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ُ
وال���ط���رق ن����ا ٌر ٌ
ودم
ق���د س��ع��ـ��ى
يعرب السهـل وجي��ت��از األك��ام��ا
ال��ع��دا
وحت����دى ب���اهل���دى ج��ه��د ِ
ً
َّ
ع��ام��ا فعاما
ح��ي م��ي�لاد اهل���دى
ً
نشــيدا مستهاما
وام�ل�أ الدنيا
ُ
شعـر إىل امل��اض��ي إىل
وام���ض ي��ا
ُ
ُملتقى الوحي وذ ْب فيه احرتاما
وامحل الذكـرى من املاضي كما

وانتضى للصــــــارم الباغي ُحساما
ً
َ
جـــــنة
األرض فأضـحت
نـزل
ومس����ا ًء حتـمل ال��ب��در التماما
ً
ف���ق�ي�را ف��أت��ت
وأت�����ى ال��دن��ـ��ي��ا
ً
ويتيمــا

حي��م��ل ال��ق��ل� ُ
�ب أم��ان��ي��ه اجلساما
ه���ات ّ
رد ْد ذك��ري��ات ال��ن��ور يف

وتــبــنــى عطفه كـل اليتامى
ورع��ـ��ى األغ��ـ��ن��ام ب��ال��ع��دل إىل

ف��ن��ك األمس����ى ول��ق��ن��ه��ا ال��دوام��ا
ذك���ري� ٌ
��ات تبعث اجمل���د كما
ُ
احلسن إىل القلب الغراما
يبعث
ُ
ْ
فارتعش يا وتـر الشعــــر وذ ْب
يف ك���ؤوس العبقـريات مداما
وت��ن��ق��ل ح���ول م��ه��د املصطفى

أن رعـى يف مـرتع احل��ق األناما
ّ
ٌ
م��ـ��دن ال��ص��ح��ـ��را كما
ب��ـ��دوي
عـــــلم الناس إىل احلــشر النظاما
ً
ع����دال وأع���ل���ى م ً
��ل��ة
وق��ض��ـ��ى
ِ
ترشـد األعمى ُ
وتعمي من تعامى
ْ
نشـرت ع��دل التساوي يف ال��ورى

�د املـجـد أغانيك ِّ
الرخاما
وان��ش� ِ

زف� ْ
���ت ال��ب��ش��رى معـانيه كما

زف���ت األن���س���ام أن��ف��اس اخل��زام��ا
ّ
وجت���ل���ى ي���ـ���وم م���ي�ل�اد اهل���دى
مي�ل�أ ال���ت���اري���خ آي�����ات ع��ظ��ام��ا
واستفاضت يقظة الصحرا على

ف��ع�لا اإلن���س���ان ف��ي��ه��ا وت��س��ام��ى
ي��ارس��ـ��ول احل���ق خ��ل��دت اهل��دى
وتركـت الظلم والبغي ُحطاما
حمد ً
ً
َ
ثا
ظلما
قم جتد يف الكـون
َ
ق��ت� َ
�ل ال��ع��دل وب��اس��م ال��ع��دل قاما
ال���ع ْ
ً
ُ
���ز َل كما
وق����وى خت��ت��ط��ف

هجعة األك����وان ب��ع��ث� ً�ا وقياما
وج�ل�ا ل�ل�أرض أس��ـ��ـ��ـ��رار السما

حن���وه ال��دن��ي��ا وأع��ط��ت��ه ال��زم��ام��ا
ُ
السما
فتبــنــتــه

خيطـف الصقر من اجل��و احلماما
أمطر ال��غ��رب على ال��ش��رق الشقا

وت��ـ��راءى يف ف��م ال��ك��ون ابتساما
ٌ
ي���ـ���وم ب��ـ��ع��ث اهلل به
ج��ـ��ل
ً
أمح��دا ميحو عن األرض الظالما

فمـــعاني

ورأى الدنيا ِخ��ص��ام� ً�ا فاصطفى
ً
أمح��دا يفين من الدنيا اخلصاما
��ر ٌ
ُم ْ
س��ل ق��د صـاغه خــــــالقه

ي��ارس��ول ال��وح��دة ال��ك�برى ويا
ً
وس َ
�����د ِت ال��ظ��ل��م ال� ّ
ث����ورة ّ
�رغ��ام��ا
شاعر
خ��ذ م��ن األع��م��اق ذك���رى
ٍ
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من معاني الرســل ب� ْ
��د ًءا وختاما

احلماما
وب��دع��ـ��وى ال��س��م أس��ق��اه ِ
السلـم يف ألفاظه
َ
ِح َ
ـي ٌل تــبــتــكر امل��وت الزؤاما

وت��ـ��ق��ـ��ب��ـ��ل��ه��ـ��ا ص��ل�اة وس�لام��ا

كلمة العدد

تهنئة السيد الشيخ الدكتور
نهرو الشيخ حممد الكسنزان احلسيين
الوكيل العام لرئيس الطريقة العلية القادرية الكسنزانية
مبناسبة مولد والده السيد الشيخ حممد الكسنزان احلسيين ( قدس سره )
بسم اهلل الرمحن الرحيم

 نور على نور يهدي اهلل لنوره من يشاء 
اللهم صل على سيدنا حممد الوصف والوحي والرسالة واحلكمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
يف هذا اليوم البهي املبارك يوم اخلامس عشر من نيسان حتل علينا ذكر ى حبيبة عزيزة على قلوبنا  ،أال وهي ذكرى
مولد شيخنا وأستاذنا احلاضر بدر الكسنزان حضرة السيد الشيخ حممد الكسنزان ( قدس سره العزيز )  ،وبهذه
املناسبة الكرمية نتقدم بالتهنئة اىل كل أحبائنا من اخللفاء واملريدين وكافة املسلمني يف أحناء املعمورة  ،ونسأل
اهلل ونتضرع إليه أن ميد يف عمره املبارك وأن يدميه ظال ظليال علينا وعلى مجيع املسلمني  ،سائلني املوىل عز وجل
أن يعيدها على العراق باخلري واليمن والربكة وهو يرفل بالعز والنصر  ،إنه على ما يشاء قدير وباإلجابة جدير .
وصلى اهلل تعاىل على سيدنا حممد الوصف والوحي والرسالة واحلكمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما .

السيد الشيخ الدكتور
نهرو السيد الشيخ حممد الكسنزان احلسيين
الوكيل العام لرئيس الطريقة العلية القادرية الكسنزانية يف العامل
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قرآنيات

مشتاق هيالن
ّ
وأمعنا النظر فيه لوجدنا أن أول حرف
لو تأملنا القرآن الكريم
بدأ به هو الباء  ،والذي رقمه اثنان باجلمل الصغري من كلمة
( بسم ) وإن الكلمة اليت تتوسط القرآن الكريم هي يف
سورة الكهف ( وليتلطف ) وتتكون من سبعة حروف ،
وإن أوسط حرف فيها هو التاء والذي عدده باجلمل الصغري
أربعمائة  ،وإن آخر كلمة ختم بها القرآن الكريم هي (
الناس ) وآخر حرف فيها هو السني  ،وعدده باجلمل الصغري
ستون  ،فلو مجعنا هذه احلروف الثالثة ألول وأوسط وآخر حرف
يف القرآن لظهرت لنا كلمة ( بست ) وإن حاصل جمموعها
هو  462فالرقم اثنان للباء والستون للسني واألربعمائة للتاء
 ،وهي تعين كما يف املنجد يف اللغة واألعالم ( ّ
بس اإلبل
متلطفاً
سوقا ً
ً
ً
ّ
لينا ) و ( للناقة دعاها للحلب
بسا أي ساقها
بها ) ووردت يف القرآن الكريم يف سورة الواقعة ( و ُب َّست
ً
ُ
اجلبال َب ّس ًا ) أي ُف ّت ْ
تفتيتا  ،كما ُي ّ
فتت الدقيق املبلول
تت
ً
أيضا يعين إضعاف
 ،والتفتيت
ُ
احل ّجة وتكسريها بالرفق
واللني  ،فبجمعنا للكلمات
الثالث ( بسم  -وليتلطف -
الناس ) وكأنها تعين ( بسم
اهلل ّ
تلطف بدعوتك للناس
ّ
وضعف
إىل اهلل تعاىل ،
ّ
ّ
بالرفق واللني )
ُح ّجتهم
واجلدير بالذكر أن كلمة
( وليتلطف ) اليت تتوسط
القرآن عددها باجلمل
الصغري  565فلو َّ
بسطنا هذا
العدد إىل أبسط رقم جبمعنا
للناتج  16=5+6+5وتبسيط
العدد  16هو  ، 7=1+6وإن اسم
اللطيف باجلمل الصغري هو
 160إذ حرف األلف =  1وحرف
الالم = 30والالم الثاني =30
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وحرف الطاء = 9وحرف الياء = 10وحرف الفاء = 80فيكون
ً
وأيضا لو ّ
بسطناه لكان
الناتج ، 160=80+10+9+30+30+1
 ، 7=1+6ومعنى التبسيط هو جبمعنا الناتج وتبسيطه إىل
أبسط رقم ألن املُعتد يف علم األرقام واألعداد هو من رقم ()9-1
وإن اسم اللطيف قد ذكر يف القرآن الكريم سبع مرات ؛
ما عدا جذر اسم اللطيف  ،وهو الكلمة اليت تتوسط القرآن
( وليتلطف ) وهذا توافق عجيب مع الرقم البسيط السم
اللطيف وهو الرقم . 7
ومن معاني اسم اللطيف ما ذكره الشيخ عبد القادر اجلزائري
( رمحه اهلل تعاىل ) يف كتابه املواقف  :اللطيف  -جل جالله
  :هو الذي خيفي األشياء يف أضدادها  ،كما أخفى ليوسف عليه السالم  -املُلك يف ِّالرق والسجن وأنواع من الشر والباليا
ً
ظاهرا  ،فقال لذلك  { :إ َّن َر ِّبي َل ِط ٌ
يف مِلَا َي َشاء } .
ِ

االستغفار هو دواؤك الناجح وعالجك الناجح من الذنوب واخلطايا ،لذلك أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم باالستغفار
دائمًا وأبداً بقوله( :يا أيها الناس استغفروا اهلل وتوبوا إليه فإني استغفر اهلل وأتوب إليه يف اليوم مائة مرة).

من مثار االستغفار
هل تريد راحة البال .وانشراح الصدر وسكينة النفس
وطمأنينة القلب واملتاع احلسن ؟ عليك باالستغفار:
ك ْم َم َت ً
ك ْم ُث َّم ُتو ُبوا إ َل ْي ِه يمُ َ ِّت ْع ُ
{اس َت ْغ ِف ُروا َر َّب ُ
= ْ
اعا
ِ
ً
َح َسنا} .
هل تريد قوة اجلسم وصحة البدن والسالمة من العاهات
واآلفات واألمراض واالوصاب ؟ عليك باالستغفار:
الس َما َء َع َل ْي ُ
اس َت ْغ ِف ُروا َر َّب ُ
{ ْ
ك ْم ُث َّم ُتو ُبوا ِإ َل ْي ِه ُي ْر ِس ِل َّ
ك ْم
ً
ِلىَ
ُ
ُ
ً
ُ
ُ
َ
ِم ْد َرارا و َي ِز ْدك ْم ق َّوة إ ق َّو ِتك ْم } .
هل تريد دفع الكوارث والسالمة من احلوادث واألمن
من الفنت واحملن ؟ عليكم باالستغفار َ { :و َما َ
ك َ
ان
َ َ للهَّ
للهَّ
ان ا ُم َع ِّذ َب ُه ْم َو ُه ْم
يه ْم َو َما ك
ا ِل ُي َع ِّذ َب ُه ْم َوأ ْن َت ِف
ِ
َ َ
ُ
ُ
َي ْس َت ْغ ِف ُرون } .
هل تريد الغيث املدرار والذرية الطيبة والولد الصاحل واملال
احلالل والرزق الواسع ؟ عليكم باالستغفار ْ { :
اس َت ْغ ِف ُروا
ك ْم م ْد َراراً
ان َغ َّف ً
َ
ك ْم إ َّن ُه َ
َر َّب ُ
ك َ
ارا ُي ْر ِس ِل َّ
الس َما َء َعل ْي ُ ِ
ِ
ك ْم بأ ْم َوال َو َبن َ
ي َع ْل َل ُ
ني َو جَ ْ
ات َو جَ ْ
ي َع ْل
َويمُ ْ ِد ْد ُ ِ َ ٍ ِ
ك ْم َج َّن ٍ
ك ْم أ ْن َه ً
َل ُ
ارا }.
َ
هل تريد تكفري السيئات وزيادة احلسنات ورفع
الدرجات ؟ عليكم باالستغفار َ {:و ُق ُ
ولوا ِح َّط ٌة َن ْغ ِف ْر
يد المْحُ ْ سن َ
اي ُ
َل ُ
اك ْم َو َس َنز ُ
ك ْم َخ َط َ
ني } .
ِِ
ِ
االستغفار هو دواؤك الناجح وعالجك الناجح من
الذنوب واخلطايا ،لذلك أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم
ً
ً
وأبدا بقوله  ( :يا أيها الناس استغفروا
دائما
باالستغفار
اهلل وتوبوا إليه فإني استغفر اهلل وأتوب إليه يف اليوم
مائة مرة ) .
واهلل يرضى عن املستغفر الصادق ألنه يغرتف بذنبه
ويستقبل ربه فكأنه يقول :يارب أخطأت وأسأت
وأذنبت وقصرت يف حقك ،وتعديت حقوقك ،وظلمت
نفسي وغلبين شيطاني ،وقهرني هواي وغرتين نفسي
األمارة بالسوء ،واعتمت على سعت حلمك وكريم
عفوك ،وعظيم جودك وكبري رمحتك .
ً
ً
ً
مستغفرا ،فاصفح عين ،وأعف
نادما
تائبا
فاألن جئت
عين ،وساحمين ،وأقل عثرتي ،وأقل زليت ،وأمح خطيئيت،
فليس لي رب غريك ،وال إله سواك .

يـارب إن عظمت ذنوبي كثرة
فلقد عـلمت بأن عفوك أعظم
إن كـان ال يرجوك إال مـحسن
فبمن يـلوذ ويستجري اجملرم
مــالي إليك وسيلــة إال الرضا
ومجيل عــفوك ثم أني مسلم
يف احلديث الصحيح  ( :من لــزم االستغفار جــعل اهلل
لـه من كل هم فـرجا ،ومن كل ضيق خمرجا ،ورزقه
من حيث ال حيتسب ).
ً
ومن اللطائف كان بعض املعاصرين عقيما ال يولد له

وقد عجز األطباء عن عالجه وبارت األدوية فيه فسأل
أحد العلماء فقال :عليكم بكثرة االستغفار صباح
مساء فإن اهلل قال عن املستغفرين { َويمُ ْ ِد ْد ُ
ك ْم ِبأ ْم َو ٍال
َ
َو َبن َ
ني} .فأكثر هذا الرجل من االستغفار وداوم عليهن
ِ
فرزقه اهلل الذرية الصاحلة .
فيا من مزقه القلق ،وأضناه اهلم ،وعذبه احلزن ،عليك
باالستغفار فإنه يقشع سحب اهلموم ويزيل غيوم
الغموم ،وهو البلسم الشايف ،والدواء الكايف .
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عندما نتأمل األساليب احلديثة يف التعليم والتدريس
جند اكتشافات لعلماء عديدين يؤكدون على قواعد
حمددة يف التعليم ،فماذا عن أسلوب النيب الكريم؟...
لقد جاء النيب الكريم يف عصر انتشرت فيه األساطري وسيطرت
فيه اخلرافات على عقول البشر ،وكان العرب يتبعون أساليب
معينة يف التعليم معظمها خاطئ ،مثل التأنيب والعقاب
واالستهزاء باآلخرين ،وكانوا تأخذهم َّ
محية اجلاهلية.
لقد جاء النيب يف ذلك العصر الصعب ،كانوا يستقون معلوماتهم
من الكهان والعرافني ،ويقتنعون بكالم املنجمني املزخرف،
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وميكن القول إن األساليب العلمية الصحيحة يف التعليم
والتدريس واإلدارة مل ُتطبق إال يف العصر احلديث أي بعد وفاة
النيب الكريم بأربعة عشر ً
قرنا.
وسوف نرى من خالل هذه املقالة كيف أن أسلوب النيب الكريم
يف تعليم أصحابه يتوافق مع أحدث النظريات التعليمية اليت
يؤكد صحتها عدد كبري من العلماء اليوم.

من أهم األساليب احلديثة املتبعة يف تدريس الطالب وجلميع
املراحل هو التدرج من العام إىل اخلاص .فاملعلم الناجح يبدأ مع
طالبه باملعلومات العامة ً
أوال ثم يتدرج حنو املعلومات اخلاصة
واحملددة.
ً
فمثال عندما نريد تدريس الطالب علم الفلك نبدأ معه باحلديث
عن الكون وأجزائه واجملرات والنجوم واجملموعة الشمسية
وغري ذلك من املعلومات العامة .ثم حندثه عن توسع الكون
واالنفجار الكبري ومستقبل الكون ،ثم حندثه عن الثقوب
السوداء وما حيدث من عمليات دقيقة بداخلها ،ثم حندثه عن
االنفجارات النجمية والتفاعالت النووية فيها وغري ذلك من
املعلومات الدقيقة.
أي أن التعليم يبدأ من العام حنو اخلاص ،والعجيب أن النيب
الكريم عليه الصالة والسالم قد اتبع هذا األسلوب يف مجيع
تعاليمه .فهذا هو سيدنا جندب بن عبد اهلل رضي اهلل عنه يقول:
(كنا مع النيب صلى اهلل عليه وسلم وحنن فتيان حزاورة "أي
قاربنا البلوغ" ّ
فتعلمنا اإلميان قبل أن نتعلم القرآن ،ثم تعلمنا
ً
إميانا) [رواه ابن ماجة].
القرآن فازددنا
وينصح بهذا األسلوب علماء الربجمة اللغوية العصبية ،فهم
ً
دائما على أنك ً
بدال من أن تهدد التلميذ أو املوظف أو
يؤكدون
ابنك  ...بالعقاب وتشغل تفكريه بتخيالت وخماوف هو بغنى
عنهاً ،
بدال من ذلك يفضل أن متأل دماغه بالتفاؤل وأن تبشره
ً
ً
إجيابيا يستطيع
إنسانا
باخلري والثواب ،فإن ذلك سيجعله
استثمار وقته بطريقة مفيدة.
لو تأملنا أحاديث النيب األعظم عليه صلوات اهلل وسالمه
لوجدناها تزخر بالتعاليم اإلجيابية ،فمن منا ال يذكر حديث
أولئك السبعة الذين يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله ،ومن
منا ال يذكر احلديث الشهري الذي حيمله كل داعية بقلبه:
(يسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفروا) [البخاري ومسلم].
لقد كان النيب الكريم صلى اهلل عليه وسلم يثين على
املؤمنني ويشجعهم يف كثري من املواقف ،وكان يتجنب
ً
رجال قد أخطأ فال يسميه
االنتقادات املباشرة ،فعندما يرى
ً
أقواما فعلوا كذا وكذا ،)...وهذا
بامسه بل يقول( :ما لي أرى
من أرقى األساليب يف فن اإلدارة احلديث [.]1
من أسس النجاح يف احلياة أن يكون لديك أولويات حتددها
بوضوح ،أو أهداف واضحة حتددها حسب أهميتها .فاإلنسان
الناجح يستطيع وضع إسرتاتيجية واضحة حلياته وما هي
اخلطوات اليت ينبغي عليه القيام بها أو االهتمام بها ً
أوال.
هذا األمر ضروري لكل إنسان يريد النجاح يف الدنيا ،ولكن
النيب الرحيم عليه الصالة والسالم يريد لنا لنا النجاح يف الدنيا
واآلخرة! ولذلك جند هذا األسلوب التعليمي يف ترتيب األعمال
ً
كثريا يف تعاليم
حسب أهميتها ،جند هذا األسلوب يتكرر
سيد البشر عليه الصالة والسالم.
فمن منا ال يذكر ذلك الرجل الذي طلب من النيب صلى اهلل عليه
وسلم أن خيربه بأحب األعمال إىل اهلل تعاىل ،فقال له( :الصالة

على وقتها ،ثم بر الوالدين ،ثم اجلهاد يف سبيل اهلل) [رواه البخاري
ومسلم] .وهنا نالحظ أن الرسول الكريم قد وضع أولويات أمام
هذا الرجل ليكون اهتمامه أكثر.
يؤكد علماء التعليم اليوم أن أفضل أسلوب للتعلم هو األمثلة،
ً
ً
شيئا يرتسخ يف ذاكرته وال
إنسانا
أي أنك إذا أردت أن تعلم
أبدا فعليك أن تضرب له ً
ينساه ً
ً
تشبيها ،وسوف تنطبع
مثال أو
املعلومات يف ذهنه ،ولكن ملاذا هذا األسلوب؟
لقد اكتشف العلماء أن ذاكرة اإلنسان تستخدم هذا األسلوب
يف التذكر ،فأنت عندما تشم رائحة معينة قد تذكرك مبوقف
قديم حدث معك وارتبط بهذه الرائحة .وعندما تسمع أغنية فإنك
تتذكر على الفور ذلك املوقف الذي مسعت فيه هذه األغنية منذ
سنوات طويلة ....وهكذا.
ولذلك فإن العلماء يؤكدون على ضرورة استخدام هذا األسلوب
يف التعليم ،وهذا ما فعله نبينا عليه الصالة والسالم يف معظم
أحاديثه .فقد كان ينتظر الفرصة املناسبة ليوجه النصيحة
ويربطها بتشبيه يقرب فهمها لألذهان.
وكلنا يتذكر ذلك احلديث عندما قال النيب الكريم( :أرأيتم
لو أن ً
نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم مخس مرات ،هل
يبقى من َدرنه "أي وسخه" شيء؟ فكذلك مثل الصلوات اخلمس
ميحو اهلل بهن اخلطايا) [البخاري ومسلم].
ما أكثر األحاديث النبوية الشريفة اليت جاءت على شكل حوار
ً
حديثا ،وهو أن
تعليمي ،هذا األسلوب يؤكده علماء النفس
احلوار التعليمي مهم ً
جدا لرتسيخ املعلومات أثناء التعلم وجعل
ً
تشويقا ومتعة ومشاركة من قبل املتعلمني.
الدرس أكثر
ولو تأملنا كتاب اهلل تعاىل وجدنا هذا األسلوب يف معظم
صفحاته ،ويكفي أن نعلم بأن كلمة ُ
(قل) تكررت ي القرآن
 332مرة .وبنفس هذا العدد تكررت كلمة (قالوا) أي  332مرة،
وهاتني الكلمتني تستخدمان للحوار والنقاش واجلدال.
ولذلك فقد استخدم حبيبنا حممد صلى اهلل عليه وسلم هذا
األسلوب احلواري يف كثري من أحاديثه ،فعلى سبيل املثال،
يسأل النيب أصحابه
فيقول( :أتدرون من املسلم)؟
قالوا :اهلل ورسوله أعلم.
قال( :املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده).
ثم قال (أتدرون من املؤمن)؟
قالوا :اهلل ورسوله أعلم.
قال( :املؤمن من أمنه املؤمنون على أنفسهم وأمواهلم).
ً
كثريا يف كالمه عليه الصالة
وهذه األساليب تكررت
والسالم .وإن دل على شيء إمنا يدل على أن كل كلمة نطق
بها هذا النيب األمي هي احلق ،وأن تعاليم اإلسالم صاحلة لكل
ً
وأخريا ندعو بدعائه صلى اهلل عليه وسلم( :اللهم
زمان ومكان،
إني أعوذ بك من علم ال ينفع ،ومن قلب ال خيشع ،ومن نفس ال
تشبع ،ومن دعوة ال ُيستجاب هلا) [رواه مسلم].

التصوف اخلالص منهج أصيل ومبدع
د .حممد أمحد عبد القادر

12

إن التصوف ظاهرة روحية عاملية ،طاملا كان هناك دين يقدس
وطقوس تؤدى ،فالتصوف _ أو ما يقوم مقامه يف الثقافات
االخرى _ ما هو إال تعميق للتجربة الروحية اليت يسلكها
االنسان املتدين .
إن املصادر الشيعية حتاول وصل التصوف بالتشيع اعتزازا،
بينما حتاول املصادر السنية املعادية للتصوف ربطه بالتشيع أو
بأحدى الفرق الباطنية استهجانا ،وأن جتعل منبته الكوفة اليت
منها نشأت _ يف رأي خصوم الشيعة _ االهواء والبدع لكثرة ما
كان فيها من ملل وحنل .
ً
ً
ولقد شغل البحث يف مصادر التصوف جزءا كبريا من الدراسات
احلديثة سواء بالنسبة للمستشرقني أو الباحثني املسلمني.
ومثة ظاهرة هامة ميكن أن نستشفها من بني كل تلك
الدراسات ،أال وهي صعوبة الفصل بني « دراسة التصوف » و
«املوقف» من التصوف .فمن أراده غريبا عن االسالم حاول رده
اىل مصدر أجنيب :هندي أو فارسي أو مسحي أو يوناني ،من
تعاطف مع التصوف وتبنى قضاياه التمس له أصال اسالميا
يف القرآن والسنة وسرية كبار الصحابة  .وهكذا اقرتنت
معظم االحباث يف التصوف مبوقف منه تأييد أو ادانة  ،ويبلغ
هذا املوقف حدته يف االستقطاب وذروته من التنافر بني املوالة
اليت تبلغ درجة التقديس ،واالدانة اليت تصل اىل حد التكفري
كما هو بالنسبة لشخصية مثل احلالج .
ان يف التصوف (يف ذاته) من عناصر االجياب والقوة ما جيعل
له مشايعني من أتباعه ،ومتعاطفني من غري أتباعه ،كذلك
فيه أو يف بعض صوره من عناصر السلب والضعف ما جيعل له
منكرين ومعارضني من غري أتباعه ،وغري مستطيعي الدفاع
عن بعض مظاهره _بل منكروها _ من أتباعه .فلقد كان
االمام أمحد بن حنبل (ت 241ه) شديد االنكار ملا جاء به التصوف
وما جاء يف أقوال الصوفية من البدع .ويذكر ابن كثري أن سبب
كراهية أمحد لصحبة الصوفية أن يف كالمهم عن التقشف
وشدة السلوك ما مل يرد به شرع ،ومن التدقيق وحماسبة النفس
ما مل يأت به أمر .
ويف اجلانب املقابل جند شيخ الطائفة أبا القاسم اجلنيد بن
حممد (ت 297ه) يثور ثورة عارمة حني يقول أحد جلسائه :
ان أهل املعرفة باهلل يصلون اىل ترك احلركات من باب الرب
والتقوى  ،فريد أبو القاسم اجلنيد :ان هذا قول قوم يقولون
باسقاط األعمال وهذه عندي عظيمة  ،والذي يسرق ويزني
أحسن حاال ممن يقول هذا.
هذا موقف واحد من أتباع التصوف بل واحد من كبار مشاخيهم
ينكر سلوكا يلجأ اليه بعض الصوفية .
وهكذا جند أن الصوفية أنفسهم يقومون بعملية نقد ذاتي
حيث يضعون احلدود واالسس ،ومن خالل ذلك يتضح من هو
داخل يف اطارها ومن هو خارج عليها .
يذكر السراج الطوسي (ت 378ه) أن الغالطني يف التصوف
ينقسمون اىل ثالث طبقات :فطبقة منهم غلطوا يف االصول،
من قلة أحكامهم ألصول الشريعة  ،وضعف دعائمهم يف
الصدق واالخالق  ،وقلة معرفتهم بذلك ،كما قال بعض
املشايخ  :امنا حرموا الوصول لتضييع االصول .وطبقة ثانية

منهم غلطوا يف الفروع  ،وهي االداب واالخالق واملقامات
واالحوال واالفعال واألقوال _ فكان ذلك من قلة معرفتهم
باالصول  ،ومتابعتهم حلظوظ النفس ومزاج الطبع  ،النهم مل
يدنوا ممن يروضهم وجيرعهم املرارات ويوقفهم على املنهج الذي
يؤديهم اىل مطلوبهم .فمثلهم يف ذلك كمثل من يدخل بيتا
مظلما بال سراج ،فالذي يفسده أكثر مما يصلحه وكلما
ظن أنه قد ظفر جبوهر نفيس مل جيد معه إال خزفا خسيسا النه
مل يتبع أهل البصرية الذين مييزون بني االشباه واالشكال
واالخالق واالجناس ،فعند ذلك يقع هلم الغلط ،ويكثر منهم
اهلفوة والشطط .
والطبقة الثالثة كان غلطهم فيما غلطوا فيه زلة وهفوة ال علة وجفوة.
فاذا تبني ذلك عادوا اىل مكارم االخالق ومعالي االمور .وكل طبقة
من هذه الطبقات الثالث على أحوال شتى من التفاوت واالرادات واملقاصد
والنيات  .فمن غلط يف األصول فال يسلم من الضاللة  ،وال يرجى لدائه
دواء إال أن يشاء اهلل ذلك .والغلط يف الفروع أقل آفة وان كانت بعيدة من
االصابة .
وإذا كان التصوف _ من خالل النقد الذاتي _ مطهرا نفسه
بنفسه ،فان من ثـمار ذلك ان قامت نظريات يف التصوف ال
تشوبها شائبة ابتداع  ،حمافظة على أصالتها ونقائها.
وثـمة مسألة هامة ينبغي االشارة اليها قبل تناول احدى نظريات
التصوف اخلالص وهي ما مدى ذلك التعارض _الذي يصل اىل
حد التناقض _ بني التصوف كسلوك عملي وذلك هو االصل
يف منشئه وقيامه وشيوع بعض االجتاهات النظرية فيه  .ويف
جمال تفسري مثل ذلك التعارض نالحظ ان التناقض _ان كان
ثـمة تناقض _ مسة متيز النسق الفلسفي سلوكا وفكرا .
ويتضح النسق األصيل من التناقض يف التصوف  ،االجتباء
واالجتهاد ،التوكل واجلهاد ،قوم آمنوا باجلرب اىل حد أن جعلوا
أنفسهم كريشة يف فالة تذروها الرياح بني يدي املقادير،
ولكنهم مع ذلك أصحاب اجلهاد األكرب  :جهاد النفس  .وقد
ترتب على هذا النسق من التناقض عندهم أن اختذت االلفاظ
واملصطلحات معاني خمالفة ملعناها املألوف ،بل أنهم ميجدون
ما اصطلح الناس أن ينفروا منه وأن يستهجنوه كالعبودية
والفقر ومخول الذكر  ،ويف عبارات هلم مثل :العبودية شهود
الربوبية ،من أراد احلرية فليصل اىل العبودية وهكذا.
ومن ناحية أخرى نالحظ أن ذلك التعارض املزعوم ليس له من
أساس عندهم ،إذ أن العقل وان كانت ثورة الصوفية عليه
عارمة اال أنه ظل _عند كثري منهم نرباسا يضيء ويعصم من
زلل االهواء .بناء على ذلك ندرك أن التصوف مل خيل من أساس
نظري جعله يندرج يف اطار (الفكر) االسالمي بالرغم من
كونه جتربة سلوكية معاشة .وال نعين باجلانب النظري يف
التصوف انه من الضروري أن يصري (اجتاها) فلسفيا ،بل نعين به
اجلانب النظري الذي يكمل التجربة السلوكية وال يتعارض
معها .لقد انعكس السلوك عند الصوفية اذن على الفكر،
والعمل على النظر ،والبد أن يصبح السلوك العملي (موقفا)
حمددا ازاء احلياة وإزاء الوجود .لقد اجتمع الصوفية على موقف
موحد اذ تبنوا (الروح) كمبدأ يفسر حقيقة الوجود يف جمال
النظر ،كما تبنوا القيم الروحية كمسلك يف جمال العمل..
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ملف العدد

ما أسعدنا بهذه املناسبة العطرة  ،ذكرى والدة السيد الشيخ الغوث حممد
الكسنزان احلسيين قدست أسراره العزيزة  ،فما أن انتصف شهر نيسان
اخلري حتى ّ
تفتح برعم من الشجرة النبوية الطاهرة والدوحة احلسينية
املباركة  ،وجتدد نور الوصف وأزهر بيت الوحي وتعطر ذكر الرسالة
وأينعت ثـمار احلكمة  ،وابتهجت قلوب أهل اهلدى واملعرفة باهلل

ملف العدد
وهي ترى ُغ ّرته النورانية  ،ولد يف قرية كرمية
أكرمها اهلل تعاىل بوالدة آبائه وأجداده
الصاحلني فيها من قبل والذين طبقوا اآلفاق
شهرة وفضال وكرامة وعلما  ،فمشاهدهم
ً
تربكا
ومقاماتهم وآثارهم فيها يزورها الناس
بهم  ،فهم آل الرسول األكرم ّ
صلى اهلل تعاىل
عليه وسلم  ،وهم مشوس األكوان  ،وشرف
الزمان واملكان  ،ومصابيح الدياجي احلوالك ،
والناشلون لكل غريق وهالك  ،وهم األقطاب
املتصرفون  ،وهم األئمة اجملتهدون  ،وهم
الشفعاء يف احملشر  ،وهم السقاة على حياض
الكوثر  ،وهم أمانة اهلل لدى كل مؤمنة ومؤمن
 ،وهم وصية النيب إىل كل مسيء وحمسن ،
قد أنزهلم احلبيب املصطفى صلى اهلل تعاىل
عليه وسلم من نفسه منزلة السويداء والسواد
ّ ،
وأحلهم من صميم قلبه بني الشغاف والفؤاد
 ،وحباهم باملدد واإلمداد  ،وهيأ هلم دواعي
االستعداد  ،وبذل هلم خالص الدعوات اجملابة
 ،وسأل اهلل فيهم أن حيرمهم على النار فأجابه
 ،فنشأ وتربى يف هذا البيت الديين الصويف ،
الذي أضاف إىل طباعه وأخالقه النبيلة ً
نورا
على نور  ،حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعني سنة
 ،جلس على سجادة مشيخة الطريقة العلية
ً
كابرا
القادرية الكسنزانية بوصية من أبيه
عن كابر إىل جده حامل لواء العز األعلى
ومالك أزمة اجملد األسنى فخر الطريقة وعني

قالدتها حضرة الرسول األعظم سيدنا حممد
صلى اهلل تعاىل عليه وسلم  ،فذاع صيته
وكثر أتباعه حتى ال تكاد ختلو مدينة يف
العامل إال وهلم فيها أثر وصيت  ،وما ذاك إال ألنه
ختلق خبلق جده العظيم  ،واتبع سرية جده
املصطفى صلى اهلل تعاىل عليه وسلم قوال
وفعال وحاال ملا وجده اليتيم فأوى به  ،ووجده
الضال فاهتدى به  ،ووجده العائل فاغتنى به ،
وفتح باب الطريقة على مصراعيه حني جعل
ً
ركنا من
األمر باملعروف والنهي عن املنكر
أركانها ومن أقواله  :باإلرشاد تفرض الفرائض
 ،فاتسعت رقعة الطريقة وبان منهجها الروحي
املقيد بالقرآن العظيم والسنة النبوية الشريفة
لكل ذي عينني  ،ولكل من كان له قلب أو
ألقى السمع وهو شهيد  ،فارتوى من منري منهلها
ّ
وجينب
الذي يوصل إىل كل خري وفضيلة ،
ِمن كل شر ورذيلة القاصي والداني من الناس
 ،على اختالف قومياتهم ومذاهبهم وطوائفهم
 ،إذ ال فرق بينهم إال بالتقوى  ،فصار الصادق
منهم واملخلص يستمد من طريقته العلوم
الروحية واملعارف الربانية اآلخذة باألرواح إىل
ً
فهنيئا للمغرتف من منهله
رحاب اهلداية ،
العذب الصايف املتصل مبنبع جده املصطفى
األعظم رسول اهلدى والسالم صلى اهلل تعاىل
ً
وهنيئا ملن بايعه واشرتى من اهلل
عليه وسلم ،
تعاىل الرضوان واألجر العظيم والغفران .
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وبهذه املناسبة العطرة تنادى اخللفاء واملريدون واحملبون لالحتفال بهذه املناسبة العزيزة على قلوبهم
وقلوب احملبني يف مجيع التكايا الرئيسية ومنها التكية الرئيسية يف حمافظة السليمانية حيث
أقيم احتفال كبري افتتح بآي من الذكر احلكيم ثم بأبيات من الشعر للدكتور عبد السالم بديوي
مسؤول مكتب اإلعالم واإلرشاد للطريقة قال فيها :
ُخ َ
ُ
��ل ُ
مح���د
اخل��ل��ي��ق��ة أ
اإلل����ه ع��ل��ى
��ع
ِ
ِ
َ

ُخ َ
محُ��م ُ
���ل ُ
ّ
��د
ّ���وة ل��ل��ح��ي��اة
���ع ال���ن���ب ِ

َخ ْ
���ت ُ
ِ��ه
���م ال���والي���ة حن��ت��ف��ي ب��ب��ه��ائ ِ

ُ
ُ
ُ
األس��ع��د
واإلم������ام
ال����ع����وارف
ب����اب
ِ

َّ
َ
ال���وج���ود س��ن��اؤ ُه
أط����ل ع��ل��ى
ي����وم
ِ

ُ
ُ
ج�����ود
وامل����آث����ر أ
امل����ك����ارم
ي�����وم
ِ
َِ

ِ����ر أس������رار ُ
ال���والي���ة س ُّ
ال��ن��ه��ى
ن����و ُر
ِ
ِ
َ

َع ُ
ال���س ْ
إل���ي���ه ُ
���ؤدد
��ي�ن اهل��ن��ا ي��رن��و
ِ

ُ
ِ��ه
ش��ي��خ��ي أب����و ُن��ه��رو
وح��ي��د زم��ان ِ
َ

ُح ُ
��ت ِّ
��ل��و ال��ش��م��ائ��ل ب��ال��ن��دى ُم َ
��ف ُ
��رد
ِ

ب��اجل�لال��ة ُ
ٌ
ٌ
وال��ت��ق��ى
م��ه��ي��ب
���خ���م
َف
ِ

َ
ٌ
ُ
����ت����و ُ
ِّ
دد
���ي���د ُم
ِ����ن ّس
زي�����ن احمل����اس ِ

ش��ي��خ��ي أب����ا ن��ه��رو ُف َ
���دي���ت ف��إن��ن��ا

َ
��وع ُ
اس��ت��ط��ال املَ ْ
أس���رى َ
ِ��د
ق���د
ال��ع��ن��ا َو ِ
َ

ش��ي��خ��ي أب���ا ُن���ه���رو أ ْ
���ن���ا ّ
غ���ث َ
إن��ن��ا
َ

َب َ
َ
ُ
���ل ٌ
ُ
��رش��د
وال ُم
���د ُي���ه���ان وأن�����ت ٍ

وألقيت بعدها الكلمات والقصائد وطرزت باملدائح النبوية الشريفة  ،وأظهرت معامل الزينة
والفرح بهذه املناسبة  ،واختتم احملتفلون احتفاهلم هذا باالبتهال إىل اهلل تعاىل يف أن ميد يف عمر
الشيخ ومينحه الصحة والعافية ويدميه ظال ظليال للسالكني وطاليب طريق احلق  ،وميكن له
ما مكن لعباده الصاحلني وأوليائه املقربني .
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جوانب من االحتفالية

ملف العدد
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ملف العدد
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ملف العدد
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قادريات
َّ
قم من مكانك قبل جميءالسيل  ،سيل املوت ُّ ،
يتعداك إىل غريك .
خيصك بغرق ال
حكي عن بعض الصاحلني أنه قال  :كنت أسيح يف بعض اجلبال وأنا أذكر املوت
وأبكي  ،فتعبت  ،فجلست أسرتيح ساعة  ،فما استقر بي املكان حتى ظهر لي شيخ بهي
وقال  :قم وعد إىل ما كنت عليه  ،فإن املوت مل ينم ثم ولىّ عين ُمهروال .
يا مريد للحق  :ال فالح لك ويف قلبك حمبة خملوق أو بغضه  ،الصادق ّ
املوحد ال حيب وال
يبغض  ،ولكنه إن أحب فبالشرع وإن أبغض فبالشرع  ،يعادي يف
اهلل ويصادق يف اهلل .
ّ
 جاء رجل إىل اإلمام الشافعي ( رمحة اهلل عليه ) فسلم وجلس ،
فقال له ألك حاجة ؟
فقال  :ال  ،إمنا رأيتك وحدك فأردت أن أؤنسك .
فقال له  :قم فإن املؤمن ال يكون وحده  ،كيف يكون املؤمن وحده
وهو ذاكر لربه عز وجل  ،مشاهد له بعيين قلبه .
هلل عز وجل عليك نعم كاجلبال الرواسي  ،منها ما تراه واملعظم
ال تراه  ،منها ما تعلمه واملعظم ال تعلمه  .اشتغل بذكره وشكره
يف ليلك ونهارك بظاهرك وباطنك بقلبك وقالبك يف قيامك وقعودك
ويف مجيع تصرفاتك  .إني أخاف عليك من زوال النعم وجميء النقم
عقوبة لك  .كيف ال تشكر اهلل تعاىل على ما عندك من نعمة
وتصرفها يف معاصيه ؟.
َ
ُ
نفسك داهيتك َ ،
ظلمتك  ،حجابك ُ ،بعدك  ،قيدك  ،طردك ،
َّ
شؤمكَّ ،
حتيل يف اخلالص منها وقد ختلصت من كل شر وبدعة .
أنت َ
ك َدر وهو َصفا  ،أنت قساوة وهو رمحة  ،ما دمت مع اخللق
فأنت مع النفس  ،وما دمت مع النفس فبينك وبني ربك حجب وستور
ومسافات .
4عليك بكثرة العبادة والطاعة هلل عز وجل وال سيما قيام الليل
ً
فإنه جيمع لك ً
كثريا  ،أكثر من السجود واملناجاة هلل عز وجل
خريا
ً
ساجدا .
فيه  .أقرب ما يكون العبد من اهلل إذا كان
ً
ِّ
سلم زمامك إىل ربك عز وجل  ،وسله أن يرضاك عبدا  ،أسلك طريق
العبودية  ،والتزم بشروطها حتى جيعلك من الذين قال يف حقهم ِ ( :إ َّن
س َل َك َع َل ْيه ْم ُس ْل َط ٌ
َادي َل ْي َ
ان ) .
ِعب ِ
ِ
قضى عليك فارض بقضائه  ،وابتالك فاصرب على بالئه  ،أنعم
عليك فاشكره على نعمائه  ،أمرك فامتثل أمره  ،نهاك فانته عن نهيه ،
حرم على لسان ظاهرك ولسان باطنك لَ
قسم لك فاقنع بقسمه ِّ ،
مِ
وكيف ؟
َّ
4إذا ُتبت وأخلصت يف توبتك  ،وثبت عليها  ،وعملت بشرائطها نقلك من العوام إىل اخلواص ،
من أهل الدنيا إىل اآلخرة  ،جيعلك من أهل مناجاته  ،من املستأنسني به  ،املستوحشني من
غريه .
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احلديث الثالث

عن أبي الدرداء رضي اهلل تعاىل عنه  ،قال  :خطبنا
رسول اهلل صلى اهلل تعاىل عليه وسلم يوم اجلمعة ،
فقال  :أيها الناس توبوا إىل اهلل قبل أن متوتوا  ،وبادروا
باألعمال الصاحلة قبل أن تشغلوا  ،وصلوا الذي بينكم
وبني ربكم تسعدوا  ،وأكثروا الصدقة ترزقوا  ،وأمروا
باملعروف حتصنوا  ،وانهوا عن املنكر تنصروا  .أيها الناس
ً
ذكرا  ،وأحزمكم
إن أكيسكم أكثركم للموت
ً
استعدادا  ،أال وإن من عالمات العقل التجايف
أحسنكم له
عن دار الغرور  ،واإلنابة إىل دار اخللود  ،والتزود لسكن
القبور  ،والتأهب ليوم النشور .

( من مخطوطة مديرية اآلثار العامة ) برقم ( ) 31260
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تراكيب روحية :
ثـم��ة جان��ب يف اللغ��ة ،مل ّ
ّ
يهتم به علم��اء اللغة ،هو ان ّللغ��ة عالقة بالكون واملوجودات بوس��اطة
اإلنسان  ،وإن وجود اإلنسان شرط اساس لتتم هذه العالقة .

الداللة الروحية

يف اللغة العربية
الدكتور حسن منديل حسن العكيلي

إن املطل��ع عل��ى كت��ب األذكار واألدعي��ة ،جي��د أن النيب حممد
ً
تأثريا
صل��ى اهلل عليه وس��لم قد أكد على أن لبع��ض الرتاكيب
ً
ً
س��لطويا على اجلوانب املادي��ة لدى اإلنس��ان ،وأن ترديدها
روحي��ا
ش��رط على املسلم حبس��ب املواقف واحلاالت النفس��ية اليت متر به،
فه��ي توقف الب�لاء وتنزل الرمح��ة وتفتح اخلريّ ،
علمه��ا اهلل تعاىل
ّ
لنبيه الكريم صلى اهلل عليه وآله وسلم كاإلستعاذة والبسملة
واحلوقل��ة واحلس��بلة والتكب�ير والتس��بيح وغ�ير ذل��ك  ،وعلى
ً
ً
قائما يف صالته بإلقاء مسع وشهود
مؤمنا بها (
اإلنسان أن يكون
قلب ،وحضور عقل ،ومجع هم ،وصحة تيقظ  ،وحسن إقبال ،وتد ّبر
كالم … ).
إن لإلس�لام مرجعية ال بد للمس��لم من االلتزام بها والسيما الذكر
الدائ��م ،فق��د خلق اإلنس��ان ليعب��د اهلل تع��اىل  ،وللغة اث��ر مهم يف
ً
مس��بحا له ،قال
ذل��ك فمث�لا إن النظام الكوني خلق��ه اهلل تعاىل
تعاىل ( أمل تر أن اهلل يس��بح له من يف الس��موات واألرض )  ،ولكي
ال يك��ون اإلنس��ان نك��رة يف نظام الك��ون هذا علي��ه االلتزام
بالتسبيح وهكذا سائر مرجعيات الدين اإلسالمي.
الس�لام  ( :عجبت ملن ُبل��ي بأربع كيف
ق��ال اإلمام الص��ادق عليه ُ
بأمر كيف ال يقول ( :ما ش��اء
عج��ب
أ
يغف��ل ع��ن أربع ،عجبت ملن
اهلل ال قوة إال باهلل)  ..وعجبت ملن خاف ٍ ً
قوما كيف ال يقول ( :حسيب
اهلل ونعم الوكيل )  ..وعجبت ملن خاف من ْ
مك ٍر مكر به كيف
ال يق��ول ( :أف��وض أمري إىل اهلل  ) ..وعجبت ملن أصابه ٌّ
غم أو كرب
كيف ال يقول (:ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظاملني)
ً
ً
فطن��ا ان ينتهي إىل صياغة
مؤمنا ،
ميكن لل��دارس هنا إذا كان
مفه��وم واض��ح ّ
مط��رد يف مجي��ع احل��االت ه��و أن ه��ذه الرتاكيب
مفاتي��ح مل��ا يف الغيب مم��ا خلق اهلل تع��اىل ذلك أن العلم��اء أثبتوا
ً
ً
وعقال أن للغيب س��لطة عل��ى الظاهر ،يق��ول الفخر الرازي (
نقال
أم��ا الروحانيات فإمنا حيصل تكوينها وخروجها إىل الفعل دفعة،
ً
شبيها حبدوث احلرف الذي
ومتى كان األمر كذلك كان حدوثها
ال يوجد إال يف اآلن الذي ال ينقسم فلهذه املشابهة مسيت نفاذ قدرته
ً
مس��تول
وأيضا ثبت يف عامل املعقوالت أن عامل األرواح
بالكلم��ة،
ٍ
عل��ى عامل األجس��ام ،وإمنا هي املدبرات ألمور ه��ذا العامل كما قال
تع��اىل ( :فاملدبرات أم��را) )  .فقوله ( :أعوذ بكلم��ات اهلل التامات)
اس��تعاذة م��ن األرواح البش��رية ب��األرواح
العالي��ة املقدس��ة الطاه��رة الطيب��ة يف
دف��ع ش��رور األرواح اخلبيث��ة الظلماني��ة
الكدرة ،فاملراد بكلمات اهلل التامات،
تلك األرواح العالية الطاهرة) .
وج��اء يف حتف��ة الذاكري��ن ع��ن الن�بي
حمم��د صل��ى اهلل عليه وآله وس��لم  :من
قال  ( :ال حول وال قوة إال باهلل  ،كانت له
دوا ًء من تس��عة وتسعني دا ًء أيسرها َ
اهل ُّم)
ً
ً
مهوال قال ْ :
حس��بُنا
وأم��را
وإن توق��ع بال ًء
اهلل ونعم الوكي��ل على اهلل توكلنا ،
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وإن أصابت��ه مصيب��ة قال ( :إن��ا هلل وإنا إليه راجع��ون)  ..وإن
أخذه إعياء من ش��غل أو طلب زيادة قوت ،فليس��بح اهلل عند
ً
ً
ثالثا وثالثني،
ثالثا وثالثني وليحم��د اهلل
نومه كل ليل��ة
ً
ً
ً
أربع��ا وثالث�ين  ..وإن خ��اف س��لطانا  ،أو ظاملا قال
وليك�بر
ً
ُّ
 :اهلل أك�بر  ،اهلل أك�بر  ،اهلل أع��ز من خلق��ه مجيعا  ،اهلل
وأحذر … الله��م كن لي ً
ش��رهم َّ
ّ
أع��ز مما أخ��اف ْ
جارا من ِّ
جل
ّ
ُ
ُ
ثن��اؤك  ،وعز جارك وال إله غ�يرك  ،ثالث مرات ..وعند الفزع
يق��ول ( :أعوذ بكلمات اهلل التامة من غضبه وعقابه وش��ر
عباده وم��ن همزات الش��ياطني وأن حيض��رون )  ،وغري ذلك
من األقوال الكثرية لكل ّ
ش��دة أو وضع نفس��ي أو خوف أو
مصيبة قول خاص بها  .حتى األمور اليسرية  ،فعلى املسلم أن
ً
يق��ول (ك��ذا) إذا لبس ً
جديدا  ،وإذا دخل الس��وق أو خرج
ثوبا
من��ه يق��ول (كذا) … وإذا رأى يف ماله أو ُيف نفس��ه أو غريه ُما يعجبه
ً
رقيقا وإذا أتي مبولود ّأذن يف أذنه حيث
يقول كذا ،وإذا اشرتى دابة أو
والدته ويقول كذا ،وإذا رأى ما حيب وما ال حيب ..وإذا رأى أخاه املسلم
يضح��ك ،وإذا مس��ع ماُ يك��ره ،وإذا عطس فليق��ل  :احلمد هلل على
كل ح��ال  ،وإذا َّ
طنت أذنه  ..وإذا خدرت رجله ،وإذا غضب  ..وغري ذلك
من األحوال النفسية واملادية اليت يتعرض هلا اإلنسان.
ويالح��ظ أنهم يربط��ون هذه األق��وال باألع��داد فالتس��بيح ً
مثال ثالث
ً
أيضا  ،فزيادتها
وثالث��ون مرة ،مما يدلك على أن لألعداد داللة روحية
ً
أيض��ا  ،ذلك إن لكل عدد داللة روحية
ال تع�ني زيادة التأثري ونقصها
وهلذا علم وكتب وعلماء متخصصون.
ف��كأن هلذه العبارات قوة أو س��لطة علينا ،والس��يما القرآن الكريم
يقول الشيخ ابن عربي أنه رأى سورة ياسني على هيئة رجل يدفع عنه
املوت عندما غشي عليه  ،ويف كتب التفسري يذكر املفسرون السور
كأنها أرواح عاقالت ،أو أشياء هلا قوة حتمي اإلنسان من الضاللة .
ول��دى املتصوفة لكل قط��ب منهم عبارة أو آية قرآني��ة يرددها وحييا
بها ،يس��مونها (اهلجري) .يقول الش��يخ ابن عربي رمحه اهلل  :اهلجري هو
الذي الزم��ه العبد من الذكر ،كان الذكر م��ا كان ،ولكل ذكر
نتيجة ال تكون لذكر آخر  ،وإذا عرض اإلنسان على نفسه األذكار
اإلهلية ،فال يقبل منها إال ما يعطيه اس��تعداده ّ
فأول فتح له يف الذكر
قبوله له ثم ال يزال يواظب عليه مع األنفاس  ،فال خيرج منه نفس��ه يف
يقظة وال نوم إال به الستتاره فيه ومتى مل يكن حال الذاكر على هذا
فليس هو بصاحب هجري ) .
ً
بعضا من هذه العبارات اليت هلا حرمة أو قدس��ية
ولضيق املقام س��أتناول
يف اإلس�لام ،ال يكتمل اس�لام املس��لم دون اإلميان به��ا وترديدها يف
أوقات العبادة أو يف الدعاء ومناجاة اخلالق تبارك وتعاىل.
ق��ال احلكي��م الرتم��ذي يف كتاب��ه (نوادر األص��ول) الذي تن��اول فيه
ً
ً
روحيا
ش��رحا
هذه اآلثار عن النيب صلى اهلل عليه وآله وس��لم ،وش��رحها
ً
إس�لاميا مثل  :س��بحان اهلل  ،واحلمد هلل  ،وال إله إال اهلل  ،واهلل أكرب،
وحسيب اهلل  ،وإنا هلل وإنا إليه راجعون ،وغريها قال عنها :
( إن ل��كل مق��ال حرم��ة  ،واهلل تع��اىل ال يضيع حرمته ،ف��إذا ّ
ردد هذه
الكلمات نفعته يف هذه املواطن بأن ّ
كن شفعاء إىل اهلل تعاىل  ،وإذا
ّ
تكلم بها على يقظة وانشراح صدر ،وجد
اهلل تعاىل يف هذه املواطن قد كفاه ) .
االستعاذة :
االس��تعاذة  :تطه�ير القل��ب م��ن كل م��ا
ً
مانعا من االس��تغراق يف اهلل تعاىل
يكون
.
وهل��ا صيغ عديدة أش��هرها ( :أعوذ باهلل من
الش��يطان الرجيم )  ،و (أعوذ باهلل الس��ميع
العليم من الشيطان الرجيم ).
ويش�ترط عل��ى املس��لم التعوذ عن��د قراءة
��إ َذا َق َرأ َت
الق��رآن الكري��م .قال تع��اىل َ { :ف
ِ َّ ْ
ْال ُق ْر َ
اس َ
آن َف ْ
يم
��ت ِع ْذ ِباللهَِّ ِم َن
ِ
الش��يطان الر ِج ِ

}  ،وال بد أن تقال بالقلب واللسان  ،يقول الرازي  :اختصت بقراءة القرآن
الكريم ألنه أعظم الطاعات هلل تعاىل فال جرم كان يسعى الشيطان يف
الصد عنه .
ومعن��ى (أعوذ) إش��ارة إىل احلاج��ة التامة ،و (ب��اهلل) إش��ارة إىل الغنى التام
للح��ق .و (أعوذ باهلل)  ،اعرتاف بعج��ز النفس وبقدرة الرب  ،وهذا يدل على
أنه ال وسيلة إىل القرب من حضرة اهلل إال بالعجز واالنكسار .
ومعنى (االس��تعاذة) االس��تجارة باهلل تعاىل دون غريه من س��ائر خلقه ،من
ّ
الش��يطان أن ّ
يصد يف دين املس��لم ،واختلف��ت كتب اللغة مبعنى
يضر أو
(الشيطان) ،واألقرب أنه من شطن أي بعد  ،والرجيم  :امللعون  ،املشؤوم .
أم��ا قوله  (:الس��ميع العليم ) ،ففيه وجهان  :األول أن الغرض من االس��تعاذة
االحرتاز من ش��ر الوسوس��ة ومعلوم أن الوسوسة كأنها حروف خفية يف قلب
اإلنس��ان ،وال يطل��ع عليها أحد ،فكأنه يقول ،يا م��ن هو على هذه الصفة
اليت يس��مع بها كل مس��موع ،ويعلم كل س��ر خفي أنت تسمع وسوسة
الش��يطان وتعل��م غرضه منها ،وأن��ت القادر على دفعها ع�ني ،فادفعها عين
بفضلك ،فلهذا الس��بب كان ذكر الس��ميع العليم أوىل بهذا املوضوع من
الش ْي َطان َن ْز ٌغ َف ْ ْ
سائر األذكار  ،قال تعاىل َ  :وإ َّما َي ْن َز َغ َّن َك م َن َّ
اس َت ِعذ ِباللهَِّ
ِ
ِ
ِ
ِإ َّن ُه سمَِ ٌ
يع َع ِل ٌ
يم . 
ً
ً
إن ذكر االس��تعاذة لفظا وقصدا له تأثري روحي ،ذلك أن الشيطان وجنوده

يف ظاهرهم كما يقول احلكيم الرتمذي  ،كل منكر ،وشر يف النفس
م��ن اهلوى والش��هوة والغضب والك��ره واحلقد ،وكل نقيصة وجناس��ة،
واللغ��ة هي مرآة الفك��ر والنفس للمتكل��م ،من هنا ن��درك الرتابط بني
النفس واللغة وتأثري الشيطان نعوذ باهلل السميع العليم منه ومن جنوده.
ً
ً
تأويال ،وبعقول تدرك هذا
ظاهرا إال
وقد ورد يف األثر ما ال ميكن تفس�يره
الرتابط بني ظاهر اإلنسان وباطنه وأهمية اللغة يف هذا الرتابط .
قال رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وس��لم  ( :ال تقل تعس الشيطان ،فإنك
إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل ْالبيت  ،ويقول ( :حدث هذا بقوتي) ،
ولكن قل  :باسم اهلل فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب ) .
وق��د ّ
وض��ح اجليل��ي يف اإلنس��ان الكامل  ،طبيع��ة الش��يطان وكيفية
تصاغ��ره  ،كل ه��ذا مرتب��ط باللغ��ة وبعمق اإلنس��ان وروحه ،ويش�ترط
القصد يف كل العبادات الدينية .
وروي أن رجلني اس��تبّا عند رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم :أحدهما
ً
ّ
ّ
امحر وجهه ،فقال النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم:
مغضبا قد
س��ب صاحبه
إن��ي ألعل��م كلمة لو قاهل��ا لذهب عن��ه ما جيده ـ ل��و قال ـ أع��وذ باهلل من
الشيطان الرجيم .
يق��ول كلمات يقص��د معناها فيحدث هذا التأثري النفس��ي ،الروحي الذي
بدونه قد يتسبب األمر إىل نزاع .
ّ
فثمة تأثريات سلبية على اإلنسان خفية مصدرها الشيطان وعلى اإلنسان
مقاومتها بعقله وباس��تعانته بكالم اهلل تعاىل وببعض العبارات اللغوية
يتلفظه��ا وهي عب��ارات علمها اهلل تعاىل رس��وله الكريم صلى اهلل عليه
وآله وس��لم ،ث��م أخذها الن��اس ،أي إن مصدره��ا الغيب لذلك هلا ق��وة روحية
غيبية مؤثرة يف الغيب ترد وسوسة الشيطان بإذن اهلل .
ً
ً
ً
وروحيا  ،قال :
وفلس��فيا
لغويا
وق��د تناول الفخر الرازي ماهية (االس��تعاذة)
( اعلم أن االس��تعاذة ال تتم إال بعلم وحال وعمل ،أما العلم فهو كون العبد
ً
ً
عاج��زا عن جلب املناف��ع الدينية والدنيوي��ة وعن دفع مجيع
عامل��ا بكونه
ٌ
املضار الدينية والدنيوية ،وإن اهلل قادر على ذلك… ال يقدر أحد سواه على
دفعها عن��ه ،فإذا حصل هذا العلم يف القلب تولد عن هذا العلم حصول حالة
يف القلب  ،وهي انكس��ار وتواضع يعرب عن تل��ك احلالة بالتضرع إىل اهلل
تع��اىل واخلضوع له ،ثم إن حصول تلك احلالة يف القلب وجب حصول صفة
ً
مريدا ألن
أخرى يف القلب ،وصفة يف اللس��ان( ،فاألوىل) هي أن يصري العبد
ّ
وخيصه إفاضة اخلريات واحلسنات .
يصونه اهلل تعاىل عن اآلفات
ً
طالبا هلذا املعنى بلسانه من
وأما الصفة اليت يف اللسان فهي أن يصري العبد
اهلل تع��اىل ،وذلك الطلب هو اإلس��تعاذة ،وهو قوله (أع��وذ باهلل …) فالعلم
باهلل هو الركن األعظم يف االس��تعاذة وعليه بنفس��ه… فإذا حصلت هذه
العل��وم يف القل��ب وجب أن حيص��ل يف قلب��ه حالة االنكس��ار واخلضوع،
وحينئ��ذ حيصل يف قلبه الطلب ويف لس��انه اللفظ ال��دال على ذلك الطلب
ذلك هو قوله (أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم …) .
البسملة :
تناول النحاة واللغويون البس��ملة بالدرس واختلفوا يف اش��تقاق االسم ويف
متعلق الباء وغري ذلك مما ال يعنينا يف حبثنا هذا .وكذلك خالف الفقهاء

فيه��ا آية ه��ي أم غري آية ،ويف قراءتها يف الصالة ،وبت��درج نزوهلا وبغري ذلك
.وال��ذي يعنينا م��ا نقل يف األثر أن ه��ذه الكلمات األربع هل��ا مقدار عظيم
وقدر جليل ،وحتتها معان لطيفة ،عرفها رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم،
عز وجل ّ
ومن بعده الراسخون يف العلم .قال أبو حامت الرازي( :واهلل ّ
عظم شأن
ّ
هذه اآلية فجعلها فاحتة كتابه ،وفاحتة كل س��ورة ،وسن النيب صلى اهلل
عليه وآل��ه أن جعلها فاحتة كتبه إىل األمم والقبائل وامللوك فجرت ُّ
الس��نة
ً
اضطرارا
بذلك منه صلى اهلل عليه وآله وس��لم يف أ ّمته واقتدى به سائر األمم
وجبلهم اهلل على ذلك لعظم شأنها وثبوت برهانها) .
وق��ال الفخر الرازي ( إن من كتب (بس��م اهلل) على باب��ه اخلارج صار ً
آمنا من
ً
كاف��را )  ،ونقل روايات ال ميكن تصديقها إال باإلميان
اهل�لاك وإن كان
بالقوة الروحية هلذه العبارة.
ً
خالدا بن الوليد رضي اهلل عنه كان قد َّ
صب ُّ
الس��م على األكل
من ذلك أن
ً
ث��م قال بس��م اهلل الرمح��ن الرحيم وأكل وقام س��املا ب��إذن اهلل ،ليثبت ألحد
اجملوس القوة الروحية يف آية البسملة .
وي��رى املتصوفة أن داللة البس��ملة ختتلف من س��ورة إىل أخرى ،فيذكرون
هلا تفس�يرات باطنية يف أول كل س��ورة ،تتناسب مع املعنى العام للسورة ،
بل خيتلف تفس�ير البسملة نفسها بني تفسري وآخر ،إذ يقول فيها الصويف
حبسب ما يفتحه اهلل عليه وحبسب مواجيده اليت ختتلف من صويف إىل آخر.
يقول الش��يخ عبد الكريم القشريي يف تفس�ير بسملة الفاحتة ( :الباء يف
(بس��م اهلل) حرف التضمني ،أي باهلل ظه��رت احلادثات ،وبه وجدت املخلوقات
… وقال (بس��م اهلل ) ومل يقل (باهلل) على وجه التربك بذكر امسه عند
قوم ،وللفرق بني هذا وبني القس��م عند اآلخرين ،وألن االسم هو املسمى عند
العلماء ،والس��تصفاء القلوب من العالئق والستخالص األسرار عن العوائق
وسر مصطفى
عند أهل العرفان ،ليكون مردود قوله (اهلل) على قلب منقى ٍ
(بره) بأوليائه ،ومن لدينا ّ
 .وقوم عند ذكر هذه اآلية يتذكرون من الباء ّ
سره
مع أصفيائه ،ومن امليم ّ
منه على أهل واليته ،فيعلمون أنهم بربه عرفوا سره،
ومبنته عليهم مفظوا أمره ،وبه سبحانه وتعاىل عرفوا قدره .وقوم عند مساع
(بسم اهلل) ّ
تذكروا بالباء براءة اهلل سبحانه وتعاىل من كل سوء ،وبالسني
سالمته سبحانه عن كل عيب له ،وبامليم جمد ،سبحانه بعز وصفه ،وآخرون
يذك��رون عند الباء بهاءه ،وعند الس�ين س��ناءه ،وعند املي��م ملكه… ) .
فقد ذكر تفاس�ير املتصوفة قبله وهي أقرب إىل املواجيد واحلاالت النفسية
اليت تثريها البسملة فيهم من التفسري اللغوي البياني املعروف.
ً
ثم ّ
أيضا
فس��ر بس��ملة س��ورة البقرة بغري هذا  ،فبس��ملة س��ورة آل عم��ران
فالنس��اء ،تناول يف تفس�يرها اختالفهم يف اشتقاق االس��م من السمو (العلو)
ً
ً
ً
ّ
لغوي��ا  ،وكأنها حاالت وجدانية،
صوفيا ال
تفس�يرا
(الكية)
أو من الس��مة
تتناسب مع مدلوالت السورة العامة .
وكذلك بسملة سورة املائدة ،واألنعام واألعراف وسائر سور القرآن الكريم
 ،يق��ول يف س��ورة يونس ( :كلمة توجب ش��فاء كل عاب��د وضياء لكل
قاص��د ،وعزاء كل فاقد ،وبالء كل واجد  ،وهدوء كل خالف وس��كون
لك عارف ،وأمان كل تائب  ..قلوب العارفني ال تفرح إال بسماع ( :بسم اهلل)
وكروب اخلائفني ال تربح إال عند مساع بسم اهلل).
هك��ذا هم املتصوفة ال يعنون بظاهر اآلية أو لغته��ا بقدر عنايتهم بداللتها
العامة أو م��ا تطرحه هذه الداللة من تأثريات روحية ،أو تؤديه إليهم أو تفتحه
معان وأفكار باطنية وتأويالت غيبية.
عليهم من
ٍ
وقد يس��تعينون بأقوال اللغويني والنح��اة يف حتليلها ،ويربطون بينها وبني
رؤاه��م الصوفية ،أي أنه��م يف تأويالتهم هذه يس��تندون إىل ظاهر اآلية وهو
شرط لتفسرياتهم.
يقول القشريي (رمحه اهلل) يف بسملة األعراف ( :الباء مكسورة يف نفسها
وعمله��ا اخلفض ألنها م��ن احلروف اجلا ّرة لألمساء ،وه��ي صغرية القامة يف
اخل��طَ ،
ون ْق ُطه��ا الذي تتميز به ع��ن غريها واحد وهو نهاي��ة القلة ثم موضع
ه��ذه النقطة أس��فل احلرف فهي تش�ير إىل التواضع واخلض��وع بكل وجه،
والس�ين من (بس��م اهلل) حرف س��اكن… ويقال الباء تش�ير إىل بيان قلوب
أهل احلقائق… فالغيب هلم كشف ،واخلرب هلم عيان ،وما للناس علم فلهم
وجود والس�ين تشري إىل س��رور قلوبهم عند تقريبات البسط … وامليم تشري
إىل حمب��ة احلق –س��بحانه -هلم بد ًء فإنه��ا هي املوجبة حملابه��م ،إذ عنها َص َد َر
ُّ
كل حب فبمحبته هلم أحبوه وبقصده اليهم طلبوه ،وبإرادته هلم أرادوه .) ..
غيبي��ا  ،يس��تعينون أحياناً
ً
تن��اوال روحياً
ً
لقد تن��اول املتصوفة (البس��ملة)
ً
ً
كالما عس�ير الفهم ما مل
وأحيانا يذكرون
بكالم اللغويني والنحويني،
نرجع إىل أسس علم التصوف وأصوله ومصطلحاته ومبادئه .
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هشيم الذاكره
ُ
توفـيق الســعد  /العراق
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ها قـد ّ
تسـلقت الـسـنني
مشاركات القراء
أسـوار َك اخلضرا َء يف جنون
ِ
ُ
باملـدارج
تعبـث
وأنت
ِ
احملموم باملـعارج
سـعي َك
يف
َِ
ِ
األثـري يف املـسالك
وصمتك َ ِ
املعـــارك ..
تبت يداك أنها
ِ
وأنت  ..تلهو بانـطفا ِئـك
ـحـم ُ
ُمـذ ُ
كـنت ُت َ
ـل فـوق
ما َ
بيـن ُعرس املوت ،
َ
أكـتاف األمـومه
واغتــــرابـك .
َ
َ
يوس َ
وأنـت ُ
ـف يف
تركـوك
ُهـم
.........
غـيابة ُج َ
ـبه ..
ً
ً
َ
َ
ِ
ســـماؤك
أبـــدا
بالـقـبـاب ُمـلـبَـده ،
ِ
ُ
يـعـقـووووووب ...
رات ُم َعـبـده .
وفــي
أزيــز الـطائ ِـ ِ
ِ
يوسـُف لـن َيـمـوت ،..
.........
ُ
ـمـز َق ُ
ـه الـذئـاب .
العمــاء ولـن ت َ ِ
ُ
ُمـذ كانـت األقـدا ُر تـسـبَح يف َ
.........
ُ
لـلـه َبال ،..
وقالـت
األرواح ِ
ا ٍه ..
كان البـالء
ذاكــــــرتــي ..
.........
ٌ
ُمـذ َم َ
أيــوب ضـرر
ـس
َ
هيـهات أن َت َ
َ
ـنال ِمـنك الفتـنه ،
ُ
سـيدنا عــلي :
هيـهات أن تـطال َ
َ
وقـال ِ
مـنك الـحكـمه .
ً
َ
َّ
ُ
الـحـياة َ
راحـة ) ..
من
ن
ـو
تـرج
ال
(
ِ
.........
وأنـت تـشـدو بالرداء بـصوت َ
ـك
قـال َر ُب َ
ُمـذ َ
ِ
ِ
للـمالئكـة اسـجدوا
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أنوا ٌر محُ مديـَّةٌ
للشاعر :عبدالسالم حسني احملمدي

دعـني أتيـ�� ُه بغربت��ي وهـيـــامي
ياصاحب��ي ِط ْ
ـ��ف بي من��از َل أحم ٍد
ّ
إنـي رأيت اللـــه أس��ــــبغ نعمة ً
ليب��ث في رح��م الوج��ود مواهـــبا ً
ّحـت
حت��ى إذا إنبلج الصب��اح تـفـت ْ
ألـَقٌ يفيض بـنوره متجس��ـِّـــــدا ً
هــ��و رحمة وهـدايــ��ة ومحبـَّــة ٌ
ومحمد أص��ل العلـــوم النــَّـــــه
م��ا إ ْن تلفـ َّ َت عاش��ــقٌ حت��ى يــرا
ل��واله م��ا ف��اح االري��ج بروضــــة ٍ
ل��واله ما
ْ
صدح��ت قريحة ش��ـاعر ٍ
س��ــت
ْ
وبذك��ره رئة الزم��ان تـنـفـ ّ
طاف��ت به االف�لاك وأجنذب��ت لـــه
وألهـ��ل طـيـب��ة في الع��راق مناز ٌل
وه��م الش��موس على البري��ة كلها
والتحق��ت بركبهم
فهج��رت رَكبي
ُ
ُ
م��اذا أقـــــ��ول وأ َّي ش��ئ ٍ أبـتـدي
فعب��ارة ترن��و بص��وت حروفـــه��ا
ياحـبـيـ��ب وأينـنــا
اُين��ي وأيـنـك
ُ
ل��م يـبـقَ إال ّ أن أجـَ�� َّن بـحـبـِّــــه
فهــ��و الكت��اب بنوره وس��ــطوره
وبشاش��ــة ملّا تـعتـَّ��قَ خم ُرهــــا
ووقعـهـا
الدف��وف
نب��ض
وكأنـم��ا
ُ
ُ
ِ
ّ
ح��ب احلبي��ب كأنــّهـــا
وتتيه في
ّ
ومحم ٌد ْ
قـل ما تش��ـاء بوصفــــه

مشاركات القراء

فالقلب قلبي والسـهام سـِـهامي
ُ
نط��وي الزم��ان بوقعـ��ه املترام��ي
للعاملني بغـــايـــــة االكــــــرام ِ
تلد اله��دى في ظلمـ��ة االرحـــام ِ
ع ُ
ني الوج��ود بوجهها البس��ـّـــام ِ
وبش��ــــائ ٌر مرفوعـ��ة االعــــالم ِ
هــو رقـَّ��ة ببريقهــــا املتس��امي
ُ
لوح االلــــه ومحـبـ��ر االقــــالم ِ
ه ُحـقـيـقـة ً ال رؤي��ة االحـــــالم ِ
فـتـح االكـمــــام ِ
مـ ّ
واالقحــوان ُ
رغـ��م الطـغـــا ِة ولوم��ة اللــوام ِ
لـتـنـث َّ عطرا ً طـِّ َ
يـب االنس��ـــام ِ
كالـواح��ة اخلـض��راء ف��ي اآلكــام ِ
فـهـم التقـاة وعترة االس��ـــــالم ِ
وعمي ُده��م ذاك الفت��ى الصمصام ِ
ونصب��ت ف��ي أرض الف�لاة خيام��ي
اليس��عـفـن مرامي
��ج النـ��وى
ّ
وَ َه ُ
وعبـــ��ارة أخرى بغـيـ��ر كـــــالم ِ
وحطامــي
ل��م يـبـقَ إال ّ مهجت��ي ُ
أو أن يط��ول عل��ى الديـ��ار ُمقامي
ماح��قُ االوهــــ��ام ِ
وهـ��و احمل َّمـ�� ُد ِ
بكؤوس��ـهـا دارت عل��ى االيــــ��ام ِ
ُ
نغم املفـ�� َّو ِه في ص��دى االنغـــام ِ
م��وج يضـ��ارع وجهت��ي وغرام��ي
ٌ
روح القل��وب ومنبــ��ع االلهــــام ِ
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مجاليات

ال شيء يعلو فوق صوت الصمت يف حضرة الروح وهي تطرب إىل ما تتوق
إليه .تتجه إىل األعلى دون أن يكون لألعلى حد أو امتداد ألن األعلى
مصدر املدد النوراني القادم من احلضرة اإلهلية اليت ال تدركها األبصار
ولكن ميكن للقلوب الصافية أن تتفتح قليال أو كثريا على بريق
نورها األخاذ .حينها تصمت اللغة وينعقد اللسان ويتعطل البيان...
ليبدأ النغم.

هذا ما يريد فيلم املخرج الرتكي نسيليخان قارا
دومان الذي عنونه «اكتشاف القلب :موسيقى
التصوف» .أراد من خالله أن يقرتب إىل عامل غامض
وساحر إنه عامل التكية والدراويش وعزفهم
املتواصل عرب التاريخ .يريد الفيلم أن يقيم املعادلة
الصعبة بني لغة املوسيقى ولغة الروح يف الفضاء
اإلسالمي.
إن جتربة املوسيقى الصوفية تعترب من أبدع ما
أنتجته الثقافة اإلسالمية .فقد استطاع املتصوفة
وخاصة األتراك ممثلني يف الطريقة املولوية (نسبة
إىل جالل الدين الرومي الذي عاش يف القرن الثالث
عشر ميالدي) استطاعوا أن جيعلوا من املوسيقى
حالة فكرية وعرفانية راقية بعدما كانت حالة
فنية ترفيهية .فعلى صهوة املوسيقى ينطلق قلب
املريد حنو حبار املعرفية الذوقية .باختصار لقد
أصبحت املوسيقى طريقا معبدة وخمملية حنو
الذات اإلهلية.
من الفيلم
ال ميكن فهم املوسيقى الصوفية إال بفهم مغزى
التصوف نفسه .وهذا ما حاول الفيلم توضيحه حيث
فسر مذهب التصوف -طبعا املعتدل -من خالل تفسري
دور املوسيقى ورمزية حركات اجلسد ومعاني
أنغام آالت العزف .وأغنى املشاهد مبعلومات عن
تطور هذا الفكر من خالل التطورات اليت طرأت
على األحلان املوسيقية .إنه تأريخ ملذهب إسالمي
بل للفكر اإلسالمي من خالل تاريخ نوع الفنون
وهو املوسيقي.
إن خصوصية املوسيقى الصوفية يف معانيها
ووظائفها ال تعين أنها منفصلة عن فن املوسيقى
العربية والرتكية والشرقية بشكل عام .فهي
حتتكم إىل مقامات تركية وعربية معروفة
مثل مقام البوسا أو مقام السيكا .كما أن الناي
والعود والطنبور من اآلالت اليت طبعت الذوق الفين
ملنطقة الشرق عرب قرون حتى أضحت جزءا من اهلوية
الثقافية .بالتالي فإن أصالة املوسيقى الصوفية هي
من أصالة املوسيقى الشرقية نفسها .أما اإلضافة اليت
أتى بها املتصوفة فتكمن يف املعنى الذي سكبوه
يف القالب الفين التقليدي للموسيقى العربية.
ويف نظام حركات اجلسد اليت ضبطوها بداللة
جتمع بني البعد األرضي والسماوي يف البشر ضمن

حركة دائرية ترمز إىل الوجود املطلق.
لقد جنح فيلم «اكتشاف القلب» يف تفسري عامل
صعب املنال على الكثريين وهو عامل احلضرة
الصوفية وموسيقاها املوصلة إليها .وقد المس
املخرج احلقائق الكربى هلذا العامل بطريقة سهلة
ومفهومة دون أن يرهق املتلقي خبطاب فلسفي
وديين معقد أو خطاب موسيقي متخصص.
مجع الفيلم أيضا بني التفسري الشفوي للموسيقى
الصوفية والتجسيد العملي لألنغام ففاض الفيلم
باألنغام ليكون الفن من صميم موضوع الفيلم
فال يعقل أن يتحدث الفيلم على املوسيقى دون
أن ميتع مشاهديه بأحلى أنغام هذا االختصاص
الفين.
وخيلص الفيلم إىل داللة كونية منفتحة على
كل الثقافات واألجناس مفادها أن لغة املوسيقى
الصوفية لغة كونية وال ختص دينا أو ثقافة
بعينها .وبرهن على ذلك حبضور بعض البوذيني
ومن أديان أخرى يف حلقات العزف .وبدا االنتشاء
عليهم وكأنهم يف حضرة من أحبوا ملبني نداء ما
اعتقدوا.
يظهر هذا الفيلم صفحة مجيلة من صفحات ثقافة
هذه األمة .إنها صفحة احلب الطاهر واملطلق والتواق
إىل استدعاء نسمات احلب اإلهلي لتطهري النفوس.
إنه حلن اجلمال يف عامل مليء بالقبح وهو نغم
اخلري يف عامل يزحف فيه الشر ويتوسع .وتلك هي
الرسالة لكل املسلمني وغري املسلمني أن ديننا
دين حب وسالم ...دين مليء بالتجارب الناصعة.
دين فن راق يرقى بالروح ويطهرها .وحياول الفيلم
بالتالي أن يرد على كثري من اآلراء املتعصبة أو
اخلاطئة عن هذه احلضارة العريقة .فقليلون
من يعرف هذا الكنز الفين العريق .وكثريون
من يتجاهلون مواطن اجلمال يف حضارتنا .وبني
الكثريين والقليلني أناس متعطشون لنهضة
روحية وقيمية شاملة لعل املوسيقى أحد أبوابها.
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حوار يف املقاصـــــ
رياض أدهمي

من أين تنبثق ضرورة الدعوة إىل فقه جديد معاصر ؟ وملاذا
اإلحلاح يف كثري من املواقع على مصطلحات االجتهاد والتجديد
؟ هذه أسئلة حساسة ال ميكن اإلجابة عليها دون معرفة عميقة
بأبعاد التحدي الذي تفرضه طبيعة اإلسالم (وهو الرسالة العاملية
اخلامتة)  ،من حيث تأكيد صالحيته وخلوده وقدرته على توليد
إجابات أصيلة ألسئلة العصر وحوادثه وأقضيته املتجددة  .وتأتي
إشكالية القصور واالختزال الذي تؤول إليه احملاوالت التقليدية
املتكررة لشد ومد الرتاث الفقهي والفكري لعلمائنا األعالم ،
يف حماولة لسحبه على واقع أمتنا والواقع العاملي املعاصر حبيث
جييب على مجيع أسئلته ويعاجل مجيع مستجداته  ،تأتي تلك
اإلشكالية لتكون سببا إضافيا يف تلك الدعوات إىل فقه
معاصر  ،وإىل ضرورة التجديد واالجتهاد  ،وذلك من منطلق
خصوصية السياق التارخيي واالجتماعي واالقتصادي لعطاء
أولئك األئمة األعالم السابقني  ،وذهول أصحاب حماوالت الشد
واملد أو غفلتهم عن تلك اخلصوصية  ،وعن ضرورة استصحاب
خصوصية هذا الزمان وسياقه  -باملقابل  -يف األحكام والفتاوى
املتعلقة بأقضيته وحوادثه .
إن من املمكن عند متابعة واستقراء تلك الدعوات اليت تصدر
عن مواقع متعددة يف األمة إىل ضرورة االجتهاد والتجديد  ،رؤية
خط ناظم جيمع بني خمتلف وجهات النظر يتمثل يف االهتمام
مبقاصد الشريعة  ،وبالدراسات واملصنفات اليت تهتم بتنزيل فقه
األحكام  ،واعتبار الواقع والعرف ومآل التصرفات  .فال تكاد
ً
فكريا أو حماولة فقهية إال ويتضمن االستفادة أو
جتد حبثا
اإلشارة أو اإلحالة إىل ماكتبه الشاطيب يف املوافقات  ،مؤصال
فيه هذا العلم  ،أو إىل ماكتبه ابن القيم يف «إعالم املوقعني» ،
أو إىل مفاهيم املصلحة واملنفعة واالستصالح والتعليل بشكل
عام .
وال أدل على هذا االهتمام من أن املعهد العاملي للفكر اإلسالمي
أصدر ثالثة دراسات رائدة يف موضوع املقاصد  ،إضافة إىل
دراسات رائدة أخرى خنص بالذكر منها على سبيل املثال دراسة
نشأة علم املقاصد لألستاذ عبد اجمليد الصغري  .وإذا كانت هذه
الدراسات الرائدة ملوضوع املقاصد قد فتحت هذا امللف اخلطري ،
وكانت مؤشرا على أن االهتمام بقضية االجتهاد والتجديد يف
األمة انتقل من مرحلة طرح الفكرة والدعوة إليها  ،إىل ممارسة
البحث فيها  ،فإن من املناسب يف هذه الفرتة االنتقالية توسيع
دائرة احلوار والبحث لكي يشمل حترير املقاصد نفسها  ،أو
على وجه أدق  ،حترير آفاق املقاصد.
إن من امللفت للنظر يف مجيع الدراسات املقاصدية املعاصرة ،
اقتصار النظر والبحث على أهمية املقاصد وتاريخ النظر إىل هذه

القضية  .ولكن املطلوب بإحلاح يف هذه املرحلة إمنا يتمثل
يف حتديد حقيقة معنى املقاصد الشرعية من حيث تعريفها
وآفاقها  ،مبا يساعد الدارس على رسم إطار إسالمي للقضايا
واملشكالت املعاصرة اليت يعاجلها  .وهو مايكاد يكون
هامشيا أو يف املساحة الظليلية من تلك األحباث .
وحتى يتضح مرادنا من الكالم  ،فإن املقاصد الشرعية
بتقسيمها اخلماسي  ،واملتمثلة يف حفظ الدين والنفس والنسل
والعقل واملال  ،وإن مراتب املقاصد الشرعية بتقسيمها الثالثي
املتمثل بالضروريات واحلاجيات والتحسينيات  ،استمرت على
ماهي عليه كما وضعها رائد علم املقاصد اإلمام اجلويين ،
وتابعه عليها اإلمام الغزالي  ،وأخريا كما َّ
أصلها وصاغها شيخ
املقاصد اإلمام الشاطيب  .بينما كان إسهام الدراسات املقاصدية
ً
ً
نسبيا يف هذا اجملال ،
قليال
إضافات نوعية
املعاصرة يف تقديم
ٍ
من مثل انتاج اإلمام ابن عاشور الذي بدأ مبا ميكن أن نسميه
(توسيع آفاق املقاصد) عند مناقشته لقضية احلرية ومفهوم
الفطرة  ،أو ماطرحه الدكتور حامد العامل من كون التعلم مثاال
على حفظ العقل ..
والبد من التأكيد  -رغم ذلك  -إىل أننا النقصد بهذا الكالم نفي
كثري من اإلشارات واألفكار املضيئة  ،واملنبثقة عن فهم
وجود
ٍ
متجدد للمقاصد  ،يف بعض الكتابات الفكرية أو الفقهية
املعاصرة  ،من مثل أعمال الشيخني الفاضلني حممد الغزالي
ويوسف القرضاوي  ،وبعض الدراسات أو الرسائل اجلامعية .
وإمنا نريد بهذا التحليل التنبيه على غياب احملاوالت العلمية
واألصولية املتكاملة يف هذا اجملال واملخصصة له .
إن التعامل مع موضوع املقاصد بشكل يبث روح احلياة فيه
 ،وميتد بتأثرياته اخلطرية  ،و يوسع آفاقه حبيث حتيط بدوائر
أوسع من فعاليات النشاط البشري  ،يتطلب إعادة النظر يف
صياغة املقاصد الشرعية على أنها تنحصر يف جمرد «حفظ»
الكليات اخلمسة املعروفة  .فإذا كانت هذه الكليات اخلمسة
قد استنبطت من االستقراء لنصوص الشريعة وأحكامها ،
فإن استعمال مصطلح (احلفظ) للداللة على معنى إقامة هذه
الكليات ورعايتها وتأصيلها  ،بل وتأسيسها لتكون حاكمة
على حياة الناس وتصرفاتهم  ،وتزكية حياتهم بها  ،قد يشوبه
بعض القصور الذي يستدعي إعادة النظر والتحليل  .ذلك أن
ً
ً
سكونيا ال أثر فيه
معنى
من الواضح أن (احلفظ) يستدعي
للحركة والتزكية واحليوية والنماء .
 )1فحفظ (الدين) يخُ َت َز ُل إىل حفظ النص املكتوب وبالتالي
حفظ األشكال والرسوم واحلدود  ،واليتجاوز إىل اإلشارة إىل
ضرورة حفظ املضامني واألهداف واملقاصد والغايات  .والفرق أن

ـــــــــــد
ً
ً
الفهم األول ُ
عامة لدور (الدين) يف حياة اإلنسان ،
رؤية
سي ْن ِت ُج
ولوسائل القياس واالستنباط  ،ثم للفتاوى واألحكام املنبثقة
عنها  ،أكثر حمدودية وأضيق مساحة وأقل آفاقا من الفهم
الثاني  ،الذي ميتلك القدرة احليوية املطلوبة على االمتداد  ،و
على تغطية مساحات واسعة من فعاليات احلياة اإلنسانية  ،و
على التعامل معها بشكل يبث فيها روح احلياة  ،و ُيطلق فيها
معاني احلركة و النماء و التزكية .
 )2وحفظ (النفس) يخُ َت َز ُل إىل حفظ أصل احلياة فقط  ،وتضمر
فيه العالقة بقيم احلرية والكرامة والعزة  ،اليت المعنى للحياة
اإلنسانية بدونها  .ويتأكد اختزال املعنى وضموره البالغ عندما
نرى إفراد حرمة القتل فقط على أنها املثال على هذه الكلية
الشرعية  ،بينما خترج عناصر احلياة األخرى من دائرة االهتمام ،
فال يرد ذكر انتهاك الكرامة واحلرية اإلنسانية  ،يف األدبيات
الفقهية على سبيل املثال  ،على أنه خرق أساسي وجتاوز خطري
ملعنى حفظ (النفس)  ،رغم كل النصوص الثابتة واملتواترة
اليت تؤكد على ارتباط هذه املعاني العميق بأصل وجود تلك
(النفس)  ،وعلى قيمتها الرمزية البالغة املنبثقة من كونها
ً
ً
وهبة من اخلالق الكريم  .فضال عن األمر اخلطري املتمثل
منحة
يف تأكيد نصوص القرآن والسنة بشكل متكرر على
اعتبار تلك املعاني عالمة التميز عن باقي املخلوقات  ،وكونها
مناط التكليف أصال وقبل كل شيء آخر .
 )3وحفظ (النسل) يخُ َت َز ُل إىل مستوى حفظ النطفة يف الرحم
 ،وال تتم اإلشارة إىل أي معنى وراء هذا األفق الفيزيائي البحت
 .ثم يتأكد هذا االختزال عندما نرى َ
إفراد حرمة الزنا كمثال
على هذه الكلية الشرعية  .بينما تغيب كل املعاني األصيلة
الكامنة وراء وجود األسرة كوحدة أساسية للوجود احلضاري
البشري على هذه األرض  ،ولآلفاق الواسعة لعالقة الرجل باملرأة
يف احلياة  ،فيما وراء االتصال اجلسدي املباشر  ،وألدوار ومهمات
كل منهما لتحقيق ذلك الوجود  .وتغيب اإلشارة  -أخريا  -إىل دور
املعاني الكامنة يف كلية (حفظ النسل) يف توفري وتأصيل
وتزكية الشروط والعوامل اليت تساعد على حفظ تلك الوحدة
 ،وتنظيم تلك العالقة  ،وتأدية تلك األدوار والواجبات .
 )4وحفظ (العقل) يخُ َت َز ُل إىل جمرد حفظ الوعي واإلدراك
احلسي اخلارجي الظاهر ُ ،
وتغفل فيه اإلشارة إىل ماينبغي أن
ينتج عن وجود ذلك (العقل) أو اإلدراك اخلارجي الظاهر  ،حبيث
ال يقف األمر عند جمرد (وجوده)  ،بل تتم الدعوة إىل تأسيس
وتأصيل و تزكية املعاني و املمارسات اليت تعطي العقل دوره
ليؤدي وظيفته يف حياة الفرد واألمة .وإن مما يؤكد ذلك
ُ
كمثال على هذه الكلية
إفراد حرمة شرب اخلمر
االختزال
ٍ

ً
واقعا
يف جممل كتب األصول  .لتكون النتيجة يف هذا الزمان
إنسان جيتنب اخلمر (يف ممُ
ارسة هي يف
جيمع لألسف بني
ٍ
ٍ
حقيقتها التزا ٌم مبعنى حفظ العقل يف حدها األدنى)  ،ولكنه -
ُ
قادر على التفكري واالستفادة من مصادر
يف الوقت نفسه  -غري ٍ
املعرفة والتعامل مع الكون مبنطق األسباب  ،ليكون قادرا
ٌ
َ
مواقع
إنسان آخر يف
على تأمني الكفاية واملَ َنعة  .بينما ينطلق
ُ
أخرى  -وهواليلتزم باجتناب اخلمر  ،وخيرق معنى حفظ العقل
يج َ
بكل وضوح ِ -ل ُ
وب آفاق الكون  ،ويكتشف سنن احلياة ،
ويتعامل مبنطق األسباب  ،ويتحكم يف مصائر البالد والعباد ،
وظاملة النود الدخول يف تفاصيلها  ،لكي ال
مأساوية
قابلة
يف ُم
ٍ
ٍ
ٍ
َ
حُ
ً
(يكتشف) بعض (األذكياء) يف كالمنا إباحة مِل َّر ٍم  ،أو رمبا
ً
دعوة إىل شرب اخلمر على أنها سبيل البناء والتغيري ...
 )5وأما حفظ (املال) فإنه يقتصر يف أغلب األحيان على احلفظ
املادي البحت  ،والتوجد اإلشارة فيه إىل جممل معاني السعي
يف األرض والتنمية والعمل والبناء  ،واليوحي باآلفاق واألبعاد
االجتماعية واجلماعية لوجود املال وحركته يف احلياة بني
الناس  .ويتأكد هذا االختزال بإفراد حرمة السرقة وحد القطع
للداللة على هذه الكلية الشرعية  .أما إهدار املال اخلاص والعام
 ،و حتكم العقلية االستهالكية ،والفارق بني توظيف املال يف
املشاريع االنتاجية واالستهالكية  ،وأثر ذلك كله يف حتقيق
املقاصد الكربى للشريعة على مستوى اجلماعة البشرية  ،أو
حتى على مصري أفراد األمة يف الدنيا واآلخرة  ،أما كل ذلك
فنادرا ما تتم اإلشارة إليه على مستوى كتب الفقه واألصول .
وهكذا ميكننا أن نرى مالمح االختزال يف جممل الطروحات
األصولية الفقهية اليت تتناول تلك الكليات الشرعية من منطلق
«احلفظ» السكوني البعيد عن التنمية والتزكية واالرتقاء
 ،إىل درجة تفقد معها عملية الفهم املقاصدي للشريعة كل
احليوية والطاقة الكامنة فيها  .وتفقد مربر وجودها واحلديث
فيها  .وبهذا تضيع أيضا املعامل املميزة للدور اخلطري الذي ينتظر
علم املقاصد  ،واملتمثل يف ردم الفجوة بني هدي القرآن والسنة
من جهة  ،وواقع الناس يف قضاياهم ومعايشهم من جهة ثانية .
من هنا  ،فإننا نرى أن إبقاء املقاصد على صورتها التارخيية
وأمثلتها التارخيية  ،وعلى أطرها وآفاقها احملددة  ،سيجهض
الدور الذي ينتظر هذا العلم  ،مامل ينتهض هلذه املهمة الدارسون
والباحثون لتأصيل املقاصد وتوسيع آفاقها ومعانيها  ،مبا جيعلها
وسيلة الربط الفعالة بني واقع شارد ميثل حال أمتنا وحال البشرية
اليوم  ،وقمة اهلدي اإلهلي اخلالد الذي قررته الرسالة اخلامتة.

اإلمام القشريي

الذكــــــــــر
قال اهلل تعاىل   :يا أيها الذين آمنوا اذكروا
ً
ً
كثريا . 
ذكرا
اهلل
عن أبي الدرداء  ،رضي اهلل عنه  ،قال  :قال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :أال أنبئكم
خبري أعمالكم  ،وأزكاها عند مليككم ،
وأربعها يف درجاتكم وخري من إعطاء الذهب
والورق  ،وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ،
ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا  :ما ذلك يا رسول
اهلل ؟ قال  :ذكر اهلل تعاىل .
عن أنس  ،قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم   :تقوم الساعة على أحد يقول  :اهلل ..
اهلل . 
عن أنس بن مالك  ،قال  :قال رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم   :ال تقوم الساعة حتى ال
يقال يف األرض  :اهلل  ..اهلل . 
قال القشريي  :والذكر ركن قوي يف طريق
احلق سبحانه وتعاىل  ،بل هو العمدة يف
هذا الطريق  ،وال يصل أحد إىل اهلل إال بدوام
الذكر .
والذكر على ضربني  :ذكر اللسان  ،وذكر
القلب  .فذكر اللسان به يصل العبد إىل
استدامة ذكر القلب .والتأثري لذكر القلب ؛
ً
ذاكرا بلسانه وقلبه  ،فهو
فإذا كان العبد
الكامل يف وصفه يف حل سلوكه .
وورد عن أبي علي الدقاق  ،رمحه اهلل  ،قال :
الذكر منشور الوالية ؛ فمن ُوفق للذكر فقد
أعطى املنشور  ،ومن سلب الذكر فقد عزل .

30

وقيل  :إن الشبلي قدس سره كان يف ابتداء أمره
ً
سربا وحيمل مع نفسه حزمة من
ينزل كل يوم
القضبان  ،فكان إذا دخل قلبه غفلة ضرب نفسه
بتلك اخلشب حتى يكسرها على نفسه  ،فرمبا
كانت احلزمة تفين قبل أن ميسى  ،فكان يضرب
بيده ورجليه على احلائط .
وقيل  :ذكر اهلل بالقلب سيف املريدين  ،به
يقاتلون أعداءهم  ،وبه يدفعون اآلفات اليت
تقصدهم  ،يكرهه .
وسئل الواسطي عن الذكر  ،فقال  :اخلروج من
ميدان الغفلة إىل فضاء املشاهدة على غلبة اخلوف
،وشدة احلب له .
قال ذو النون املصري  :من ذكر اهلل تعاىل ذكراً
َّ
كل شيء ،
على احلقيقة نسي يف جنب ذكره
وحفظ اهلل تعاىل عليه كل شيء  ،وكان له
ً
عوضا عن كل شيء .
سئل أبو عثمان ؛ فقيل له  :حنن نذكر اهلل تعاىل ،
وال جند يف قلوبنا حالوة ؟ فقال  :أمحدوا اهلل على ،
أن زين جارحة من جوارحكم بطاعته .
ويف اخلرب املشهور عن رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم  ،أنه قال   :إذا مررمت برياض اجلنة فارتعوا
فيها  .فقيل له  :وما رياض اجلنة ؟ فقال  :حلق
الذكر . 
عن جابر بن عبد اهلل قال  :خرج علينا رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم  ،فقال   :يا أيها الناس ؛ ارتعوا
يف رياض اجلنة  .قلنا يا رسول اهلل  ،ما رياض اجلنة ؟
قال  :جمالس الذكر ؟ اغدوا  ،وروحوا  ،واذكروا ،
من كان حيب أن يعلم منزلته عند اهلل فلينظر
ُ
منزلة اهلل عنده ؟ فإن اهلل سبحانه  ،ينزل
كيف
العبد منه حيث أنزله عن نفسه . 
ومن خصائص الذكر  :أنه غري مؤقت  ،بل ما من
وقت من األوقات إال والعبد مأمور بذكر اهلل  :إما
ً
فرضا  ،وإما ندبا ً .والصالة  ،وإن كانت أشرف
العبادات  ،فقد ال جتوز يف بعض األوقات  .والذكر
بالقلب مستدام يف عموم احلاالت .
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ً
ً
وقعودا وعلى
قياما
قال اهلل تعاىل   :الذين يذكرون اهلل
جنوبهم .  ..
ً
قال الشيخ أبو بكر بن فورك  ،رمحه اهلل  :قياما  :حبق
ً
وقعودا  :عن الدعوى فيه .
الذكر ،
وكان الشيخ أبا عبد الرمحن يسأل األستاذ أبا علي الدقاق
فقال  :الذكر أمت أم الفكر ؟ فقال األستاذ أبو علي :
ما الذي يقول الشيخ فيه ؟ قال الشيخ أبو عبد الرمحن :
عندي الذكر أمت من الفكر ؛ ألن احلق  ،سبحانه ،
يوصف بالذكر  ،وال يوصف بالفكر  ،وما وصف به
احلق سبحانه أمت مما اختص به اخللق  .فاستحسنه األستاذ
أبو علي  ،رمحه اهلل .
ومن خصائص الذكر  :أنه جعل يف مقابلته الذكر  .قال
اهلل تعاىل   :فاذكروني أذكركم . 
ويف اخلرب  :أن جربيل عليه السالم قال لرسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم  :إن اهلل تعاىل يقول  :أعطيت أمتك ما مل
أعط أمة من األمم  ،فقال  :وما ذاك يا جربيل ؟ فقال  :قوله
تعاىل   :فاذكروني أذكركم  ؛ مل يقل هذا ألحد غري
هذه األمة .
وقيل  :إن امللك يستأمر الذاكر يف قبض روحه .
ويف بعض الكتب  :أن موسى  ،عليه السالم  ،قال يارب :
أين تسكن ؟ فأوحى اهلل تعاىل إليه  ،يف قلب عبدي املؤمن .
ومعناه  :سكون الذكر يف القلب فإن احلق سبحانه
وتعاىل منزه عن كل سكون وحلول  ،وإمنا هو  :إثبات
ذكر وحتصيل .
وقال سهل بن عبد اهلل التسرتي  :ما من يوم إال واجلليل
سبحانه ينادي  :يا عبدي  ،ما أنصفتين ؛ أذكرك
وتنساني  ،وأدعوك َّ
إلي وتذهب إىل غريي  ،وأذهب عنك
الباليا وأنت معتكف اخلطايا  ،يا بن آدم  ،ما تقول غداً
إذا جئتين ؟! وقال أبو سليمان الداراني  :إن يف اجلنة قيعانا
ً ،فإذا أخذ الذاكر يف الذكر أخذت املالئكة يف غرس
األشجار فيها  ،فرمبا يقف بعض املالئكة  ،فيقال له  :مل
وقفت ؟ فيقول َ :فرت صاحيب .
وقال احلسن  :تفقدوا احلالوة يف ثالثة أشياء  :يف الصالة
 ،والذكر  ،وقراءة القرآن  ،فإن وجدمت  ،وإال فاعلموا أن
الباب مغلق .
وقال حامد األسود  .كنت مع إبراهيم اخلواص يف سفر
 ،فجئنا إىل موضع فيه حيات كثرية  ..فوضع ركوته
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وجلس  ،فلما كان برد الليل وبرد اهلواء خرجت احليات ،
فصحت بالشيخ  ،فقال  :اذكر اهلل  ..فذكرت فرجعت ،
ثم عادت  ،فصحت به  ،فقال مثل ذلك  .فلم أزل إىل الصباح
يف مثل تلك احلالة  ..فلما أصبحنا قام  ،ومشى  ،ومشيت
معه  ،فسقطت من وطائه حية عظيمة وقد تطوقت به .
فقلت  :ما أحسست بها ؟ فقال  :ال  ،منذ زمان ما بت ليلة
أطيب من البارحة .
قال أبو عثمان  :من مل يذق وحشة الغفلة مل جيد طعم
أنس الذكر .
قال اجلنيد قدس سره  :مسعت السري قدس سره يقول :
مكتوب يف بعض الكتب اليت أنزهلا اهلل تعاىل   :إذا
كان الغالب علي عبدي ذكري عشقي وعشقته . 
قيل  :أنه أوحى اهلل تعاىل إىل داود عليه السالم   :بي
فافرحوا ،ويذكري فتنعموا . 
وقال الثوري  :لكل شيء عقوبة  ،وعقوبة العارف باهلل
انقطاعه عن الذكر .
ويف اإلجنيل اذكرني حني تغضب أذكرك حني أغضب ،
وارض بنصرتي لك ؛ فإن نصرتي لك خري لك من نصرتك
لنفسك .
وقيل لراهب  :أأنت صائم ؟ فقال  :صائم بذكره  ،فإذا
ذكرت غريه أفطرت .
ُ
الذكر من القلب  ،فإن دنا منه الشيطان
وقيل  :إذا متكن
صرع  ،ما يصرع اإلنسان إذا دنا منه الشيطان  ،فتجتمع
عليه الشياطني فيقولون  :ما هلذا ؟ فيقال  :قد َّ
مسه
اإلنس .
وقال سهل التسرتي  :ما أعرف معصية أقبح من نسني ّ
الرب
تعاىل .
وقيل الذكر اخلفي ال يرفعه امللك  ،ألنه ال اطالع له عليه ،
فهو سر بني العبد وبني اهلل عز وجل .
وقال بعضهم  :وصف لي ذاكر يف أمجة  ،فأتيته  ،فبينما
هو جالس إذا سبع عظيم ضربه ضربة  ،واستلب منه قطعة ،
فغشي عليه وعلي  ،فلما أفاق  ،قلت  :ما هذا ؟ فقال  :قيض
اهلل هذا السبع َّ
علي  ،فكلما دخلتين فرتة عضين عضة ،
كما رأيت .
قال اجلريري  :كان من بني أصحابنا رجل يكثر أن
يقول  :اهلل  ..اهلل  ..فوقع ً
يوما على رأسه جذع فانشج رأسه
ُ
فاكتتب على األرض  :اهلل  ..اهلل .
وسقط الدم ،

جنيديات

قال ابو القاسم اجلنيد بن حممد (قدس اهلل سره )  :احلمد هلل الذي بذكره نفتتح الكالم وحبمده خامتة التمام وبتوفيقه السداد
ويف طاعته الرشاد وصلى اهلل على املختار وعلى اله الطيبني االخيار  ,إن اهلل خلق القلوب وجعل داخلها سره وخلق األنفاس وجعل
خمرجها من داخل القلب بني س��ر وقلب ووضع معرفته يف القلب وتوحيده يف الس��ر فما من نفس خترج إال بإش��ارة التوحيد على
داللة املعرفة يف بساط االضطرار اىل الربوبية  ,وكل نفس خالف ذا فهو ميت وصاحبه مسئول عنه  ,وقال  :النفس ريح اهلل سلط
على نار اهلل اليت يف داخل القلب  ,وقال النفس هتف النور  ,وقال  :أصل النفس من مخسة من نار ومن نور  ,او على نور أو على ظلمه
أو من ظلمة او من نار النور  .وقال  :ما عبد اهلل أحد مبثل ما عبد باألنفاس وما عصى مبثل ما عصى باألنفاس  ,وقال أبو العباس بن
ً
كافرا باهلل  .وقال أبن عطاء  :ليس ش��يء اش��د على أولياء اهلل من حفظ
عطاء  :يف نفس واحد جناة العبد ويف نفس واحد يكون
االنفاس عند االوقات  .وقال اجلنيد  :النفس الرمحانية إذا هاج من السر ميوت القلب والصدر والنفس  ,وال مير على شيء إال احرتق
ً
أيضا  .وقال  :النفاس ثالث وما سواهم باطل نفس
ذلك الشيء حتى العرش  .وقال النوري يف النفس الرمحانية إذا تنفس ميوت السر
يف العبودية ونفس بالربوبية ونفس بالرب  .وقال النوري  :النفس ثالثة من اهلل واىل اهلل ومع اهلل  .وقال رويم  :حيضر أوقات النفس
فيها حرام  .وقال النوري  :النفس عند املش��اهدة حرام  ,وعند املكاش��فة حرام وعند املعاينة حرام  ,وعند املس��ابقة حالل  ,وعند
احملادثة حالل  ,وعند اخلطرات كلها حالل  ,وعند االشارة ليس حبالل  .وقال ابو العباس بن عطاء  :اذا كشفت الربوبية يف السر
فصاحب��ه يتنفس نفس� ً�ا خترج عنه وال يعود ً
أبدا  .وقال اجلنيد  :ليس ش��يء اش��د على أولياء اهلل من حف��ظ االوقات عند االنفاس .
وق��ال اجلني��د  :إذا عاين القدر وتنفس صاحبه يكره ذل��ك  ,واذا عاين العظمة نهى عن النفس  ,واذا عاين اهليبة فتنفس فقد لغا
 .قال جعفر بن حممد الصادق  :التنفس باهليبة يبطل عمل الثقلني  .وقال ابو العباس بن عطاء  :احلرمة من التنفس والتنفس منه
مباح والوفاء بالس��ر والتنفس منه مباح  .وقال  :احلرمة يف اخلفاء والتنفس فيه حرام  .وقال  :اذا تنفس املتنفس بالذلة واالفتقار اىل
رب��ه تعاىل خي��رق كل حجاب خلق بينه وبني الع��رش  .وقال اجلنيد
نف��س خيرج باالضطرار خيرق احلجب والذنوب اليت بني العبد وبني ربه
ً
رحيما  ,فإذا
 ,ف��إذا نظر صاحب��ة بعني القلب اىل ربه جيد ربه رءوف� ً�ا
اس��تحق ب��ه فريى اهلل أقرب اليه م��ن حبل الوريد  ,ف��اذا ايقن به فريى
اهلل قائده وسائقه فذا نظر هذا منه ينقطع اليه وتتعلق به  ,فاذا عاين
هذا مل يثق  .اىل غريه وال ينساه  ,فإذا وجد هذايعلم أنه عبد واهلل رب
 ,ف��إذا علم هذا قام بش��رط الوفاء  ,فإذا وفى يظه��ر عنده له مقام  ,فغذا
ظه��ر املقام اعتذر اىل س��يده فيعذره وعرض علي��ه التوحيد  ,فإذا قبل
ً
موحدا ال يكون له
التوحي��د يعطي له لواء املعرفة  ,فإذا عرف وصار
قرار وال سكون يف الدنيا واآلخرة ثم املزيد عند اهلل  ,قال اهلل تعاىل
  :هلم ما يش��اءون فيها ولدينا مزيد  وق��ال ابو علي الروزباري أدنى
التنفس الذي يكون بالفقر واالضطرار وال نهاية ألعاله .

كسنزان االرشاد

الربوفسور االمريكي هول
وممارسة كرامات الطريقة

البداية كانت يف بغ��داد عام  ، 1998داخل
التكية الكسنزانية الرئيسية يف بغداد
رج��ل أجنيب ليحضر مراس��م حلقة الذكر
الكس��نزاني بعدم��ا مس��ع الكث�ير ع��ن
الطريق��ة الكس��نزانية وأدبياتها وأصوهلا
وطقوس��ها وكراماته��ا املتميزة  ،س��افر من
ً
قاطعا
بل��ده الواليات املتح��دة األمريكية
آالف األمي��ال وحام� ً
لا مع��ه ً
دينا غ�ير دين
اإلسالم ليتحقق من الطريقة الكسنزانية
وليطمئن قلبه ولريى بعينيه ما مسع عنها ،
وقد قالوا  :ليس من رأى كمن مسع .
حضر جملس الذكر ورأى بأم عينيه
كرامات الطريقة الكسنزانية  ،وأذن له
حضرة الشيخ حممد الكسنزان احلسيين
( قدس سره ) أن يقوم بإحدى فعاليات
الكرامات الكسنزانية بنفسه وقد فعل
وحتقق وآمن وأعلن إسالمه يف ذلك اجمللس
وأخذ عهد الطريقة الكسنزانية وأصبح
ً
ً
ً
جمتهدا
كسنزانيا
مريدا
منذ ذلك اليوم
ً
ً
ً
معتقدا مرشدا الناس لدين اإلسالم
مهذبا
من خالل منهج الطريقة الكسنزانية  ،إنه
األستاذ الدكتور هاوارد هول أستاذ الطب
النفسي يف إحدى اجلامعات األمريكية .
بالرغم من صعوبة الوضع بالعراق إال أنه
ً
مواظبا على االتصال مبركز الطريقة
بقي
الكسنزانية لالستفسار عن كل صغرية
ً
فضال عن
وكبرية ختص منهج الطريقة ،
زياراته املتكررة حلضرة السيد الشيخ
حممد الكسنزان أينما حل سوا ًء يف
بريطانيا أم يف األردن  ،وكان آخرها يف شهر
 2010يف العراق  ،حيث قام بزيارة حضرة
ً
مصطحبا معه زوجته اليت هي األخرى
الشيخ
أكرمها اهلل تعاىل باإلسالم يف هذه الزيارة
وقضى عدة أيام يف رحاب التكية القادرية
الكسنزانية يف حمافظة السليمانية مقر
ً
معايشا إلخوانه
إقامة حضرة الشيخ ،
ً
املريدين يف التكية راتعا يف حلقات
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الذكر اليت وصفها حضرة املصطفى ( صلى اهلل
ً
مقتبسا من
تعاىل عليه وسلم ) بأنها رياض اجلنة ،
أنوار حضرة الشيخ كلما جالسه .
وعلى هامش الزيارة األخرية له سنحت الفرصة
جمللة الكسنزان أن تلتقيه وأجرت معه احلوار
اآلتي :
ً
جملة الكسنزان  :الدكتور هول مرحبا بكم
يف التكية القادرية الكسنزانية  ،ونرى على
حمياكم البهجة والسرور وأنتم حتلون هنا يف هذا
املكان الطاهر واحملفوف باجلو الروحاني النوراني ،
هل ميكن أن تصفوا لنا انطباعكم ومشاعركم
يف زيارتكم هذه ؟
ً
جدا يف زيارتي هذه املرة حبضرة الشيخ
أنا سعيد
حممد الكسنزان يف كردستان العراق وخباصة
عند رؤييت هلذا العدد الكبري من املريدين الذين
حيضرون يف التكية  ،وحضوري حللقة الذكر
مع زوجيت اليت حتضر ألول مرة وقيامها بتصوير
الذكر مع فعاليات الضرب والكرامة  ،حيث قمت
بنفسي بالقيام ببعض الفعاليات .
لقد قمت بإجراء فعاليات الضرب عند زيارتك
للتكية الكسنزانية يف بغداد عام  1998هل
شعرت بشيء جديد عند قيامك بالضرب اآلن ؟
لقد قمت أول مرة بالضرب وأنا أريد أن أجرب هذه
الفعاليات من باب التجربة العملية وكان شعوري
ينحصر يف مدى قدرتي على إجراء هذا الفعل الذي
فيه شيء من الرهبة الطبيعية واخلوف والرتدد ،
أما اليوم فقد قمت بإجراء الضرب ( الكرامة )
مع إمياني الكامل من أنين لن يصيبين شيء من
األذى ألنها تتعلق بكرامة الشيخ وما أنا إال وسيلة
للقيام بهذا الفعل  ،ولذا مل أشعر بأي خوف أو تردد ،
ً
علما بأني قمت بالضرب أمام من أراد أن يعرف أو
يطلع أو يدرس هذه الكرامة من الناحية العملية
والعلمية .
هل تعتقد بأن هذه الكرامات ميكن أن ختضع
للدراسة العلمية ؟
ال أعتقد بأن الكرامات اليت يقوم بها املريدون
ميكن إدراكها بالعقل أو معرفة سرها  ،ألنها
مسائل روحية إهلية ال تدخل ضمن النظريات
ّ
ويسلم بها
العلمية  ،أو احلقائق العلمية اليت نعرفها
العلم احلديث  ،فالعلم يقول أن  2 = 1 + 1وأن إدخال
السكني يف اجلمجمة يعين أقل ما يعين إحداث
شلل عند اإلنسان إذا مل يكن ً
موتا  ،أما ملاذا ال
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كسنزان االرشاد
حيدث شيء من هذا  ،فهذا ما مل يستطع العلم أن
يدركه ولن يستطيع .
نرتك الكرامات ونعود إىل اإلميان  ،هل تشعر بالسعادة
بعد اعتناقك لإلسالم وحضور حلقات الذكر ؟
ً
شيئا كان
أجل إنين أشعر بالسعادة  ،وبأنين وجدت
ً
مفقودا مين  ،واليوم أمحد اهلل إنين سعيد  ،وأشعر
أكثر بالسعادة عند زيارتي لشيخي الشيخ حممد
الكسنزان ( قدس سره ) الذي كان له الفضل بوصولي
إىل هذا اإلميان واعتناق اإلسالم  ،وشعوري بالطمأنينة
والراحة عند حضور حلقات الذكر اجلماعي مع
املريدين كما يظهر ذلك يف الصور .
ً
هل ستستمر بالدراسة حول املوضوع ؟ علما بأن
ختصصك العلمي يتساوق وهذه الدراسات ؟
نعم ولكن من باب إثبات أن القوة الروحية املوجودة
يف الكرامات الكسنزانية هي إهلية ال ميكن
إدراكها إال باإلميان والسلوك الصويف على يد شيخ
الطريقة السيد الشيخ حممد الكسنزان احلسيين
وإال تبقى هذه الدراسات عينية ال ميكن فهمها إال
بالسلوك واملمارسة .
وماذا عن السيدة هول هل تشعر بالسعادة بعد أن
رأيناها تقوم بالتصوير بكل شغف وجدية ؟
ً
جدا وهي تريد أن ترى هذه
نعم  ..نعم إنها سعيدة
الكرامات عن قرب من الدراويش واملريدين ولذلك
قامت بتصوير هذه الكرامات بنفسها .
لقد شاهدناك على قناة national Geografic Abu
 Dhabiوأنت تقوم وبشجاعة بضرب نفسك أمام
الباحثني  ،ما الذي دفعك إىل ذلك ؟
الدافع هو إلثبات أن هذه الفعاليات هي من الكرامات
الروحية وأنها خارج إمكانية معرفة كنهها أو
معرفة سرها من قبل الباحثني  ،وأعتقد إنين استطعت
أن أثبت ذلك هلم .
أجل لقد رأيناك ومسعنا التعليق بأنها إهلية  ،رغم
بعض اآلراء املشككة لبعض املعلقني .
يف نهاية لقائنا حنن نرحب بك هلذه الزيارة  ،ونقدر
ً
ً
عاليا شجاعتك وإصرارك على إثبات احلقيقة
تقديرا
اليت تؤمن بها  ،وال يهمك يف دينك لومة الئم  ،وهذا
عمل جبار تقوم به ( ومن أحسن ً
قوال ممن دعا إىل اهلل
ً
ً
ً
جزيال .
شكرا
صاحلا وقال إنين من املسلمني ) .
وعمل
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الدكتور عمر عبد الكايف

 .1مراقب��ة اهلل ع��ز وجلُ :س��ئل عمر بن اخلطاب ع��ن التقوى :ما التقوى؟ ق��ال :أمررت بأرض
مشوكة (فيها شوك)؟ قال :نعم ،قال :ماذا تصنع؟ قالّ :
أمشر يعين أرفع ثيابي حتى ال تتمزق
بالشوك ،قال :هذه التقوى
ُ
س��عد اآلخر
 .2إدخ��ال الس��رور على الط��رف اآلخر :ركيزة م��ن ركائز التقوى ألنين عندما أ ِ
يس��عد اهلل تعاىل وصدق رس��ول اهلل  يف احلديث « :من ّ
فرج عن مس��لم كربة من كرب
الدنيا فرج اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة» .املس��ألة مسألة عطاء فإذا أعطيت أكون
مت ً
ّ
قيا هلل تعاىل ألني ّ
أعمر الدنيا بتقوى اهلل عز وجل .وأسوأ اخللق أن ّ
تضيع من تعول.
والرس��ول  كان يف مهنة أهله .فإدخال الس��رور على صاحب العمل بأن أجتهد
يف عملي وأخلص فيه ألني أعلم أن اهلل تعاىل رقيب على أفعالي.
ُ
ُ
ً
ً
 .3التقوى هي أن أ َ
حالال :من أكل الشبهة أربعني يوما عصت
طعم
طعم وأ ِ
ً
بعضا من عقوق األبناء
جوارحه  .هذه الشبهة فما بالك باحلرام؟ يف الواقع أن
ً
ُ َ
حرام أو من ش��بهة  .أما الذي يطعم حالال فهو با ٌر بوالديه
أنهم يطعمون من ٍ
مس��تجاب الدعوة .الذنوب ّ
تقيد اإلنسان عن الطاعة  .أبو بكر رضي اهلل
عن��ه وأرض��اه ما احتمل جرعة لنب ألنه ش��ك يف مصدره��ا فأدخل يده يف
فم��ه ّ
فتقيأ ما يف بطنه وق��ال واهلل لو مل خترج إال مع روحي ألخرجتها .لو
قنع اإلنس��ان مبا آتاه اهلل تعاىل من رزق لس��عد .املسألة ليست يف الرزق وإمنا
يف الربك��ة يف ال��رزق والربكة يف ال��رزق ال تكون إال للمؤم��ن الذي يصلي
الفجر يف وقته .
ً
 .4اإلس��تئناس بكالم اهلل تعاىل من كالم اهلل :من أراد أنيس��ا فاهلل تعاىل يكفيه
ً
جليسا فالقرآن الكريم يكفيه .على العبد أن يكون قرآني النفحة فالرسول
ومن أراد
ُ
ُ
عندما وصفته الس��يدة عائش��ة رض��ي اهلل عنها قالت :كان خلقه الق��رآن .ويف حديث آخر:
كان ً
قرآنا ميشي على األرض  .فالقرآن الكريم فيه نور عجيب عندما يواظب اإلنسان على
قراءته .
ً
ً
ّ
يكفر سبعني جملسا من جمالس السوء وفيه املالئكة
 .5جمالس العلم :أوال جملس العلم
َ
السيارون السياحون الذين يلتمسون ِحلق الذكر وجمالس العلم .
ه��ذه ركائز التق��وى .عن علي بن أبي طال��ب رضي اهلل عنه :التقوى ه��ي اخلوف من اجلليل
والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل واإلستعداد ليوم الرحيل .
التقوى أن تعمل بطاعة اهلل على نور من اهلل ترجو ثواب اهلل وأن ترتك معصية اهلل على نور
من اهلل ختاف عقاب اهلل.
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الكل في واحد يغير النظرة لـ«الكمبيوتر»
ويهدد كل األجهزة األخرى

دراسة

كلمات السر السهلة أصبحت شائعة وتتزايد
بشكل كبري

على الرغم من أن خرباء أمن اإلنرتنت حيذرون من
استخدام كلمات مرور من السهل ختمينها ،أتى
حبث من شركة سوفوسSophosيشري إىل أن مثل
ذلك السلوك (أي اختيار كلمات سهلة التخمني)
على اإلنرتنت أصبح شائعا وبشكل متزايد وذلك
حبسب ما أورد موقع «بي بي سي» .
ففي الدراسة اليت أجرتها الشركة أقر  33باملائة من
األشخاص الذين مشلهم البحث بأنهم يستخدمون
نفس كلمة املرور مع كل موقع يزورونه على
الشبكة .كما قال  48باملائة من املشاركني يف
الدراسة إنهم استخدموا عددا من الشفرات
والرموز املختلفة ،بينما قال  25باملائة
فقط إنهم مل يستخدموا قط نفس كلمة
السر مرتني .وقال جراهام كلولي،
اخلبري يف شركة «سوفوس»،
إن «تأثري الدومينو» الواضح بني
شركات اإلنرتنت قد ساعد على
تسليط الضوء على عدد من
القضايا اجلوهرية ذات الصلة.
وأضاف« :يف حني أنه من األهمية
تذكري املستخدمني بضرورة
تغيري كلمات املرور اخلاصة بهم
ُ
بانتظام ،فإن التحذيرات اليت أرسلت إليهم مل تعاجل دوما القضية
املركزية املتمثلة يف اختيارات كلمات السر الضعيفة (أي السهل
التعرف عليها)».

أزاحت شركة «إم إس آي» لإللكرتونيات الستار عن كمبيوتر
جديد مبتكر جيمع كل اخلصائص يف جهاز واحد ،ولذلك
أطلقت عليه جهاز «الكل يف واحد» all-in-oneبسعر تنافسي
ً
تهديدا لكل أجهزة الكمبيوتر ،سواء لوحية
من املتوقع أن يشكل
مثل «آي باد» أو أجهزة الكمبيوتر العادية.ويتميز كمبيوتر «الكل
يف واحد» اجلديد بسهولة منقطعة النظري يف استخدامه ،فهو يعمل
بنظام تشغيل « ،»Windows 7 Home Premiumمدعم بنظام
مالحي خاص للتحكم يف خصائص اجلهاز سواء من خالل الشاشة عن
طريق اللمس أو عن طريق الفأرة ولوحة املفاتيح اليت ميكن وصلها
باجلاهز السلكيا أو عن طريق الـ«يو أس بي».وطرح بالفعل من اجلهاز
عدة إصدارات ،ختتلف يف اإلمكانيات بد ًءا من حجم الشاشة انتها ًء
بإمكانيات اجلهاز الداخلية سواء من نوع املعاجل أواملكونات األخرى
للجهاز .لكن املواصفات العامة للجهاز تكمن يف إحتوائه على معاجل
«إي إم دي» ثنائي النواة بقوة  1.6جيجا هريتز أو معاجل من معاجلات
إنتل املختلفة سواء من نوع «أتوم» أو «آي  »5أو «آي  ،»7وذاكرة من
نوع «رام» حبجم يبدأ من « 2جيجا هريتز» حتى « 4جيجا هريتز» مع
وجود منفذين إضافيني لزيادة حجم الذاكرة .وكارت الفيديو املدمج
باجلهاز من نوع «آي إم دي رادون إتش دي  »6310أو «فيديا جي فورس»
يوفر صورة عالية الكثافة غنية بالتفاصيل على شاشة اجلهاز املتوفرة
بعدة أحجام تبدأ من  19بوصة حتى  24بوصة بنقاء «»1600 × 900
بكسل أو ثالثية األبعاد.واجلهاز مزود كذلك بقرص صلب «هارد
ديسك» مساحته « 500جيجا بايت» من نوع «ساتا »IIميكن زيادته
حسب إصدار اجلهاز الذي يستطيع الدخول على اإلنرتنت السلكيا
عرب «واي فاي» بصيغ « ،»b/g/n 802.11وأيضا حيتوي على نظام
صوتي متميز يعمل بتقنية«  « lRS Premium Sound Techno
 »ogyاليت توفر نقا ًء غري عادي للصوت ومتكن املستخدم من االستماع
للصوت بشكل جمسم .

الشبكة العنكبوتية
جوجل تطلق كمبيوتر لوحي الصيف املقبل
بدأت شركة جوجل العمل على إنتاج كمبيوتر لوحي ينتمي لعائلة
«نيكسوس» ،وذلك بالتعاون مع شركة «.»LG Electronics
وذكرت مدونة تيدوز العربية ألخبار التقنية أنه «من املتوقع أن تعمل
الشركة على طرح كمبيوترها اللوحي خالل الصيف املقبل».
وتنوي جوجل من خالل جهازها اجلديد منافسة الشركات الربجمية
اليت تطلق أجهزة كمبيوترية لوحية خاصة بها ،يف مقدمتها شركات
«سامسونغ» و»ديل» و»توشيبا».
ويعترب الكومبيوتر اللوحي أحدث صرعات األجهزة االلكرتونية ،حيث
جيمع بني ميزات الكومبيوتر احملمول واهلاتف الذكي ،إال أنه يتميز
عن الكومبيوتر احملمول بالشاشة اليت تعمل باللمس وصغر احلجم وقلة
الوزن ،كما أنه ال حيتوي على
مشغالت أقراص وال لوحة مفاتيح
حقيقية باإلضافة إىل سعة
التخزين الصغرية .8GB-64GB

وكان املوقع االجتماعي قد بدأ جتربة هذه امليزة
يف الشهر املاضي ولكنها اآلن أصبحت متاحة
لالستخدام العام .
ً
إشعارا عرب الربيد
وحاملا يتلقى املستخدم
اإللكرتوني حول حتديث حالة أصدقائه أو
تعليق على صورة أو مقطع فيديو أو عبارة
على اجلدار ،ميكنه مبجرد الرد على الربيد
اإللكرتوني أن يرسل تعليقه دون احلاجة
لتسجيل الدخول يف حساب فيسبوك.
ً
تلقائيا فلرتة النصوص اليت ال عالقة هلا بالرد
ويتم
مثل توقيع املستخدم يف الربيد اإللكرتوني.
وسوف تساعد هذه امليزة بشكل خاص أولئك
الذين يريدون الرد على حتديثات فيسبوك من
خالل وجودهم يف أماكن العمل ،أو عن طريق
اهلاتف احملمول ،دون احلاجة إىل تسجيل الدخول
ً
غالبا ما يكون
يف املوقع االجتماعي الذي
ً
حمظورا يف أماكن العمل.
استخدامه
ومبجرد النقر على زر «رد»  Replyوكتابة
تعليق يف اجلزء العلوي من رسالة الربيد
اإللكرتوني وإرسال الرسالة سيتم توجيه الربيد
اإللكرتوني مباشرة إىل حساب املستخدم.
ً
حاليا
وميكن للمستخدمني الذين ال يتلقون
إشعارات الربيد اإللكرتوني ببساطة زيارة
إعدادات احلساب واختيار تلقي إشعارات
بالربيد اإللكرتوني من خالل عالمة التبويب
«التنبيهات »Notifications

وابتكارات
زجاجة نباتية متجددة
عبوة صديقة دون أضرار صحية
للتخل��ص م��ن إص��رار الكثريي��ن عل��ى إع��ادة اس��تخدام العب��وات
البالس��تيكية ،رغم املعلومات املؤكدة خبطورتها على الصحة ،كان
إع�لان جمموع��ة األغذية األمريكية «بيبس��يكو» ،الثالث��اء املاضي،
عن ابتكارها أول زجاجة بالس��تيكية مصنعة حصريا من مواد نباتية
متجددة وميكن إعادة تدويرها بنسبة  .%100تتكون الزجاجة من «مواد
حيوي��ة خام» ،وحتديدا «الثمام العصوي» وهو نبات عش�بي معمر موجود
يف السهول ،باإلضافة إىل «حلاء الصنوبريات» و«أوراق الذرة».
ويؤكد الدكتور عبد الناصر سنجاب ،أستاذ العقاقري بكلية الصيدلة
جامعة عني مشس ،ووكيل الكلية لشؤون خدمة اجملتمع والبيئة ،أنه
لو طرحت هذه الزجاجة يف األسواق فستكون «بديال جيدا وآمنا للعبوات
البالستيكية اليت يعاد استخدامها ،إال أنه من املتوقع أن يكون مرتفعة
الثمن ،ولكنه منتج صلب غري قابل للكسر وقابل إلعادة التدوير».
ويوض��ح أن ه��ذه العب��وات الصديقة
للبيئ��ة مصنعة من مواد س��ليولوزية
مس��تخدمة من م��واد طبيعية ،مثلما
ذكر التقرير ،الذي
أش��ار أيض��ا إىل أن
«اجملموع��ة تن��وي
يف املستقبل إضافة
قش��ور الربتق��ال
و ا لبطا ط��س
يف
والش��وفان
ه��ذه
تصني��ع
العبوات».

دون إضعاف قدرتها على التخزين
أمريكيون يطورون بطاريات قابلة للشحن في ثوان
جن��ح علماء من جامعة «إلينوي» بالواليات املتحدة األمريكية يف
تطوير بطاريات تعتمد يف فكرته��ا على «البنية النانونية ثالثية
األبع��اد» ،أي وف��ق املقي��اس «النان��و م�تري» املعتمد على جس��يمات
منتاهي��ة الصغ��ر .ه��ذه التقني��ة اجلدي��دة مت ابتكاره��ا بإش��راف
الربوفيس��ور «ب��اول براون »  ،أس��تاذ اهلندس��ة وعل��وم التكنولوجيا
يف اجلامع��ة املذك��ورة  .ويكم��ن اإلخت�لاف اجلوه��ري بني هذه
البطاريات وغريها من البطاريات التقليدية ،يف «الكاثود» -القطب
السالب -املستخدم يف «البنية النانونية ثالثية األبعاد ،وهذا من شأنه
تس��ريع األيونات وتوجيهها خالل قنوات ،من قطب إىل القطب اآلخر
 .وبهذه الكيفية ميكن تس��هيل ش��حن البطاريات بس��رعة فائقة
 ،دون إضع��اف قدرتها عل��ى التخزين ،وذلك عل��ى عكس بطاريات
«الليثيوم أي��ون» وبطاريات «النيكل كادمي��وم » التقليدية ،اليت
تضعف كفاءتها ،يف حالة شحنها وتفريغها بشكل سريع.

اختراع جديد لتنقية المياه

ً
ً
ً
وبسيطا يف آن يأمل
جديدا
اخرتاعا
أجنز طالب يف إحدى كليات العلوم األسرتالية
معه أن يتمكن من معاجلة مشكلة نقص املياه النقية وتلوث مصادر الشرب يف
الدول النامية بتكاليف زهيدة وذلك من خالل كرة من البالستيك املرن حبجم
كرة السلة تنقي املياه باستخدام حرارة الشمس.
واالخرتاع حيمل اسم كرة الشمس وهى عبارة عن كرة مقسومة إىل قسمني األول
سفلي توضع فيه املياه امللوثة والثاني علوي حيث تتجمع املياه النقية وليس على
الراغب باستخدام هذه الكرة إال تركها يف الشمس خالل النهار لتتوىل احلرارة تبخري
املياه امللوثة املوجودة يف القعر فيتصاعد البخار إىل القسم العلوي حيث يتكثف
بطبيعة احلال ،ويتحول إىل مياه نقية ميكن سحبها من فوهة جانبية .
ً
يوميا تعتمد على احلرارة اخلارجية وقوة أشعة الشمس،
وأشار خمرتع اجلهاز ليو إىل أن كمية املياه املنتجة
ً
مؤكدا أن التصميم باألساس خمصص للدول النامية اليت تقع بشكل طبيعي يف مناطق حارة أو شبه حارة
ً
طبقا ملا ورد
وبالتالي هي قادرة على االستفادة من االخرتاع بشكل كامل،
بت»الوكالة العربية السورية».
وأضاف :األمر يتعلق باحلرارة اليت تصيب الكرة ولكن ميكن القول إن كل كرة
قادرة على إنتاج ما بني لرتين إىل ثالثة لرتات من املاء يومياً.
ويقول املخرتع الشاب إن كرة الشمس حظيت باهتمام صحفي وعلمي كبريين يف
ً
ً
مشريا إىل أن هناك حاجة للمزيد من الدراسات
نظرا لبساطتها وفاعليتها،
اسرتاليا
قبل طرحها يف األسواق يف عام  2012على األكثر.
وخطرت الفكرة ببال ليو للمرة األوىل عام  2008بعد أن عاد زميل له من رحلة يف
أثيوبيا ونقل له الصور واملشاهدات حول املصاعب احلياتية اليومية للبشر يف هذه
الدولة وما يعانونه للحصول على مياه نقية.

علماء إمخاد احلرائق بالكهرباء

ً
ً
جديدا
أس��لوبا
ط��ور علماء م��ن جامعة هاف��رد األمريكية
إلطف��اء النريان ميكن ل��ه أن حيل حمل املي��اه واملركبات
الكيميائية ،يق��وم على ضخ موجات كهربائية ميكن
ً
هلا أن ّ
حقال كهرومغناطيسي قادر على فصل ألسنة
تولد
اللهب عن املوقع الذي تش��تعل في��ه ،وتفقدها بالتالي الوقود
الذي تتغذى عليه ،ما يؤدي إلمخادها.
وق��ام العلم��اء بإجراء جترب��ة عملية تقوم عل��ى وصل خط
كهربائ��ي بقوة  600واط إىل س��لك معدني ثابت موجه إىل
قاعدة نريان مش��تعلة بس��بب غاز امليثان ،ومبجرد توصيل
الكهرب��اء إىل الس��لك تولد حقل كهرومغناطيس��ي دفع
ً
بعيدا عن مصدرها.
النار

أعل��ن العلماء القطري��ون عن خط��ط لتطوير «غي��وم» اصطناعية عمالقة يت��م التحكم
فيه��ا عن بعد يف املالعب خالل بطولة كاس العامل اليت س��تنظمها قطر يف  ،2022وتتكون
الغي��وم من مواد تتكون من هيكل من الكرب��ون خفيف الوزن ،وحيمل الغالف العمالق
م��ادة حتت��وي عل��ى اهليليوم ،بينم��ا تتح��رك بأربعة حم��ركات تعمل بالطاقة الشمس��ية
لنق��ل الس��حابة ويتم وضعها بني الش��مس احلارق��ة ومالعب كرة القدم لتحجب الش��مس
وختف��ض درجات احل��رارة يف املالعب .ويأتي هذا بع��د اإلعالن القطري الس��ابق عن تقديم
مالع��ب مفتوح��ة ومكيفة اهلواء تس��تخدم الطاقة الشمس��ية خ�لال البطول��ة .وقد أوضح
الدكتور س��عود عبد الغين رئيس قسم اهلندسة امليكانيكية والصناعية يف جامعة قطر
يف تصرحي��ات خاصة لصحيفة «العرب» ،أن الس��حب الصناعية ميكن أن ختفض درجات
ً
فعاال ،ال س��يما مع
احل��رارة على أرض امللع��ب بقرابة  10درجات فهرنهايت وهو ما س��يكون
ً
ارتفاع درجات احلرارة املتوقعة خالل شهور الصيف حيث تقام البطولة عادة .

تنمية الذات

؟

تجد الطريق لطاقة األفكار في أعماقك؟

ُهرع أح ُدهم إلى اإلمام (أبي حنيفة) رحمه اهلل يسأله عن
حلل عملي حينما طلب
متاع نسي أين خبأه ،فأرشده اإلمام ٍ
ٍ
ّ
َّ
إليه أن يصلي الليل كله ،فانتصب الرجل يعبد اهلل وإليه
يتضرع ،وفي منتصف الليل ّ
تذكر أين وضع ضالته فوجدها
ونام..
وما إن أعلن الصباح عن أنفاسه األولى سارع بإخبار اإلمام
أعلم أن الشيطا َن لن
مبا حدث ،فقال النعمان بن ثابت“ :كنت
ُ
يد َعك متضي ليلك قائماً”..
 هل كان يعلم الشيطان مبكان املتاع فوسوس به للرجلعندما رأى استقامة حثيثة في دربه؟
 أم جنّد جيوشه ليبحثوا عنه فقطع على الرجل صالتهوأخبره باملكان؟
 أم تراها غشاوة تس ّلط بنصبها أمام أعني بني آدم ،التائهنيمنهم ،في محاولة إلضاللهم عن سبل صالحهم ما أمكن؟
 -أم أن احلقائق واألفكار واحللول هي دوما ً في وجداننا لكن
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لن نستنير بها إال بعد اإلحلاح في الطلب واجلد في املسألة
والتركيز واملداومة في العمل؟
ّ
جلي للحقائق يبزغ
وتكشف
ذهني خالص
 أم هو صفاءّ
ّ
حاملا تغتسل الروح في نهر العبادة؟
إجابة مفصلة على األسئلة أعاله كفيلة بتوضيح خطوات
خمس لكي جند الطريق الكتشاف نهر األفكار املتدفق في
أعماقنا ..ونتعرف من كثب على املارد الذي ينتظر من يُسرج
القنديل ويذلل املستحيل..

 -1التسبيح واالستغفار
 احرص على أن جتعل لسانك رطبا ً بذكر اهلل ،تنعم بذهنعال في كل حلظة من وقتك.
ٍ
صاف على الدوام ،وتركيز ٍ
 هل تقدر على االستمرار في االستغفار ملدة  5دقائقمتواصلة ،فال تفكر في شيء من الدنيا وال يشغل ذهنك
سوى ذكر اهلل؟
جرب اآلن! (انقطع عن كل ما
حولك واقرأ النص :أستغف ُر
اهلل ..ملدة  5دقائق)
 حاملا تبدأ باالستغفارتتقافز إلى ذهنك آالف
املسائل واملشاكل واملواضيع
والقصص والطلبات واألحداث
واألخبار والفعاليات املعلقة..
كلها تهاجمك لتلفت ذهنك
عن التركيز.
 هاجم ذلك الهجوم ،واستمرفي االستغفار ،ستبدأ موجة
جديدة في الظهور تضم العديد من التبريرات واالقتراحات

ووسائل الربط والتشبيك واحللول لتلك املشاكل والقصص
واألحداث في محاولة جديدة إليقافك وتشتيت تركيزك.
نزع أخير من فلول
 استمر في االستغفار ،لتقضي على ٍالغشاوة ،يتمثل في إيهامك بعدم جدوى ما تفعل أو أن ما
تقوم به هو إضاعة وقت
ال أكثر ،بدعوى أن هناك
مهارات وسبل أفضل
الستخراج طاقة أفكارك
وتذ ّوق أنهارها العذبة.
 إن متكنت من الوصولخلمس دقائق كاملة فقد
بدأت تأخذ بزمام املبادرة
والتحكم بعقلك ،أهنئك..
أنت اآلن تعرف كيف ومتى
حتدد وقت التركيز ..ميكنك
االنتقال للمرحلة التالية.

 -2ال للتشتيت

 كثرة الضحك متيت القلب ..والروح ،والعقل أيضاً. إن لم تشغل وقتك مبا يفيد ..شغلك مبا ال يفيد. التلفزيون مفيد جداً ..ليس ألكثر من ساعة في اليوم. عندما تكون اإلنترنت لهدف إيجابي فهي وسيلة تعارف وترفيه وتثقيف وبحث وتسليةوجتارة ودعوة وتعليم و ..أي منها تختار؟ ما بالك لو كانت لهدف سلبي؟
 بعد أول تعارف ثبت أن أكثر من  %83من الناس تنسى األسماء ،هل عندك طريقةخاصة حلفظ األسماء واألشخاص والعناوين واملواضيع؟
 -أساليب متبعة للحفظ( :الربط – التركيز – التحديق – العالمات – التكرار)

 -3التخصص ضد التحجيم

 غاية ،طموح ،هدف ..الترتيب من األكبر واألهم إلى األقلأهمية ،مثال :غايتي إرضاء اهلل عز وجل ،طموحي أن أكون
رجالً صاحلا ً في األمة ،هدفي املرحلي تكوين أسرة مسلمة
تعبد اهلل وتعمر األرض ،ثم تتوالى األهداف ألننا خلقنا
أطواراً.
 بناء على الترتيب السابق أحدد اهتماماتي وتخصصيوألم بكل صغيرة وكبيرة فيه ،وأجمع ما
املركزي في احلياةّ ،
يشفع لي من معرفة في مجاالت أخرى موازية قد ال تكون
ذات عالقة بتخصصي لكنها سبيل ألعرف عما يتحدث من
حولي.
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 -أسمع بديع أفكار من حولي ،ثم أترك العنان لذهني كي

(ابن الهيثم) وهو في “قمرة” محبوس على خلفية نفقة لم

يحاكي أفكارهم في عاملي ويطبقها على تخصصي ومجالي

يدفعها لزوجته ،لكنه رأى صورة الشرطي باخلارج تدخل

وبأسلوب جديد وهيئة مختلفة أجترها للعالم.

زنزانته من خالل ثقب صغير وتنعكس على اجلدار املقابل

مثال:

مقلوبة ..فشرع في أبحاثه حول تلك الصورة.

مصور أخرج صورة بفكرة إبداعية حلدث ما..

اصطدم الشيخ الهرم اخلليل بن أحمد الفراهيدي أثناء مشيه

ميكن لرسام أن يحاكي فكرته في عامله بالفحم أو الزيت
مثالً..

في السوق بعامود املسجد ،وهو يفكر في حل ملشكلة
تسهل على الناس عمليات الضرب والقسمة رغم
حسابية
ّ

كما ألديب أن يكتب عن محتواها نثرا ً أو شعراً..

أنه عالم لغة ،فمات.

يلحن املنشد هذا الشعر ليعبر عن الصورة وقصتها
لم ال ّ

 الذهن الصافي يحتاج لهواء نقي ،وجو منعش ،فال تبخلعلى نفسك بإجازة جتدد فيها نشاط بدنك وعقلك معاً،

في أنشودة من أدائه؟

وما الذي مينع أكادمييا ً من االستشهاد بتلك الفكرة لطالبه

اختر املاء واخلضرة والوجه احلسن فهي تساعدك على إعادة

ليحذوا حذو صاحبها؟

برمجة وتوازن مقاييس عقلك ،مبعنى آخر :عمل إعادة تشغيل

وكذا كافة أطياف املعمورة كل واحد منها ميكنه أن

للنظام .reset

يستثمر جناح فكرة رائدة ،عندما يطورها لصالح شأنه وأمور
تخصصه ..وهذا يسمى مرآة اإلبداع.

 -4اشحن نفسك واهتم بغريك
 ما يتبادر على ألسنتنا من كلمات وما مير بنا من خواطروأفكار ما هي إال تركيب جمعي لكل ما عاصرناه في حياتنا
مذ كنا أجنة في بطون أمهاتنا ،باملناسبة اخلوف من الظالم
يرجع علماء النفس جزء كبيرا ً منه أليام الرضاعة حينما
كنا نستيقظ والظالم يسربل املكان من حولنا وال نعرف له
تفسيرا ً إال البكاء.
 بقدر ما تطالع وتقرأ وتتعرف على علوم وثقافات أخرى بقدرما تشحن نفسك بأساليب حوار ومرادفات وتراكيب لغة
ونهج وحيل وسبل وحلول ومعارف وأفكار ومنافع تسعفك
وقت احلاجة ،ال تعرف متى تعلمتها وال أين قرأتها ،ولكنها
تأتي في وقتها ،فاحرص على دوام فحص عداد زادك ،وما
سمي الزاد زادا ً إال ألن الزيادة ديدنه.
ُ

 “من ال يهتم بأمر املسلمني فليس منهم” ،اهتمامكباآلخرين يجعلك تفكر في حلول ملشاكل تعرض لهم؛ لتوفر
بدائل أسهل ملعيشتهم وأريح حلياتهم..
فكرة الكاميرا حلظة إبداعية خطرت لعالم البصريات اجلليل
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 -5جدِول لكل جدوَل..

 إمنا أنــت أيام إذا ذهـب يوم ذهــب بعضك.......كل سـنةمحسوبة عليك مبا معدله  3مليون نفس تقريباً ،كم منها
خططت له؟
 أعرف من عندهم جدول مرن وخطط قابلة للتعديلوالتبديل لوجبات الطعام خالل األسبوع ،وجدول للمالبس
وألوانها ،وللجوارب ،ولزيارات األرحام والقبور ،ولرسائل اجلوال
القصيرة  SMSوساعات اإلنترنت ،وملشاهدة التلفاز واخلروج
مع األصدقاء ،وقراءة القرآن ،وملمارسة الهواية ،وللقراءة،
ولشئون عمله ودراسته ،وللترفيه ،وللعب مع الصغار
والتسوق ،والنوم ،والتأمل ..و ..كم مرة اتبعت جدوال ً في
حياتك؟

 هناك من يتخيل ذهنه غرفا ً متفرقة ويخصص غرفة لكلغرض ،وغيره يتخيله مكتبا ً وفيه أدراج ،أو حديقة وفيها
أحواض ،أو كمبيوتر وفيه أقراص مرنة ،أو فندق وفيه غرف ..و

هل رسمت صورة لذهنك أبداً؟
 املنظم في بيته منظم في عمله منظم في أفكاره وفيعقله وفي شأنه كله..
ني ِكتَابا ً َم ْو ُقوتاً” ،ال أقتنع أنه
الصالَ َة َكان َْت َعلَى امل ُ ْؤ ِم ِن َ
 “إ ِ َّن َّيقدر على تنظيم وقته من ال يصلي.
 -منذ أن أصبح عمرك  18سنة كم ساعة تنام؟

ختامًا..
تلك إجابة تفصيلية ،وال أدري هل هي مصل يحوي العالج
الكافي إلخراج طاقة أفكارك ،واستكشاف منابع إبداعك؟
أم أنها وصفة خاصة ال تفلح مع التعميم ،وحتتاج لطقوس
أخرى ليفلح سحرها وتفك شفرتها ،إن كانت األولى فبها
ونعمت ،وإال فأحتسب عند اهلل أني اجتهدت ولي أجران..
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تنمية الذات

القراءة وسيلة ضرورية ومهمة في حياة
أي إنسان يريد التعلم في أي مجال من
مجاالت الحياة .ولكن هل صادف أحد
معوقات تجاه هذه الوسيلة المهمة؟
مثل تراكم عدد المقاالت أو الكتب التي
يريد قرائتها والملل السريع وغيره من
المعوقات؟
بالطبع هذه األفكار قد ال تناسب الجميع،
وأعتبرها مناسبة ومفيدة بالنسبة لي
والكل له أفكار أخرى مفيدة أكثر ،هذه
بعض األفكار التي أراها مشجعة على
ممارسة القراءة.

أفكار تشجعك على ممارسة القراءة

قراءة ملخص املوضوع

هذه الطريقة تفيد في قراءة عدد من املقاالت وخاصة املنسقة
منها ،عند عدم إستطاعتك قراءة مقالة طويلة ميكن أن تقرأ
مقدمة ونهاية املقال لكي تستنتج خالصة املقال بشكل سريع
وبعدها تعرف جدوى قراءة ما تريده.
هناك طريقة أفضل بكثير ولكن املشكلة تعتمد على تنسيق
املقالة نفسها وال أعتقد مقالة طويلة ترص كل جميع النصوص
مبعثرة بدون ترتيب العناوين الفرعية وتقسيم الفقرات ،لذا إذا
كنت تريد أن تكشف ملخص املقالة فقراءة العناوين واجلمل
املهمة بالفقرات تساعد كثيرا ً في فهم فكرة املقال بوقت قصير
جداً.
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كذلك وجود الصور املرفقة التي تتعلق باملقالة وتساعد على
إيصال الفكرة بشكل أسرع وأفضل ،حاول أن تتبع أسلوب قريب
من هذه الطريقة عند كتابتك للمقاالت ،أفضل مثال على ذلك
مقاالت ملدونة مشهورة كـ  Smashing Magazineفالرغم من
طول مقاالتها قد الجتد وقتا ً لقراءة كل التفاصيل فأفضل طريقة
هي التركيز على أهم األشياء للخروج مبلخص مفيد.

اقرأ في مجال حتبه
قراءة املقاالت التي
تتعلق باجملال الذي متيل
إليه إضافة إلى الدخول
في التفاصيل املثيرة
في اجملال الذي حتبه
تساعد على مواصلة
قراءتك لها.

على سبيل املثال ميكن قراءة كتاب ال حتب موضوعه بالرغم من
أنك حتتاجه ملعرفة حل ملشكلة معينة أو ترى أنه مهم أو ما شابه
وإنهاء ال يقل عن  5أو  10صفحات منه فقط والعودة إليه في وقت
الحق ،بينما قراءة كتاب آخر متشوق ملعرفة املزيد حول فكرته أو
موضوعه (وجتد ذلك في القصص والروايات) قد تصل قراءته إلى
ما ال يقل عن  70إلى  100صفحة والزلت تريد قراءة املزيد!
الفكرة هنا أن القراءة في اجملاالت التي حتبها تزيد في رغبتك من
القراءة سواء كان قراءة كتاب أو مقال.

القراءة في املواضيع جتد فيها إثارة
تقريبا ً نفس الفكرة السابقة،
ولكن أوضح أكثر حول قراءة
املواضيع املثيرة وأقصد هنا أن
جتد فيها املغامرة واإلثارة ،ليس
فقط في سرد املوضوع بل في
املوضوع نفسه.
مثل القراءة حول قصص
النجاح ومعرفة تفاصيلها فهي
تشجعك دائما ً ليس فقط في
قرائتها بل جتعل منها مصدر
إلهام يشجعك للنجاح ،فإذا
كنت حتب القراءة في هذه املواضيع ،فأظن أنها ستساهم كثيرا ً
في حبك للقراءة وتبعد عنك امللل أثناء ممارستها.

إجعلها عادة يومية
كل شيء يحتاج إلى ممارسة حتى تتقنه ،كذلك إذا أردت جعل
القراءة عادة يومية أجبر
نفسك عليها ملدة ال تقل
عن شهر على األقل حتى
تتعود عليها بإستمرار وجتد
نفسك مواصل فيها (او على
مدة إفتراضية تختارها أنت).
كما هو احلال على سبيل
املثال مع قراءة خالصات
 RSSفإنك تقرأ مواضيع
عن طريقها يوميا ً أو بشكل
شبه يومي حتى تصبح هذه
العادة ال حتتاج إلى تذكير ،مع انها ميكن تكون مضيعة حقيقية
للوقت إذا أمضيت فيها وقت طويل ،وسبق أن ضممت تقليل
عدد املدونات التي ال يتابعها املستخدم أو ال يجد فيها الفائدة
بإستمرار إلى الطرق التي يجب التخلص منها خالل موضوعي
السابق حول  6أفكار تساعد على اإلستفادة الفعالة من الوقت.

حتدث عما تقرأ عنه
التحدث عن األشياء التي
تقرأها تساعدك كثيرا ً على
املواصلة في القراءة ،حتدث
مع أحد تعرفه يهتم بنفس
املواضيع التي تهتم فيها
واألمثلة كثيرة ،فعلى سبيل املثال إذا كنت تقرأ لوحدك جرب أن
تتخيل أنك تتحدث أما مجموعة من املستمعني حول ما تقرأه
هذا ميكن أن يساعد على جتنب امللل.
أيضا ً إيجاد حافز القراءة مهم جدا ً فإذا كانت أحد حوافز القراءة
هي أن تشارك اآلخرين فيما تقرأه ميكن أن يشجعك هذا على
قراءة املزيد ،فقط خلص ما تقرأه بطريقتك إلعداد موضوع تقدمه
إلثراء احملتوى العربي على األقل.

تلميحات حول القراءة
هذه قائمة تلميحات سريعة عن النقاط التي كتبتها حول األفكار
املشجعة على القراءة:
ركز على فهم ما تقرأه
قد يكون مضى وقت على قراءة آخر كتاب مدرسي يعتمد على التلقني
كطريقة! ولكنها مشكلة جتد تأثيرها حتى بعد تخرج أي شاب يقول
لك انه ال يحب القراءة ،بحل املشكلة هي التركيز على فهم ما تقرأه
فقط.
إستخدم أدوات تساعدك على القراءة
هناك أدوات تساعدك على القراءة مثل إستخراج أهم النقاط في كتاب
أو مقالة بالتعليم عليها وإستخدام الترجمة الفورية للقراءة السريعة
إذا كنت تقرأ بلغة أخرى ،أكتب ملخص بأسلوبك عن الكتب أو املقاالت
التي قرأتها في آخر فترة في لنشرها بني اآلخرين في مدونتك على
سبيل املثال.
ركز على قراءة املواضيع النظرية وأجل العملية
حتدثت عن هذه النقطة في أحد املواضيع السابقة في املدونة ،فعلى
سبيل املثال حاليا ً أنا ال أتابع مواقع الدروس مثل قبل إال إذا كان لدي
عمل على مشروع معني أستعني بتلك الدروس.
الدروس والشروح العملية قد ال تكون مفيدة في وقت ظهورها إال إردت
تطبيقها في وقت فراغك أو ستحتاج لها فيما بعد ،يفضل أن حتفظها
في مفضلتك أو تبحث عنها في محرك جوجل فهناك ستجد الدروس
التي حتتاجها أكثر من مواقع الدروس نفسها!
فرق بني قراءة املقاالت والكتب
املقاالت ميكن أن تكون مصادر متفرقة أو تتحدث حول موضوع واحد أما
الكتب ميكن أن جتمع عدة مقاالت في مجموعة واحدة وتعطيها قيمة
أفضل من أن تكون املقالة وحيدة ،كذلك املقالة ميكن أن تتحدث عن
شيء محدد اما الكتب تتحدث عن شيء محدد يحوي كل تفاصيله من
خالل كل فصل ،فقراءة الكتب تختصر الكثير من قراءة عدة مقاالت
متفرقة مخصصة ملوضوع معني.
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طرق تساعدك على حتسني
تنمية الذات

أسلوبك يف  .....الكتابة

القراءة  ..القراءة  ..القراءة

ممارسة القراءة أمر
ضروري جدا ً ليس فقط
إلستلهام ما تريد أن
تكتبه أو تبحث عنه بل
في التعلم والبحث عن
األفكار واملصادر التي
ستستعني بها خالل
كتابتك للموضوع وأمور
أخرى  ،القراءة هنا ممكن
أن تكون مصدر كتابتك
وحتديد األسلوب الذي
ستكتب به ورؤية أساليب اآلخرين في الكتابة تساعدك أيضا ً
على حتسني أسلوبك  ..إذا ً القراءة املساعد الرئيسي على متكنك
من الكتابة.

كتابة موضوع جتريبي

جرب أن تكتب موضوع
جتريبي لوحدك حول موضوع
تهتم به أو تخصص
حتب املطالعة فيه إبدأ
بالتخطيط ملا سيأتي في
املوضوع إما على شكل
نقاط أو أسئلة ستوجهها
لنفسك لإلجابة عليها في املوضوع أو بشكل مباشر وبأي طريقة
تريدها ،تساعدك هذه الطريقة على جعل الكتابة بالنسبة لك
شيء عادي مع الوقت وأيضا ً لن تفكر في األخطاء املوجودة في
املوضوع أثناء كتابتك.
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تعتبر الكتابة شيء ضروري لإلنسان
للتعبير عن رأيه وإستغاللها في
مجاالت عدة سواء كانت إستغاللها
لغرض التكسب أو نشر الفائدة
وإثراء احملتوى والكتابة عبر التدوين،
أو غيره يعتبرها البعض شيء صعب
(أخص التدوين) أعني حتتاج إلى جهد
وتفرغ.
سأقدم بعض طرق ممكن متكنك
من حتسني طريقتك أو أسلوبك في
الكتابة والتدوين إستفدت منها
شخصياً وأطبقها إلى اآلن و حتسن
من أسلوب عرض املوضوع الذي تريد
كتابته وبالطبع يجب أن يكون لديك
مسبقاً غرضك من كتابة املوضوع
وعنوان املوضوع أيضاً.

نظم النقاط التي ستتحدث عنها في املوضوع

طريقة تنظيم املوضوع
وخاصة تقسيمه على
عناوين وفقرات مهمة
جداً ،كتابتك للعناوين
والفقرات ستأتي عن طريق
تخطيطها مسبقا ً بكتابة
النقاط الرئيسية التي
ستتحدث عنها في املوضوع
(على شكل قائمة مثالً) ،
بالطبع كما ذكرت في املقدمة يجب عليك حتديد املوضوع الذي
تود الكتابة عنه وإيصال مضمونه.

إستخدم اخلرائط الذهنية

ميكن إعتبارها نفس الطريقة
مشابهة
أو
السابقة
ولكن أفضل في التنظيم،
تساعدك اخلرائط الذهنية
في توليد أفكار املوضوع
وطريقة عرضها وهي مفيدة
جدا ً في عدة مجاالت وليست
في الكتابة وحدها ،ميكنك
تقسيم املوضوع بطريقتك على
ورقة قبل كتابة املوضوع وميكن أن تناسبك الطريقة مع الوقت
وتالحظ قيمتها مع الوقت وخالل اإلنتهاء من كتابتك ألي موضوع
تستخدم فيه هذا األسلوب.

ال تقلق من األخطاء والنواقص

هذه نقطة ضرورية
يجب أن تذكر نفسك
فيها دائما ً إذ ال يوجد
دائما ً موضوع كامل
 %100خالي من
األخطاء اإلمالئية
ونواقص في املضمون
أو إتباع أسلوب ممتاز
في الكتابة ،كل ما
يخطر في بالك تستطيع كتابته ،في البداية أكتب ما تريد
وقبل تأكيد املوضوع ميكنك مراجعة ما كتبت ولكن ال تفكر
في هذا األمر في البداية وحاول جتربة ذلك على األقل في
مسودة لكتابة موضوعك وإطالعه على أشخاص تثق بهم،
وتذكر أن اإلهتمام باألخطاء قد يبعدك عن الكتابة أو البدأ
فيها.
إطلع على أساليب اآلخرين في الكتابة
على
إطالعك
أسلوب اآلخرين في
الكتابة يساعدك
بالطبع على حتسني
أسلوك إما عن
طريق املدونات على
سبيل املثال أو
الكتب  ،اجملالت .. ،
وغيرها من الوسائل
 ،متابعتك للمدونات املفيدة والكتاب الذين يكتبون ما حتب
القراءة عنه سيساعدك بشكل سريع على حتسني أسلوبك
بسبب املطالعة واملتابعة املستمرة لهم.

املقدمة أوال ً وقد تستغرق وقت طويل عند البعض إلى أن
يفكر باإلكتفاء بالسالم أو بكلمات مثل “بدون مقدمات”
“ ،سأحتدث عن كذا وكذا”  .. ،وغيرها من العبارات  ،أفضل
طريقة هي كتابة النقاط األخرى التي تستطيع كتابتها
اآلن وتأجيل الباقي في وقت آخر  ،أجل كتابة املقدمة في
آخر املوضوع وأبدأ بكتابة النقاط التي ستتحدث عنها ولو
بشكل مختصر ( .مثالً أكتب العناوين في البداية بدون أو
مع فقرة مبدئيه بعد ذلك إبدأ بتفصيل كل عنوان وبقية
املوضوع)
إبدأ بإنشاء مدونتك
إذا كنت تريد حتسني
أسلوبك فالبد من
ممارسة الكتابة أحد
األشياء التي ستوفر
عليك ذلك هي إنشاء
مدونتك ونشر ما تريد
من مواضيع وبشكل
دوري أو مستمر على
فترات متقطعة كما أن ممارستك للتدوين حتسن أشياء كثيرة
بجانب الكتابة وخاصة إذا كنت تهتم مبجال معني ستكتب
فيه ألنك ستبحث عن مصادر وستجد معلومات تسجلها
وأشياء تتعلمها خالل التدوين إضاف َة إلى مشاركة اآلخرين
والتواصل مع القراء واملدونني اآلخرين والتواصل معهم.
ماذا عنك؟
هل لديك مقترحات لتحسني أسلوب املدون أو الكاتب؟ ما
هي طريقتك في ترتيب موضوعك الذي تود نشره؟ ميكنك
املشاركة عبر التعليق.

إبدأ مبختصر من ثم التفاصيل
طريقة كتابة املوضوع مهمة ،عاد ًة نفكر في كتابة
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احذر ..البخور يسبب الربو

كشفت دراسة تايوانية أن األطفال الذين يعيشون في بيوت تعتاد استخدام البخور يكونون أكثر
عرضة لإلصابة بالربو الشعبي .كما تشير الدراسة إلى احتمال وجود عالقة لتحول جيني محدد
بهذه احلالة.ويستخدم البخور منذ آالف السنني في االحتفاالت والطقوس الدينية في العديد
من الثقافات .وفي بعض أنحاء آسيا يحرق الناس البخور في منازلهم بانتظام وهى ممارسات
انتقلت حاليا ً إلى دول غربية.واكتشف الباحثون بقيادة يوجنلينج ليو لي من اجلامعة
الوطنية التايوانية في تايبه ،أنه من بني نحو  3800من أطفال املدارس املتوسطة يعاني
 %3منهم من الربو في حني يعاني ما يزيد على  %5من صعوبة التنفس أثناء التمارين
الرياضية.وأشارت النتائج التي نشرتها مجلة يوروبيان ريسبيراتوري جورنال األوروبية
اخملتصة بأمراض اجلهاز التنفسي ،إلى أن األطفال الذين يحرق آباؤهم البخور في
املنزل معرضون لإلصابة بالربو املزمن بنسبة  %36أكثر من غيرهم في حني تبلغ
نسبة من يتعرضون
لصعوبة التنفس
أثناء التمرينات الرياضية  %64أكثر من غيرهم.كما أن
 %48من األطفال لم تكن لديهم نسخة من جني
يعرف باسم «جي.اس.تي.تي  »1الذي يساعد على
تنظيم مجموعة من اإلنزميات حتمي خاليا اجلسم
من أضرار األكسدة مبا في ذلك األضرار الناجمة
عن التدخني وغيره من الكيماويات السامة.
وتبني أن الناس الذين ال يحملون هذا اجلني
يواجهون خطر اإلصابة باحلساسية
والربو بنسبة أكبر من غيرهم.

أكد الطبيب عمرو السمرة أستاذ
جراحة العي��ون أن اجللوس لفترات
طويل��ة أم��ام شاش��ة الكمبيوت��ر ال
يسبب ضعف فى النظر على عكس ما
هو ش��ائع لدى العامة ،وقد أدت الشاشات
احلديثة «ال س��ى دى» إلى تقليل اخملاطر التي
ميكن أن يتعرض له��ا النظر ويجب احلرص على
تن��اول «فيتامني أ» واملتوفر ف��ى اخلضروات.ونصح
الطبيب في ندوة «إصابات العني وطرق الوقاية منها»
من يعملون أمام شاش��ة الكمبيوتر لفترات طويلة ،أن
يأخ��ذ فت��رة راحة بعد كل  6س��اعات ملدة نصف س��اعة
ثم اس��تكمال العمل ويجب أن تكون الشاش��ة
أقل من مس��توى النظر وليس أعلى وعدم اظالم
الغرفة وارتداء النظارة إذا كان اإلنسان يعاني من
طول أو قصر في النظر.
وأضاف السمرة أنه يجب على من يرغب في ارتداء

طبي��ب عيون يؤك��د براءة
الكمبيوتر من ضعف النظر
عدس��ات الصقة أن يلتزم بالتعليمات الت��ي يقولها الطبيب املعالج له
وعدم ارتداءها أثناء النوم ألنها تتسبب فى احمرار العني وقد تنمو بداخلها
امليكروبات والفطريات وتسبب أذى للعني.
وأكد الطبيب مدحت سعيد أستاذ طب وجراحة العيون باملعهد القومي لعلوم
اللي��زر ،أن عملي��ات الليزك آمنة وليس له��ا أضرار ولكن قب��ل إاجرائها يتم قياس
سمك القرنية وتصويرها وكذلك التاكد من عدم جفاف العني وهى جترى ملن يعانى
من طول أو قصر في النظر أو االستجماتيزم.

تطوير كلى بشرية من الخاليا
متكن علماء بريطانيون في جتربة رائدة من
الجذعية
تطوير كلى لإلنسان من اخلاليا اجلذعية .وبلغ

حجم الكلى التي مت تطويرها  5ميللي «حجم الكلى املوجودة في
األجنة» من خاليا السائل الذي يحيط باجلنني في رحم أمه باإلضافة
إلى استخدام خاليا اجلنني احليواني.وأوضح جيمي ديفيس أستاذ علم
وظائف األعضاء في جامعة ادنبرة الذي ترأس فريق البحث العلمي،
أن الفكرة تبدأ باستخدام اخلاليا اجلذعية ويتم احلصول في نهاية
املطاف على عضو فاعل يقوم بأداء الوظيفة ،مبينا ً أن الفريق يعمل
على جمع وحتويل اخلاليا التي تعوم في السائل الذي يحيط باجلنني
ومن ثم يقوم بترتيبها على التحديد باعتبارها الكلى ،طبقا ً ملا ورد
بجريدة «األقتصادية السعودية».
وأضاف ديفيس أن تقنية اخلاليا اجلذعية ميكن أن
تكون جاهزة لالستخدام على البشر خالل عشر
سنوات .ومينح هذا اإلجناز العلمي األمل آلالف
املرضى اللذين يعانون من أمراض الكلى
وسيتمكنون في القريب من تطوير كلى
خاصة بكل مريض مع عدم وجود خطر
رفض اجلسم لها.

 7ن��ص��ائ��ح
لمواجهة ألم
ال���م���ف���اص���ل
النش��اطات اليومية ميكن أن جته��د وتزيد تورم
وألم املفاص��ل خاصة لألش��خاص الذين يعانون
من مرض إلتهاب املفاصل .
وتق��دم مؤسس��ة إلتهاب املفاص��ل ه��ذه اإلقتراحات
للمساعدة على ترويض التصلب وألم إلتهاب املفاصل :
 .1جتنبي النشاطات التي تسبب األذى ملفاصلك .استعملي
أدوات تسهل املهام اليومية – مثال اشتري ثيابا ال حتتوي على أزرار ،واستعملي
أغذية معلبة ال حتتاج الى قوة لفتحها.
 .2حاولي استعمال العضالت واملفاصل األكبر واألقوى ،لرفع األشياء ،وبالتالي
تقليل الضغط على األصابع االمر الذي يقلل األلم.
 .3ال جتلسي أو تنامي لفترات طويلة بدون أن تتحركي.
 .4حاولي القيام ببعض النشاطات البدنية قدر املستطاع لتقوية العضالت.
 .5استمعي جلسمك وعندما تشعري بااللم توقفي عن النشاط الذي تقومني
به.
 .6اطلبي مساعدة األهل واألصدقاء ملواجهة حتديات املرض.
 .7اس��تخدمي املس��كنات الطبيعي��ة والدوائية لتخفيف االع��راض ونوبات
االلم.

احلكم

القادرية

يا قوم  ..أولكم محبوس على آخركم  ،حتى إذا اجتمعتم
سرمت إلى عرصات القيامة  :ففرقة إلى اجلنة وفرقة إلى
سأَلُو َن .
سأ َ ُل َع َّما ي َ ْف َع ُل وَ ُه ْم يُ ْ
النار لاَ يُ ْ
صاب ِ ُروا ْ وَرَاب ِ ُطوا ْ وَات َّ ُقوا ْ اهلل
 يَا أَي ُّ َها الَّ ِذي َن آ َمنُوا ْ ْ
اص ِب ُروا ْ وَ َ
لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُحو َن  ، اصبروا يا نفوس  ،وصابروا يا قلوب ،
ورابطوا يا أسرار  ،واتقوا اهلل يا ألسنة  ،لعلكم تفلحون
يا أرواح ويا جوارح  .قد َّ
عظم اهلل عز وجل شأن الصبر ،
وكرَّره وحثَّ عليه  ،وجعله سببا ً للفالح والنجاح .
إن كنت حتب دنياك فق ِّدمها إلى اهلل عز وجل لترى نفع
ذلك حني وصولك إليه  ،ق ِّدر مع نفسك الصبر على مراد
اهلل قبل مجيئه  ،امنعها عن النفس املزاحمة له مبرادها ،
فإن قبلت أفلحت دنيا وآخرة  ،وإن لم تقبل خسرت الدنيا
واآلخرة .
الدنيا لعبة مزيَّنة بيد إبليس  ،يستجلب بها قلوب اخللق
إليه  ،والقوم محفوظون محروسون من إبليس ولعبته ،
امتثلوا أمره  ،وانتهوا عن نهيه  ،قنعوا بعطائه وشكروه
عليه  ،وصبروا على منعه  ،وشكروه عليه  ،ورضوا عنه في
جميع األحوال .
حكي أن رجال اشترى مملوكا ً فقال له  :ما تأكل ؟
فقال  :ما تطعمنى .
فقال له  :ما تلبس ؟.
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فقال  :ما تلبسني .
فقال له  :ما تعمل ؟
فقال  :ما تأمرني .
كنت مع ربي مثل ما أنت
فقال له  :طوبى إن
ُ
معي .
فقال  :يا سيدي وهل للعبد إال مواله إرادة واختيار
.
ال تطلب من اهلل رزق غد كما ال يطلب منك عمل
غد  ،اشتغل بيومك أنت في كل يوم مشغول بفرض
تؤديه  ،أمر متتثله  ،نهي جتتنبه  ،قضاء ترضى به ،
نعم تشكر عليها .
كيف يحسن بالعاقل إذا نزلت به بل ِّية من اهلل عز
وجل أن يشكوا منه إلى غيره ؟ ويحك شكوى اخمللوق
إلى اخمللوق كشكوى املسجون إلى املسجون  ،إذا
شكوت من اهلل فقد شكوت من يَرحم إلى من ال
يَرحم .
الدنيا إلى أمد واآلخرة إلى أبد  ،اتركوها من أيدي
قلوبكم  ،وأخرجوها من حجور أنفسكم  ،أح ُّبوا لقاء
اهلل حتى ي ُ ِح َّب لقاءكم .
إذا عاديت نفسك في حب اهلل كان جوابك منه أن
يصلحها لك  ،ويلهمها الطمأنينة  ،فتكون طوعك
وخادمة لك .
العلم يراد للدراية ال للرواية  ،هو طريق إلى احلق عز
وجل وباب يدخل منه .
الوضوء ال يراد لعينه إمنا يراد للصالة  ،وهكذا العلم
ال يراد لعينه إمنا يراد للعمل به  ،والتق ُّرب إلى اهلل
تعالى .

كسنزانيات
املشايخ جاءوا بالطريقة حتى تقطع احلجب املوجودة  ،سبعني حجابا حجاب بعد حجاب  .هذه احلجب
حولك حتيط بك  ،هذه احلجب جيب أن ُتقطع لكي خترج بعدها إىل اهلل  .كيف خترج ؟ من يتق اهلل
جيعل له خمرجا تقطع احلجب من حولك حتى تصل إىل النور  .مباذا تقطع احلجب ؟ بنور الذكر  ،ذكر
اهلل  ،إذا حل يف عقل اإلنسان  ،يف روح اإلنسان  ،يستطيع أن خيرتق احلجب  ،وتستطيع أن تتصل بالنور
األعظم حضرة الرسول صلى اهلل تعاىل عليه وسلم  .حنن نعترب نور اهلل هو حضرة الرسول صلى اهلل تعاىل
عليه وسلم  ،ونور الذكر هو النور الثاني  ،فنحن نكتسب من هذين النورين حتى نصل إىل الوالية .
يف الطريقة ليس عندنا فرق بني الرجال والنساء .الدرويش سواء كان رجال أو امرأة عليه نفس الواجبات ،
نفس األوراد  ،نفس االلتزام  ،ورمبا يف بعض احلاالت النساء عليهن واجبات أكثر من الرجال  ،النهن يربني
األطفال حسب أقوال وأفعال حضرة الرسول صلى اهلل تعاىل عليه وسلم .
الطريقة معرفة اهلل  ،أنت جئت لتكون من أهل املعرفة  ،حكيما وطبيبا  ،طبيب الروح دراستك أعمق
من دراسة الطب  ،ألن دراستك جوع ،عطش  ،جماهدة يف سبيل اهلل  ،موت يف سبيل اهلل  ،أنت عليك املوت
احلقيقي  ،وموت الغرائز الشيطانية ( موتوا قبل أن متوتوا ) .
العارف باهلل واجملاهد هو الذي حيمل سيف اجلهاد على الوساوس يف داخله  ،حنن نسميه اجلهاد الداخلي
 ،فأنت إذا كنت عامل بوساوس نفسك تقدر متنعها هذا املنع يسمي جهادا .
أذا كنت من أهل املعرفة كنت من أهل اجلنة  ،سيدنا إمساعيل الولياني قدس اهلل سره يقول ( اهلل أول
املعرفة وليس هلا أخر ) يعين معرفة اهلل معرفة بكل شيء  ،اهلل يعطي املعرفة  ،يقال كيف ؟ ( واتقوا
اهلل ويعلمكم اهلل ) العلم أللدني الذي يتجلى اهلل فيه بقلوب املؤمنني  ،العلم الروحي

( من مخطوطة إثبات وجود النبي  في كل مكان وزمان )

قالوا  :إن األرواح كلها لطيفة  ،ليست ثقيلة وال كثيفة كاألجسام  ،تسرح ومترح حيث
شاء اهلل  ،إن كانت مأذونة ومل تكن مسجونة  ،فعلى هذا تكون هذه األمة كسائر األمم
ً
ً
أيضا بزيادة تصرفات ألرواحها  ،ليس لغريها من األمم
اختصاصا
يف ذلك املعنى  .وال شك أن هلا
السابقة مشاركة معها فيه  ،كما خصها اهلل تعاىل  -عن سائر األمم  -خبصائص ال تكاد
أن حتصى .
ّ
وإذا كان األمر كذلك  ،فلعلمائها العاملني  ،وأوليائها العارفني  :زيادة مزية ومزيد
اختصاص يف تلك املنقبة العلية  ،وألئمة علمائها كاإلمام األعظم والشافعي  ،واإلمام مالك :
من ذلك أعظم املزايا  ،ويتزايد احلال مبزيد العلم والصحبة الشريفة إىل أن ينتهي الشرف
األعلى واجملد األسنى  -كما بدأ  -إىل نيب هذه األمة سيدنا حممد  ، نيب الشفاعة والرمحة ،
ً
اختصاصا يف خصوص ذلك املعنى على سائر أولي العزم من املرسلني  .أال ترى أن منصب
فإن له
الشفاعة له  ، 3ليس ألحد منه شيء  ،إال أن يكون بإذنه  ، كما أنه ال يشفع إال بإذن من
ربه تعاىل ؟ .
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أال ترى أنه ال جيوز ألحد أن يتوسل بأحد إىل اهلل تعاىل من خلقه
إال به  ؟ .
وأال ترى أنه رأى موس��ى  ورأى األنبياء يف بعض الس��ماوات ،
ومل يره��م إال باملعن��ى الذي أراده اهلل تعاىل ل��ه  ،وأراد اهلل تعاىل
وحينئ��ذ  ،فقد عرف��ت بهذا متام
وض��ع ه��ذا الكتاب ألجل��ه ؟ .
ٍ
تصرفه  يف الكون  ،وغاية سريه يف الوجود للغوث والعون .
على أن جس��مه الشريف  الذي هو منا بأنفسنا أوىل  ،هل هو
مقيم يف مقامه الشريف أو ال ؟ ففي كتاب احلافظ السيوطي
احل َلك يف إمكان رؤي��ة النيب  وامللك ) ،
املس��مى ب��ـ ( تنوير ِ
عن أنس أنه  قال   :إن األنبياء ال يرتكون يف قبورهم . 
ً
أيض��ا  :أخ��رج البيهق��ي ع��ن أن��س  ،ع��ن الن�بي  قال :
وفي��ه
ّ
ُ
 األنبياء ال يرتكون يف قبورهم أربعني ليلة ولكنهم يصلون
ً
أيضا  :روى
ب�ين يدي اهلل تعاىل حتى ينفخ يف الص��ور  . وفيه
اإلمام س��فيان الث��وري قال :
قال شيخ لنا عن سعيد ابن
املس��يب  :قال  « :ما مكث
ن�بي يف ق�بره أكث��ر م��ن
أربعني ليلة حتى يرفع » .
ق��ال البيهق��ي  « :فعل��ى
ه��ذا يك��ون كس��ائر
األنبياء » .
ُّ
قل��ت  :ب��ل أج��ل وأخ��ص
لزي��ادة الرف��ع والرفع��ة يف
امل��كان واملكان��ة واهلل
تبارك وتعاىل أعلم  .وروى
عبد الرزاق يف مصنفه عن
الثوري عن أبي املقدام  ،عن
س��عيد بن املس��يب قال « :
ما مك��ث ن�بي يف األرض
أكثر من أربعني ليلة » .
وأخ��رج إم��ام احلرم�ين يف
تارخي��ه  ،والطربان��ي يف
الكب�ير وأب��و نعي��م يف
احللي��ة  ،عن أنس ق��ال  :قال
رس��ول اهلل   : م��ا م��ن نيب مي��وت فيقيم يف ق�بره إال أربعني
ً
صباحا . 
وأن إمام احلرمني يف ( النهاية ) واإلمام الرافعي يف ( الشرح ) رويا
أن النيب  قال   :أنا أكرم على ربي من أن يرتكين يف قربي
بعد ثالث  . وزاد إمام احلرمني  « :وروي  :أكثر من يومني » .
ً
أيضا  :ذكر أبو احلسن بن الزعفراني احلنبلي يف كتبه
وفيه
ً
ً
حديث��ا   :إن اهلل تعاىل ال يرتك نبي��ا يف قربه أكثر من نصف
يوم . 

ً
ويوضح اإلش��كال م��ا يف الكتاب املذك��ور  ،وهو
أيضا يف
كت��اب ( مصب��اح الظالم يف املس��تغيثني بس��يد األنام  يف
ً
أعرابيا
اليقظ��ة واملن��ام ) للحافظ ابن النعم��ان املغربي  ،م��ن أن
ج��اء إىل املقام الش��ريف على صاحبه أفضل الصالة والس�لام ،
فسلم ثم قال  :يا رسول اهلل  ، قد قلت فوعينا قولك  ،وكان
ُ
فيما أنزل عليك   :ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا
اهلل واس��تغفر هلم الرسول لوجدوا اهلل ً
توابا رحيما  ...وقد ظلمت
ً
مس��تغفرا  ،وأرجوك أن تستغفر لي  .فنودي من
نفس��ي وجئتك
املقام   :إنه قد غفر لك  ، فهذا النص الصريح املقبول الصحيح
 :يدل على أنه  مقيم يف مقامه موجود .
ً
ويوضح اإلش��كال ما يف كتاب السيوطي أيضا من أن السيد
نور الدين األجيي وقف بالروضة الشريفة ثم قال  ( :السالم عليك
أيها النيب ورمحة اهلل وبركاته )  ،فسمع من كان حبضرته من
املقام الشريف يقول   :وعليك السالم يا ولدي . 
وأن الش��يخ أب��ا بك��ر
الدي��ار بك��ري وقف ب��إزاء
وج��ه الن�بي  فق��ال :
الس�لام علي��ك ي��ا رس��ول
اهلل  ، وأن��ه  رد علي��ه
السالم .
وأن ام��رأة هامشي��ة كانت
جماورة باملدينة الش��ريفة ،
وكان بعض اخلدام يؤذيها ،
وأنها شكت ذلك للنيب ، 
فس��معت قائال م��ن الروضة
الش��ريفة يق��ول   :أم��ا لك
َّ
يف أس��وة ؟ فاص�بري كما
صربت  ، أو كما قال .
وأن األس��تاذ س��يدي أمح��د
الرفاعي نفعنا اهلل بربكاته
ملا ح��ج وق��ف غاي��ة احلجرة
الشريفة وأخذ يقول :
يف حالة البعد روحي كنت
أرس��لها تقـب��ل األرض عين
وهي نائبيت وهذه دولة األجس��اد قد حضرت فامدد ميينك كي
حتظى بها ش��فيت وأنه  مد يده الش��ريفة له  ،فقبلها وعادت
.ومما يوضح اإلش��كال  ،قول��ه   : رأيت ليلة اإلس��راء أخي
ً
قائما يف ق�بره بالكثيب األمحر يصل��ي .وأعجب من
موس��ى
ً
نوح��ا  نق��ل آدم  معه يف
ذل��ك م��ا نقله املؤرخ��ون من أن
الس��فينة خش��ية عليه من الطوف��ان  ،وأن يعق��وب  كان
ً
ً
مدفونا مبصر  ،وأنهما
مدفونا بـ( القرافة )  ،وأن يوسف  ولده
ُن ِقال إىل بيت املقدس  ،ليجمع بينهما وبني آبائهما .
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صفحات من
موسوعة الكسنزان

الصرب يف اللغة َ « :صبرَ َ الشخص  :انتظر يف هدوء ودون شكوى .
صرب فالن على األمر  :احتمله » .
يف االصطالح الصويف
اإلمام علي بن أبي طالب  :يقول  « :الصرب  :شجاعة » .
ويقول  « :الصرب  :هو مطية ال تكبوا » .

ويقول الشيخ السري السقطي  « :الصرب  :أن تكون مثل
األرض  ،حتمل اجلبال وبين آدم  ،وكل ما عليها  ،ال تأبى ذلك
وال تسميه بالء  ،بل تسميه نعمة وموهبة من سيدها  ،ال يراد
فيها أداء حكم بها عليه » .
الشيخ اجلنيد البغدادي يقول  « :الصرب  :هو حث النفس على
أن تكون مع اهلل من غري أن جتزع » .
يقول الشيخ أبو طالب املكي  « :جعل بعض العارفني
الصرب على ثالث معان  ،وأنه يف أهل مقامات ثالثة فقال :
أوله  :ترك الشكوى وهذه درجة التائبني .
وثانيه  :الرضا باملقدور وهذه درجة الزاهدين .
وثالثه  :احملبة ملا يصنع به مواله وهذه درجة الصادقني » .
يقول اإلمام علي بن أبي طالب  « :الصرب صربان  :صرب على
ما تكره  ،وصرب عما حتب » .
يقول اإلمام القشريي  « :الصرب على ضربني  :صرب العابدين
 ،وصرب احملبني .
ً
فصرب العابدين أحسنه أن يكون حمفوظا  ،وصرب احملبني
ً
مرفوضا » .
أحسنه أن يكون
يقول اإلمام القشريي  « :أقسام الصرب كلها حممودة :
الصرب يف اهلل  ،والصرب هلل  ،والصرب باهلل  ،والصرب مع اهلل إال
ً
ً
واحدا وهو الصرب عن اهلل  :فهو جفاء » .
صربا
يقول الشيخ طاهر املقدسي  « :الصرب على وجوه  :صرب
منه  ،وصرب عليه  ،وصرب فيه  ،وأهونه الصرب على أوامره
ونواهيه » .
يقول اإلمام علي بن أبي طالب  « :الصرب عن الشهوة  :عفة .
وعن الغضب  :جندة  .وعن املعصية  :ورع » .
يقول الشيخ سهل التسرتي  « :الصرب على أربعة مقامات
 :صرب على الطاعة  ،وصرب على األمل  ،وصرب على التأمل ،
وصرب مذموم وهو اإلقامة على املخالفة » .
يقول الشيخ عبد القادر اجلزائري  « :الصرب من املقامات اليت
ال يفارقها العبد إىل املمات  ،وهو عام على اخلري والشر  ،إذ
الكل ابتالء وفتنة ومتحيص » .
ويقول الشيخ حممد بن وفا الشاذلي  :غاية الصرب :
محل بال حتمل  ،وكلف بال تكلف  ،والبقاء
بالشيء املستكره مع القدرة على نقيضه » .
ويف جزاء الصرب يقول الشيخ أبو عثمان

النيسابوري  « :جزاء الصرب هو أن يعطي اهلل تعاىل العبد
الرضا » .
ويف ثـمرة الصرب يقول الغوث األعظم عبد القادر الكيالني « :
الصرب يزيل الشهوات  ...يفين العادات  ،ويقطع األسباب  ،وخيلع
األرباب » .
يقول اإلمام القشريي يف شرط الصرب  « :قال مجاعة  :شرط الصرب
أال تتنفس خبالف اإلذن حتت جريان حكمه » .
يقول الشيخ عمر السهروردي  « :العلم والصرب متالزمان كالروح
واجلسد ال يستقل أحدهما بدون اآلخر  ،ومصدرهما الغريزة
العقلية  ،وهما متقاربان الحتاد مصدرهما  .وبالصرب يتحامل
على النفس  ،وبالعلم يرتقى الروح  .وهما الربزخ والفرقان بني
الروح والنفس ليستقر كل واحد منهما يف مستقره » .
يقول الشيخ عمر السهروردي  « :أفضل الصرب  :الصرب على اهلل
بعكوف اهلم عليه  ،وصدق املراقبة له بالقلب  ،وحسم مواد
اخلواطر » .
يقول الغوث األعظم عبد القادر الكيالني  « :الصرب أساس اخلري ...
اخلريات كلها حتت أقدام الصرب  ،وهلذا كرر اهلل ذكره وأكد
أمره  ،فقال عز من قائل   :يا أ ُّيها َّال َ
َ
ذين َآمنوا ْ
صابروا
اصبرِ وا و ِ
َورابطوا َّ
واتقوا اللهَّ َل َع َّل ُ
ك ْم ُت ْف ِل َ َ
حون . » 
ِ
َ
يقول اإلمام علي بن أبي طالب  « :ينـزل الصرب على قدر املصيبة .
ومن ضرب يده على فخذه عند مصيبته حبط عمله » .
يقول الشيخ عبد الوهاب الشعراني  « :آفة الصرب  :الشكوى » .
يقول الشيخ أبو علي الدقاق  « :حد الصرب  :أن ال تعرتض على
التقدير  ،فأما إظهار البالء على غري وجه الشكوى فال ينايف
الصرب » .
ويقول الشيخ أبو احلسن الشاذلي  « :حقيقة الصرب  :هو حبس
النفس يف مقام العبودية بنفي اجلوع » .
يقول اإلمام القشريي  « :لالصطبار مزية على الصرب  ،وهو أال
مرو ً
ً
حمموال َّ
حا » .
جيد صاحبه األمل  ،بل يكون
يقول الشيخ أبو حفص النيسابوري  « :الصرب ما كنت فيه
حمفوظا  ،والتصرب ما رددت فيه إىل حالك وعجزك » .
الشيخ األكرب ابن عربي يقول  « :الصرب باهلل  :هو أن يكون
احلق عني صربه كما هو مسعه وبصره » .
الغوث األعظم عبد القادر الكيالني يقول  « :الصرب على اهلل
 :هو الركون إىل وعده يف كل شيء  ،واملسري من الدنيا إىل
اآلخرة سهل على املؤمن  ،وهجران اخللق من حيث احلق شديد ،
واملسري من النفس إىل اهلل أشد  ،والصرب مع اهلل تعاىل أشد » .
الشيخ عماد الدين األموي يقول  « :الصرب عن اهلل  :هو ترك
اإلقبال على اهلل  ،وترك التوجه إليه بالطاعات » .
الشيخ عماد الدين يقول  « :الصرب يف اهلل هو الصرب على احملن
والباليا » .
الغوث األعظم عبد القادر الكيالني يقول  « :الصرب مع اهلل
هو السكون حتت جريان قضائه وفعله فيك  ،وإظهار الغنى مع
حلول الفقر من غري تعبيس » .
الغوث األعظم عبد القادر الكيالني يقول  « :الصرب هلل هو
الثبات على أداء أمره وانتهاء نهيه » .

الشيخ اجلنيد البغدادي يقول  « :الصرب اجلميل هو ما ال شكوى
معه إىل أحد » .
الشيخ أمحد بن عجيبة يقول  « :صرب اخلاصة هو حبس النفس
على الرياضات واجملاهدات وارتكاب األهوال يف سلوك طريق
األحوال  ،مع مراقبة القلب يف دوام احلضور وطلب رفع الستور » .
الشيخ أمحد بن عجيبة يقول  « :صرب خاصة اخلاصة هو حبس
الروح والسر يف حضرة املشاهدات واملعاينات  ،أو دوام النظرة
والعكوف يف احلضرة » .
الشيخ أمحد الكمشخانوي يقول  « :صرب األخص هو مع احلق
مع املعية » .
الشيخ أمحد بن عجيبة يقول  « :صرب العامة هو حبس القلب
على مشاق الطاعات ورفض املخالفات » .
اإلمام أبو حامد الغزالي يقول  « :الصرب الفرض هو عن
احملظورات » .
الشيخ عمر السهروردي يقول  « :الصرب الفضل هو الصرب على
الفقر  ،والصرب عند الصدمة األوىل  ،وكتمان املصائب واألوجاع ،
وترك الشكوى  ،والصرب على إخفاء الفقر » .
اإلمام أبو حامد الغزالي يقول  « :الصرب النفل  :هو الصرب على
املكاره » .
اإلمام أبو حامد الغزالي يقول  « :الصرب املكروه هو الصرب على
أذى يناله جبهة مكروهة يف الشرع » .
الشيخ جنم الدين داية يقول  « :صرب املبتدئ هو التصرب حتت
محل األوامر والنواهي » .
يقول الشيخ جنم الدين داية  :صرب املتوسط وهو التصرب حتت
أحكام الشدائد من البالء واالبتالء .
يقول الشيخ أمحد الصنهاجي  :صرب املريدين هو نوع سهولة
ختفف عن املبتلي بعض الثقل ويسهل عليه صعوبة املوارد وهذا
هو الصرب باهلل .
يقول الشيخ جنم الدين داية الرازي  :صرب املنتهي هو التصرب مع
اهلل باهلل .
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الشيخ حممد قاسم البغدادي  .وذكر السيد يوسف بن مال عبد اجلليل يف كتاب االنتصار
لألولياء عن الشيخ ما يلي -:
( الشيخ قاسم الراسخ يف الوالية تغين شهرته عن ذكر وصفه أخذها من الشيخ عبد الفتاح
الصاحلي ) .
وقد ذكر أمحد مجال يف قصيدته ( السلسلة الذهبية يف سند الطريقة القادرية ) فذكر سند
اتصال شيخه بالشيخ حممد صادق ثم بالشيخ حممد قاسم  ،فقال :
شاعت فضائله تربو على الشجر
عن شيخه قاسم جنم األئمة مـن
لقد ذاع صيته وصار ً
منارا يقصده طالب العلم لينهلوا منه فكرة وعلمه ومسته من كل جانب
وصوب فله طالب من البصرة والزبري والشام ناهيك عن طالبه البغداديني .
الشيخ حممد صادق ( قدس اهلل سره )

سلك الطريقة القادرية من شيخه الشيخ حممد قاسم .
ومن معاصريه  :فقد صحبه السيد الشيخ حممد النودهي والد الشيخ امساعيل الولياني وكان قد سافر
إىل بغداد ولزم صحبته واستفاد منه وكان ذلك قبل عام  1126هـ .
ً
أيضا الشيخ حممد بن أمحد بن عقيلة املكي صاحب املسلسالت وله مؤلفات كثرية يف
وصحبه
ً
أيضا صلوات شريفة خاصة على حضرة املصطفى .
التصوف وله
ً
أيضا الشيخ حسني البصرائي الذي خلفه يف مشيخة الطريقة القادرية .
وصحبه
وصحبه الشيخ املعمر عــبد اجلليل اإلله آبادي (  ) 1114 - 992ملدة  32سنة يف منطقة ( كنكوة ) .
سكن بغداد ثم نزل مكة املكرمة مدة طويلة  .وقيل بغداد ثم قرية ( كاكو زكريا ) وهي قرية
هزار كورة وراء جبل كاران من أعمال سنندج مسيت باخلالدية ثم بكاكو زكريا .
وقد ذكر أمحد مجال يف قصيدته ( السلسلة الذهبية يف سند الطريقة القادرية ) يف معرض كالمه
عن سند شيخه أبو عبد اهلل حممد الذهب  ،املتصل بعدد من الشيوخ حتى أتى على ذكر الشيخ الكبري
ً
شعرا فقال :
حممد صادق
يدعى حممد املوسوم يف اخلــري
عن صادق األقوال واألفعــال بهجتنـا
شاعت فضائله تربو على الشجر
عن شيخـه قاسم جنـم األئـمـة مـن
له كنوز الرضى يف أوسع اخلـرب
عن شيخــه عابـد الفتــاح من فتحت
له معالي العلى مـع بسطة العمر
عن املسـن غريب اللـه مـن خلصـت
يف قطر بغداد فاحت بالثنى العطر
عن شيخه من مسا يف املـجد مرتبـة
مزمار خمـربه أشهى مـن الوتر
داوود عـمـدتـنا ذاعـت مـآثـره
وذكر السيد يوسف بن مال عبد اجلليل يف خمطوطة االنتصار لألولياء ما نصه :
ً
الشيخ حممد صادق وكان أحد األوتاد األربعة وصاحب التصريف يف ربع األرض ً
ً
ً
وغربا
شرقا
وحبرا
برا
وقد أخذ الطريقة من الشيخ حممد قاسم .
ً
تقريبا ومقامه اجتاه السيدة خدجية الكربى .
انتقل إىل عامل احلق سنة  1010هـ
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الشيخ حسني البحراني نسبة إىل والدته يف البحرين  .والبصرائي نسبة إىل مسكنه البصرة .
وطريقته الطريقة القادرية أخذها من الشيخ حممد صادق البغدادي وكانت لديه إضافة إىل طريقته
 ،الطريقة النقشبندية اكتسبها من أحد خلفاء الشيخ اجلهان آبادي .
وكتب الشيخ نور الدين الباديين الربيفكاني القادري يف رسالة له  ،إن الشيخ حسني البصري اكتسب
الطريقة من السيد الالهوري .
مسكنه البحرين ثم إيران ثم البصرة  .ومن كتبـه له تآليف عديدة يف اآلداب والسلوك  ،شرح فيها
ً
طرقا عديدة وذكر أمساء سلسلة املشايخ الذي اكتسب على أيديهم الطرق .
الشيخ أمحد االحسائي (قدس اهلل سره )
الشيخ أمحد االحسائي نسبة إىل مولده يف إحساء القطيف .
وطريقته الطريقة القادرية أخذها من الشيخ حسني البصرائي البحراني .
وكان له من األوالد  :حممد كان قد خلف والده يف التدريس يف التكية  ،له مؤلفات كثرية  ،منها
شرح األلفية للسيوطي  ،التعريفات  ،شرح تهذيب املنطق .
ولقد خلف الشيخ أمحد االحسائي مريدين يف كافة أحناء العراق واحلجاز وأشهرهم الشيخ امساعيل
الولياني الذي قدم إىل بغداد والتقى به آنذاك وأخذ إجازة الطريقة واإلرشاد منه وبقى إىل جانبه ملدة
ً
أربعـني ً
مرشـدا للطريقة القـادرية فذاع صيته حتى صار علم من أعالم
يوما ثم عاد إىل قـازان قاية
الصوفية .
سكن االحساء ثم البصرة ثم بغداد يف التكية الواقعة يف حملة رأس القرية الواقعة على شط دجلة
املعروفة بالتكية االحسائية .
وكان الشيخ أمحد االحسائي يعلم الشريعة والطريقة يف مدرسته واليت مسيت بامسه ثم مسيت
بالتكية اخلالدية فيما بعد  .وقد كتب السيد أمحد بن إبراهيم مدرس التكية اخلالدية قصيدة يف
مدح الشيخ االحسائي  ،وهذه بعض منها :
رأينا ويف نهج الشريعة يرشد
عليك سالم اهلل يا خري مرشد
ً
ً
مع الطيبني الطاهرين ختلد
فائــزا
مثابا
حيييك للزلفى
ً
بوجهك النقي نفهم ونسعد
حجزا للعراق وأهله
وقد كنت
فامجع أهل الصدق انك مفرد
متيزت بني القوم بالعلم والتقى
على نهج يرضي اإلله و حممد
قضيت بتقوى اهلل تسعني حجة
وذلك برهان بأنك ســيد
ويف خلقك احملمود نور حممد
ولو تشهد األحجار ً
لكان رباط اخلالدية يشــهد
يوما مبا رأت
ً
وروي عن الشيخ بعد أن تقدم به العمر كثريا  ،قال  :إني يف انتظار من أسلمه أمانة الرسول  ،فلما التقى
الشيخ امساعيل الولياني  ،قال  :احلمد هلل الذي مكنين على توصيل هذه األمانة .
ً
تقريبا ومقامه يف مدرسته .
انتقل إىل عامل الشهود واحلق يف 1102هـ
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املرأةولية..وأنثى..

د .سعاد احلكيم

يقولو ن يف ابن عربي ما يقولون  ،وتظل تربة ضمت رفاته يف قاسيون وجهة أتقياء زائرين  ،وتستمر
جتربته الروحيّة مداداً لكتابات عارفني عاملني  ،ومتطلعني متعلمني .
ومابني عوام يعتقدون واليته  ،ويتربكون بزيارته  ،وبني خواص أرباب تدوين وتسطري  ،يغمسون
ٌ
مسافة ال يردمها إال تفرّد شخصه  ،الذي استطاع
أقالمهم يف تصورات فكره وحلظات جتربته ،
وصل القمة بالقاعدة  ..فارتقى عوالي مراتب اخلصوصية  ،دون أن يفارق مجوع عوام املسلمني .
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لذا  ،يكون الرجوع إىل نصه وإىل حياته  ،وخاصة يف موضوع
املرأة  ،هو اطالع على موقف عامل إسالمي كبري  ،احتد فكره
ً
كثريا ما نكمل حبثنا لفكرة من
بوجوده  ،حبيث إننا
أفكاره بالنظر يف تفاصيل حياته .
واقرتح قراءة للمرأة يف نصوصه وحياته من منطلقني ،
ومبوجبهما سوف أقسم حبثي :
املنطلق األول  ،ننظر إىل املرأة ـ الفرد  ،ونبحث مفاهيم ابن عربي
وجتاربه خبصوصها  ،كذات وشخص له هوية وإمكانات ،
وله كمال خيصه يف مقابل كمال الرجل .
املنطلق الثاني  :ننظر إىل املرأة ـ اآلخر  ،ونقرأ نصوص ابن عربي
وحياته حول املرأة يف عالئقها  ،ويف وجودها كجزء له دور يف
شبكة عالقات متتد رقائقها منها لتتصل بالوجود بأكمله .
واعتقد أن هاتني املقاربتني للمرأة  ،سوف جتعالن حبثنا ينفذ
إىل القضايا اجلوهرية اخلاصة باملرأة على امتداد التاريخ ،
ً
وصوال إىل يومنا الواقع على مشارف القرن الواحد والعشرين ،
ً
ويفتح أيضا آفاق قناعات جديدة علها ختدم أجيال مستقبلنا.

أ  :املرأة ـ الفرد
يزدوج النص الصويف يف نصني  ،عندما ينظر إىل كينونة
املرأة  ،وعندما يتعاطى مع إمكاناتها وأهلياتها وحدود
قدراتها :
النص األول  :يبطن  ،وإن كان ال ينص صراحة  ،القول بقصور
املرأة  ،وعدم أهليتها للتصدي للحياة العامة  ،لذا حيبسها يف
إطار احلياة األسرية اخلاصة  ..واملرأة الكاملة يف هذا النص هي
األم احلاضنة املربية  ،والزوجة الصاحلة املدبرة  ،الودود الصبور
الشكور  ..هي األم واالبنة واألخت والزوجة  ..ال كينونة
ذاتية هلا  ،بل كينونتها عني أدوارها وعالقاتها األسرية ،
واملسرب الوحيد من هذا السد األسري يفتح على خارج الكون
ً
أيضا الكثري
 ،ويظهر يف عالقتها خبالقها ومعبودها  ..وهنا
من الضوابط والعديد من االستحسانات  ،اليت ّ
حتثها على جعل
ً
بعيدا عن اجلمع واجلماعات .
عالقتها با عالقة ثنائية
للهّ
ً
التفاتا جلهة كينونتها الذاتية ،
أما النص الثاني فهو أكثر
وأكثر إضاءة ألهليتها الروحية  ،وقدراتها يف جمال الرياضات
ً
جماال يف مراتب الوالية
واجملاهدات  ،وبالتالي يفسح هلا
الذكورية باألصالة .
ومن خالل إشارات لنساء متصوفات  ،أفراد يف حقل التصوف ،
نستشف حنن أهلية املرأة كجنس للعرفان والقرب اإلهلي
 ،وبالتالي مشروعية أخذ الرجل عنها  ،وتربيته يف جمالسها ،
وتأدبه بنهجها وطريقها .
ً
مدلال على شخص السيدة
هاهو احلسن البصري يقول لصحبه
رابعة ّ :
هيا بنا إىل املؤدبة  ..ويف جملسها تتداول مع أهل النخبة
ً
مجيعا ملفاهيمهم الصوفية علو
من احلضور  ،فنرى من طرحهم
ً
هدفا جملاهدة
جتربتها على جتربتهم  ،وبالتالي يصبح نصها
رجل وحتققه من أمثال احلسن البصري ومالك بن دينار  ..ويقول
عنها حميي الدين بن عربي  :رابعة العدوية املشهورة اليت أربت

ً
على الرجال ً
ومقاما .
حاال
ً
أيضا فاطمة النيسابورية أستاذة ذي النون املصري ؛
وهذه
ّ
وهذا أبو يزيد البسطامي يقول لشيخ املالمتية  :تعلم الفتوة
من زوجتك  ..فاملرأة هنا  ،بشهادة البسطامي  ،وضعت قدمها يف
مقام ّ
يقصر عنه أبطال الرجال  ،ألن الفتوة اقتحام وقوة ونصرة
.
وبطل شيخ الصوفية األكرب ـ ابن عربي ـ ليذهب يف املوقف
الثاني إىل نهاياته األخرية  ..أما نقطة البداية فكانت ـ يف رأينا
ـ جتربته السلوكية اليت أفسحت اجملال أمام قناعاته الفكرية
ّ
ّ
الروحية
األهلية
باألهلية الروحية للمرأة  ،لذا ننطلق من هذه
لننظر يف ّ
أهلية املرأة العلمية وأهليتها السياسية .

 1ـ األهلية الروحية  ..والية املرأة :
ً
يافعا خدم ابن عربي بنفسه سنني ً ،
امرأة من العارفات بإشبيلية
 ..هلا حال مع ا  ،هي فاطمة بنت ابن املثنى القرطيب  ،واليت
للهّ
نفسها َّ ،
إن ا اعتنى بها  ،وجعلها من أوليائه
تقول عن
للهّ
واصطنعها لنفسه .
ومما يلفت النظر قول ابن عربي أنه خدمها سنني  ،فهو ـ حبسب
ً
رجال من العارفني
معرفتنا مبسار حياته الصوفية ـ مل خيدم
سنني  .كما أنه مل يعرتف لرجل من العارفني بالوالدة عليه ،
والدة روحية معنوي  ،هي وحدها ناداها بقوله  :يا أمي .
وإذا توقفنا عند تعليمها له نرى بدايات وحدته الوجودية ،
تقول البن عربي  :عجبت ملن يقول إنه حيب ا وال يفرح به
للهّ
وهو مشهوده  ،عينه إليه ناظرة يف كل عني  ،ال يغيب عنه
طرف ة عني .
 ..وعندما تسأله  :يا ولدي ما تقول فيما أقول  ،جييبها  :يا أمي
القول قولك .
باإلضافة إىل تعاليمها نرى ابن عربي يعرف مقامها ويعلمه ..
عرف مقامها عندما أخربته أن فاحتة الكتاب ختدمها  ،وعلم
ألمر أرادته وقرأ معها  ،فإذا
مقامها عندما قرأت فاحتة الكتاب ٍ
بها تنشئها بقراءتها صورة جمسدة هوائية  ،وتطلب منها أن
تفعل كذا أو كذا ....
وعندما تكلم ابن عربي على علم احلروف  ،وهو علم األولياء ،
ذكر خدمته وانتفاعه بهذه السيدة الولية  ،وأكد أنها كانت
من أكابر الصاحلني  ،تتصرف يف العامل  ،ويظهر عنها من خرق
العوائد بفاحتة الكتاب خاصة كل شيء  ..وكانت تظن أن
هذا متاح لكل أحد  ،بل وتعجب ممن يعتاص عليه شيء ،
وعنده فاحتة الكتاب  .وتقول البن عربي  :ألي شيء ال يقرؤها
فيكون له مايريد .
ومع هذه الولية العارفة  ،اليت تتصرف يف العامل  ،ورأى منها ابن
عربي عجائب  ،أقر ابن عربي بوالدته الثانية وقبل نسبته إليها ،
ً
جماال يف نصه َلن َسب الدين َ
ون َسب الطني  ،لولد الدين
وأفسح
ّ
ويقرها على ذلك  :أنا أمك
وولد الطني  ..كانت تقول له ،
ً
اإلهلية ونور أمك الرتابية  .تأسيسا على والدته املعنوية من أم
روحية ّ
يقر بظهورها بوجهي الوالية  :العرفان والتصريف يف
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األكوان .
تد ّرج ابن عربي ألن تتكون لديه قناعة بأنه ال مانع تكوينياً
ً
كونيا من وصول املرأة إىل أعلى مراتب الوالية  ،وإن مل يقع
أو
ضمن خربته لقاء بامرأة يف موقع القطب  ،صاحبة الزمان  ،الغوث
اخلليفة  .فالنساء والرجال ،لديه  ،يشرتكون يف مجيع مراتب
الوالية ّ
حتى يف «القطبية» ؛ فكل ما يصح أن ينال الرجل من
املقامات واملراتب والصفات ميكن أن يكون ملن شا َء ا من
للهّ
النساء  ..هذا النص البن عربي جيعل طريق الوالية أمام املرأة
ً
مفتوحا  ،ال سقف ّ
حيدها إال مرتبة النبوة وشخص النيب (صلى
اهلل عليه وسلم)  ،فاملرأة وإن مل تظهر بالفعل يف دنيا الناس يف
موقع القطبية إال ّأنه يف قدرتها ذلك  ،وبالتالي يف عامل الروح
تتساوى احلظوظ بني املرأة والرجل  ،وينعكس هذا التساوي
يف نظرة أعالم الصوفية هلا.
ً
قطبا وخليفة ؛ حبسب تصورات
ولكن ما أبعاد كون املرأة
الشيخ األكرب ؟
ً
قطبا خليفة ـ هي صاحبة الوقت
تصبح املرأة ـ فيما لو أصبحت

 ،وسيدة الزمان  ،خليفة ا يف أرضه  ،ونائبة سيد املرسلني يف
للهّ
أمته  ،وارثة لالصطفاء واالجتباء واخلصوصية اآلدمية ..
عليها مدار العامل ُ ،
وتعطى التحكم يف العامل  ،حوائج العامل
أمجعه تتوقف عليها  ..وبها ينفرد احلق وخيلو دون خلقه  ،ال
ينظر سبحانه يف زمانها إال إليها  ..هي احلجاب األعلى  ،ينصب
ً
سريرا يقعدها عليه  ،ثم خيلع
هلا ا سبحانه يف حضرة املثال
للهّ
عليها مجيع األمساء اإلهلية اليت يطلبها العامل وتطلبه  ..فإذا
قعدت على السرير بالصورة اإلهلية  ،أمر ا العامل ببيعتها
للهّ
على السمع والطاعة  ،فيدخل يف بيعتها كل مأمور أعلى
وأدنى إىل العالني من املالئكة وهم املهيمون  ،واألفراد من
تصرف ؛ ألنهم مثلها ُ
البشر الذين ليس هلا فيهم ّ
ك ّمل مؤهلون
ملا نالته من القطبية ..
ّ
هذه التجربة الشخصية مع فاطمة بنت املثنى  ،وهذه القناعة
النظرية بإمكانية وصول املرأة للقطبية واخلالفة جتعلنا
ً
شريكا
نعترب ابن عربي  ،إنسان القرن السابع اهلجري ،
ً
ً
حيويا يف احلوار القائم اليوم حول القضايا اخلاصة
ومشاركا
باملرأة .
ونتوقف عند مسألتني  :مسألة األهلية العلمية  ،ومسألة
األهلية السياسية .

األهلية العلمية :
ّ
والتعلم ،
أعطى اإلسالم الشخص أهمية كربى حبال العلم
فالعلم احلق ال يؤخذ من الكتب بل من أفواه الرجال  ..اإلنسان
حلقة يف سلسلة ّ ،
ويلقي  ،يأخذ ُ
يتلقى ُ
ويؤخذ عنه  ..فهل
ً
أيضا ألن تكون
املرأة مؤهلة حبكم صفاتها وطبيعة حياتها
ّ
حلقة يف سلسلة العلم املتوارث عرب األجيال ؟ أو أن األمة ستظل
ً
حرجا من االطمئنان إىل تساوي كفاءة منطق عقلها
حتمل
مع الرجل ؟
ّ
ثم من جهة ثانية  ،قال العارف الصويف « :حدثين قليب عن ربي»
ً
 ،أو «أخذمت علمكم ميتا عن ميت وأخذت عن احلي الذي ال
ميوت» ..فهل يف طاقة قلب املرأة ،الذي هو جهاز استقبال املعرفة
اإلهلامية  ،أن يلتقط على صفحته العلوم اللدنية ؟ ..ثم  ،إن
التقط قلبها اإلهلامات  ،هل نستوثق من ترمجة عقلها إلهلام
قلبها وحفظها لتفاصيل هذا اإلهلام ،فال تنسى حبيث يضيع
انضباط هذا العلم على حدود أصولنا الثابتة؟
ً
وأيضا ،ملصدر العلم يف اإلسالم موقع إمامة واتباع ،فكل
شخص نأخذ عنه فإننا نتبعه ونسري على نهجه ،وإذ كان
العلم ينمو بالتوارث ويتجدد باألجيال ،لذا تأخذ كل حلقة
موقعها االجتهادي ..فهل للمرأة أهلية ألن تكون عاملة فقيهة
ّ
متبَعة يف جمال عرفان ا وشريعته؟
للهّ
ـ أسئلة كثرية وشكوك تدور كلها حول صفات املرأة
التكوينية ،وحول عوائق شروطها احلياتية يف األسرة ،اليت
ً
أحيانا طبيعة العلم املوضوعية ،وشروط حتصيله
قد تناقض
باالختالط والرتحل.
بداية ،يرى ابن عربي أن اإلنسانية هي حقيقة اإلنسان ،وهي

ً
مجيعا ،وهي األصل ،أما الذكورة واألنوثة
واحدة يف الناس
فهما عارضان ،كل واحد منهما مبثابة مجلة صفات جتري
على قابل الذات ..فكل من كان يف موقع املؤثر والفاعل فهو
ً
ً
ً
شرعيا
وجوبا
وأيضا كل من َو َجب عليه
رجل وإن كان امرأة.
ً
أن يطلب من يأخذ عنه علمه فهو رجل ،سواء كان ذكرا أم
أنثى .-15هنا يؤكد ابن عربي على كون املرأة حبكم خلقتها
وتكوينها مساوية للرجل يف الشروط اإلنسانية ،قابلة لكل
النشاطات العقلية والفعاليات اإلنسانية الذكورية.
ويعطي بلقيس مرتبة فقهية ..ويرى أنهاعندما أسلمت مل
تنقد لسليمان ،بل ظلت متحررة يف اعتقادها من أتباع رسول
أو إمام ،اعتقاد متحرر من الوسائط ،مباشر كاعتقاد الرسل
ً
متاما ،وذلك حني قالت« :أسلمت مع سليمان رب العاملني»،
للهّ
فلم تنقد لسليمان جاعلة منه مصدر علمها ومعرفتها ودينها،
خبالف فرعون حني قال« :رب موسى وهارون».-16
ونستفيد من طرح ابن عربي ملثال بلقيس ،هذه الشخصية
ً
أيضا :إن منوذج بلقيس مثال على
القرآنية ،لنقول حنن
أنه عندما أفسح اجملتمع اجملال أمام املرأة برزت ..ملكت
وحكمت ..ومما يلفت النظر أننا مل نلحظ يف القرآن إشارة
استنكار أو كراهة مللك املرأة أو حكمها ..وبلقيس ظلت
موضوعية وواعية لشروطها وموقعها كسيدة قومها أمام
سليمان ،وهو من هو يف زمنه :فهي ً
أوال حني رأت عرشها مل جتزم
ٌ
جواب ينسجم
تنف بأنه هو ،وقالت« :كأنه هو»..
بأنه هو ،ومل ِ
يف نسبيته مع أكثر فلسفاتنا وموضوعياتنا املعاصرة .وهي
ً
ثانيا حني أسلمت ،حافظت على موقعها كأوىل يف قومها ،فلم
تنقد لسليمان لتكون تابعة ،وبالتالي الرجل الثاني وهي
ملكة ،فقالت« :أسلمت مع سليمان» ..فهذا املثال ،ومثال
السيدة عائشة ـ رضي ا عنها ـ اليت ّ
وصى النيب صلى اهلل
للهّ
عليه وسلم املؤمنني باألخذ عنها ،يزحزحان أطراف الستار عن
أهلية املرأة وموضوعيتها ووعيها لشروطها ..وجيعالننا نؤكد
مع ابن عربي ،أن الذات اإلنسانية واحدة ،تستقبل الصفات
حبسب طاقاتها الفردية ،وتوجهات تربيتها ،وجتاربها احلياتية.
األهلية السياسية:
عندما قال ابن عربي بإمكانية وصول املرأة للخالفة الكونية،
أي تكون رأس الدولة الباطنة ،..طرح أهليتها السياسية ،ليس
باالنتخاب الشوري بل بالتعيني اإلهلي ..فهي ،قد تكون ،خليفة
اهلل يف أرضه ونائبة رسول ا يف أمته ..إذن ،مبقتضى نص ابن
ً للهّ
ً
نفسانيا يف أصل فطرتها ،وال عائق
عربي ،ال مانع عقالنيا أو
يف طبيعة حياتها ،مينعانها من اخلروج من دائرة خصوصيتها
ملباشرة حوائج العامل وأمور الناس ..ونرى أنه ال يقدح يف قوله
ً
ً
مصونا من أعني اخللق،
مستورا
هذا كون رأس الدولة الباطنة
واخلليفة الظاهر حمور وجود املسلمني الدنيوي ..فهذا أمر ُيبحث
على مستوى مظهر املرأة وليس أهليتها..
ابن عربي هنا ،يف نظرته إىل أهلية املرأة ،يسرتجع ويكمل
مسرية بداياتنا اإلسالمية يف زمن النبوة والصحابة ،حني
كانت مشاركة املرأة العلمية والسياسية واضحة معلنة
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ومباشرة .وأتت عصور الظلم واإلظالم ،وتراجع دور املرأة احلرة
يف احلياة العامة أمام دخول اجلواري اململوكات ـ بالشراء أو
السيب ـ ساحات الفنون وبالطات السالطني وسياساتهم .وأدخل
ً
ً
جديدا من العالقة غري املتكافئة مكانة بني
منطا
هذا معه
ّ
الرجل واملرأة ،بني قوي مالك حاكم ،وبني ضعيف وصولي
ماكر ،يتوسل بأي نهج ليكون ويستمر ،وينشئ شبكة
عالقات مصلحة داعمة يف غياب عزوة وأهل وعشرية.
استشهد ابن عربي على مراتب الوالية املفتوحة للمرأة بقول
النيب صلى اهلل عليه وسلم :النساء شقائق الرجال.
وعندما ننظر إىل مسألة املرأة اليوم ،إىل أهليتها العلمية
واإلدارية السياسية ـ وال نقصد بالضرورة من األهلية السياسية
أعباء خالفة املسلمني ـ فنحن إمنا نستعيد وحنيي من خالل
نص إسالمي شامل ،هو نص الشيخ األكرب ،أصولنا املنسية
املوؤدة حتت وطأة سنني غر ّبت اإلسالم يف حضارات تكاد
ً
تناقضه يف ّ
واصال
سلم قيمها .جتعل قيمة الرجل يف كونه
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ناجحا ً
ً
قويا منتصرا ال يف كونه صادقا أمينا شهما أبيا شجاعا..
البد من إعادة فتح ملف املرأة والرجل ً
لذاّ ،
معا ،والتأكيد على
أن أهلية الرجل ليست يف ذكورته ،وإمنا يف اكتمال صفات
الرجولة اإلنسانية فيه.

املرأة ـ اآلخر
املرأة اإلنسان واملرأة األنثى:
تناولنا يف القسم األول كينونة املرأة كإنسان ،ورأيناها
ّ
وتؤكد أهليتها لتمارس العلم واحلكم يف
تدخل عامل الروح،
الغيب والشهادة ..وتوضحت رؤية ابن عربي للكمال اإلنساني
ـ املتاح بعد ختم النبوة ـ على أنه واحد مفتوح للرجل واملرأة ،وإن
كانت االلتماعات الذكورية يف النص جتعلنا نشعر أن املرأة
يف هذا اجملال مل تفعل سوى أنها دخلت حقل الرجل ،وشاطرته
كماله الذكوري ،إن أمكن التعبري.
أما يف هذا القسم الثاني فسوف نبحث كينونة املرأة كأنثى،
لنتعرف على خصوصية الكمال األنثوي ورتبة األنوثة ،يف
مقابل الكمال الذكوري ورتبة الذكورة .ونرى يف املقابل
هنا ،كيف يدخل الرجل حقل املرأة ليشاطرها أنثويتها
ويتحقق برتبتها ..فلكل رتبة وجودية كماهلا الذي هو
عني استقامتها على صراط حقيقتها اخلاصة ،من منظور ابن
عربي.
ً
وجريا على منهجنا يف قراءة ابن عربي ،على أنه هو هو على
مستوى الفكر والوجود ،سنداخل بني أفكاره حول املرأة وبني
سلوكه جتاهها وعالقته بها ،حتى تتوضح أبعاد رؤيته هلا ،يف
البُنى املتعددة اليت هي جزء منها ،ومتارس فيها ً
دورا ووظيفة.
وحنصر كالمنا بالعالقتني األهم بني الرجل واملرأة ،واللتني
تكرسهما عمليتان هامتان يف تاريخ الوجود ،بل يقوم
عليهما الوجود ،هما :عملية اخللق واإلجياد ،وعملية التوالد
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والتكاثر؛ حيث تظهر مع العملية األوىل املرأة ـ املكمل
الوجودي للرجل ،وتظهر مع العملية الثانية املرأة ـ املنفعل
الوجودي للرجل.

 1ـ املرأة ـ اآلخر ،املكمل الوجودي:
استوحش يف ّ
اجلنة آدم ،أول هذا اجلنس اإلنساني ،إذ مل جيد من
ً
ّ
يسكن إليه ،ألن األنس ال يكون إال باجلنس ،تبعا لتصورات
الشيخ األكرب..
وخلق ا حواء ،أوجدها من آدم ..فارقت بدنه وهي قطعة منه،
للهّ
فظل حنينه إليها ـ طوال أجيال الرجال ـ حنني الكل إىل جزئه
املكمل لوجوده ،وظل حنينها إليه ـ طوال أجيال النساء ـ حنني
الغريب املفارق لوطنه.
ْ
َ
قبل ابن عربي ُو ِّظف خلق املرأة من الرجل ،يف جمال العالقة
ّ
وتهميشية واستعالئية ..ولكن مع
بينهما ،بتوجهات دونية
ابن عربي عادت رسالة القرآن للظهور ،وميكننا متابعة رؤيته
ً
نقصانا ،مامل ترجع املفارقة
والقول بأن الرجل سيظل يشكو
إىل مكانها من بدن ذاته ،-17وستظل املرأة تشكو غربة إن
خرجت أو أخرجت وراء حدود أرض رجلها.
ولننظر يف حياة ابن عربي ،لنرى هل تعامل مع املرأة على أنها
جزءه الوجودي ،هذه الواحدة اليت بها ،وبها فقط ،يشعر بامتالء
كينوني ،أم أن كالمه يف احلنني واجلزء جمرد تنظري يف
اخللق ،على حني أن حياته ّ
مفتتة الكيانات يتشاطر حلظاتها
مع كثريات؟
أحب ً
نعرف أنه تزوج أكثر من واحدة وأجنب ،ونعلم أنه ّ
حبا
ً
عميقا وهو يف الثامنة والثالثني ،نظام بنت الشيخ مكني
الدين األصفهاني ،ومن أجلها نظم الشعر ونطق باللغز والرمز..
ً
منسجما مع قوله
فأين موقع نظام من نسائه ،وكيف يظل
ً
ّ
املكمل بوجود هذا التعدد؟ .هل عاش مثال امتالءه
باجلزء
الكينوني مع كل واحدة على شكل حلظات متوالية،
ّ
املكمل الوجودي فقط؟ أم أن املرأة ـ اآلخر
يتغري فيها شخص
الوجودي هي عنده جمرد فكرة لتفسري اخللق ،وترمجة القلق
وحلم حيركان ً
معا اإلنسان يف مسار حبث وتفتيش دائمني؟
وعلى ضوء النظر يف جتارب أشخاص اإلنسان ،املتنوعة
ً
واملتشابهة ً
كثريا ما نفهمه
معا؟ نقارب ابن عربي ،الذي
ً
ً
على ضوء مسار وجودنا ،وكثريا أيضا ما نفهم أنفسنا على
مسار وجوده ،لنقول إن حياة كل إنسان تنفتح على
ضوء
ِ
ِ
إمكانيتني يف العالقة باآلخر :الواحد والكثري ..وقد تتحقق
ً
وأحيانا كثرية تتحقق واحدة منهما دون
هاتان اإلمكانيتان،
األخرى .قد حيدث ً
مثال أن حتتل كينونة إنسان ،يف مطلع
ّ
املكمل الوجودي ،عندئذ تتعطل
حياة آخر ،موقع الواحد
اإلمكانية الثانية يف كينونته ،النتفاء احلاجة إليها ،واليت
ً
وأيضا قد يعيش إنسان حياته يتذوق
هي إمكانية الكثري..
ً
كأسا إثر كأس ،دون أن يرتوي ،يتقلب يف أعداد الكثري،
ّ
مبكمله الوجودي .أو قد
من عدد إىل عدد دون أن يلتقي

يلتقي بالواحد الفرد الذي به فقط يشعر باالمتالء ،وتنتفي
ً
حقيقة
عندها فقط حاجته إىل غريه ،بل ال غري ميكنه
احللول حمله.
ً
يلتق اإلنسان فعال بآخره الوجودي فتظل إمكانية
أما إذا مل ِ
عالقة الواحد ثابتة يف القوة ،ال خترج إىل الفعل بل تتالمح
ً
أحيانا يف حلظات َت َّوهم سرعان ما تعرب.
فعلى ضوء عالقة الواحد والكثري يف حياة إنسان نظن أن
ّ
املفضلة البن عربي ،قد احتلت موقع املرأة ،أي
نظام الزوجة
الواحد ـ الفرد ،والباقيات املذكورات يف نصوص ابن عربي،
والواضحات النسبة إليهّ ،
هن نساء ،أي الكثري ـ املتوالي أو
املتجاور.
ولكن هل يف استطاعة اإلنسان أن مينح باختياره وإرادته
مقام الواحد ـ الفرد يف وجدانه ،ملطلق إنسان يرى أنه يناسبه
ً
ً
أوضاعا .أم أن املوضوع قدر ال إرادي ويشبه إىل
مقاما أو
حد بعيد عالقة املفتاح بالقفل؟ .أقول :من منطلق أخالقي
اجتماعي أميل إىل القول األول الكافل الستمرار مؤسسة
األسرة ،ومن منطلق معريف حبت يرصد جتارب الناس
املنفلتة من الروابط ،ألسباب شتى مشروعة وغري مشروعة،
ويرصد تقلباتها يف صريورة الزمن ،أراني أقول بالقول الثاني،
ً
ً
أشخاصا تقارب عدة ،وتظن يف كل
فكثريا ماكنت أرى
مرة السراب ما ًء ،ولكن ال فائدة ،ال ينفتح عامل التوحد
إال بإنسان خمصوص ،تنطبق صفاته مع صفاته انطباق
الكف مع الكف ،وانطباق أسنان املفتاح مع القفل ..وإال
سيظل الواحد منا خارج جنته ودائم احلنني إليها والبحث
ٌ
والتفاتة إىل الوصف الذي يعطيه ابن عربي لنظام يف
عنها..
مقدمة «ترمجان األشواق» تؤكد مصداقية ما أسلفنا ،فهي
وحدها امرأته ،ومل تكن ً
يوما جمرد عدد يف مجلة نسائه.
ً
ً
استنادا إىل وصف ابن
وانسجاما مع رمز املفتاح نقول أنه ـ

عربي لنظام ـ يف استطاعتها ،حبكم مشولية كينونتها
املطابقة لشمولية كينونة ابن عربي ،أن ترافقه يف عوامله
كلها ،عامل الروح والعقل والنفس والبدن؛ باإلضافة إىل
كونها متثل صورة الكمال املشتهى لديه يف امرأة كل
عامل..
يقول يف وصفها  :-18عذراء ،هيفاء ،تقيد النظر ،من العابدات
العاملات السائحات الزاهدات ،شيخة احلرمني ،إن أسهبت أتعبت،
وإن أوجزت أعجزت ،وإن أفصحت أوضحت ..مشس بني العلماء،
بستان بني األدباء ..علمها عملها ،عليها مسحة َم َلك ّ
وهمة
ملك..
أما كون منط عالقة ابن عربي بها هو منط عالقة الكل
جبزئه الواحد الفرد ،فنستدل عليه من مدلوالت ألفاظه نفسها،
فهو يقول عنها؛ إنها يتيمة دهرها ،بيتها من العني السواد ،ومن
الصدر الفؤاد ،عهدها قديم ،وكل اسم يذكره يف ديوانه فهو
عنها يكين ،وكل دار يندبها فدارها يعين...
ّ
املكمل الوجودي
هذا املوقع الذي حتتله املرأة بكونها اآلخر
ً
أيضا ،خيضع كما رأينا ملواصفات
للرجل ،والشريك الوجداني
تكوينية خاصة باملرأة ،راجعة لفطرتها وتربيتها وتوجهاتها؛
واألهم من ذلك ملستوى وعي الرجل ،ورتبة عرفانه مبكانة
املرأة الوجودية .ونؤكد نص ابن عربي بأن نالحظ ،أنه من آدم
مل تخُ لق إال حواء واحدة.
املرأة ـ اآلخر ،املنفعل الوجودي:
هنا تفارق عالقة الرجل باملرأة حقل احلضور والوجود لآلخر
فقط ،كما يف املكمل الوجودي ،لتدخل حقل الفعل
واالنفعال بغاية التوالد واإلنتاج ،فهي التوالد البد من ازدواج
األب واألم حبركة بينهما تؤدي لوجود ثالث ،هو االبن...
هنا يقارب ابن عربي املرأة ال من جهة كينونتها اإلنسانية ،وال
من جهة موقعها من ذات الرجل ووجدانه ،بل من جهة كونها
األنثى ..إحدى مراتب الوجود .وهي مرتبة القابلية واالنفعال
والتأثر ..هي حمل اإللقاء والبذر واالستحاالت واإلجياد والتكون
والظهور ،فكل منفعل وقابل لإللقاء والتكون ،وحمل
ً
ذكرا ..-19لذا كل من
للظهور واإلجياد فهو أنثى وإن كان
يف الكون أنثى ،ألنه حمل زرع وحرث ،حمل بذر وإنتاج ..يقول
الشيخ يف الفتوحات:-20
إنا ٌ
ّ
إناث ملا فينا يولد ُه
ُ
الكون من رجلِ
فاحلمد للهِّ مايف
ِ
ُ
العرف ّ
عينهم
إن الرجال الذين
ُ
اإلناث وهم نفسي وهم أملي
ُه ُم
وتستمر معرفة ابن عربي الشهودية تتصاعد يف نظرتها للمرأة
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ً
استنادا إىل أن
ـ األنثى ..إىل أن يصرح يف فصوص احلكم،
ً
متجليا يف صور املمكنات ،بأن املرأة
اإلنسان ال يشهد احلق إال
هي أكمل مشهد للحق املشهود ،ألن الرجل يشهد فيها احلق من
حيث هو فاعل منفعل ..فالرجل يشهد احلق يف املرأة ويعرب من
مجاهلا املقيد إىل اجلمال احلق املطلق.
هذه الرؤية لألنوثة تضفي قدسية على املرأة هي ّ
بأمس احلاجة
إليها يف زمننا ،كما أنها تزحزح القهر والظلم واالضطهاد عنها،
وتوضح إىل أي مدى اإلسالم ّ
مربء من ممارسات غري واعية.
ّ
التكون والظهور ألنها القابل واملنفعل،
فاملرأة ـ األنثى هي حمل
ففيها يتكون الولد وعنها يظهر ..وهنا يعطيها ابن عربي
اسم ً
ً
األم ،ويظهر كماهلا بأنها متلقية ملقية ،آخذة عاطية،
منفعلة عن األب فاعلة يف االبن ..وهكذا باملرأة مير الوجود
ويستمر توالد الكون من الكون.
وكون حواء هي حمل التناسل وظهور أعيان األبناء  ،-21ومير
ً
الوجود يف عامل الكون عربها ،فهذا يعطيها َّ
واقعيا
حس ًا
ً
ّ
ميكنها من التحكم بنماء أي قوم
عمالنيا من جهة ،كما
أو شعب من جهة ثانية .وهذا ما خربته قبلنا الدول الغربية،
وحتاول تكييف قوانينها كأن جتعل ً
مثال األوالد من نصيب
املرأة يف حال الطالق إرضا ًء هلا ،لتحريضها على متابعة جهدها
ً
متاما أنها حمل ظهور اجلنس..
يف حفظ النوع اإلنساني واعية
وأنها بتجاوز املرأة إىل األنبوب واالستنساخ إمنا تقوم مبغامرة
ً
إنسانيا.
مكلفة
ومنشي مع ابن عربي على طريق حممديته لنرى معه أهمية
التعاليم النبوية يف بناء
عالقات سليمة وجمتمع سليم ..فآخر كالمه صلى اهلل عليه
وسلم :استوصوا بالنساء ..وهو
صلى اهلل عليه وسلم حبّب إليه من دنيانا النساء ،أحب ّ
ّهن باملرتبة
ّ
وأنهن حمل االنفعال ..على
خاتـمــة.
اآلن وبعد أن قاربنا ابن عربي من خالل حياتنا وجتاربنا
ومشاكل معاصراتنا ،نشعر باالعتزاز بإسالمنا الذي أعطى
ً
ً
ً
عالئقيا ،قد
إنسانيا
علما
يف القرن السادس ـ السابع اهلجري
تساعدنا رؤاه على تفسري واقعنا وتغيريه...
ّ
تقدمية ابن عربي يف نظرته الال إزدواجية للمرأة
وال تفجأنا
حيث جاءت إجيابية غري خمتلطة أو ملتبسة بسلبية ..كما
أنها خبالف كتابات املؤلفني يف عصور الظالم الالحقة مل
حتبس املرأة يف الدور والوظيفة ،بل أفسحت اجملال لكينونتها
الذاتية ..فاملرأة اإلنسان مساوية للمرأة األنثى ..ومتساوية يف
العقل والدين واحلظ مع شطر الكون اآلخر ،الرجل.
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أدب الطفل والتنمية اللغوية
يشهد العامل اهتمامًا كبرياً باملعرفة املوجهة إىل الطفل ،ألن الطفل هو املستهدف األول
يف عمليات التغيري املستمرة باجتاه املستقبل؛ فاملعرفة ليست حكراً على الكبار ،وإمنا
هي ملك للجميع ،تصل إليهم وفق ضوابط منهجية ونفسية وعقلية معينة على مدى
العمر كله
وإذا كانت معرفة الطفل هي احلاضن األمشل لكل أنواع
النشاطات اليت توجه إليه ،فإن ثقافة الطفل تعنى بشكل
رئيسي بأدب الطفل ،وهو ذلك األدب الذي اختلف الناس
ً
أيضا ،لتداخله الواضح مع أدب
حول طبيعته وحول تعريفه
الكبار من ناحية ،والختالف مستواه اللغوي ومضمونه
ً
تبعا للمراحل العمرية املختلفة .على أن أهم ما
الفكري
ميكن التطرق إليه يف هذا الصدد هو اإلشارة إىل الشعراء
والكتاب الذين يتوجهون بإبداعهم إىل الطفل ،إذ حيق لنا أن
ً
ً
ونفسيا
تربويا
نتساءل عن ثقافتهم املكتسبة حول الطفل
ً
ً
واجتماعيا ،وعن حتصيلهم النقدي حول مفهوم
وثقافيا
الفنون املختلفة اليت تتوجه إىل الطفل ،فما هو اطالعهم
على الدراسات اللغوية اليت تشري إىل معجم الطفل يف املراحل
العمرية املختلفة؟ وما مدى اجلدية اليت يبدونها يف التهيؤ
للكتابة للطفل ؟
وقبل ذلك كله ما الدوافع احلقيقية وراء الكتابة للطفل؟
أهي دوافع فنية أم تربوية أم أخالقية أم إرشادية أم هي كل
ذلك ً
معا؟ أم هي دوافع مادية من أجل حتقيق ربح مضمون
ً
بسبب رواج سوق كتاب الطفل أحيانا مما جيعل احتمال
التضحية باهلدف األساسي ً
واردا؟
إن االحتفال بأدب الطفل جيب أن يسمو يف هدفه األول على
كل األطماع القريبة ،فاهلدف األساسي جيب أن ينطلق
من غاية تربوية تعليمية ثقافية ،ألن أدب الطفل جيب أن
ينهض به املبدعون املؤهلون الذين يقبلون عليه بوعي وحب
وإخالص ورغبة يف خدمة الطفل حيركهم دافع فين قوي يف
العيش يف عامله وفق األسس الرتبوية الثقافية األخالقية .
وإذا كان ّ
كتاب الطفل جيب أن يكونوا مهيئني للكتابة
ً
سابقا ،فإن ثـمة عالقة قوية بني
وفق الشروط اليت ذكرنا
أدب الطفل وعملية القراءة نفسها؛ فحب الطفل للقراءة ينشأ
ً
فعليا ،فاألم أو األب أو املربية
من سنواته األوىل قبل أن يقرأ
أو املعلمة حني تقرأ على الطفل من كتاب ،أو تروي عليه
ً
ً
ً
شغوفا بأن يتمكن هو نفسه
معلقا باملصدر
شفاهيا يظل
من قراءة ما فيه يف قابل األيام  .فعلى املربني أال يفوتوا هذه
الفرصة النادرة اليت تضع الطفل على خريطة القراءة الدائمة،
واليت أصبحنا نرى هلا مبادرات ّ
جادة خملصة يف وطننا العربي،
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فعلينا مجيعا أن نتفاعل مع هذه املبادرات ،وأن نتجه مدفوعني حببنا لألطفال ووعينا بأهمية تربيتهم على
حب الكتاب والقراءة إىل جعل القراءة الذاتية ً
ً
أساسيا من شخصية الطفل ،ال تفارقه وال يفارقها حتى
جزءا
ً
صديقا للكتاب منذ سن مبكرة،
آخر العمر .من املهم أن ينشأ الطفل على مصاحبة الكتاب فيكون
والسيما الكتاب األدبي ،ولعل أفضل كتب اإلبداع األدبي هي القصة اليت متنح الطفل التنمية احلقيقية
ً
استيعابا للحقول
الواسعة يف شتى األبعاد ألنها األقدر على استيعاب جماالت املعرفة املختلفة ،وألنها األكثر
التعبريية والداللية املختلفة.
ً
صديقا للرواية أو القصة أو املسرحية منذ سنيه األوىل يراكم املعارف وينمي اللغة
فالطفل الذي يصبح
حنوها وصرفها ومعجمها ودالالتها ،ويربع يف القراءة الصحيحة ويتمكن من تنمية مهاراتها املختلفة،
ً
ً
جيدا ملكتسب اللغة ،ويقلل من املبالغ الضخمة اليت تنفق على تعلم اللغة الصحيحة دون
منوذجا
فيصبح
ً
أحيانا كثرية.
طائل
إن القصة ،على الرغم من أنها وسيلة تربية وتسلية وإمتاع ،تصبح هنا وسيلة أساسية لتعويد التلميذ على
القراءة مبفهومها العام أي يف كل احلقول واملعارف ،فقراءة القصة ليست مهمة لذاتها وحسب ،ولكنها مهمة
لتعويد الطفل على القراءة من املهد إىل اللحد.
وتبدو قيمة القصص املتقنة ،فوق ما فيها من قيم مجالية ،يف تعويد الطفل على القراءة السليمة حنوياً
ً
وإعرابا ،مما يسهل على الطفل أن يستوعب بنية الكلمة
وصرفيا ،ألنها تعنى بضبط أحرف الكلمة بنية
ً
ً
سليما ،وأن يتعرف معاني الكلمات.
نطقا
وأن ينطقها
وهناك أمر آخر من وراء قراءة األعمال األدبية ،والسيما الفنون السردية ،هو إقرار األطفال على حماولة الكتابة
ً
املبكرة ،خاصة الكتابة اإلبداعية ،فاهليئات اليت تشرف على أمور الرتبية تبذل ً
طويال يف املراحل
وقتا
املختلفة إلصالح ما جرى عليه التالميذ من معارف ومهارات لغوية خاطئة تتصل بكل العلوم واملعارف ،ولو
أنهم تنبهوا على ما يف هذا األمر من فائدة حمققة لوجهوا جهودهم املخلصة يف هذا االجتاه الذي يليب احلاجات
اللغوية األساسية للمتعلم يف مراحل حياته كلها.
فقراءة القصص والفنون السردية املختلفة جتذب الطفل ،مبا تتضمنه من عناصر جاذبة وتشويق ومغامرات
وطرائف ،إىل عامل الكتاب ،وتغريه بأن يتجه إىل حماولة كشف أسراره ،فتقوده طوعا إىل حماكاتها
والبناء على منطها ،والرغبة يف أن يكون له كتابه اخلاص الذي ميارس فيه الكتابة راغبا حرا مستمتعا.
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من نظر اىل اخللق بعني اخللق طالت خصومته معهم ومن
نظر اليهم بعني احلق اسرتاح منهم .
كل قلب ال يكون فيه سر من اهلل وليس له سر مع اهلل
ومساع من كالم اهلل فإن سبب ذلك ان هذا القلب خال من
االخالص وكل من ال إخالص له ال خالص له على أي وجه
من الوجوه .
من كانت حياته بنفسه فحياته اىل ذهاب ومن كانت
حياته باالخالص والصدق فهو حي بقلبه ينتقل من دار اىل
دار .
االخ�لاص ال��ذي ال يكتبه امللكان وال يطلع عليه
االنسان .
الشيخ ابو سعيد بن ابي اخلير

االبتسامة

احنناءة بسيطة تستقيم بها أمور كثرية

احلرية

استقالل حتميه القوى ..

املتفائل

رجل يسقط من أعلى برج ويقول يف منتصف
الطريق أنا مل أصب بعد ..

تزوج رجل بامرأتني إحداهما امسها حانة والثانية امسها مانة  ،وكانت
حانة صغرية يف السن عمرها ال يتجاوز العشرين خبالف مانة اليت كان يزيد
عمرها على اخلمسني والشيب لعب برأسها  ،فكان كلما دخل إىل حجرة
علي
حانة تنظر إىل حليته وتنـزع منها كل شعرة بيضاء وتقول  :يصعب َّ
عندما أرى الشعر الشائب يلعب بهذه اللحية اجلميلة وأنت مازلت شابًا ،
فيذهب الرجل إىل حجرة مانة فتمسك حليته هي األخرى وتنـزع منها الشعر
األسود وهي تقول له  :ي ِّ
ُكدرني أن أرى شعراً أسود بلحيتك وأنت رجل كبري
السن جليل القدر  ،ودام حال الرجل على هذا املنوال إىل أن نظر يف املرآة
عظيما  ،فمسك حليته بعنف وقال  :بني حانة ومانة
نقصا
يو ًما فرأى بها ً
ً
ضاعت حلانا

اخلربة

هي عدد من األخطاء اليت ارتكبتها يف حياتك
السابقة ..

الدبلوماسي

شخص يطلب منك الذهاب إىل اجلحيم بطريقة
جتعلك تستعجل تلك الرحلة ..

اجملرم

ً
متلبسا ..
شخص كغريه مت القبض عليه

املدير

ً
ً
باكرا ويأتي
متأخرا عندما تكون
رجل يأتي
ً
ً
متأخرا ..
باكرا عندما تكون

احلياة

فرتة شقاء بني الوالدة واملوت ..
حفل تأبني لعالقة ماتت  ..ومل ميت أصحابها بعد ..

اللغز االول :
إذا أعطاك الطبيب ثالث حبات دواء وطلب منك
ان تأخذ حبة كل نص ساعة فما هي املدة لتناول
احلبات الثالثة؟
اللغز الثاني :
ماهو الشيء الذي يأخذ منك قبل أن حتصل
عليه؟
اللغز الثالث :
ماهو الشيء الذي تستطيع أن تفعله امام
الناس دون ان يراه احد؟
اللغز الرابع :
عشرة وعشرة ليس عشرين ونضيف خمسني يساوي  11كيف يحصل
هذا ؟
اللغز اخلامس :
سلك ليس مصنوع من املعدن ويوجد في جميع دول العالم فما هو ؟
اللغز السادس :
رجاله على األرض ورأسه فوق النجوم فما هو ؟

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
عمودي

 -1من زوجات الرسول . 
 -2صوت احلمام  +من آالت املوسيقى ( معكوسة ) .
 -3عكسي ( مبعثرة )  +ممنون ( مبعثرة ) .
 -4يرملون( مبعثرة ) .
 -5حرف مكرر  +من احليوانات .
 -6حروف مكررة  +من احليوانات .
 -7ضعيفة  +جمع علم .
 -8جلسوا طويالً ( معكوسة )  +نقيض االول ( معكوسة ) .
 -9موضحي  +ما تثبت به اخليمة ( معكوسة ) .
-10خالصي ( معكوسة )  +يجعله يتيما ً ( معكوسة ) .

2
3
4
5
6
7
8
9
10

 = 16+12+15+14+9+8السكان
 = 19+18+17+13+6الدري
 =7+1+3+2بناء
 = 11+10+5+4عطلة

أفقي

 -1احد الصحابة .
 -2أرض غزاها رسول اهلل  وفتحها  +بيت اهلل احلرام .
 -3نقيض يعسر  +دولة عربية .
 -4املرض ( معكوسة )  ( +كرجن ) مبعثرة .
 -5نومة  +عملة اليابان .
 -6غير محاسبي ( معكوسة )  +صاحب ( معكوسة ) .
 -7وفاة ( معكوسة )  +خوف .
 -8نعطي ( معكوسة )  +نقيض وفاة .
 -9نتبع ( معكوسة )  +مدينتي .
-10غيري ( معكوسة )  +من االلوان .

الصدق  :حسن يف كل شيء إال يف مدح
اإلنسان نفسه .
ً
ً
 ال نستطيع أن جند شيئا متحدا معاحلكمة أكثر من الصدق .
 الصادق من يصدق يف أفعاله صدقه يفأقواله .
 أحسن الكالم ما صدق فيه قائله وانتفعبهسامعه .
 الصدق  ،أقوى األدلة . الصدق ربيع القلب وشعاع الضمري . -يتدفق نهر الصدق من قنوات من األخطاء .

يستطيع اجلواد أن يضل أشهرا واقفا على
قدميه كما أنه ينام يف هذا الوضع إذ حباه
اهلل جبهاز عضلي خاص يسمح ألرجله بأن
تظل مشدودة على الدوام لتحمل جسمه
الثقيل دون عناء كبري
هل تعلم أن احليتان الزرقاء تستطيع
التخاطب بواسطة غنائها على مسافة850
كم
هل تعلم أن أقدم جسر يف العامل يعود تارخيه
إىل  850ق م و يقع يف تركيا و هو عبارة عن
جسر حجري فوق نهر مليس يف تركيا

ك���ان���ت ام�����رأة
يف ط��ري��ق��ه��ا إىل
السوق لتبيع بيضها فصدمها طفل
وتكسر:فسأهلا كم كان يف السلة
حتى ادفع ؟ فقالت :إذا صففتها اثنني
اثنني يزيد عندي واحدة ولو صففناها
ثالث ثالث يزيد واح��د  ،ولو صففنا
أربع أربع يزيد واحد ولو صففنا مخسة
مخسة يزيد واحد  ،ولو صففناها ستة
ستة يزيد واح��دة ولو صففنا سبعه
سبعه ال يزيد شيء  .كم كان عدد
البيض ؟

حبوث ودراسات

الفـــــــــــناء
يف التصوف

حبث مقدم إىل امللتقى الدولي يف مدينة اجلزائر
أ  .د  .عبد السالم بديوي احلديثي
بسم اهلل الرمحن الرحيم
املقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا
حممد الفاتح اخلامت  ،والرسول الكامل  ،والرمحة الشامل
 ،وعلى آله وأصحابه وأحبابه عدد معلومات اهلل  ،بدوام
اهلل  ،صالة تكون لك رضاء  ،وحلقه أداء .
أما بعد  ..فأن أكثر املصطلحات اليت ظهرت يف التصوف
ً
ً
والتباسا بينه
واختالفا يف الفهم
اإلسالمي إثارة للجدل
وبني مصطلحات أخرى كاحللول واالحتاد واليت تاه فيها
بعض الفقهاء وعلماء الدين من غري أهل التصوف هو مقام
الفناء .
أننا نرى هذا االلتباس الذي وقع به بعض العلماء يأتي من
عدم إلتفاتهم إىل ثالثة أمور .
أوهلا  :أن التصوف سلوك وممارسة وجتربة وذوق  .فال
ميكن ألي عامل مهما بلغ من علم أن يعرب بدقة عن
ً
طريقا مل يسلكه أو يفهم
جتربة مل خيضها أو أن يصف
السامع عن مذاق مل يذقه .
فالذي سلك الطريق ومارس التجربة وصفهما  ،والذي ذاق
ً
مذاقا عرفه  ،وقد قيل من ذاق عرف ومن مل يذق كذب
واحنرف .
ثانيها  :أن التفاوت الذي نراه يف التعبري عن مقامات
ً
ً
خاصة ناتج عن درجة ومرتبة
عموما ومقام الفناء
التصوف
ً
القائل من السالكني روحيا فليس كل الشيوخ يف
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مرتبة واحدة وليس كل األولياء كذلك مبرتبة واحدة
 .فكل يعرب عن درجة قربه وحبه وفنائه وليس يف هذا
ضري وليس مثة خالف يف ذلك .
ثالثها  :أن املتصوفة الكبار أهل سر وإشارة  ،استعملوا
التلميح بدل التصريح كما يقول القشريي  :إن هذه
ً
ألفاظا فيما بينهم قصدوا بها
الطائفة يستعملون
الكشف عن معانيهم ألنفسهم واإلمجاع والسرت على من
باينهم يف طريقتهم لتكون معاني ألفاظهم مستبهمة
على األجانب غرية منهم على أسرارهم أن تشيع يف غري
أهلها ،
إذ ليست حقائقهم جمموعة بنوع تكليف أو جملوبة
بضرب تصرف  ،بل هي معان أودعها اهلل تعاىل قلوب قوم
واستخلص حلقائقها أسرار قوم  ،وحنن نريد بشرح هذه
األلفاظ تسهيل الفهم على من يريد الوقوف على معانيهم
من سالكي طرقهم
ومتبعي سنتهم » (. ) 1
فما هو الفناء ؟ وما هي حقيقته ؟ وهل هناك فناء يسبق
الفناء
يف اهلل ؟ وقبل هذا وذاك ولكي ال نقع يف اللبس ما هو
احللول وما هو االحتاد ؟ .
فمن خالل هذا البحث سنحاول اإلجابة عن بعض األسئلة
ال�تي من شأنها أن تسلط الضوء على ه��ذا املصطلح
ولنكشف شي من الغموض الذي يكتنفه وخاصة

على من استعصى عليهم فهمه كما فهمه أهله وارادوه
بهذا املعنى .
ثم نسلط الضوء على مفهوم الفناء يف الطريقة العلية
القادرية الكسنزانية ونستأنس ببعض أقوال السيد
الشيخ حممد الكسنزان احلسيين أستاذ الطريقة العلية
القادرية الكسنزانية يف العامل يف هذا الباب .
وصل اللهم على سيدنا حممد الوصف والوحي والرسالة
واحلكمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
معنى االحتاد واحللول
االحتاد  :يف اللغة
ً
فلسفيا ]  :امتزاج شيئني أو أكثر يف كل
« اتحِّ َ اد [
متصل األجزاء  ،ومنه احتاد النفس والبدن »( ) 2
أما االحتاد عند الصوفية فيمكن أن نرى رأي الشيخ عبد
الوهاب الشعراني به فيقول  « :االحتاد  :هو عبارة عن
تلبس العبد بالدعوى لصفات الرب وذلك يف غاية اجلهل
 ،إذ ال يصح تلبس العبد بصفة احلق ً
أبدا » ( . ) 3
ً
أحيانا أنه احتاد فقد قال
ومن أجل إزالة اللبس فيما يفهم
رمحه اهلل :
املراد باالحتاد يف لسان القوم  ،هو فناء مراد العبد يف مراد
احلق  ،فال يصري للعبد مراد مع احلق ً
أبدا إال حبكم
التبعية ( . ) 4
إذا إن أهل التصوف يعتربون االحتاد بهذا املعنى هو دعاوى
كاذبة وجهل مقيت فكيف ميكن أن يتهموا بذلك ،؟
وهذا ما يوضحه الشيخ كمال الدين القاشاني بعد أن
يقطع باستحالة هذا األمر بهذا املفهوم فيقول :
« االحتاد يطلق ويراد به معان عدتها عشرة منها :
 - 1تصيري الذاتني ً
ذاتا واحدة وذلك حمال  ...وأما أنه حال
فكما يعرض ألصحاب املواجيد حالة االستغراق يف
حضرة احملبوب حبيث ال جيد غري حمبوبه  ،كما قد
جرب ذلك من وجده فقال :
أنا من أهوى ومن أهوى أنا .
 - 2ومنها  :أن يراد باالحتاد ظهور الواحد يف مراتب العدد ،
ً
كثريا حبسب املراتب .
فيظهر الواحد
 - 3ومنها  :أن يراد باالحتاد احتاد مجيع املوجودات يف
الوجود الواحد من غري أن يلزم من ذلك ما يظن من انقالب
احلقائق  ،أو حلول شيء يف شيء ،
بل املراد من ذلك أن ما سوى احلق  -عز وجل  -ال حقيقة
له إال باحلق سبحانه وتعاىل  ...إشارة األكابر بقوهلم :
الوحدة للوجود والكثرة للعلم  ،أي  :للمعلومات فإنها
هي اليت كثرت الوجود الواحد املظهر هلا والظاهر بها .

 - 4ومنها  :أنهم يطلقون االحتاد على رؤية األشياء بعني
التوحيد  ،يف مثل
ما إذا شوهد بالبصر أن الكتابة أو غريها من األفاعيل ،
إمنا هي عن حركة اليد مع أن الدليل أثبت أن اهلل تعاىل
خالقها وأنها أثر قدرته سبحانه  ،فمتى حصل الوقوف على
هذا القدر من املعرفة بطريق الكشف والشهود ال بطريق
االستدالل باملعقول مسي ذلك يف اصطالح القوم  :احتاد
.
ُ
 - 5ومنها  :أن هذه الطائفة تعرب باالحتاد عن حصول العبد
يف مقام االنفعال عنه بهمته وتوجه إرادته  ،ال مبباشرة
وال مبعاجلة  ،وظهوره بصفة هي للحق حقيقة تسمى :
ً
احتادا  ،لظهور حق يف صورة عبد  ،ولظهور عبد يف صورة
حق .
 ومنها  :أنهم يطلقون االحتاد ويريدون به  :حالة من كاناحلق مسعه وبصره ولسانه ويده  ،حبيث يعم مجيع قواه
وجوارحه بهويته تعاىل على املعنى الذي يليق به
سبحانه  ،وذلك نتيجة التقرب إليه بالنوافل املشار إليه
بقوله حكاية عن ربه  -عز وجل  ، -إنه تعاىل يقول  { :ال
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه  ،فإذا أحببته
كنت مسعه وبصره  ...احلديث }( ) 5
 - 7ومنها  :أنهم يطلقون االحتاد ويريدون به  :حالة العبد
عند امنحاق خلقيته يف نور حقيقته  ،حبيث تزول عنه
أحكام الكثرة  ،ويتحقق بالوحدة  ،املشار إىل املتحقق
بذلك بكونه  :مظهر أحدية اجلمع  ،ومنصة التجلي
األول ...
 - 8ومنها  :أنهم يطلقون االحتاد على حال من كان مرآةً
ً
ً
قادحا يف
وصفا
للحق  ،وهو املظهر الذي ال يكسب الظاهر
نزاهته  ...وهذا هو املتحقق بالوصول إىل كمال القبول ،
إذ ال أكمل من قبوله »( . ) 6
أما احللول ً
لغة  ( :احتاد اجلسمني حبيث تكون اإلشارة
إىل أحدهما إشارة إىل اآلخر ) ( . ) 7
وال يعد احللول من املصطلحات الصوفية بل هو من األمور
املنسوبة إليهم واملنكرة عندهم .
واحللول من أقبح العقائد  ،وفيه مساواة بني الرب والعبد
ولو من جهة  ،وهذا ال يصح ً
أبدا (  . ) 8فإن الرب رب والعبد
ً
عبد وال يصري العبد ً
عبدا .
ربا وال الرب
قال اإلمام الشعراني رمحه اهلل  ( :لعمري إذا كان عباد
األوثان مل يتجرؤوا أن جيعلوا آهلتهم عني اهلل  ،بل قالوا
 ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهلل زلفى  فكيف يظن
بأولياء اهلل تعاىل أنهم يدعون االحتاد باحلق على حد ما
تتقبله العقول الضعيفة ؟ هذا كاحملال يف حقهم رضي
اهلل عنهم ) ( . ) 9

وقال ابن تيمية يف تربئة السادة الصوفية من هذه التهمة
الباطلة ما نصه :
( ليس من أحد من أهل املعرفة باهلل يعتمد حلول الرب
تعاىل به أو بغريه من املخلوقات  ،وال احتاده به  ،وإن
مسع شيء من ذلك منقول عن بعض أكابر الشيوخ
فكثري منه مكذوب  ،اختلقه األفـّاكون من االحتادية
اإلباحية الذين أضلهم الشيطان وأحلقهم بالطائفة
النصرانية ) ( . ) 10
أما اإلمام الغزالي رمحه اهلل فيقول  ( :املفهوم من احللول
أمران أحدهما  :النسبة بني اجلسم ومكانه الذي يكون
فيه  ،وذلك ال يكون إال بني جسمني  ،فالربيء عن معنى
اجلسمية يستحيل يف حقه ذلك ( . ) 11
أما ابن عربي ( قدس سره ) فقد أوضح ذلك بتشبيه مجيل
ً
أحيانا
واضح  ،خالف أسلوبه الذي يستعصي على الفهم
 ،يقول ما نصه :
( من أعظم الدالئل على نفي احللول واالحت��اد الذي
ً
عقال أن القمر ليس فيه من نور
يتوهمه بعضهم أن تعلم
الشمس شيء  ،وأن الشمس ما انتقلت إليه بذاتها  ،وإمنا
ً
حمال هلا  .فكذلك العبد ليس فيه من خالقه
كان القمر
شيء وال حل فيه ) .
ويقول كذلك أعلم أن اهلل تعاىل واحد باإلمجاع ومقام
الواحد يتعاىل أن حيل فيه الشيء  ،أو حيل فيه شيء  ،أو
يتحد يف شيء ( . ) 12
وأما االحتاد فباإلضافة إىل ما سبق ذكره حيث جاء مع
احللول يف كثري من األقوال نقول االحتاد  :هو تصيري
الذاتني واحدة  ،وال يكون إال يف العدد ( . ) 13
مما تقدم يتبني بأن ال حلول وال احتاد يف اإلسالم وال
يوجد من شيوخ التصوف من ادعى ذلك ً
أبدا بل سيتبني لنا
ً
الحقا بأن مقام الفناء هو أعلى درجات التوحيد والتنزيه
هلل سبحانه وتعاىل .
فاملوهبة اليت يهبها اهلل لعباده  ،والذوبان  ،والنسيان الذي
يشعر العبد بأنه فين عن نفسه ال تعين احللول واالحتاد
مع اهلل ً
أبدا
ً
ً
واحتادا
حلوال
يظنوا بي
وقليب من سوى التوحيد خالي
الفناء
يف معنى الفناء
الفناء لغة  :فين باد  ،انتهى وجوده .
قال تعاىل   :كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو
اجلالل واإلكرام . ) 14 ( 
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وتقول الدكتورة نظلة اجلبوري :
« للفناء الصويف معنيان :
 - 1معنى أخالقي عام يتحقق بفناء الصفات املذمومة ،
ً
ضمنا
مما يدل
على االتصاف بالصفات احملمودة والبقاء فيها  ،من خالل
اجملاهدة والرياضة الصوفيتني .
 - 2معنى صويف خاص يتمثل بفناء الصويف عن نفسه ...
ً
وحاال
وهو ما أعرب عنه بالفناء الذاتي لفناء جتربة فعلية
شخصية  ،تشري إىل فقدان الشعور بالذات الشخصي ...
واالستغراق بالذات الكلي ( اهلو ) والبقاء به »( . ) 15
الفناء عند الصوفية
الفناء يف التصوف  :ذهاب احلس والوعي وانعدام الشعور
بالنفس  ،وبالعامل اخلارجي  ،وامنحاء العبد يف جالل الرب
( . )16
لقد أوردت موسوعة الكسنزان الصوفية حوالي
ً
تعريفا للفناء على لسان أشهر شيوخ
ثالثة وستني
التصوف اإلسالمي وبعض الباحثني املختصني  ،كل
منهم يعرف مقام الفناء من مقامه الذي هو فيه ومرتبته
الروحية اليت وصل إليها  ،أو من الزاوية اليت ينظر منها
إىل املعنى  ،أو رمبا بالصيغة اليت يستطيع السامع فهمها
من غري الصوفية  ،وحناول هنا أن نورد بعض أهم هذه
التعاريف .
قال الغوث األعظم الشيخ عبد القادر الكيالني ( قدس
ً
أقواال عديدة
اهلل سره )
يف الفناء خنتار منها قوله  ( :هو أن يطالع احلق سر وليه
بأدنى جتلي فيتالشى الكون ويفنى الولي حتت تلك
اإلشارة  ،وفناؤه يف ذلك الوقت بقاؤه  ،لكنه يبقى حتت
إشارة الباقي  .فإن كانت إشارة احلق تعاىل تفنيه فإن
جتليه يبقيه  .فكأنه يفنيه عنه ثم
يبقيه به ) ( . ) 17
وهذا املعنى العظيم الذي أوضحه الغوث األعظم ( قدس
سره ) قد أبان بأن العبد يتالشى بتجلي النور اإلهلي
ويفنى لكن هنا الفناء يعين البقاء يف عني الوقت .
ً
فإن احلق (جل وعال) يفنيه عنه ويبقيه به  ،فالفناء إذا :
حقيقته بقاء .
أما الشيخ أبو سعيد بن األعرابي فيميل إىل التوضيح
ً
تقريبا حيث يقول  ( :هو
أكثر ولكن بنفس املعنى
أن تبدو لك العظمة فتنسيك كل شيء  ،ويبقيك عن
كل شيء  ،سوى الواحد الذي ليس كمثله شيء )
( . ) 18
ويتطرق الشيخ شهاب الدين السهروردي إىل معنى آخر

حيث يربز جانب احلب يف تعريفه إىل الدرجة اليت تنسي
العبد كل شيء عدا مقصوده حيث يقول :
( هو اجنذاب قلوب املؤمنني إىل احلق وعبادته وحمبته إىل
درجة ال يشعرون معها بغري ما يعبدون وال يشهدون غري
ما يقصدون ) ( . ) 19
بيد أن الشيخ أبو احلسن اهلجويري فيذهب إىل معنى أخر
غري احلب والتجلي يذهب إىل معنى فناء اإلرادة  ،فناء
إلرادة العبد يف إرادة الرب  ،ورمبا مراده هنا أن يتطرق إىل
معنى قول الصوفية إن أرادوا أراد  ،فيقول :
( الفناء هو فناء إرادة العبد يف إرادة اهلل  ،ال فناء وجود
العبد يف وجود اهلل ) (  ) 19واعتقد أنه من املعاني اللطيفة
والدقيقة ذلك أن الولي الفاني مسلوب اإلرادة
ال يتحرك أي حركة إال بإرادة اهلل سبحانه وتعاىل حتى
الكالم واملنام والسفر واملقام ال يكون إال بأمر من اهلل
سبحانه وتعاىل وهذا ما نالحظه على بعض املريدين
مسلوبي اإلرادة يف الطريقة .
ً
وأخريا يفسر الدكتور أبو العال العفيفي بشكل واضح
وشرح وايف ما ذهب إليه أكثر الشيوخ حيث يقول  ( :الفناء
الصويف هو احلال اليت تتوارى فيها آثار اإلرادة والشخصية
والشعور بالذات وكل ما سوى احلق  ،فيصبح الصويف
وهو ال يرى يف الوجود غري احلق  ،وال يشعر بشيء يف
الوجود سوى احلق وفعله وإرادته  .فالفناء عن املعاصي
يقتضي البقاء بالطاعات  ،والفناء عن الصفات البشرية
يقتضي البقاء بالصفات األلوهية  ،والفناء عما سوى اهلل
يقتضي البقاء باهلل  .وليس املقصود بالفناء ذلك املعنى
الشائع وهو الفناء باملوت  ،بل املقصود أن يفنى الصويف
عن األخالق الذميمة ويبقى باألخالق احلميدة ويفنى
عن صفاته من علم وقدرة وإرادة ،
ً
وأخريا يفنى عن نفسه وعن العامل حوله ويبقى باهلل .
مبعنى أنه ال يشهد يف الوجود إال اهلل ) (  . ) 20إال أننا
نعتقد يف هذا اجملال أنه ال أحد من الصوفية يؤمن بان
الفناء يف التصوف يعين الفناء يف املوت كما يقول
أستاذنا عفيفي .
مراتب الفناء
يتفق معظم أهل التصوف يف تصنيف مراتب الفناء من
حيث العدد إىل ثالثة أنواع أو الدرجات ولكنها تتباين
عندهم كل حسب جتربته ومشاهداته  ،فيصنفها
ً
قائال  « :الفناء
الشيخ اجلنيد البغدادي إىل ثالث مراتب
ثالثة :
فناء عن الصفات واألخالق والطباع  ،بقيامك بدالئل
عملك  ،ببذل اجملهود وخمالفة النفس  ،وحبسها باملكروه

عن مرادها .
والفناء الثاني  :فناؤك عن مطالعة حظوظ  ،من ذوق
احلالوات واللذات يف الطاعات  ،ملوافقة مطالبة احلق لك ،
النقطاعك إليه لتكون بال واسطة بينك وبينه .
والفناء الثالث  :فناؤك عن رؤية احلقيقة من مواجيدك
بغلبات شاهد احلق
باق  ،وموجود حمقق لفنائك ،
عليك  ،فأنت
ٍ
حينئذ ٍ
فان ٍ
بوجود غريك عند بقاء رمسك بذهاب امسك » (. ) 21
وهذه الثالثة هي غري الدرجات اليت يقول بها الشيخ
عيسى بن الشيخ عبد القادر الكيالني  :فهي عنده «
الدرجة األوىل :
ً
فناء املعرفة يف املعروف وهو الفناء علما .
ً
وفناء العيان يف املعاين  :وهو الفناء جحدا .
وفناء الطلب يف الوجود  :وهو الفناء ً
حقا .
والدرجة الثانية :
فناء شهود الطلب إلسقاطه .
وفناء شهود املعرفة إلسقاطها .
وفناء شهود العيان إلسقاطه .
والدرجة الثالثة :
ً
ً
الفناء عن شهود وهو الفناء حقا  ،مشابها برق العني ،
ً
ً
سالكا سبيل البقاء »( ) 22
راكبا حبر اجلمع ،
أما الشيخ ابن عربي فريى الفناء عند الطائفة يقال بإزاء
أمور :
فمنهم من قال  :إن الفناء فناء عن املعاصي .
ومن قائل  :الفناء فناء رؤية العبد فعله بقيام اهلل على
ذلك .
وقال بعضهم  :الفناء فناء عن اخللق وهو عندهم على
طبقات :
منها  :الفناء عن الفناء وأوصله بعضهم إىل سبع طبقات
...
فأما الطبقة األوىل يف الفناء  :فهي أن تفنى عن املخالفات
وحفظا ً
ً
إهليا ...
فال ختطر لك ببال عصمة
وأما النوع الثاني من الفناء  :فهو الفناء عن أفعال العباد
بقيام اهلل على ذلك من قوله :
َ ْ ُ َ
َ َ ُ ِّ َ
َ
ْ
ْ
َ
س مِبا ك َسبَت } ( ) 23
{ َأف َمن ه َو قا ِئ ٌم على كل نف ٍ
فريون الفعل هلل من خلف حجب األكوان اليت هي حمل
ظهور األفعال فيها ...
وأما النوع الثالث  :فهو الفناء عن صفات املخلوقني بقوله
تعاىل يف اخلرب املروي النبوي عنه  { :كنت مسعه وبصره
} (  ) 24وكذا مجيع صفاته والسمع والبصر وغري ذلك
من أعيان الصفات اليت للعبد أو اخللق  ...فإنه ما يراه منك
إال بصرك  ،وهو عني نظرك  ،فما رآه إال نفسه وأفناك

بهذا عن رؤيته فناء حقيقة شهودية معلومة حمققة ال
يرجع بعد هذا الفناء ً
حاال إىل حال يثبت لك أن لك صفة
حمققة  ،ليست عني احلق وصاحب هذا الفناء دائماً
يف الدنيا واآلخرة ال يتصف يف نفسه وال عند نفسه
بشهود وال كشف وال رؤية مع كونه يشهد ويكشف
ويرى ويزيد صاحب هذا الفناء على كل مشاهد وراء
ومكاشف أنه يرى احلق كما يرى نفسه ...
وأما النوع الرابع من الفناء  :فهو الفناء عن ذاتك وحتقيق
ذلك أن تعلم أن ذاتك مركبة من لطيف وكثيف وأن
ً
وأحواال ختالف بها األخرى وأن
لكل ذات منك حقيقة
لطيفتك متنوعة الصور مع اآلنات يف كل حال وأن
هيكلك ثابت على صورة واحدة وإن اختلفت عليه
األعراض فإذا فنيت عن ذاتك مبشهودك الذي هو شاهد
احلق من احلق وغري احلق وال تغيب يف هذه احلال عن
شهود ذاتك فيه فما أنت صاحب هذا الفناء فإن مل تشهد
ذاتك يف هذا الشهود وشاهدت ما شاهدت فأنت صاحب هذا
النوع من الفناء ...
وأما النوع اخلامس  :وهو فناؤك عن كل العامل بشهودك
احلق أو ذاتك فإن حتققت من تشهد منك علمت أنك
شاهدت ما شاهدته بعني حق واحلق ال يفنى مبشاهدة
نفسه وال العامل فال تفنى يف هذه احلال عن العامل وإن
مل تعلم من يشهد منك كنت صاحب هذا احلال وفنيت
عن رؤية العامل بشهود احلق أو بشهود ذاتك كما فنيت
عن ذاتك بشهود احلق أو بشهود كون من األكوان فهذا
النوع يقرب من الرابع يف الصورة وإن كان يعطي من
الفائدة ما ال يعطيه النوع الرابع املتقدم .
وأما النوع السادس من الفناء  :فهو أن تفنى عن كل ما
سوى اهلل باهلل وال بد وتفنى يف هذا الفناء عن رؤيتك فال
تعلم أنك يف حال شهود حق إذ ال عني لك مشهودة يف هذا
احلال ...
وأما النوع السابع من الفناء  :فهو الفناء عن صفات احلق
ونسبها وذلك ال يكون إال بشهود ظهور العامل عن احلق
لعني هذا الشخص لذات احلق ونفسه ال ألمر زائد يعقل
ولكن ال من كونه علة كما يراه بعض النظار وال
ً
معلوال وإمنا يراه ً
ً
ظاهرا يف عني مظهر
حقا
يرى الكون
بصورة استعداد ذلك املظهر يف نفسه فال يرى للحق أثراً
يف الكون فما يكون له دليل على ثبوت نسبة وال
صفة وال نعت فيفنيه هذا الشهود عن األمساء والصفات
والنعوت »( . ) 25
ومن هذا يتبني أن التجربة الصوفية ومقام الشيخ
ه��و سبب تباين األق���وال حبسب اخ��ت�لاف األح���وال
واملكاشفات اخلاصة بكل شيخ .
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مقام الفناء يف الطريقة العلية القادرية الكسنزانية
الطريقة الكسنزانية من الطرق الصوفية العريقة يف
الوقت احلاضر وهي امتداد حي للطريقة القادرية اليت
أسسها الغوث الشيخ عبد القادر الكيالني قدس اهلل
ً
منوذجا للدراسة ملا وصل إليه
سره وميكن أن تكون
هذا املصطلح الصويف يف هذا الوقت  ،خاصة وأن شيخها
احلالي هو صاحب أكرب موسوعة صوفية عرب تاريخ
التصوف حيث مجع فيه أكثر من  7000مصطلح صويف ،
وميكن اعتبار هذه املوسوعة هي اجلامع للرتاث الصويف
الكبري من خالل (  24جزء ).
يقول الشيخ حممد الكسنزان احلسيين :
الفناء  :هو الذوبان يف النور  ،حبيث ال يبقى من الفاني
شيء  ،فال يعود يرى إال باهلل  ،وال يسمع إال باهلل  ،وال
حيرك أو يسكن أو يشعر  ،إال حبكمة اهلل .
الفناء  :هو أن يغيب املريد عن رؤية نفسه  ،فال يرى يف
داخله إال شيخه أو طريقته.
الفناء  :هو فقدان العبد ووجود الرب .
كذلك أطلق السيد الشيخ حممد الكسنزان احلسيين
( قدس اهلل سره ) رئيس الطريقة العلية القادرية
ً
ً
جديدا على الفناء فقال  :عندنا
مصطلحا
الكسنزانية
الفناء ( الدخول )  :أي دخول النور اإلهلي يف املريد فعند
ذاك يرى اهلل يف كل شيء  ،فلو نظر إىل هذا اجلدار فانه
يرى اهلل ( . ) 26
وهذا يوافق باعتقادي قول احلالج :
ً
وال هممت بشرب املاء من عطش إال رأيت خياال منك يف
الكأس
مراتب الفناء يف الطريقة الكسنزانية
أما مراتب الفناء يف الطريقة فهي ثالث :
الفناء يف الشيخ  ،ثم الفناء يف الرسول  ،ثم الفناء يف اهلل
تعاىل .
فالفناء يف الشيخ  :يعين أن تؤمن بأن الشيخ حاضر وناظر
ورقيب عليك يف مجيع سكناتك وحركاتك وأوقاتك ،
ف��إذا حتققت صورته فيك وجتسد يف قلبك حيملك
على الطاعة الكاملة للشيخ  ،الطاعة العمياء  ،فإذا
وصلت إىل هذه املرتبة تتحول احملبة والطاعة إىل الرسول ،
ً
ً
ً
وشاهدا
وناظرا
حاضرا
ووقتها يصبح عندك حضرته ،
ً
ورقيبا ويتحول حب الشيخ إىل الرسول ويتجسد يف قلبك
وتصبح عندك الطاعة كاملة له فتتحقق بالفناء فيه ،

أي يكون معك يف األكل والشرب والنوم  ،ويف مجيع
حركاتك وسكناتك … وبعد التحقق بهذه املرتبة
ينتقل هذا احلب إىل احلضرة اإلهلية  ،فإذا وصلت إىل
فعندئذ ال يغيب عنك شي  ،فأنت
احلضرة اإلهلية ودخلت
ٍ
يف احلضرة اإلهلية تسمع باهلل وتبصر باهلل وتطري باهلل
وكل شي باهلل ( ) 27
كيفية الوصول إىل هذه املراتب
يرى الشيخ حممد الكسنزان أن أول مراتب بلوغ الفناء
الفناء بالشيخ تكون االلتزام باسلوب الرابطة الروحية
حيث يتصور ويتخيل صورة شيخه يف كل حركة من
حركاته ويف كل سكنة من سكناته حتى يصري
الشيخ مثل ظله يسري معه أنى سار وارحتل  ،حتى يصبح
املرشد الروحي له يف كل عمل يقوم به وكل عبادة
يؤديها حتى تشتعل جذوة احلب يف قلبه ويكون بذلك
قد أشرف على الدخول يف أول مراتب الفناء وهي الفناء يف
الشيخ .
ً
سئل الشيخ يوما بأن من أساليب الرابطة عند البعض
أن يتصور املريد بان اهلل نور ثم ( يرابط ) مع هذا النور
ليحصل له الفناء يف اهلل ؟
فقال ( قدس اهلل سره ) أن هذه الطريقة يف ( الرابطة ) فيها
خطر كبري على املريد فلرمبا يؤدي ذلك إىل ( االستدراج )
إذ أن الشيطان ميكن أن يأتي إىل العابد بطرق شتى منها
النور كما ظهر حلضرة الشيخ عبد القادر الكيالني (
قدس اهلل سره )  ،لذلك فمن باب أوىل وأضمن أن تكون
هناك هذه املراحل ً
خوفا على املريد أن يلتبس عليه األمر
مما يؤدي به إىل االستدراج .
وهي كذلك تربية وتأهيل كما تراه الطريقة إذ ال
ً
مؤهال دون أن يكون له شيخ
ميكن للعبد أن يكون
عارف باهلل يقوم على تربيته وتأهيله حتى ينتقل إىل
ً
مؤهال هلا وهو أن يكون مع حضرة
املرحلة اليت يكون
ً
املصطفى  وأخ�يرا تشمل املريد العناية احملمدية
وتؤهله ً
ً
ً
وعبادة بان يكون يف احلضرة
وتربية
أدبا
اإلهلية .
ً
والفناء يف الشيخ إذا هو الفناء يف اهلل كما يقول الشيخ
تاج الدين بن زكريا العثماني ( . ) 29
ولكن كيف يكون هذا الفناء وما هي الشروط اليت
جيب أن تتوفر يف الشيخ الذي يفنى فيه املريد ؟
ً
ً
شيخا حيا  ،وال
ترى الطريقة الكسنزانية بوجوب اختاذ
ً
ً
غائبا عنه  ،أي بعيدا .
يؤثر على املريد أن يكون شيخه
أما النقطة الثانية فيجب أن يعتقد املريد املريد يف شيخه

الكمال لقول الشيخ عبد القادر الكيالني قدس اهلل
سره  ( :من مل يعتقد بشيخه الكمال لن جييء منه شيء
يف الطريق .
وجيب أن يعتقد بعد السلوك أن شيخه حاضر معه أينما
كان ناظر إليه يف كل زمان ومكان  .رقيب عليه
وعلى أفعاله وأقواله أينما حل وارحتل  ،يأتيه باملدد عند
املهمات واملكاره والضيق واحلرج .
فإذا توفرت هذه األمور عند املريد عند ذلك يكون يف
طريق الفناء يف شيخه والذي هو باب الفناء يف اهلل كما
أسلفنا .
ومسك اخلتام نستشهد بقول شيخ من شيوخ هذه األرض
الطاهرة املعطاء  ،املشهود هلا باجلهاد والتضحية واليت
تشرفت بأقدام الصاحلني واألولياء واملتقني يف طول البالد
وعرضها حيث يقول الشيخ اجملاهد الكبري والصويف
اجلليل الشيخ عبد القادر اجلزائري  :من حيصل على
الفناء واحملق فانه رجع إىل اإلطالق بعد التقييد ومل يبق
له اسم وال عني وال رسم  . . . .ويف هذا الفناء حتصل الرؤية
احلقيقية  .فانه ما غاب عن العامل وعن نفسه إال برؤية
احلق تعاىل ويف نفس األمر الرائي واملرئي واحد والتعدد
اعتباري ) ( ) 30
اخلامتة
من خالل هذه العجالة يتبني لنا أن الفناء باهلل تعاىل هي
درجة عالية ال يناهلا
إال من نال اجلهد واملرارة واسهر العيون وأظمأ النفس كما
اها إِلاَّ َّال ِذ َ
ين َصبرَ ُ وا َو َما ُي َل َّق َ
قال تعاىل َ {:و َما ُي َل َّق َ
اها إِلاَّ ُذو
َ ٍّ َ
يم } (  )31وكأن لسان حال الفناء يقول :
حظ ع ِظ ٍ
ً
مهـــــال إننــــا
أيها العاشق
جسد مضنى وروح يف العنا

مهرنا غالي ملن خيطبنا

وجفون ال تذوق الوسنا
وفؤاد ليس فيــــــــه غرينــــا
فأذا ما شئت أد الثمنـــا
وهي درجة األ ولياء والصديقني والعارفني وهي ليست
باحتاد ذات�ين يف ذات واح��دة وال حلول ذات يف ذات ،
إمنا هي مرتبة حبية يناهلا الطالب والسالك املخلص
يف طريق احلق وهي منة إهلية يهبها اهلل تعاىل ملن شاء
هل���������م ال���������ق���������رب وال���������وص���������ول
وص��ل��ى اهلل ت��ع��اىل على سيدنا حممد الوصف
وال��وح��ي وال��رس��ال��ة واحلكمة وعلى آل��ه وصحبه
وسلم تسليما .
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يسر أسرة جملة الكسنزان أن تتواصل مع القراء
ً
ً
جديدا من املخطوطات
منوذجا
الكرام بتقديم
اليت سبق نشرها يف موقع ( االزهر أون الين ) وذلك
ليطلع أكرب عدد من القراء على ما يف هذا الرتاث
اإلسالمي من كنوز معرفية وفوائد ذوقية آملني
تواصل القراء مبراسلتنا حول طباعة ونشر ما يهمهم
من املخطوطات األزهرية على أن تتناسب واجملال
املخصص يف اجمللة .
ً
وأسرة اجمللة إمنا سعت سعيها هذا  ،إسهاما منها
بالتعريف مبا يكتنزه مشروع الشيخ ( حممد
بن راشد آل مكتوم ) من فوائد يعز على الباحث
احلصول عليها يف غريه  ،آملني أن نكون قد ساهمنا
ولو بشيء بسيط يف دعم هذا املشروع اإلسالمي
الكبري .
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اسم املخطوطة  :تفسري سورة القدر
املؤلف  :الشيخ حممد بن حممد األمري
عدد أورق املخطوطة  8 :أوراق
الناسخ  :علي بن امحد أبي مرية
تاريخ النسخ  1215 :هـ
أول املخطوطة  :احلمد هلل الذي جعل لكل شيء
ً
ً
ً
وذكرا وحث على
وشفعا
قدرا وأنزل القرآن رمحة
حسن التدبر والذكر ...
آخر املخطوطة  :كمن أدرك ليلة القدر فينبغي
اإلتيان بذلك كل ليلة ونسأل اهلل تعاىل من فضله
العفو والعافية فإنه عفو كريم حيب العفو آمني
وصلى اهلل على سيدنا حممد النيب األمي وعلى آله
وصحبه وسلم تسليما وسالم على املرسلني واحلمد
هلل رب العاملني
اسم املوقع  :مشروع الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم
حلفظ تراث مكتبة األزهر الشريف
عنوان املوقع /http://www.alazharonline.org :
التصنيف  :تفسري
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الشيخ حممد األمري

ً
حيا حواىل  1175ه) ( 1761 -م) حممد بن
(كان
حممد األمري  .وهو مفسر مشارك يف بعض العلوم .
من آثاره  :تفسري سورة القدر  ،شرح نظم السنوسية ،
وحاشية على شذور الذهب
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