلية بني اجلنسني  ،وهو احلال نفسه بالنسبة
العتراضهم على مصطلح (حترير املرأة) مع أن املصطلح األخير ميكن أن يعني حتريرها
من االضطهاد ورفع الظلم عنها  ،وهو ما يرادفه معنى (متكني
املرأة) أي متكينها من حقوقها  ،وكلمة (متكني) ليست
غربية بحتة لنرفضها  ،بل لقد تك ّرر ذكرها في القرآن
الكرمي في أكثر من مكان  ،فهي ليست كلمة وافدة
أو جديدة على اللغة العربية  ،وال معناها بغريب عن
مفاهيم حقوق اإلنسان التي أنزلت الشريعة اإلسالمية
حلفظها دون أن يحيف الناس بعضهم على بعض ؛ وإذا
كان من واجبنا أن نأخذ من مفاهيم حقوق اإلنسان
ويتسق مع تعاليم ديننا
الغربية ما يتوازى مع شريعتنا
ّ
دون أن يعني ذلك التمتع باحلقوق بشكل فوضوي،
فإنه ينبغي أن ّ
نطبق كل ما من شأنه مساعدة
ّ
التمكن من حقوقها كاملة غير
املرأة على
منقوصة .

نقرأ – ونسمع  -كثيرا ً أن اإلسالم أعطى املرأة حقوقها ورفع
مكانتها  ،وال ريب أن هذا كالم صحيح  ،إذا قارنا مبا كانت عليه
املرأة في اجلاهلية قبل اإلسالم مع ما نالته في العهد النبوي لكن
إذا نظرنا حاليا ً إلى تطبيق املسلمني لتعاليم اإلسالم لرأينا بونا ً
شاسعا ً بينها وبني حال املرأة اليوم في كثير من بقاعنا العربية
واإلسالمية  ،فقد تاهت منا كيفية متكني املرأة من حقوقها
بسبب تطاول الفترة بيننا وبني زمان تاريخي مضيء ؛ وليس في
األمر أية مبالغة إذا قلنا أن االنحراف في تطبيق حقوق املرأة أو
متكني املرأة بدأ بعد وفاة الرسول عليه الصالة والسالم بقليل
ويكفي مثاال على ذلك اجلدال الذي جرى بني عبد اهلل بن عمر
رضي اهلل عنهما وبني ابنه الذي سمع أباه يروي حديث( :ال متنعوا
لنمنعهن أو يتخذنه دُغال)
إماء اهلل مساجد اهلل) فقال( :واهلل
ّ
فسبه أبوه سبا ً شديدا ً وقال له(:أقول :قال رسول اهلل وتقول:
واهلل لنمنعهن) وفي تتمة احلديث أن عبد اهلل لم يكلم ابنه
هذا حتى مات  ،فمن هذا احلديث يبدو لنا أن غيرة ابن عبد اهلل
الشديدة  -أو ظنّه السيئ بالنساء -جعلته يرفض كالم الرسول
عليه الصالة والسالم  ،رغم وجود األب الصالح ,فكيف هو احلال
إذا ً بعد رحيل ابن عمر رضي اهلل عنه وغيره من الصحابة الذين
ما فتئوا يب ّينون احلق للناس  ،بينما ّ
ظل فريق آخر ينكرون هذا احلق
أو يغ ّيبونه كله أو بعضه ؟
تختلف حقوق األنثى في األسرة عن حقوق أخيها الذكر في شيء
واحد هو اإلرث حيث يرث الذكر ضعف ما ترثه األنثى  ،وذلك ألنه
هو املك ّلف بتقدمي املهر واإلنفاق على أسرته بعد الزواج  ،وهذا
اإلنفاق هو أحد شرطي القوامة التي جتعل عقدة الطالق بيد الزوج
ومن هنا ميكن االستنتاج أن هذه األمور أي اإلرث واإلنفاق والطالق
متع ّلقة ببعضها بعضاً ,لذلك فإن املساواة في شريعة اإلرث
بحسب مطالب دعاة متكني املرأة على الطريقة الغربية
سوف يعني إنفاق الزوجة على األسرة كالزوج وفي
هذا إشغالها عن مهامها جتاه الزوج واألوالد  ،عدا
أن تطبيق قانون (من ينفق يشرف) يجعل قوامة
الرجل مجروحة إذ تشاركه بها املرأة  ،كما أن
الطالق بدوره يكون حقا ً متساويا ً للطرفني .
إذا نظرنا بواقعية إلى ما يحدث في األسر
العربية جند أن العبارة القرآنية ( :للذكر مثل حق
األنثيني ) قد أصبحت قانونا ً عاما ً في كثير من
األمور وليس فقط في اإلرث  ،كما جند أن اإلخوة
– كلهم أو بعضهم – ال يعرفون من الشرع إال
هذه اآلية  ،بل إن منهم من يخ ّول لنفسه وضع
اليد على كل ما متلكه أخته من إرث وغيره  ،وإذا
بحثنا عن إنفاق األخ على أخته وهو الذي يب ّرر أن يرث
ضعف ما ترثه  ،فإننا في الواقع جند بعض اإلخوة – ورمبا
أكثرهم  -يتب ّرمون باإلنفاق على أخواتهم  ،ولنا في وضع
العوانس خير مثال  ،إذ تضطر العانس بعد وفاة والديها
أن تعيش في منزل أحد إخوتها  ،أو أن تنتقل من منزل
أحدهم إلى منزل اآلخر بشكل دوري  ،وبالطبع فإن

هذا يختلف من أسرة ألخرى وحسب منط التربية الذي ّ
تلقاه
يفضل أخته على نفسه  ،ولكن منهم
هؤالء اإلخوة  ،فمنهم من ّ
أيضا ً من يعتبرها عالة عليه  ،وبعيدا ً عن احلد املتطرف في هذه
الناحية أو تلك  ،فإننا ال ننسى تلك املشكالت التي تثار بني األخت
وبني زوجة أخيها  ،مما يدفع العانس إلى البحث عن ملجأ  ،بعيدا ً
عن تس ّلط اإلخوة وألسنة زوجاتهم  ،ومن هنا ظهرت أشكال من
سكنى العازبات بشكل منفرد أو مشترك مع أخريات  ،خاصة
عندما تكون إحداهن قادرة على االستقالل املادي  ،وهي أشكال
لم تكن معروفة في أي مجتمع عربي  ،ولكنها أصبحت موجودة
حتى في اجملتمع السعودي رغم ما هو عليه من محافظة .
إذا أتينا إلى موضوع اإلنفاق في األسرة بني الزوج والزوجة فالوضع
القائم حاليا ً هو طمع بعض األزواج – أو أغلبهم – في مال الزوجة
بل إن منهم من يعتبر ما تُدخله الزوجة حقا ً له ألنها تقتطع الوقت
تخصصه
اخملصص للكسب أو للعمل من الوقت الذي يجب أن
ّ
خلدمته  ،ولكن الفقهاء مختلفني على خدمة الزوجة لزوجها
وهل هي حق مكتسب له أم ال  ،إذ إن منهم من يراها تفضال من
الزوجة  ،وفي اجملتمعات اخلليجية
قد ال تظهر هذه املشكلة
بقدر اجملتمعات العربية األخرى
حيث تكدح املرأة داخل

حتمل راتب اخلادمة  ،ومع ذلك
البيت وخارجه بسبب عجزها عن ّ
فإن اجملتمعات العربية تشترك في الكثير من املشكالت ومنها
اختالف الزوجني على أولويات اإلنفاق  ،فإذا اعتبرنا أن مفهوم
القوامة يجعل القرار األخير للرجل في البيت  ،فما هو احلكم
إذا كانت املرأة تنفق مثل الرجل أو أكثر منه ؟ وقد يصاغ السؤال
بشكل فقهي لإليضاح أكثر  :إذا كانت العلة مرتبطة باحلكم
كارتباط السبب بالنتيجة ,فهل إذا غاب إنفاق الرجل على البيت
تغيب قوامته أيضا ً ؟
شخصيا ً ال أرى اإلجابة «نعم» ُمرضية لفطرة الرجل واملرأة  ،بل
من األفضل أن تبقى القوامة محفوظة للزوج شرط أن يذكر
لزوجته هذا الفضل أو أن يعتبر ما تنفقه دينا ً في عنقه ير ّده لها
متى استطاع  -وقد أشرت في مقالتي حول مدونة األسرة املغربية
كيف استطاع القانون املغربي أن يضمن للطرفني املنفقني
حقوقهما  -وهذا الرأي درءا ً لتصاعد سؤال بخصوص عقدة
الطالق :هل تصبح في يد املرأة الق ّوامة مثال ؟ وهو سؤال يفرضه
واقع كثير من األسر العربية التي أهملت قول اهلل تعالى(:وال
تنسوا الفضل بينكم)  ،بينما يسخر منه الذين ال يرون اخللع
َ
حقا ً أصيال للمرأة مع أنه موجود بنص شرعي في القرآن والسنة
كما في اآلية الكرمية ( :فإن خفتم أال يقيما حدود اهلل فال جناح
عليهما فيما افتدت به)  ،واحلديث الشريف( :ر ّدي عليه احلديقة
وط ّلقها تطليقة) أي أن املرأة ميكنها أن ترد املهر وحتصل على
خصصت جريدة الوطن حتقيقا ً كامال للمصاعب
الطالق  ،وقد ّ
التي تعترض طريق املرأة إذا طلبت اخللع  ،ودائما ً يتك ّرر سؤال املرأة
التي تريد الطالق :كيف تر ّد املهر الذي رمبا أخذه ولي أمرها أو مت
صرفه على حفلة هنا ومالبس هناك ؟ واملط ّلقات يتحولن إلى
مع ّلقات بسبب اخلطأ في فهم الشرع الذي يخ ّول املرأة ال اخللع
فحسب  ،بل طلب الطالق للضرر  ،وهو الشكل الذي تستطيع
معه املرأة أن تنال الطالق وحتصل على كامل حقوقها من مهر
مؤجل ونفقة املتعة وغيرهما  ،ولكن  -لألسف  -هذا الشكل
مجتمعاتنا العربية
من الطالق أندر من النادر في
املرأة احلصول
املسلمة  ،وال تستطيع
على الطالق إال بالتنازل
عـن كافـة حقـوقها
ولذلك يجري التعارف
في بعض اجملتمعات على
وضع القسم األكبر من
املهر حتت مسمى «غير
مقبوض» ،فيكون كال َّدين
في ذمة الزوج ال تطالب
به املرأة إال عندما يبدأ
الرجل اللعب بها وتهديد
كيان األسرة ،وعندها يُرغم
على واحد من اثنني :إما طالق
املرأة أو دفع هذا املبلغ الذي لم
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كضمان حلقها في اخللع
تأخذه املرأة أصال بل كتبته على الرجل
ٍ
أو طلب الطالق  ،وهذا الشكل من املهر يساعد في تخفيف عدد
النساء املعلقات أو الراغبات في الطالق إلى حد كبير .
من موضوع القوامة نأتي إلى موضوع الوالية  ،فالوصاية على
الفتاة القاصر التي لم تبلغ سن الرشد هي غير الوالية على املرأة
الراشدة  ،وهذه الوالية تقتصر على عقد نكاحها  ،حيث يضمن
ولي أمرها حقوقها التي تستحي أن تطالب بها أو بكتابتها في
حال تو ّلت عقد نكاح نفسها – واملذهب احلنفي يسمح لها بذلك
– ولكن كثيرا ً ما يتعنّت ولي األمر ويعضل مو ّليته ويحرمها من
حقها في الزواج  ،ومع أن للمرأة احلق أن تشكو وليها للقاضي
بحيث يحكم بينهما ويو ّلي عليها من يجده أهال لذلك من
أرحامها أو يكون هو – أي القاضي – وليها  ،فإن هذه احلاالت التي
يتم ّيز بها القاضي بالشجاعة واملسؤولية قليلة جدا ً ولذا ال
ينبغي إغفال اإلشارة إليها  ،وعلى هذا يجب لفت األنظار إلى
حادثة فريدة لشكر القاضي باحملكمة العامة بجدة الذي أسقط
يتوجب شكر محكمة
والية أب عضل ابنته من الزواج  ،كما
ّ
فصدقت
التمييز التي رفع لها األب دعوى عدم قناعته باحلكم
ّ
احملكمة احلكم وأسقطت والية األب العاضل  ،وهذه احلادثة دليل
تعهد كل منا
على أن متكني املرأة من حقها واجب وممكن إذا ّ
ّ
يتخل عنها .
مبسؤولياته ولم

إصالح

البنني
بدعاء رب العاملني
إن من أكبر نعم اهلل تعالى على عباده نعمة البنني ،تفرح قلوبنا
ويشد اهلل بهم من أزرنا كباراً ،ونرى فيهم امتدادا ً لنا،
بهم صغارا ً ،
ّ
فمالمح كثيرة من نفوسنا تنطبع على صفحات نفوسهم؛ فنطرب
ونحن نستمع إلى واصفهم يقول :من شابه أباه فما ظلم!!

سحر شعير

ولكن هذه السعادة ال تكتمل عند املؤمنني إال بصالح أبنائهم ،بل
وذر ّياتهم من األجيال املمتدة ،وبذلك وصفهم اهلل تعالى مادحا ً لهم
فى كتابه العزيز ،وقد نسبهم إلى نفسه سبحانه فقال  ( :وعباد
الرحمن الذين ميشون على األرض هونا ً وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا
سالما ً )...إلى أن قال ع ّز ّ
وجل (:والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا
وذرياتنا قرة أعني واجعلنا للمتقني إماما ً ) – الفرقان .
قال احلافظ ابن كثير في تفسيرها (:يعني الذين يسألون اهلل أن
يخرج من أصالبهم من ذرياتهم من يطيعه ويعبده وحده ال شريك
له) .
قال ابن عباس رضي اهلل عنه (:يعنون  :من يعمل بطاعة اهلل فتق ّر
به أعينهم في الدنيا واآلخرة ) .
ً
قال عكرمة رحمه اهلل ( :لم يريدوا صباحة وال جماال ولكن أرادوا أن
يكونوا مطيعني ) .

وقال ابن جرير رحمه اهلل ( :يعبدونك فيحسنون عبادتك وال يج ّرون
علينا اجلرائر ) .
ولقد سئل احلسن البصري رحمه اهلل تعالى عن هذه اآلية فقال:
( أن يرى اهلل تعالى العب َد املسلم من زوجته ومن أخيه ومن حميمه
طاعة اهلل ،ال واهلل ال شيء أق ّر لعني املسلم من أن يرى ولدا ً أو ولد
ولد (حفيد) أو أخا ً أو حميما ً مطيعا ً هلل ع ّز وجل ) .
وكان هذا هو نهج األنبياء الكرام عليهم صلوات اهلل وسالمه :
واألنبياء عليهم جميعا ً صلوات اهلل وسالمه هم أعبد الناس للرحمن
جل وعال ،لذلك نراهم أكثر اخللق اهتماما ً ببيوتهم وأحرصهم على
صالح ذرياتهم ،وألنهم أدركوا دور الدعاء في استقامة األبناء وعالج
عيوبهم حتى أنهم دعوا اهلل تعالى من أجلهم قبل أن يولدوا!..
فهذا سيدنا إبراهيم يرفع أكف الضراعة طالبا ً من اهلل تعالى
أن يرزقه أبناء صاحلني مصلحني قال ( :رب هب لي من الصاحلني)-
الصافات  -100يعنى ارزقني ولدا ً صاحلاً ،فكانت االستجابة من اهلل
تعالى وآتاه ما سأل (:فبشرناه بغالم عليم ) ،ولقد ّ
ظل خليل اهلل
يتعهد أبناءه و ذريته بالدعوات الصاحلة طوال حياتهم ،قال تعالى:
ّ
ً
وبني أن نعبد
واجنبني
ا
آمن
البلد
هذا
اجعل
رب
إبراهيم
قال
( وإذ
َّ
ً
رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن
األصنامّ ،
عصاني فإنك غفور رحيم ٍ  ،ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد ٍغير ذي
زرع عند بيتك احملرم ر ّبنا ليقيموا الصالة فاجعل أفئدة من الناس
تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ،ربنا إنك تعلم
ما نخفي وما نعلن وما يخفى على اهلل شيء في األرض وال في
السماء ،احلمد هلل الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن
رب اجعلني مقيم الصالة ومن ذريتي ر ّبنا وتق ّبل
ربي سميع الدعاءّ ،
دعاء ،ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنني يوم يقوم احلساب)-سورة
إبراهيم . 41:35
وعلى نفس الطريق سار سيدنا زكريا عليه السالم ،إذ دعا اهلل
رب هب لي من لدنك ذرية طيبة
تعالى ألبنائه قبل أن يولدوا قائالًّ (:
إنك سميع الدعاء ) ثم نراه يدعو اهلل تعالى أن يرزقه ولدا ً صاحلا ً
مرضيا ً عند اهلل وعند الناس ،يتحمل معه أعباء النبوة والدعوة
إلى توحيد اخلالق سبحانه قائالً (:قال رب إني وهن العظم مني
واشتعل الرأس شيبا ً ولم أكن بدعائك رب شقياً ،وإني خفت املوالي
من ورائي وكانت امرأتي عاقرا ً فهب لي من لدنك ولياً ،يرثني ويرث
من آل يعقوب واجعله رب رضياً» ولقد استجاب اهلل تعالى لدعائه،
وحملت املالئكة إليه البشرى بالولد والنبي الصالح:
«فنادته املالئكة وهو قائم يصلي في احملراب إن اهلل يبشرك بيحيى
مصدقا ً بكلمة من اهلل وسيدا ً وحصورا ً ونبيا ً من الصاحلني» -آل
عمران-39 :
و َه ْدي نبينا صلى اهلل عليه وسلم من بعدهم هو الدعاء للبنني:
فقد كان صلى اهلل عليه وسلم شديد العناية باألطفال ،دائم
الرعاية والتوجيه لهم ،يدعو لهم وينهى عن الدعاء عليهم ،يدعو
لهم في كل وقت حتى من قبل أن يولدوا ،فقد روي أنه كان :
 -يدعو لهم وهم في أصالب آبائهم :

وذلك ملا ر ّد املشركون من أهل الطائف دعوة النبي صلى اهلل عليه
وسلم لإلسالم وآذوه ورموه باحلجارة ،أرسل اهلل إليه ملك اجلبال
يعرض عليه أن يطبق عليهم األخشبني ( جبلني مبكة) عندها قال
النبي (صلى اهلل عليه وسلم)  (:ال ولكن أرجو أن يخرج اهلل من
أصالبهم من يعبد اهلل وحده وال يشرك به شيئاً) .وقد حقق اهلل
تعالى رجاء نبيه بإسالم أبنائهم .
ويوجه املسلمني إلى الدعاء ألبنائهم منذ إرادة اجلماع والولد مازال
ّ
ً
ً
في علم الغيب مبينا أن ذلك من أسباب صالح الولد قائال  (:لو أن
أحدكم إذا أتى أهله قال :بسم اهلل ،اللهم جنّبنا الشيطان وجنّب
الشيطان ما رزقتنا ،فيولد بينهما ولد ،فال يصيبه الشيطان أبداً)
 ويدعو للصغار وهم نطفة في رحم األم :فعن عباية بن رفاعة ،عن أم سليم رضي اهلل عنها قالت :توفى ابن
لي وزوجي غائب ،فقمت فسجيته في ناحية البيت .فقدم زوجي
فقمت فتطيبت له فوقع علي  .ثم أتيته بطعام فجعل يأكل
فقلت  :أال أعجبك من جيراننا ؟ قال :وما لهم؟ قلت  :أعيروا عارية
فلما طلبت منهم جزعوا فقال :بئس ما صنعوا .فقلت :هذا ابنك.
فقال :ال جرم ال تغلبيني على الصبر الليلة .فلما أصبح غدا على
رسول اهلل فأخبره ،فقال « :اللهم بارك لهم في ليلتهم .فلقد رأيت
لهم بعد ذلك في املسجد سبعة -يعنى من أبنائهم -كلهم قد قرأ
القرآن .وذلك ببركة دعاء النبي صلى اهلل عليه وسلم .
 ويدعو لهم عند والدتهم :فعن عائشة رضي اهلل عنها أن النبي كان يؤتى بالصبيان – تعني
حديثي الوالدة -فيحنكهم ويدعو لهم بالبركة .
وفى الصحيحني أن أسماء رضي اهلل عنها أتت النبي بولود لها،
تقول :حنّكه بالتمرة ثم دعا له
وب ّرك عليه» .وفي هذا احلديث
بيان ملشروعية الذهاب باملولود
إلى أهل الصالح لينال من
دعائهم .
ويدعو لهم أثناء مخالطتهم
تشجيعا ً وتثبيتا ً لهم على اخلير:
فعن أنس رضي اهلل عنه قال:

جاءت أمي أم أنس إلى رسول

اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقد أ ّزرتني (ألبستني إزاراً)
بنصف خمارها ور ّدتني (ألبستني رداءاً) بنصفه فقالت :يا
رسول اهلل ،هذا أنيس ابني أتيته بك يخدمك فادع اهلل له،
فقال ( :اللهم أكثر ماله وولده )  .وفي رواية ( وبارك له فيما
أعطيته ) .قال أنس :فو اهلل إن ولدي وولد ولدي ليتعا ّدون على
نحو املائة اليوم– .صحيح مسلم  /كتاب فضائل الصحابة
رقم. 4531 :
ولنتأمل هنا كيف بنت وأسست أم سليم رضي اهلل عنها
البنها مستقبله في الدين والدنيا بالدعاء؟! إنه جيل
الصحابة الفريد الذين أحسنوا األخذ والفهم والتطبيق
عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  .ويكافئ ابن عباس
الغالم الصغير على إعداده لوضوء النبي قبل أن يطلبه بأن
يدعو له ،فقد أخرج البخاري عن عبد اهلل بن عباس رضي
اهلل عنهما أن النبي صلى اهلل عليه وسلم دخل اخلالء
قال فوضعت له وضوءاً ،فقال :من وضع هذا؟ فأخبر ،فقال:
( اللهم فقهه في الدين ) ويستجيب اهلل تعالى لدعائه البن
عباس ويصير حبر األمة وترجمان القرآن .
وإذا كان هؤالء هم قدوتنا وأسوتنا عليهم جميعا ً صلوات
اهلل وسالمه يأمرنا اهلل تعالى بأن نقتدي بهم  ،قال تعالى:
(أولئك الذين هدى اهلل فبهداهم اقتده) .
ويخبرنا أن النبي صلى اهلل عليه وسلم هو األسوة احلسنة
لنا في كل أمرنا قال تعالى ( :لقد كان لكم في رسول اهلل
أسوة حسنة ملن كان يرجو اهلل واليوم اآلخر ) .

إن علينا أن ننتبه ألمر الدعاء لألبناء وندرك أهميته كعامل
هام جدا ً في صالح الولد ،ولهذا اجلانب مزيد من التفصيل
في احللقة القادمة إن شاء اهلل .
إذا تأملنا في قول النبي صلى اهلل عليه وسلم ( قلوب العباد
بني أصبعني من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ) أدركنا
أهمية الدعاء والتضرع إلى اهلل تعالى في صالح األبناء ،إذ
قلوبهم وقلوب العباد جميعا ً بني يديه يقلبها كيفما يشاء،
وهو سبحانه وحده الذي بيده هداية اخللق إلى صراطه
املستقيم ،ولذلك كان صلى اهلل عليه وسلم يدعو في
اليوم الواحد أكثر من سبعني مرة قائالً ( :اللهم يا مقلب
القلوب ثبت قلبي على دينك ) .
ولننظر كيف كان الدعاء هو احلل لكثير من املعضالت
واملشاكل التربوية عند سلفنا الصالح رضي اهلل عنهم
جميعاً ،فلم تكن أمور التربية تسير عندهم بال مشكالت
كما يتصور البعض ،ولكن كان لديهم الكثير من الصعاب
في عملية التربية ولكنهم ذللوها بالدعاء الذي .
إذا بذلناه للولد صغيراً ..ظهر أثره عليه كبيرا ً :
فعن معاوية بن ق ّرة قال  ( :ملا ولد لي إياس ،دعوت نفرا ً من
أصحاب النبي صلى اهلل عليه وسلم فأطعمتهم ،فدعوا،
فقلت :إنكم قد دعومت ،فبارك اهلل لكم فيما دعومت ،وإني
فأمنوا ،قال :فدعوت له بدعاء كثير في دينه
إن أدعو بدعاء ّ
وعقله وكذا ،قال :فإني ألتعرف فيه دعاء يومئذ ) أي أنه
يعرف ويجد فيه بعد ما كبر أثر دعائه له في هذا اليوم
وهو صغير .
ح ّول الدعاء الولد املتمرد املستعصي
على التأديب والتربية إلى شاب
صالح:
وهو ابن الفضيل بن عياض رحمه اهلل
تعالى (من كبار التابعني وساداتهم)
حيث اجتهد والده في تربيته اجتهادا ً
كبيرا ً  ،وكان يأمل أن يكون صاحلا ً ورعا ً
تقيا ً ولكن األمر صعب عليك فدعا
اهلل تعالى قائالً ( :اللهم إني اجتهدت
أن أؤدب عليا ً فلم أقدر على تأديبه،
فأدبه لي )  ..إنها مشكلة الكثير من
اآلباء اليوم ،أن يبذل الوالد احلاني كل ما
يستطيع تقريبا ً في تربية ولده ولكن
ال يحالفه التوفيق ،ولكن الفضيل
هنا لم ييأس ورفع أكف الضراعة هلل
تعالى  ،فكان التوفيق منه سبحانه إذ
أصبح علي بن الفضيل بن عياض إماما ً
كأبيه في العلم والزهد ،فقال عنه

اإلمام النسائي ( :ثقة مأمون) ،وقال احلافظ أبوبكر اخلطيب:
( كان من الورع مبحل عظيم)  ،وقال ابن املبارك  ( :خير الناس
الفضيل بن عياض وخير منه ابنه على ) ،وعن سفيان ابن
عيينة قال ( :ما رأيت أحدا ً أخوف من الفضيل وابنه ) وأصبح
الفتى عونا ً ألبيه على التقى والزهد والورع ،يخرجان معا ً
للصالة واحلج وأعمال اخلير ،يقيمان الليل ويصومان معاً،
وهكذا أصبحت العالقة بني االبن وأبيه إلى أن جاء اليوم
املوعود ،وفارق علي بن الفضيل احلياة سنة183:هجرية .
ولقد افتقده والده وحزن عليه كثيرا ً فها هو يحكي عنه
بعد وفاته ويقول :قال لي علي يوماً :أسأل الذي جمعنا في
الدنيا أن يجمعنا في اآلخرة ثم بكى ،فلم يزل منكسر القلب
حزيناً ،ثم بكى الفضيل فقال  :حبيبي يا من كان يساعدني
على احلزن والبكاء ،شكر اهلل لك ما قد علمه فيك .وهكذا
ظل والده حزينا ً حتى حلق به بعد أربعة أعوام ،حيث توفي
الفضيل سنة 187 :هجرية .
بالدعاء نقضي على مشكالت أبنائنا الدراسية:
فقد حكى سليم بن أيوب بن سليم عن طفولته فقال :إنه
كان في صغره بالري ،وهي مدينة من مدن فارس ،وله نحو
من عشر سنني ،فحضر بعض الشيوخ وهو يلقن( يعني
يحفظ الصغار القرآن) فقال لي :تقدم فاقرأ ،فجهدت أن
أقرأ الفاحتة فلم أقدر على ذلك النغالق لساني ( ألنه لم يكن
يتكلم اللغة العربية) فقال :لك والدة؟ قلت :نعم ،قال :قل
لها تدعو لك أن يرزقك اهلل قراءة القرآن والعلم ،قلت نعم،
فرجعت فسألتها الدعاء فدعت لي ،ثم إني كبرت ودخلت
بغداد وقرأت بها العربية والفقه ،ثم عدت إلى الري ،فبينا أنا
في اجلامع أقابل مختصر املزني (يعني يشترك مع غيره في
مناظرة حول شرح كتاب مختصر املزني ويتحدثون باللغة
العربية ) وإذا الشيخ قد حضر وسلم علينا وهو ال يعرفني،
فسمع مقابلتنا وهو ال يعلم ماذا نقول ،ثم قال :متى يُ َت َع ّلم
مثل هذا؟ فأردت أن أقول :إن كانت لك والدة فقل لها تدعو
لك ،فاستحييت!.
فلماذا ال نقتدي بأم سليم بن أيوب في الدعاء ألبنائنا فيم
أغلق عليهم فهمه ،أو صعب عليهم حفظه من املواد
الدراسية ؟ لنجعل الدعاء هو ما نستعني به على
صعوبات الدراسة واالمتحانات التي يواجهها أبناؤنا
جميعا ً .
دعاء اآلباء سبب ملغفرة ذنوب األبناء:
قص علينا القرآن الكرمي خبر أبناء يعقوب
فلقد ّ
عليه السالم وما أملوا به من ذنب ،فلما تاب اهلل
عليهم وندموا على ما بدر منهم في حق أخيهم
يوسف عليه السالم ،استعانوا على متام توبتهم بدعاء
أبيهم واستغفاره لهم ،قال تعالى (:قالوا يا أبانا استغفر

لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئني ،قال سوف أستغفر لكم ربي إنه
هو الغفور الرحيم ) قيل في تفسيرها أنه وعدهم أنه سوف
يدعو لهم ويستغفر لهم إذا جاء وقت السحر .
الدعاء عليهم على رأس قائمة املمنوعات التربوية :
فقد حذر النبي صلى اهلل عليه وسلم أشد التحذير من
الدعاء على الولد ،فقد روى عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل
عنهما قال :قال رسول اهلل  ( : ال تدعوا على أنفسكم ،
وال تدعوا على أوالدكم ،وال تدعو على خدمكم ،وال تدعو على
أموالكم ،ال توافقوا من اهلل تبارك وتعالى ساعة نيل فيها
عطاء فيستجيب لكم ) -رواه مسلم /كتاب الزهد والرقائق
رقم . 5328 :وجاء رجل إلى عبد اهلل بن املبارك يشكو له
عقوقه ومترده ،فقال له :هل دعوت عليه؟ قال الرجل :نعم،
قال ابن املبارك :أنت أفسدته!.
وأخيراً..أعزائي اآلباء واألمهات :
إن أخطاء أبنائنا حتتاج إلى صبر ودعاء ،وال نقصد بالدعاء أن
يكون مرة واحدة أو مرتني ،ولكن علينا أن ندعو اهلل تعالى
لهم ليالً ونهاراً ،س ّرا ً وجهاراً ،وال نيأس من رحمة اهلل تعالى
وال نستعجل اإلجابة ،فرمبا تأتى اإلجابة بعد شهور وسنني
من الدعاء العريض ،روى اإلمام الذهبي عن التابعي اجلليل
مورق العجلي أنه قال « :لقد سألت اهلل حاجة عشرين
سنة ،فما شفعني فيها( يعني ما أعطاني إياها) وما
سئمت من الدعاء» إذن علينا أن نقرع أبواب السماء دائما ً
بالدعاء ألبنائنا والتضرع بال ملل أو كلل ،فإن من أدمن قرع
الباب يوشك أن يفتح له ،ولنعلم أن الدعاء لألبناء يصلح
أحوالهم ،ويجبر كسرهم ،ويعالج أخطائهم ،ويحميهم من
شرور الدنيا واآلخرة ،فهيا بنا نرفع أيدينا على اهلل تعالى
نسأله أن يهديهم سواء السبيل وأن يجعلهم قرة أعني لنا
في الدنيا واآلخرة .
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أبيات يف التذلل هلل تعاىل

هيلي ( ت581 :هـ)
الس
أبيات لعبد الرحمن بن عبد اهلل ُّ
ّ
وهي في غاية التذلل واالفتقار هلل  ،حتى قال فيها اإلمام
النووي :ما قرأ أح ٌد هذه األبيات ،ودعا اهلل تعالى عقبها
بشئ إال استجيب له وهي ألبي الهدى الصيادي:
عبد ذلـيل تـحت سـدرة عزكم
مـن شـأنـه اإلذالل واإلطـراق
أمضى الزمان بكم غريق غرامه
فزمـانه يا سادتي اسـتغـراق
يرجـوكم عطـفا ً علـيه بنظرة
ُ
كرما ً  ،ولو هو ماله استحقا ُق

قالوا فيــه ....

أنا من بدل بالكتب الصحابا
لم أجـد لي و فيـا ً إال كتـابا
صاحب إن عبته أو لم تُـعب
ٌ
ليس بالواجد للصاحب عابا
صحبة لم أشك منها ريـب ًة
ووداد لـم يكـلِّفـني عـتـابا
أحمد شوقي

ما يجب أن ال تقوله

ويقولون خطأ  :اعتذر األستاذ
عن احلضور اليوم .
والصواب  :اعتذر األستاذ عن
عدم احلضور اليوم  ،ألن عدم
احلضور هو املعتذر عنه وليس
احلضور .

فقه اللغة

أوصاف ا ُ
ـز ِن
حل ْ

س ُ
ض ٍب .
ـف  :حز ٌن م َع َغ َ
األ َ َ

هم في ن َ َدم
َّ
السـ َد ُم ٌ :
ض ُّد ال َفرَ ِح
ال َّترَ ُح ِ :
َ
َفس
الكرْ ُب  :ال َّغ ُم الذي يأخ ُذ بالن ِ
صاح َب ُه .
سكت
ُ
وم  :حز ٌن يُ
ِ
ال ُو ُج ِ
زن
سو ُء
الكـآبـ ُة ُ :
ِ
احلال واالنكسارُ م َع احلُ ِ

مصطلحات أدبية

مجلة متوازنة

بنية لغوية تبرز فيها أجزاء اجلملة من تراكيب وكلمات
في وضع متواز لتأكيد التضاد أو التماثل في املعنى
مثل مالحظة بيكون عن الكتب :بعض الكتب يصلح
لنتذوقها ،وبعضها اآلخر يصلح البتالعه ،وقليل منها
يصلح للمضغ والهضم .
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حكم ومواعظ
من حكم اإلمام علي بن أبي طلب  : التكن مبا
نلته من دنياك فرحاً ،وال ملا فاتك منها ترحاً ،والتكن ممن
يرجو اآلخرة بغير عمل،ويؤخر التوبة لطول األمل .
أربعة تؤدي إلى أربعة  :الصمت إلى السالمة  ،والبر
إلى الكرامة واجلود إلى السيادة  ،والشكر إلى الزيادة .

أيام الدهر ثالثة  :يوم مضى ال يعود إليك ويوم أنت
فيه ال يدوم عليك  ،ويوم مستقبل التدري ماحاله وال
تعرف من أهله .
قالوا  :صمت تسلم به  ،خير من نطق تندم عليه  .من
قال ما ال ينبغي  ،سمع ما ال يشتهي .
الثقة باهلل أزكى أمل  .والتوكل عليه أوفى عمل
إياك واحلسد فإنه يفسد الدين  ،ويضعف اليقني ،
ويذهب املروءة .

قيل حلكيم ..

بال ذنب .

ما العافية ؟ قال  :أن مير بك اليوم

ُ
اليغرنك كبر اجلسم ممن صغر في العلم وال
الدرة :
طول قامة ممن قصر في االستقامة فإنا الدرة على
صغرها خير من الصخرة على كبرها .

مشاركات القراء
السالم على أهل اهلل السالم على القلوب اجملذوبة
للواحد األوحد .
السالم على األحبة في الطريقة القادرية الكسنزانية
نشكركم على هذا العمل املزكى املصفى املعطر
املرقى املنقى .
نفـعـنا اهلل واملسـلمـيـن ببـركـة سـيدي اجليـالنـي
واألقطاب .
السيد محمد احلسني  /اجلزائر
إن لهذه اجمللة في هذه املرحلة التي متر بها األمة دور كبير على طريق إحياء
حقيقة الدين التي من أركانها احملبة الصادقة ووحده الصف متنياتي لكم
ولكل العاملني فيها باملوفقية والنجاح خدم ًة لدين سيدنا محمد صلى
اهلل عليه وسلم تسليما .

أبو جنيد  /العراق

أنت املراد بعزتك وأنا املريد

أرنوا وصالك يا عظيـم فدلني
ً
يا مالكا روحي فكم تبقى بعيد
الهجر أضناني وأدمى مهجتي
والوجـد يحرقني وآهـاتي تعيد
سالم حازم

بريد الفتوى

مناذج من استفتاءات القراء الكرام
واليت سيجيب عليها فضيلة مفيت الديار
العراقية يف العدد القادم إن شاء اهلل .
معامالت  :ضمان و حتمل البيع على البائع أم على
املشتري ؟
أسرة  :زواج األفالم و املسلسالت هل يقع ؟
عقائد  :هل يجوز الصالة في املساجد التي تتوسطها
قبور األولياء ؟
طب  :وضع الالصق الطبي الذي مينع الشعور باجلوع
و العطش هل يخل بالصوم ؟
أخالق  :تغيير اسم العشيرة للحصول على وظيفة
أو النجاة من مهلكة هل يجوز ؟
عبادات  :ما حكم دفع الزكاة عن طريق التبرع في املشاريع
اخليرية ؟
انترنيت  :ما هو حكم بيع املزايدة على االنترنيت وبيع
الغائب ؟

سليل النور
رجائـي فـيـك يا قلبـي كثـيـ ٌر
بـديل
فما لي عن هواكـم مـن
ِ
رب حـَمـانا فــي ِحـمـانا
لـنا ٌ
ـم تعــز بــه ِجـبــا ٌه
لــنا َعـلَ ٌ
لـنـا مــن نســل علـي إمــا ٌم
حــب ياعــذول
له في القــلب
ٌ

ُ
قليـل
وحظ سواك في قلبي
ُ
سبيل
وما لي غير منهجكم
ُ
وقيـل
لـه طـوعا ً أتـى فعـل
قلـم حتـار بـه عـقـو ُل
لـنـا
ٌ
ُ
ميـيل
لنــا ركــن مـنـيـع ال
تــزول الـراسـيـات وال يـزو ُل

مـعاذ اهلل أن أنـسـى حـبـيـبا ً
له في القلب سحبان هطو ُل
وأنــتــم للـتـقـى عــ ٌز وجـاه ٌ
وأنـتـم للـعـال بــا ٌع طـويـلُ
وأنتم من سكنتم فـي فـؤادي
ُ
ظليل
لكم بـيـن احلـشا ظـل

إ
ن
ك
ن
ت

وادي حسني صالح

إن كنت في الصـالة فاحـفظ قلبك .
وإن كنت في مـجـالس الناس فاحـفظ لسانك .
وإن كنت في بيوت الناس فاحـفظ بـصـرك .
وإن كنت على الطعام فاحـفظ مـعـدتـك .
محمد عبد احلسني

من كالم احلسن البصري 

قال احلسن البصري« :يا عجبا ً لقوم أمروا بالزاد ،ونودوا بالرحيل
وحبس أولهم على آخرهم ،وهم ينتظرون الورود على ربهم ثم
هم بعد ذلك في سكرة يعمهون » ( .الزهد للحسن البصري ص. ) 60
غيداء فاضل ناجي

اثنان

إثنان التذكرهما أبداً :
إساءة الناس إليك .
وإحسانك إلى الناس .
وإثنان التنساهما أبداً :
اهلل تعالى .
والدار اآلخرة .

حسن اخلطيب

قال حكيم
إن تعبت في البر فإن التعب
يزول والبر يبقى ،وإن تلذذت
باإلثم فإن اللذة تزول ويبقى
اإلثم .
ود النور الطيب

نستقبل مجيع اآلرآء واالستفسارات واالستفتاءات واملشاركات من القراء الكرام على بريد اجمللة االلكرتوني magazine@kasnazan.com :

حسني عالوي

إن الفكر والسلوك التصويف كان
يعاني الكثري من االنكار  ،بل واالضطهاد
يف عصور شتى ..حبكم أن الصوفيني هلم طريقتهم
اخلاصة يف الطرح والسلوك والتقييم  ..وأن هلم مبدأ ،
أو عقيدة ،أو ما يشبه أن يكون عقيدة  ،ميلك املرء أن
مييزها من بقية املعتقدات ،حتى الدينية منها  ..وللصوفية
غريزة الولع باجملهول  ،أو غريزة احلنني إىل النائيات واألعالي ..
وهذه الغريزة هي اليت اكتشفت القارات البعيدة ..واكتشفت
الكواكب ..
وليس من قبيل املبالغة أن يقال بأن التصوف ثورة بالفعل ..انه
ثورة االعماق على السطوح ،أو ثورة ما هو اصلي يف االنسان
على االبتدال والتلون وسخف الواقع املادي البشع ..وافتقاره إىل
ما ينعش ويؤصل..
فالصوفية هي رد الفعل الذاتي  ،أو الوجداني  ،على مدن
أصابتها التخمة فما عادت تصلح الستضافة الروح  ،ألنها
منخورة بالفساد االجتماعي ،فليس من الصدفة أن يتشرد رجال
التصوف يف الرباري  ..وأن يعتكفوا يف بيوتهم أو يف زواياهم،
متوارين عن الناس  ،حمجمني عن االلتقاء بهم  ..ففي املدن
الكربى يتكالب الناس على الثروات تكالبا ينتقص من
إنسانيتهم ،فضال عن انه حييلهم مجيعا إىل عبيد  ..وأن هناك
ً
ً
كبريا بني الصوفية والرومانسية  ،إذ كلتاهما متجد
شبها
الوجدان على حساب العقل ،ومتجد الطبيعة على حساب
اجملتمع ..وللصوفية لغتهم اليت هي عصارة روح  ..فالنسق
يف اللغة الصوفية قد يشابه نسق اللغة الفقهية أو اللغة
الكالمية  ..إال انه يفرتق عن اللغة األدبية  ..كما تفرتق
هذه اللغات مجيعا عن اللغة الفلسفية .
فال يكاد املتصوف يقطع مسافة يف منازل السائرين حتى
تتعشق روحه العزلة  ،وتتجافى عن املخالطة ،ويعيش رحلته
الوجدانية احلاصلة يف عمق وحدته ،وهذه الوحدة أو العزلة
هلا مردودان األول أنها متكن الصويف من اكتشاف طريقه
اخلاص ،ومن عيش جتربته الفردية  ..واملردود الثاني للعزلة هو
تفرد الصويف يف لغته اخلاصة الناجتة عن جتربته املخصوصة
ً
صوفيا يرث جتربة أو لغة صويف آخر  ،بل الكل
لذلك قلما جند
يعرب عن حاله اخلاص وعن جتربته اخلاصة  ،ومل يطالعنا يف
التاريخ الطويل للتصوف  ،إالوريثان فقط للغة ولتجربة  ،هما :
الغزالي وابن عربي  ..واألول ورث لغة املعاملة ،أي أعمال القلوب
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 ..والثاني وريث لغة املكاشفة  ..وقد اختلف الناس حول حميي
الدين بن عربي ..وما أحرى أن خيتلف الناس حول مثل هذا
ً
ختوما غري مسبوقة  ..وجيتهد
الصويف البارز الذي كان يطرق
يف أن يعرب فيا يف ومفازات شبه جمهولة  ..على طريق الوصول
إىل املعرفة كما ينشدها وكما تهيأت له عقليته  ..وتهيأ له
وجدانه  ..وال شك أن الصوفية ومنهم ابن عربي يستطيعون أن
يهيمون يف مسالك الوجود وإذ يشغفون ً
حبا باهلل تعاىل إذ
يغوصون يف حبار معرفة الوجود..
فليس من قبيل الصدفة أن يكون أول كتاب صويف كتاباً
ً
ً
وروحيا وذات لغة خاصة  ..وهو كتاب ( الرعايا حلقوق
أخالقيا
اهلل) الذي ألفه احلارث بن أسد احملاسيب  ،أستاذ اجلنيد  ..وقد
مسي باحملاسيب ألنه اعتاد على حماسبة نفسه ..ودعا الناس
إىل هذه احملاسبة  ..أما لغة التعري وخطابه فانه خيتلف كثريا
عن املوروث الصويف العام وهو حوار بني طرفني ،أوهلما مطلق
وثانيهما حمدود  ..فهو يكتب ما يشبه أن يكون ملحمة،

الصوفية بني السلوك
واملبدأ والكتابة األدبية بلغتها
أو مسرحية  ،جتري يف داخل الوجدان وحده ،فالنفري يأنف
من العامل اخلارجي ،بل هو ميقت كل ما ينزع إىل التجسيد...
وبفضل هذه املهمة اجلليلة جاء األسلوب مهيبا وقورا بأهله روح
أرستقراطي رفيع ..
ً
والنفري فريد من نوعه ،ال يشبه أحدا  ،وال يشبهه أحد من
الكتاب الصوفيني الذين سبقوه أو عاصروه ..فلغته خاصة به
وحده ..وحتى ثقافته ال تشبه ثقافة أخرى  .إال أن تكون من
ثقافات منتهية أو مكتومة ..وأن أسلوبه النادر هو نتائج خلربة
حدسية وعملية باللغة العربية ..رغم تشكي النفري من
قصور اللغة ..ومن عجزها عن أن تقول ( ..كلما اتسعت الرؤيا
ضاقت العبارة)( ..وقال لي :ال تقف يف رؤييت حتى خترج من
احلرف واحملروف) ..وقال( :لن تعرف من تسمع منه حتى يتعرف
إليك بال نطق) ..أن الرؤيا خروج من اللغة وما تؤشر إليه  .وإىل
ما ال يقال ..وإذا ما قيل مل يعد هو هو ..هل يستطيع األديب
أن خيرج عن مفردات قاموسه اخلاص به ...؟ وإذا استطاع أن
يكتب بلغة الصوفية  ،هل يستطيع أن يهجر عامله اخلاص؟..
ويقطع العالئق عن متع احلياة..؟ وكيف يصرف اهلواجس اليت
تدعوه إىل املسرة على ترك اللذات ..؟ وهل يعيش بعد حياته
الصاخبة يف فراغ وعزلة ..؟ وكيف يستأصل هموم الدنيا
وشواغلها ..؟ ال شك أن اختاذ مبدأ والكتابة عنه غري توظيف
لغته  ..وهذا ما جعل الكثري من األدباء وخاصة الشعراء من
توظيف اللغة الصوفية  ،وتقمص شخصياتها  ..ومن هؤالء
ادونيس وصالح عبد الصبور والبياتي ويوسف القعيد وعادل
عبد اهلل ومحيد املختار ..وادونيس تأثر بالتوحيدي صاحب
االشارات االهلية ..وخاصة رسالة (يا) اليت تتحدث عن الغربة
والغريب ..وعبد الصبور كتب مسرحية وظف الكثري فيها
عن احلالج  ..ويوسف القعيد أخذ الكثري من تراث الصوفية فال
جتد قصة من قصصه القصرية ختلو من لغتهم ..وعبد الوهاب
البياتي وظف الصوفية للثورية يف دواوينه األوىل  ..أما األخري
فالنفس الصويف طاغ يف أكثر قصائده ..بل هناك عبارات
كاملة نقلها عن اجلنيد ومنها( :وجهك يف املرآة وجهان ..ال
تكذب فان اهلل يراك يف املرآة) ،وقد سألته عندما زارنا يف
املكتبة األدبية .عن نقل هذه العبارة كاملة من اجلنيد  ..قال
كنت معجبا جدا بها  ..أما الشاعر عادل عبد اهلل  ،فله اكثر
من قصيدة وخاصة يف ديوانه (مبناسبة وجودي ً
حيا) ،مكتوبة
بالنفس الصويف الفلسفي  ..إال انه أسقط عليها الكثري من

األحداث املعاصرة ..ومن هذه القصائد :النفري  ،حمي الدين بن
عربي  ،مقام  ،رؤيا  ..نتأمل هذا املقطع من قصيدة النفري ( :ال
تكن يف مرية مما رأيت  ..وال تطع امسا دعاك ..فأن أطعت
تكسرت مرآة نفسك يف يديك) ،فهو يتمسك مببدأ أخالقي
ال يتنازل عنه  ..ونقرأ يف قصيدة حميي الدين هذه أالبيات اليت
تشبه الدعاء ( ..لبيك ربي ما ظننت به عليها كرة معصية
كما ظنت بظين ..بل خوف أن تردى النفوس فال يغاث مقرب إن
صاح باالفى اغثين  ،)..ورغم أن محيد املختار عرف قاصا مبدعا
منذ السبعينيات  ..إال أن قصيدته ( ،أيها املالك هذه ترانيم
أرواحنا ) املنشورة يف صحيفة الصباح العدد ( )433كشفت
عن شعرية باذخة وذات نفس ولغة صوفية خالصة ..وقد
كتبها يف مجل قصرية وجمزأة ،تكاد تكون متساوية يف
الطول  ..إال إن كل واحدة منها حتمل معنى خاصا بها  ..يقول
يف الرتنيمة األوىل ( :واسفاه الظلمة طردتين عنك  ..ويف جوارك
ضيائي  ،) ..ويف السادسة يقول( :ما فقدت الرؤية إذا امتنعت..
ولكنين أصبحت على حافة ال جيدي معها االحرتاق  )..ويف
الرابع عشرة يقول( :اللهم امدد لي حبال التدلي ..فقليب حماصر
باقواس ال حدود هلا ..ال شك ان الكثري من األدباء الذين تأثروا
بالصوفية ولغتها مل يعيشوا أجواء الصوفية وخلواتها ..إال انهم
عاشوا مع روح اللغة ..فال مراء يف أن اللغة هي احلقيقة الروحية
املطلقة إذ ال روح بغري لغة ..وال لغة بغري روح ..
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الفرق بين القاموس
والـمـعـــجـم
األستاذ رشيد املناوي
املعجم العربي املاهية والوظيفة

تتوافر في اخلزانة العربية طائفة من الكنوز  .وتعد املعاجم
العربية أول هذه الكنوز التي حافظت على الثروة اللفظية
العربية ملدة ستة عشــر قرناً من الزمن  .ودور هذه املعاجم
جلي في حراسة هذه الثروة اللفظية وصيانة التراث احلضاري
بشتى أنواعه .ولوال هذه املعاجم لضاعت هذه الثروة  ،على
اعتبار أن علماء اللغة ومستعمليها ال يستغنون عن الرجوع
إلى هذه املعاجم  .فاملعاجم وسيلة لغوية وهي حرفة وصناعة
قبل كل شيء .هدفها هو جمع اللغة ووضعها  .وبذلك نقف
أوال عند معنى اجلذر املعجمي (ع،ج،م) الذي يعطينا كلمة
معجم في اللغة واالصطالح .
ً
لغة  :في البداية البد أن نتتبع خطوات اشتقاق مادة
أ-
«معجم» في اللغة ،كما وردت في كتب ومعاجم اللغة
العربية .ولذلك يقول ابن جني « :اعلم أن (ع،ج،م) إمنا وقعت
في كالم العرب لإلبهام واإلخفاء وضد البيان واإلفصاح» وجاء
في املعجم الوسيط مايلي « :عجم فالن عجمة  ،كان في
لسانه لكنة  ،ويقال كذلك :عجم الكالم إذا لم يكن فصيحاً
فهو أعجم وهي عجماء  ،فاإلعجام غير اإلعراب»وجاء فيه
أيضا «عجم احلرف والكتاب عجما  ،أزال إبهامه بالنقط
والشكل  ،وعجم الشيء عجما وعجوما  ،عضه ليعلم
صالبته من رخاوته» .ويقول اجلوهري في الصحاح « :األعجم
الذي ال يفصح وال يبني كالمه وإن كان كالمه من العرب».
إذن ،من خالل ما تقدم نستنتج أن اجلذر (عجم) له داللتان
اثنتان هما :
 عجم وعجم بكسر العني أو ضمها ،عدم البيان وضداإلفصاح.
 عجم بفتح العني معناها اإليضاح والبيان .وتأتي مادة «عجم» في اللغة للداللة على اإلبهام واإلخفاء
وعدم االفصاح فمنها األعجم الذي ال يفصح ،حيث تنصرف
صيغة (فعل) من هذه املادة إلى معاني اإلبهام وعدم االيضاح .
وقد أطلقت لفظة املعجم على الكتاب الذي يراعى في بنائه
وترتيبه ترتيب احلروف  .وهذا الكتاب يزيل إبهام تلك املادة
املرتبة على حروف املعجم أو يزيل اللبس ويوضح املبهم مبا
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يحتوي عليه من مواد لغوية وغير لغوية املرتبة على حروف
املعجم  .وهذا كله يقودنا إلى تعريف املعجم في اصطالح
اللغويني .
ً
ب -اصطالحا  :من الناحية االصطالحية يقصد باملعجم في
التراث العربي مجموع الثروة اللفظية اللغوية التي خلفها
العلماء في املعاجم على مدى العصور  .وكثيرا ً ما تطلق كلمة
«معجم» على الكتب اللغوية التي تعالج وحتدد اجملال املعنوي
للفظة ما  .والشيء نفسه يتبادر إلى الذهن عند سماع هذه
الكلمة اليوم  .وبذلك فكل ما يتناول أسماء األعالم والقبائل
واألماكن  ،والفهارس  ،وحتى املوسوعات الفكرية  ،يندرج ضمن
كلمة معجم أو قاموس  .إذن فاملعجم هو « :مرجع يشتمل
على كلمات لغة ما  ،أو مصطلحات علم ما  ،مرتبة ترتيباً
خاصاً  ،مع تعريف كل كلمة أو ذكر مرادفها أو نظيرها في لغة
أخرى  ،أو بيان اشتقاقها أو استعمالها أو معانيها املتعددة
أو تاريخها أو لفظها  ...وقد يكون املعجم عاماً أو متخصصاً
وقد يكون وصفياً أو تاريخياً  ،وقد يكون املعجم مفردات أو
مصطلحات  ،كما قد يكون مترادفاً أو ترجمات أو تعاريف» .
من خالل هذا الكالم  ،فاملعجم يعنى بالدرجة األولى مبصطلحات
موضوع أو علم معني  ،مع إبراز معانيها وتطبيقاتها اخملتلفة
ويكون املعجم مرتبطاً بتطور العلوم والفنون ومطالب احلياة
املستجدة  ،لذلك يبقى البحث فيه مستمرا ً ويبقى أمر وضع
املعاجم عمال ال ينقطع في أية لغة من اللغات  .وذلك لتصبح
هذه اللغات قادرة على تأدية مطالب الفكر واحلضارة ومسايرة
الزمن .
بعد هذا العرض املوجز ملصطلح «معجم» ميكن القول أن
املعاجم العربية منذ القرن الثاني الهجري قد استكملت كل
أشكالها ومقوماتها  ،وذلك بتنويع مناهجها وموضوعاتها .
فاملعجم ما هو إال قائمة من املفردات اللغوية التي تصف
بشكل أو بآخر جتارب اجملتمع  .واملعجم أيضا ميكن اعتباره
موضوعاً متسلسل األفكار يربط بينها املنهج الذي اتخذه
املعجمي في ترتيبه أو توضيحه أو تفسيره .

الفرق بني املعجم والقاموس

هناك نوع من العالقة بني مصطلح «معجم» ومصطلح

«قاموس» على اعتبار أنه يوجد نوع من التداخل بني
املصطلحني  .وكثيرا ً ما يتم اخللط بينهما  .فقد جاء في
لسان العرب مايلي « :قمس الرجل في املاء إذا غاب فيه .
وقمست الدلو في املاء إذا غابت فيه  ...القاموس :البحر
العظيم ،وكل معجم لغوي على التوسع يقال له قاموس».
ويورد الفيروز أبادي صاحب «القاموس احمليط» في مادة «قمس»
أنها تعني الغوص وأن «القموس» هي «بئر تغيب فيها الدالء
من كثرة مائها  ،أما القاموس فهو معظم ماء البحر  .وبذلك
تعني كلمة «قاموس» البحر أو وسطه أو معظمه ،فكثير من
علماء اللغة العربية الذين حاولوا جمع اللغة  ،يطلقون على
أعمالهم أسماء من أسماء البحر  ،نحو  :ابن سيده الذي أطلق
على معجمه «مجمع البحرين» وابن عباد الذي سمى معجمه

باسم «احمليط» ...إلخ  .فأول من سمى معجمه بالقاموس هو
الفيروزأبادي (توفي 817ه) صاحب «القاموس احمليط» نظرا ً ملا
ميتاز به من دقة وضبط  .حيث اشتهر هذا القاموس «لكثرة
تداوله في أيدي املتأخرين واعتمادهم عليه  .وأصبح يرادف
املعجم اللغوي  ،فصار كل معجم لغوي قاموساً على سبيل
التوسع مع أن األصل هو قاموس الفيروزأبادي».
أما الدكتور إبراهيم السامرائي فهو يرفض كلمة «قاموس».
ويرى أن الصواب هو استعمال كلمة «معجم» وذلك من
أجل التمييز بني كتاب الفيروز أبادي املشهور وباقي املؤلفات
املعجمـــية األخـــرى  .ويسـير في هذا االجتـاه أيـضاً الدكتور
عبدالعلي الودغيري الذي يرى أن كلمة «قاموس» تعني وسط
البحر أو معظمه  .لتعني أخيراً كل كتاب لغوي يحتوي على
طائفة من الكلمات املرتبة واملشروحة  .ولهذا فمن الضروري
الفصل بني املصطلحني« :معجم وقاموس» ألن «القاموس»
يستعمل للداللة على كل كتاب أو تأليف له هدف تربوي
وثقافي ،يجمع بني دفتيه قائمة من الوحدات املعجمية
(املداخل) التي حتقق وجودها بالفعل في لسان من األلسنة،
ويخضعها لترتيب وشرح معني  .ويقابله في الفرنسية
« .»Dictionnaireأما مصطلح «معجم» فيرى (الودغيري) أنه
أنسب للداللة على اجملموع املفترض والالمحدود من الوحدات
املعجمية التي متتلكها جماعة لغوية معينة بكامل أفرادها ،
بفعل القدرة التوليدية الهائلة للغة  ،ويقابله في الفرنسية
«. »Lexique
كما جند عبدالقادر الفاسي الفهري بدوره يدعو إلى التمييز
بني املصطلحني  .وبذلك يقول عن مصطلح «القاموس» «إنه
الصناعة التي تتوق إلى حصر املفردات ومعانيها»ويقول عن
مصطلح «معجم» «فهو اخملزون املفرداتي الذي ميثل جزءا ً من
قدرة املتكلم  -املستمع اللغوي».
املصطلح املولد :
يقصد باالصطالح أو املصطلح في اللغة :االتفاق والتوافق ،
وبذلك يعتبر من صيغ املطاوعة التي تفيد املشاركة
والتفاعل  .ويعني االصطالح عند اجلرجاني
اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما .
فمجال علم املصطلح هو دراسة ميدانية
لتسمية املفاهيم التي تندرج حتت ميادين
مختصة من النشاط اإلنساني  .وذلك
باعتبار وظيفتها االجتماعية  ،ولذلك :
«فاملصطلح لغة خاصة أو معجم قطاعي
يسهم في تشييده ورواجه أهل االختصاص
في قطاع معرفي معني» إال أن هذه اللغة
القطاعية تبقى متصلة أشد االتصال باللغة
العــامة املشتــركة  .كمــا ينطبق على هذا
املعجم القطاعي ما ينطبق على املعجم
العام من ضوابط صرفية وداللية وتركيبية
وصوتية .
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واملصطلحية أو «علم املصطلح» ،علم لساني حديث العهد ،
حيث أدت إليه النظرة املعمقة في املصطلحات املولدة من أجل
احلديث عن كل ما هو جديد من املفاهيم واألشياء في شتى
العلوم وامليادين اخملتلفة  .وقد حظي هذا املبحث باهتمام
بالغ من قبل اللسانيني واخملتصني وخاصة في النصف الثاني
من هذا القرن  ،حيث عاجلوا أسسه النظرية والتطبيقية
والعالقات التي تربطه بالعلوم واملباحث األخرى وخاصة منها
مباحث التوليد  .إال أن ما ميكن أن يؤخذ عن هؤالء هو اختالفهم
في الصلة التي تربط املصطلح باملعجمية  .حيث منهم من
يعتبر املصطلحية علماً منفصال عن املعجمية  .ومنهم من
يعتبرها امتدادا ً واستمراراً لعلم املعجم وفرعاً من فروعه  .ومن
هؤالء نذكر إبراهيم بن مراد (من جمعية املعجمية التونسية) ،
الذي يعتبر املصطلحية فرعاً من علم املعجم والذي سماه
«باملعجمية اخملتصة» ،على اعتبار أن علم املعجمية يضم
قسمني رئيسيني هما « :املعجمية العامة» وينصب اهتمامها
باألساس على ألفاظ اللغة العامة .ثم «املعجمية اخملتصة»
وقوامها املصطلحات اخملتصــة بكل مجال معـــرفي معني .
فاملعجمية العامة تبحث عن الوحدات املعجمية من حيث
هي مداخل معجمية جتمع مصادر ومستويات مخــتلفة .
أما املعجمية اخملتصة فتبحث في املصطلحات من حيث
مكوناتها ومفاهيمها ومناهج توليدها .
فالوحدة املعجمية على هذا األساس  ،إما أن تكون عامة
فتكون بذلك لفظاً لغوياً عاماً  ،لتؤدي خصائص معينة من
داللة واشتراك في املعنى والوظيفة  .وإما أن

تكون مختصة فتكون مصطلحاً له خصائص متيزه عن اللفظ
اللغوي العام  .ومن هذه اخلصائص وحدة الداللة واإلنتماء إلى
حقل مفهومي قابل للضبط والتحديد .
ويحصر الفاسي الفهري املشكالت التي ميكن أن تواجه أي
برنامج اصطالحي في إشكالني هما :
أ« -توفير عدد هائل من املصطلحات ملواكبة احلاجة امللحة
إلى التعبير عن مفاهيم وتصورات جديدة بعبارات اصطالحية،
يوازي عددها عدد العبارات الذي توفر في لغات احلضارات
املتقدمة».
ب« -إشكال التقريب والشفافية بني اللغة العامة املتداولة
أو املعجم العام ،وبني اللغة اخملتصة أو املعجم اخملتص أو
االصطالحي ،حتى ال يبتعد التواضع في االصطالح ويستغلق،
وحتى يظل الذهاب واإلياب بني املعجم العام واخملتص قائماً
وفاعال».
وعلى هذا األساس  ،فإن الوحدة املعجمية هي شيء من
املواضعات  ،التي تتحصل بالنسبة للمتكلم من خالل
جتربته في الكون .ولعل هذه اخلاصية االجتماعية في حتصيل
واكتساب الوحدات املعجمية ،هي التي تضمن للمعجمية
خاصية التطور ،باعتبار الوحدات أقل نظم اللغة إخضاعاً
للقيود التي تتحكم في نظام اللغة .فال ميكن إجناز دراسة
للمفردات «دون بحث املعطيات االجتماعية والسياسية
والفنية والدينية  ،التي تسمح وحدها بتصنيف طبيعة هذه
املفردات وتفسيرها».
وبذلك فإن من خصائص املعجم أنه متأسس على شيئني
لهما امتداد في الواقع :الدال-املدلول  ،على اعتبار أن الدال رمز
لغوي محض ال ميكن احلديث
عنه إال بصلته باملدلول ،لكون
هذا األخير املرجع في الواقع
اخلارجي  .وأهم ما مييز هذه
الثنائية هو عدم االستقرار
ألنها قد تتحول عن مدلولها
األصلـي  .وهـذا التـحول هـو
أساس تولد وحدات معجمية
جـديـــدة  ،أو مصــطلحـات

املعجم العربي املاهية والوظيفة
جديدة  .وميكن لهذا التوليد أن يأخذ شكلني :األول :توليد
عفوي غير مقصود لذاته  ،يحدثه أفراد اجلماعة اللغوية في
املستوى الشفوي .أما الثاني :فهو توليد اصطناعي وهو توليد
مقصود ويحدث في املستوي املكتوب .
فاملصطلح املولد على هذا االعتبار  ،ميكن أن يصدر من لغتني
على األقل  :األولى هي لغة املصدر والثانية هي لغة الهدف .
وأثناء هذه العملية يتم نقل املصطلح أو توليده عن طريق
عالئق داللية وصرفية وتركيبية  ،حيث يقتضي األمر في هذا
اجملال نوعاً من التكامل والتداخل .أي البد من اعتبار املعجم
املصدر أو اللغة املصدر  ،ثم املعجم املتوفر في اللغة الهدف،
ثم في األخير املعجم املراد إنشاؤه في اللغة الهدف  .
وهكذا  ،فالتوليد في اللغات الطبيعية يتعلق بربط عالقات
جديدة بني املكونات داخل السياق  .والتوليد بهذا املعنى
يتعلق بالقيمة الداللية اجلديدة لبعض الوحدات املعجمية
التي تسمح بظهورها في سياقات جديدة لم توضع فيها
سابقا .وبذلك  ،هناك عدة وسائل توليدية توظف في التسمية
ومنها على اخلصوص :االشتقاق  .فهو موجود في العربية
بشكل ضروري  .ومثال ذلك االنطالق من جذر معني حيث ميكن
من خالله اشتقاق مجموعة من الكلمات أو املفردات  .ومن
وسائل التوليد أيضا اجملاز (االستعارة والكناية)  .ومثال ذلك في
التراث العربي كلمة «السيارة» فهي مولدة من كلمة «اإلبل».
باالضافة إلى وسائل أخرى كالتأليف والنحت واالقتراض...إلخ .
وفي هذا اإلطار البد من اعتبار األسباب اخلارجية لهذا التغيير
أو التوليد وما ينتج عنه من تغير وتطور في اللفظ والداللة
على مر العصور . 153ولعل أهم هذه العوامل هي التي تتمثل
في العوامل االجتماعية والسياسية واالقتصادية والبيئية .
وكذا التقدم الذي يحصل في احلضارات والتقنيات .

املعجمية واملعجم الذهني :

إلى جانب املعجم املكتوب أو الصناعي الذي يجمع بني دفتيه
مفردات لغة من اللغات أو باألحرى لغتني أو أكثر  ،وتكون
هذه املفردات مرتبة ترتيبا معينا يختاره املعجمي بنفسه ،
ومصحوبة بتعاريف وشروحات عامة أو ترجمات  ...إلخ .
والهدف األســاس من هـــذا الـــمعجم هو مســاعدة
القارئ على فهم ونطق األلفاظ وما يتعلـــق بهــا من

معلومات صوتية وصرفية وتركيبية ونحوية وداللية .
هناك أيضا  ،املعجم الذهني واالجتماعي الطبيعي  .ويقصد
به «الوحدات اللغوية العرفية املتغيرة في كل زمان ومكان ،
التي تكمن في أذهان األفراد املنتمني جميعا إلى مجموعة
لغوية واحدة  .وتخضع هذه الوحدات اللغوية في نظامها
للعرف االجتماعي وكذا للوضع احلضاري اخلاص بكل عشيرة
لغوية .كما تخضع أيضا ملا يسود اجملتمع من معارف تتعلق
باملوجودات واألشياء التي يدركها األفراد في اجملتمع  .كما
تخضع أيضا للتغيير وذلك بتغيير األوضاع االجتماعية والتطور
املعرفي والفكري لدى األفراد  ،وما يستوجبه هذا التغيير
والتطور من تغيير في العرف الدال عليها داللة التسمية على
املسمى».
وعلى هذا األساس  ،فمن الصعب جدا أن جتتمع هذه الوحدات
في ذهن متكلم واحد أو فرد واحد ،على اعتبار أن لكل فرد
مجموعة من الوحدات التي يشاركه فيها أفراد من مجتمعه
دون غيره  .كما أنه قد يفهم هذا الفرد وحدات ال يستعملها
إذا نطق بها غيره  .ويتكلم أيضا بوحدات يفهمها غيره وال
يستعملها في معجمه الذهني  .وبذلك فإن هذه الوحدات
موضوعة في املعجم الذهني لألفراد على صورة معقدة شيئا
ما .لكن مع ذلك هناك شعور لدى األفراد باالنتماء إلى مجموعة
لغوية واحدة .
وهكذا  ،فإن املعجم الذهني «ليس كالقاموس الذي يرتب ترتيبا
ألفبائيا أو خطيا  .فلو كان معجمنا الذهني مرتبا بطريقة
ألفبائية لصعب استرجاع املعلومات  ...وكذلك القاموس
الصناعي له عدد محدود من الكلمات ميكن عدها وحصرها ...
في حني القاموس الذهني ليس له محتوى محدود  ،بل نضيف
كلمات جديدة ونغير نطقها ومعانيها  ...فنجدد في الصوت
والتركيب والداللة واملقام اللغوي وغير ذلك» .
وللعناية بهذا النوع من الدراسة وخاصة من الوجهة اللسانية
جند الكاتب الفرنسي جورج ماطوري في كتابه «منهج املعجمية»،
يدعو إلى تأسيس مادة علمية جديدة أو ما سماه  :مبنهج جديد
في دراسة املعجم .وهذه املادة العلمية اجلديدة أو املعجمية
اجلديدة هي التي يسميها باملعجمية االجتماعية .
ذلك أن هذا العلم يهدف إلى دراسة املعجم من زاوية اجتماعية
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وإلى
دراســة اجملتمع
بأدوات لغـــوية معجمـــية ،
استناداً إلى أن اللغة ظاهرة اجتماعية وأن
اللسانيات في حد ذاتها علم اجتماعي محض  .وبذلك ميكن
القول إن األفعال والظواهر اللغوية في األساس ما هي إال
تفسير وانعكاس ألفعال اجملتمع وظواهره  ،نظرا ً لوجود نوع
من التقاطع بني دراسة املفردات ودراسة اجملتمع  ،الشيء
الذي جعل «ماطوري» يقول  :إن هذه الدراسة ما هي إال «أداة
فعالة من أدوات البحث االجتماعي  ...وأن باالنطالق من دراسة
املفردات نحاول تفسير مجتمع معني» .ليصل في نهاية األمر
إلى حتديد الدراسة املعجمية بأنها «علم مجتمعي يستخدم
األدوات اللسانية التي هي الكلمات» .
إذن حسب ما سبق ذكره  ،فإن اللغة واملعجم خاصة يُدرسان
لتفسير ظواهر اجملتمع بأسره ،على اعتبار أن املناسبة بني
الدال واملدلول مناسبة اجتماعية محضة  .مبعنى آخر  ،إن
العالقة بني االسم واملسمى هي عالقة اجتماعية مرتبطة مبا
يجول في أذهان األفراد من األسباب التي تدفعهم إلى وضع
اسم ما  .والغرض األساس من هذه الدراسة ،هو أن تستفيد
املعجمية من عطاء ونتائج أذهان األفراد  .كما تستفيد من كل
العلوم اجملاورة من تاريخ واقتصاد وداللة  ،وغير ذلك من العلوم
التي لها عالقة وطيدة باملعجمية .
ً
واملعجم الذهني البد أن يكون قائما على نظام معني  ،ألن
الكلمة أو الوحدة اللغوية « ،تتم معانيها في بضع حلظة
( خمس الثانية أو أقل )  ...فهناك إذن قدرة خاصة على البحث
عن الكلمات وإصدار قرار معجمي في نصف ثانية  ،إن املعجم
الذهني املنظم تنظيماً محكماً هو الذي يترجم القدرة علي
التخزين الكثيف  ،وعلى االسترجاع السريع»  .ذلك أن اإلنسان
كيفما كان نوعه يتوفر على قدرة هائلة لتذكر آالف الكلمات
التي هي مخزونة في معجمه الذهني  .فكلما وجد نفسه في
حاجة إلى هذه الكلمات فإنه يسترجعها من خزانه الذهني .
فاملتكلم املؤول من الضروري أن يتوفر على آلة معجمية ذهنية
تساعده على التخزين الكثيف واملنظم للمواد املعجمية .
وبذلك يؤكد الفاسي الفهري أنه بواسطة هذه اآللة الذهنية
يستطيع هذا املؤول أن يُصدر قرارات وأحكاماً معجمية متكنه
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من احلكم على كلمة بأنها تنتمي إلى معجمه الذهني وإلى
لغته أو ال تنتمي  .أي أنه يستقبل من حني آلخر كلمات ليست
كالكلمات التي سمعها من قبل  ،سواء من الناحية الصوتية
أو التركيبية أو الداللية أو في املقام الذي توضع فيه  .ومع ذلك
يدرك أنها كلمات  .وبالطريقة نفسها يسمع متواليات صوتية
ويعرف أنها ليست كلمات وذلك بواسطة ذهنه  .فهذه األحكام
وهذا النظام الذي ميكن من عملية التخزين لدى األفراد وكذلك
عملية االسترجاع ،هو ما يسميه الفاسي الفهري باملعجم
الذهني .»Mental Lexicon« :
وهكذا  ،فإن املعجمية الذهنية أساسها الكلمات أو الوحدات
اللغوية باعتبارها الوحدات الداللية الصغرى التي تؤسس
عليها الدراسة املعجمية  ،ألن هذه الوحدات مرتبطة أشد
االرتباط بالفكر والتصور اجملتمعي  ،حيث يتم حتليل وحتويل
الكلمة أو املفردة إلى شيء جماعي يرمز بها لتدل على شيء
معني ومتفق عليه من قبل العشيرة اللغوية الواحدة .
وعلى هذا األساس  ،فإن ما وصلت إليه الدراسات اللسانية
احلديثة هو حتول اهتمام اللسانيني من دراسة السلوك اللغوي
العقلي إلى دراسة نسق املعرفة الذهنية املسؤول عن هذا
السلوك  .أي انتقال اللسانيني من دراسة اللغة باعتبارها
ظاهرة اجتماعية إلى دراسة النسق اللغوي املعرفي املتمثل
في ذهن وعقل املتكلمني  .وبذلك فإن هذا التحول في حد ذاته
هو « :انتصار للواقعية الذهنية التي تستهدف اكتشاف واقع
ذهني يكمن خلف سلوك فعلي  .يعرف الواقع الذهني في
اللسانيات بأنه القدرة أو امللكة اللغوية» .
ً
لقد أصبح اهتمام املعجمية اجلديثة منصبا على املعجم
الذهني أو االجتماعي الذي يكتسبه املتكلم بشكل فطري ،أيا
كان نوع اللغة الطبيعية التي تبنى وتؤسس عليها مادة هذا
املعجم  .ولذلك فإن املعجمي يلزم عليه معرفة أهم النتائج
التي توجه تصور الباحث للمعجم الذهني« .تبني أن املتكلم
بأية لغة طبيعية كانت  ،يتوفر على معجم منظم تنظيماً
دقيقاً  ،ومن مظاهر هذا النظام قدرته الفائقة على تذكر
الكلمات التي يريد استعمالها لتحقيق أغراضه التواصلية
املتعددة .ومن مظاهر هذا النظام قدرة املتكلم الفائقة على
استذكار ما مت تخزينه من مفردات في معجمه الذهني»(.)21
إذن ،ما ميكن أن نخلص إليه ،هو أن املعجم الذهني في عالقته
باملعجمية ،يطرح باألساس إشكال معنى الوحدات اللغوية
على مستوى احلياة االجتماعية .وبالتالي العالقة بني املعنى
اللغوي واالجتماعي .فاللسانيات في هذا اجلانب تعطي
األهمية للسياق الذي يجري فيه التواصل اللغوي .أي اعتبار
املوقف أو املقام بني املرسل واملرسل إليه .وكذلك اعتبار
العوامل االجتماعية العامة التي يأتي اخلطاب اللساني
إلحداث التواصل داخلها .

يف تطهري
النفس وجتريدها
مـن الـــشوائب الـبدنية
مسعت أبا سليمان املنطقي يقول :باإلعتبار تظهر األسرار وبقديم االختبار
يصح االختيار ومن ساء نظره لنفسه قل نصحه لغريه وكما تنظف اآلنية من وسخ ما جاورها وال بسها
ً
غنيا بها وال تريدها
ووضر ما خالطها ودنسها لتشرب فيها وتنظر إليها وتستصحبها وحتفظها ولتكون
إال طاهرة نقية جملوة ومتى مل جتدها كذلك عفتها وكرهتها ونفرت منها وطرحتها ألن طبيعتك
ال تساعدك عليها ونفرتك ال تزول منها وإباؤك ال يفارقك من أجلها وقشعريرتك ال تذهب من شناعة
منظرها وكذلك فاعلم أنك ال تصل إىل سعادة نفسك وكمال حقيقتك وتصفية ذاتك إال بتنقيتها من
دون بدنك وصفائها من كدر مجلتك وصرفها عن مجلة هواك وفطامها عن ارتضاع شهوتك وحسمها
عن الضراوة على سوء عادتك وردها عن سلوك الطريق إىل هلكتك وتلفك وثبورك واضمحاللك .فاسعد
أيها اإلنسان مبا تسمع وحتس وتعقل فقد أردت حلال نفيسة ودعيت إىل غاية شريفة وهيئت لدرجة
رفيعة وحليت حبلية رائعة وتوجت بكلمة جامعة ونوديت من ناحية قريبة .

كتاب املقابسات ألبي حيان التوحيدي
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ضيعت بعدهما  ،درهمك
قال لقمان لولده  :شيئان إذا حفظتهما ال ُتبالي مبا َّ
ملعاشك ودينك ملعادك

أ

ت لها

كلما

معنى

من أنست نفسه باهلل لم
يجد لذة في األنس بغيره .
ومن أشرق قلبه بالنور لم
يعد فيه م َّتسع للظالم .
ومن سمت روحه بالتقوى لم
يرض إال سكنى السماء .
ومن أحب معالي األمور لم
يجد مستقرا ً إال في اجلنة .
ومــن أحــب العظــماء لم
يقنعه إال أن يكون مع سيدنا
محمد . 
ومن أدرك أسرار احلياة ،لم يرَ
جديرا ً
باحلب حقّ
احلب إال اهلل
ّ
ِّ
تبارك وتعالى .

لغ زا

وأســود عــار أنحــل البرد جســمه
وما زال من أوصافه احلرص و املنع
وأعجب كل شيء كونه الدهر حارسا ً
ولـيس لـه عـني ليـس له سمع

ش

ع
رية

و مستديــر تروق العيــن بهجـتــه
كـأنـه فـلــك جنـم الــدجـى فيـه
حــــروفه أربــع قــد ركبــت فـإذا
مــا قـلـــت أول حــرف تـم باقيه

أحد مشايخ الصوفية اسمه يتكون من خمسة عشر حرفا ً فمن
هو ؟
1

2

3

4

8

9

10

12 11

14 13

15

احلروف  = 10 + 8 + 5نقيض خاص
احلروف  = 14 + 13 + 6مدته  24ساعة
احلروف  = 10 + 15 + 5 + 12قائد
احلروف  = 14 + 1 + 4 + 3شعار
احلروف  = 10 + 7 + 8 + 11نادل
احلروف  = 7 + 15 + 5 + 2 + 9 + 1نقيض القريب

اخترب ذكائك

أين
صورة
الطفل
يف
الصورة ؟
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5

6

7

أفقي
 – 1لقب أحد األئمة .
 - 2نقوم بالرقية – السباق .
 – 3وليد ( مبعثرة ) – نالعب .
 – 4قهوة – لسعه .
 – 5للنداء – أما ( مبعثرة ) – مؤمن .
 – 6ضمير منفصل – حرف مكرر – اسم علم
مذكر .
 – 7أب ( معكوسة ) – قادم ( معكوسة ) .
 – 8آلة موسيقية – ضمير منفصل .
 – 9صحابي جليل .
 – 10كثير املنة ( معكوسة ) – ثلثا دار – فضل
وأحب ( معكوسة ) .
 – 11اثنان من األلوان ( معكوسة ) – نصف
أزهر .
 – 12من شيوخ التصوف .

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

هل تعلم أن ؟

النعم اسم آخر لسورة النحل
القتال اسم آخر لسورة محمد
الغرف اسم آخر لسورة الزمر
صالح اسم آخر لسورة الشمس
املالئكة اسم آخر لسورة فاطر
العقود اسم آخر لسورة املائدة
التوديع اسم آخر لسورة النصر
املص اسم آخر لسورة األعراف
الشريعة اسم آخر لسورة اجلاثية
احلواريني اسم آخر لسورة الصف
اقتربت الساعة اسم آخر لسورة القمر
بني إسرائيل اسم آخر لسورة اإلسراء
موسى وهارون اسم آخر لسورة القصص

عجائب األرقام

111 =3 × 37 × 1
222 = 3 × 37 × 2
333 = 3 × 37 × 3
444 = 3 × 37 × 4
555 = 3 × 37 × 5
666 = 3 × 37 × 6
777 = 3 × 37 × 7
888 = 3 × 37 × 8
999 = 3 × 37 × 9
		

عمودي
 – 1ملكة تدمر – يسكنون األرض مثلنا ( معكوسة ) .
 – 2فلوسي ( معكوسة ) – إصبع .
 – 3اعترض وناقش – أدوات الطبخ .
 – 4شهر ميالدي – الرايات .
 – 5من أحكام الدين احلنيف ( معكوسة ) .
 – 6أطول من الذراع ( معكوسة ) – اعترف .
 – 7صفة تستلزم في احملاكم – أخالق .
 – 8عكس املشارق ( معكوسة ) – حيوان بري ( معكوسة ) .
 – 9من الطيور ( معكوسة ) – مجموعة سطور كتابية .
 – 10آلة موسيقية ( معكوسة ) – عكس النهايات ( معكوسة ) .
 – 11حرف مكرر – احمو وجنبوا – ضالل ( معكوسة ) .
 – 12أحد التابعني كان موجودا ً في زمن الرسول . 

احسب ...

ولد شخص قبل سنة  1936وتوفي قبل
سنة  2000وكان مجموع أرقام كل
من سنتي والدته ووفاته مساوياً
لعمره كما كانت جميع أرقام
سنتي ميالده ووفاته فردية ففي
أي سنة ولد ومتى توفي؟
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الدكتور عبد السالم احلديثي

سادة وعبيد أغنياء وفقراء أشراف ومغمورون أثر ياء ومعدمون  . . .دائن ومدين مرائي راهن وفقري مرهون

أبيض سائد وأسود مسود تلك أحوال كل األمم السالفة واحلضارات التالفة  ،من بابل وآشور إىل فراعنة مصر
من اليونان والرومان إىل أكاسرة فارس يف إيران جمتمعات من طبقات  . . .قليل سعيد سائد وكثري شقي
مستعبد حتى بزغ النور األمحدي وتنزلت رسالة العدل األبدي  . . .يف جمتمع مكة وقر يش الذي حيمل نفس
املآسي واألسقام ويقـتـرف عني الذنوب واآلثام . . .

احلدث جلل والتغيري زلزال رّج السهول واجلبال  . .تسابق العبيد واألشراف إىل اهلداية واإلنصاف  . .وما

لبث أن وقف بالل احلبشي إىل جنب أبي بكر القرشي وصهيب مع سعد وسلمان مع عمر وجاوان مع عثمان

( رضي اهلل عنهم أمجعني ) يف الصف األول ال فرق بني أسود وأبيض وال بني أصفر وأمسر الكل أمام اهلل سواء :
كُْ
{ِ . . .إَّن أَ ْ
ند اللهَِّ أَتَْق ُ
م ِ { ، } . . .إَّن َهِذِه ُأمَُّت ُ
كَرم ُ
م ِع َ
َاحَدةً وَأَنَا
َك ْ
اك ْ
م أمًَّة و ِ
َربُّ ُ
ون }  ،أصبح اجملتمع مركباً وليس خبليط  ،صهر ببوتقة العقيدة وصب يف قالب اإلميان .
كْ
م فَا ْعُبُد ِ
الواحد كل والكل واحد ِ{ :إمَّنَاَولِيُّ ُ
َرُسولُُهَوالَِّذيَن آَمُنواْالَِّذيَن . } . . .
ك ُم اهلل وَ
يا سادة يا كرام  :ال تعودوا إىل العصبية  ،وامسعوا قول املصطفى األعظم صلى اهلل تعاىل عليه وسلم { دعوها

فإنها منتنة }  ،حب قومك كما تشاء  ،وارفع من شأن قومك ما تشاء  ،حب القوم ليس بعصبية  ،ولكن ال تعينهم

على الباطل  ( ،صلى اهلل عليك وسلم يا من أرسلت رمحة للعاملني )  ،ال تقف مع قومك يف عدوان  ،أو فتنة مفرق
أو فرقة فتان  ( . .وكونوا عباد اهلل إخوانا )  . . .والسالم .
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