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للشاعر :عبدالسالم حسني احملمدي

ُ
أتيـه بغربيت وهـيـــامي
دعـين
َ
ْ
أمحد
ياصاحيب ِطـف بي منازل
ٍ
إنـّي رأيت اللـــه أســــبغ نعمة ً
ً
مواهـــبا
ليبث يف رحم الوجود
تـفـت ْ
ّ
حـت
حتى إذا إنبلج الصباح
ً
ألـ ٌ
متجسـِّـــدا
َق يفيض بـنوره
هــو رمحة وهـدايــة وحمبـَّــة ٌ
وحممد أص��ل العلـــوم النــَّـه
ٌ
َ
ما ْ
عاشــق حتى يــرا
تلفـَّت
إن
ل��واله ما فاح االري��ج بروضــــة ٍ
ْ
ل��واله ما
صدحت قرحية شـاعر ٍ
وبذكره رئة الزمان تـنـفـ ْ
ّســت
طافت به االفالك وأجنذبت لـــه
ٌ
منازل
وألهـل طـيـبة يف العراق
وهم الشموس على الربية كلها
ُ
ُ
والتحقت بركبهم
فهجرت َركيب
ماذا أقـــــول َّ
وأي شئ ٍ أبـتـدي
فعب��ارة ترن��و بص��وت حروفـــه��ا
ُ
ياحـبـيـ��ب وأينـنــا
ُايين وأيـنـك
َ
يـبـق إال ّ أن أجـ َّ
َن بـحـبـِّـه
مل
فهــو الكتاب بنوره وســطوره ِ
َ
ُ
مخرهــا
تـعتـَّق
وبشاشــة ملّا
وكأنـّما ُ
ُ
ووقعـهـا
الدفوف
نبض
ِ
وتتيه يف ّ
حب احلبيب كأنــّهـا
وحممد ْ
ٌ
قـل ما تشـاء بوصفـه

ُ
فالقلب قليب والسـهام س ِــهامي
نطوي ال��زم��ان بوقعـه املرتامي
للعاملني بغـــايــة االكــرام
تلد اهل��دى يف ظلمـة االرحـــام
ُ
عني الوجود بوجهها البسـّـــام
وبشــــائ ٌر مرفوعـة االعــــالم
هــو رقـَّة بربيقهــــا املتسامي
ُ
االقــــالم
لوح االلــــه وحمـبـر
ِ
ه ُحـقـيـقـة ً ال رؤية االحـــــالم ِ
واالقحــوان مـُفـتـّح االكـمــــام ِ
اللــوام
الطـغـــاة ولومة
رغـم
ِ
ِ
ً
َ
االنســـام
طـِّيـب
لـتـنـث َّ عطرا
ِ
كالـواحة اخلـضراء يف اآلكــام ِ
االســـــالم
فـهـم التقـاة وعرتة
ِ
ُ
الصمصام
وعميدهم ذاك الفتى
ِ
ونصبت يف أرض الفالة خيامي
ّ
َو َه ُ
اليسعـفـن مرامي
��ج النـوى
وعبـــارة أخرى بغـيـر كـــــالم ِ
َ
يـبـق إال ّ مهجيت ُ
وحطامــي
مل
أو أن يطول على الديـار ُمقامي
احملم ُ
َّ
ماح ُق االوهــــام
ـد
وهـو
ِ
االيــــام
بكؤوسـهـا دارت على
ِ
ُ
َّ
االنغـــام
املفـو ِه يف صدى
نغم
ِ
ٌ
م��وج يضـارع وجهيت وغرامي
روح القلوب ومنبــع االهلــــام
ِ
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كلمة العدد

الدكتور
نهرو الشيخ حممد الكسنزان احلسيين

املسلمة ..
صاحبة رسالة
مل يفرق اإلس�لام بني الرجل وامل��رأة إال
بالعمل الصاحل أي تقوى اهلل  ،قال تعاىل :
الصا َ َ
ات من َذ َ
َ و َمن َي ْع َم ْل م َن َّ
ك ٍر أ ْو
ُ َ َ ُ ْ ٌ ِ َ ُ ْ َ َلحِ َ ْ ُ ُ ِ َ جْ َ َّ َ َ
ـئك يدخلون النة .
أنثى وه َو ُمؤ ِمن فأول ِ
وانطالقا من هذه القاعدة املقدسة  ،فإننا
ننظر للمرأة ،النظرة االجيابية اليت تستحق
ملا هلا من دور أساسي يف تربية األجيال  ،فهي
املدرسة اليت تتخرج منها أفواج من الرجال
املؤمنني املسلحني بسالح اإلميان والعلم
والقوة فمنهم  ،العلماء والفقهاء الفاضلون
واجمل��اه��دون  ،ومنهم القواد والفرسان
األب��ط��ال الذين فتح اهلل على أيديهم
املمالك واألمصار  ..فهي كالنور الساطع
الذي يضيء الطريق لألبناء واألسرة لتتجه
الوجهة املستقيمة العادلة اليت اختارها اهلل
تبارك وتعاىل لبين البشر ألداء ما كلفوا
به من حتقيق رسالة اخلالفة يف األرض .
إن رسالة املرأة الفاضلة تتجسد يف دورها
املشرف يف تكوين أسرة صحيحة قوية

البنيان ثابتة األس��اس متحلية باجلوانب
الروحية اإلسالمية .
ورسالتها يف العلم النبوغ والوصول إىل أعلى
الدرجات املمكنة على شاكلة من برزن
من النساء اللواتي كانت هلن مطارحات
أدبية وحضور جملالس العلم والفقه ..
ورسالتها يف العمل تتمثل يف إداء املهام
امللقاة على عاتقها بأكمل صورة وأمتها.
ورسالتها يف االرشاد محل التعاليم االسالمية
للعامل بأقواهلا وافعاهلا.
إن املرأة اليت نريد هي تلك املسلمة  ،التقية ،
احلرة  ،الكرمية  ،الصابرة  ،الرحيمة ،
العاملة  ،العاملة  ..وهي تلك اليت تنظر
للحيا ة نظر ا لر ا شد ة ا لو ا عية بر سا لتها
فتنهض بها على ا لو جه ا لذ ي تتحقق
فيها عبادتها هلل تعاىل وحمبتها للرسول
األعظم  ووجودها الفاعل واالجيابي بني
الناس ..نريدها ان ترتك بصمتها الريادية
فيها ..وانها لقادرة ان ارادت  ..والسالم .
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قرآنيات

املستطرف في كل فن مستظرف لألبشيهي

قال اهلل تعاىل   :ولقد يسرنا القرآن
للذكر فهل من مدكر  ومسى اهلل
ً
كرميا فقال تعاىل :
تعاىل ال��ق��رآن
 إنه لقرآن كريم  ومساه حكيماً،
فقال تعاىل  :يس والقرآن احلكيم 
ً
جميدا فقال تعاىل  :ق والقرآن
ومساه
اجمليد  أنزله اهلل تعاىل على سيد األنام
وخ��امت األنبياء الكرام عليه وعليهم
أفضل الصالة والسالم  ،فكان من
أعظم معجزاته أن أعجز اهلل الفصحاء
عن معارضته وعن اإلتيان بآية من مثله،
قال تعاىل   :قل فأتوا بسورة من مثله 
وقال تعاىل   :قل لئن اجتمعت اإلنس
واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال
يأتون مبثله ولو كان بعضهم لبعض
ً
ظهريا  فهو النور املبني واحلق املستبني
ال شيء أسطع من أعالمه وال أصدع من
أحكامه وال أفصح من بالغته وال أرجح
من فصاحته وال أكثر من إفادته وال ألذ
من تالوته  ،قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
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وسلم  :القرآن فيه خرب من قبلكم ونبأ من
ً
أيضا:
بعدكم وحكم ما بينكم  .وقال
 أصغر البيوت بيت صغر من كتاب اهلل
تعاىل  . وقال الشعيب :الذي يقرأ القرآن
إمنا حيدث عن ربه عز وجل ،ووفد غالب
بن صعصعة على علي بن أبي طالب كرم
اهلل وجهه ،ومعه ابنه الفرزدق فقال له :من
أنت  .قال :غالب بن صعصعة .قال :ذو اإلبل
الكثرية؟ قال :نعم .قال :فما فعلت بإبلك.

قال :أذهبتها النوائب وزعزعتها احلقوق.
قال :ذلك خري سبلها .ثم قال له :يا أبا
األخطل من هذا الذي معك .قال :ابين وهو
شاعر .قال :علمه القرآن فهو خري له من
الشعر .فكان ذلك يف نفس الفرزدق
حتى قيد نفسه وآىل على نفسه أن ال
حيل قيده حتى حيفظ القرآن فحفظه
يف سنة .
وحكى الزخمشري يف كتابه ربيع
األب��رار قال :قيل إن إبراهيم اخلواص مر
مبصروع فأذن يف أذنه ن��اداه الشيطان
من جوفه دعين أقتله فإنه يقول القرآن
خملوق .وك��ان سفيان الثوري رمحه
اهلل تعاىل إذا دخل رمضان ترك مجيع
العبادة ،وأقبل على قراءة القرآن .وكان
اإلم��ام مالك بن أن��س رمح��ه اهلل تعاىل
إذا دخل شهر رمضان يفر من مذاكرة
احلديث وجمالسة أهل العلم ،ويقبل على
القراءة يف املصحف .وكان أبو حنيفة
والشعيب رمحهما اهلل تعاىل خيتمان يف

رمضان ستني ختمة  .وقال علي رضي اهلل تعاىل عنه   :من قرأ
القرآن فمات فدخل النار فهو ممن كان يتخذ آيات اهلل ً
هزوا .
وقال الشعيب :اللسان عدل على األذن والقلب فاقرأ قراءة تسمعها
أذنك ويفهمها قلبك  .وقال رسول اهلل   : من قرأ القرآن ثم رأى
أن ً
أحدا أوتي فقد استصغر ما عظم اهلل . وعنه  أنه قال  :إن
القلوب لتصدأ كما يصدأ احلديد .قيل يا رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم وما جالؤها .قال :قراءة القرآن وذكر املوت  . وقال
ً
مصحفا حني يصلي الصبح فقرأ مائة
عمر بن ميمون :من نشر
آية رفع اهلل له مثل عمل مجيع أهل الدنيا .وقال علي كرم اهلل
وجهه  :من قرأ القرآن وهو قائم يف الصالة كان له بكل حرف
مائة حسنة  ،ومن قرأه وهو جالس يف الصالة فله بكل حرف
مخسون حسنة ،ومن قرأه يف غري صالة وهوعلى وضوء فخمسة
وعشرون حسنة ،ومن قرأه على غري وضوء فعشر حسنات  .وقال
ابن عباس رضي اهلل عنهما  :ألن أقرأ البقرة وآل عمران أرتلهما
وأتدبرهما أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله هذرمة  .وقال رسول
اهلل   :اقرؤا القرآن وابكوا فإن مل تبكوا فتباكوا  . وعن
صاحل املزني قال :قرأت القرآن على رسول اهلل  يف املنام فقال
لي  :يا صاحل هذه القراءة فأين البكاء؟ وعن علي رضي اهلل
عنه :ال خري يف عبادة ال فقه فيها ،وال خري يف قراءة ال تدبر فيها.
وكان الصحابي عكرمة إذا نشر املصحف أغمي عليه ويقول:
هو كالم ربي  .وأبطأت عائشة رضي اهلل عنها على رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم ليلة ،فقال  :ما حبسك  ؟ قالت :قراءة
ً
ً
طويال ثم
صوتا منه فقام فاستمع إليه
رجل ما مسعت أحسن
قال :هذا سامل موىل أبي حذيفة ،احلمد هلل الذي جعل يف أميت
مثله  ،وقال ابن عيينة ،رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف
املنام فقلت يا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قد اختلفت علي
القراءات فعلى قراءة من تأمرني فقال :على قراءة أبي عمرو.
وعن أبي عمرو أني مل أزل أطلب أن أقرأه كما قرأه رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم ،وكما أنزل عليه فقدمت مكة فلقيت
بهما عدة من التابعني ممن قرأ على الصحابة رضي اهلل عنهم
أمجعني ،فقرأت عليهم فاشدد بها يدك .فينبغي لإلنسان أن
حيافظ على تالوة القرآن ً
ً
ً
ً
وحضرا .
سفرا
ونهارا
ليال
وقال الشيخ حميي الدين النووي رمحه اهلل تعاىل يف كتابه
األذكار :قد كان للسلف رضي اهلل عنهم عادات خمتلفة يف
القدر الذي خيتمون فيه ،فكانت مجاعة منهم خيتمون يف
كل شهر ختمة وآخرون يف كل شهر عشر ليال ختمة ،وآخرون
يف كل ثالث ليال ختمة  ،وكان كثريون يف كل يوم وليلة

ختمة  ،وختم مجاعة يف كل يوم وليلة ختمتني  ،وختم بعضهم
ً
ً
وأربعا يف النهار ،
أربعا يف الليل،
يف اليوم والليلة ثـمان ختمات ،
ً
جماهدا رمحه اهلل تعاىل كان خيتم القرآن يف شهر
وروي أن
رمضان فيما بني املغرب والعشاء .وأما الذين ختموا القرآن يف
ركعة فال حيصون لكثرتهم  ،فمنهم عثمان بن عفان ،ومتيم
الداري  ،وسعيد بن جبري رضي اهلل تعاىل عنهم ،وعن سعد بن
أبي وقاص رضي اهلل عنه ،قال « :إذا وافق ختم القرآن أول الليل،
صلت عليه املالئكة حتى يصبح  ،وإذا وافق أول النهار ،صلت
عليه املالئكة حتى ميسي ،قال الدارمي  :هذا حديث حسن عن
سعد ،وأفضل القراءة ما كان يف الصالة وأما يف غري الصالة
فأفضلها قراءة الليل  ،والنصف األخري منه أفضل من األول ،
والقراءة بني املغرب والعشاء حمبوبة ،وأما قراءة النهار فأفضلها
بعد الصبح ،وال كراهة يف وقت من األوقات ،وال يف أوقات النهي
عن الصالة ،ويستحب االجتماع عند اخلتم حلصول الربكة ،
وقيل :إن الدعاء  :يستجاب عند ختم القرآن ،وإن الرمحة تنزل
ً
ً
مؤكدا
استحبابا
عند ختمه ،ويستحب الدعاء عقب اخلتم
ً
تأكيدا شديدا ً ،وجيب على القارىء اإلخالص يف قراءته ،وأن
ً
يريد بها وجه اهلل تعاىل وأن ال يقصد بها توصال إىل شيء سوى
ذلك  ،وأن يتأدب مع القرآن ويستحضر يف ذهنه أنه يناجي ربه
سبحانه وتعاىل ،ويتلو كتابه فيقرأ على حالة من يرى اهلل
تعاىل  ،فإنه إن مل يكن يراه فإن اهلل يراه  ،وينبغي للقارىء إذا
أراد القراءة أن ينظف فمه بالسواك وأن يكون شأنه اخلشوع
والتدبر واخلضوع فهذا هو املقصود املطلوب وبه تنشرح الصدور
ويتيسر املرغوب ،ودالئله أكثر من أن حتصر وأشهر من أن
تذكر ،وقد كان الواحد من السلف رضي اهلل عنهم يتلو آية
واحدة ليلة كاملة يتدبرها ويستحب البكاء والتباكي ملن
ال يقدر على البكاء فإن البكاء عند القراءة صفة العارفني،
وشعار عباد اهلل الصاحلني ،قال اهلل تعاىل « :وخيرون لألذقان
يبكون ويزيدهم خشوعا  .وقال الشيخ إبراهيم اخلواص
رضي اهلل تعاىل عنه ( :دواء القلب مخسة أشياء ،قراءة القرآن
بالتدبر وخلو البطن  ،وقيام الليل  ،والتضرع عند السحر ،
وجمالسة الصاحلني )  ،وقد جاءت آثار بفضيلة رفع الصوت
بالقراءة ،وآثار بفضيلة اإلسرار ،قال العلماء :إن أراد القارىء
باإلسرار بعد الرياء فهو أفضل يف حق من خياف ذلك ،فإن مل
خيف الرياء فاجلهر أفضل بشرط أن ال يؤذي غريه ،من مصل
أو نائم أو غريهما ،واألحاديث يف فضل القراءة وآداب محلة
القرآن كثرية غري حمصورة .
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غاب النيب  طوال اليوم عن سيدنا ثوبان خادمه وحينما جاء قال
له ثوبان :أوحشتين يا رسول اهلل وبكى .
فقال له النيب  : اهذا يبكيك ؟.
قال ثوبان :ال يا رسول اهلل ولكن تذكرت مكانك يف اجلنة
ومكاني فذكرت الوحشة فنزل قول اهلل تعاىل َ  :و َمن ُيطع ا
َ َّ َ َ ِِّ ِ للهّ ََ
الر ُس َ
ول َف ُأ ْو َل ِئ َك َم َع َّال ِذ َ
ين أ ْن َع َم ا َع َل ْي ِهم ِّمن الن ِب ِّيني و ِّ
َو َّ
يقني
الصد ِ
للهّ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ُّ
ً
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َوالشهداء و َّ
الصالحِ ِ ني و َح ُسن أول ِئك ر ِفيقا . 
سواد بن ّ
عزية  ،يوم غزوة أحد واقف يف وسط اجليش فقال النيب
 للجيش :
(استووا ..استقيموا)  .فينظر النيب فريى سوادا مل ينضبط فقال
النيب  (: استو يا سواد).
فقال سواد :نعم يا رسول اهلل ووقف ولكنه مل ينضبط  ،فجاء
النيب  بسواكه ونغز سوادا يف بطنه قال ( :استو يا سواد ) .
فقال سواد  :أوجعتين يا رسول اهلل  ،وقد بعثك اهلل باحلق فأقدني !
فكشف النيب  عن بطنه الشريفة وقال ( :اقتص ياسواد ) ،
فانكب سواد على بطن النيب  يقبلها .
يقول :هذا ما أردت  ،وقال :يارسول اهلل أظن أن هذا اليوم يوم شهادة
فأحببت أن يكون آخر العهد بك أن متس جلدي جلدك .
عندما ُس ِئ َل علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه:كيف كان
ُحبّكم لرسول  ؟
قال  :كان واهلل ّ
أحب إلينا من أموالنا وأوالدنا وآبائنا وأمهاتنا،ومن
املاء البارد على ّ
الظمأ.
وعندما حضرت الوفاة بالل بن رباح رضي اهلل عنه صاحت إمرأته :
وا ُحزناه  ...فقال بالل  :بل وآ فرحتاه  ...وآ طرباه ً ...
غدا ألقى األحبة
ً
حممدا وحزبه .
ً
شوقا للقاء النيب . ) 
(قاهلا
روى أسامة بن زيد عن أبيه قال  :اجتمع علي و جعفر و زيد بن
حارثة فقال جعفر :أنا أحبكم إىل رسول اهلل . 
وقال علي  :أنا أحبكم إىل رسول اهلل . 
وقال زيد  :أنا أحبكم إىل رسول اهلل . 
فقالوا  :انطلقوا بنا إىل رسول اهلل  نسأله .
قال أسامة  :فجاءوا يستأذنونه .
فقال  :أخرج فانظر من هؤالء ؟
فقلت  :هذا جعفر وعلي وزيد .
فقال  :إئذن هلم فدخلوا .
فقالوا  :يا رسول اهلل من أحب إليك ؟
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قال  :فاطمة .
قالوا  :نسألك عن الرجال فقال  :أما أنت يا جعفر فأشبه
خلقك خلقي وأشبه خلقي خلقك وإنك مين وشجرتي  ،وأما
أنت يا علي فختين وأبو ولدي وأنا منك وأنت مين  ،وأما أنت
ً
َّ
وكرم
زيدا
يا زيد فموالي ومين وإلي وأحب القوم إلي  .ففضل
اآلخرين .
من صدق حبهم له أنهم كانوا يتلذذون بأصناف العذاب يف سبيل
جناة النيب  وسالمته من األخطار .بل إنهم ال يكادون يتصورون
راحتهم وهناءهم حال إيذائه وتعذيبه  .ومن ذلك قصة زيد بن الدثنة ،
عندما ابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه  ،فبعثه مع موىل له يقال له
ً
رهطا من
نسطاس إىل ( التنعيم )  ،وأخرجه من احلرم ليقتله  ،واجتمع
قريش  ،فيهم أبو سفيان بن حرب  ،فقال له أبو سفيان  -حني قدم ليقتل :
ً
حممدا اآلن عندنا مكانك نضرب
أنشدك باهلل  -يا زيد  -أحتب أن
عنقه  ،وإنك يف أهلك .
ً
قال  :واهلل ما أحب أن حممدا اآلن يف مكانه الذي هو فيه تصيبه
شوكة تؤذيه وإني جالس يف أهلي !!
ً
ً
فقال أبو سفيان  :ما رأيت من الناس أحدا حيب أحدا كحب أصحاب
ً
حممدا ثم قتله نسطاس .
حممد
من عظيم حبهم له امتثاهلم أمره يف كل ما يقول  ،ومساع رأيه وإجابة
ما يأمر به واالنتهاء عما ينهي عنه  ،وذلك من صدق حبهم رضوان اهلل
عليهم له  .فعن عبد الرمحن بن أبي ليلى أن عبد اهلل بن رواحة ( رضى
اهلل عنه ) أتى النيب  ذات يوم وهو خيطب  ،فسمعه وهو يقول « :
ً
خارجا عن املسجد حتى فرغ النيب  من
اجلسوا « فجلس مكانه
ً
حرصا على طواعية
خطبته  ،فبلغ ذلك النيب  فقال له   :زادك اهلل
اهلل وطواعية رسوله . 
ً
أيضا ما أخرجه سعيد بن منصور عن املغرية بن شعبة رضى اهلل
ومن ذلك
عنه قال  :خطبت جارية من األنصار فذكرت ذلك للنيب  فقال لي :
 رأيتها ؟  فقلت  :ال  ،قال  « :فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما
«  .فأتيتها فذكرت ذلك لوالديهما  ،فنظر أحدهما إىل صاحبه فقمت
فخرجت  ،فقالت اجلارية  :علي الرجل  ،فوقفت ناحية خدرها  ،فقالت :
ُ
إن كان رسول اهلل  أمرك أن تنظر ّ
إلي فانظر  ،وإال فإني أ ّ
حرج عليك
أن تنظر  ،فنظرت إليها فتزوجتها فما تزوجت امرأة قط كانت أحب إلي
منها وال أكرم علي منها .

11

أهمية التصوف
ابراهيم الوراق

معبدة لالنسجام
إن التصوف أضحى اليوم قانونا ضروريا لتحقيق التوازن في الحياة ،وطريقة َ
مع فطرية الوجود وبساطته ،ومنهاجا محتما لتسديد القيم والسلوك ،وشريعة غضة
تستطيع برسالتها أن توجد الحلول الناجعة للمشاكل التي تعاني منها المجتمعات
اإلنسانية ،وترزح تحت وطأتها فئات من المهووسين بحمى الحياة المعاصرة ،وتعيش
من وراء حجابها فئام من المضطربين والحيارى الذين فقدوا تفسيرا واضحا لحقيقة
وجودهم ،ومعنى حياتهم.

فالتصوف بهذا االعتبار والتقدير ،س��فينة النجاة اليت متخر
عباب األمواج العاتية للحياة املادية الفاقدة للروح والغاية،
واحملطة اليت تزود اإلنس��ان بطاق��ة روحية ووجدانية تفيده
يف حترير نفس��ه من سلطان اهلوى ،وربقة الشهوة ،وأغالل
النزوة .
لك��ن ه��ذا اإلرث الروح��ي تعامل��ت معه أطي��اف كثرية
بالتعمي��ة والنق��ض ،وطالت��ه أل��وان ع��دة مبع��اول اهلدم
والطمس ،وأرسلت إليه سهام طاعنة ،وأطلقت عليه حداد
األلس��نة تس��لق أهله بكل تؤبة وش��نار ،وجت��رح حمبيه
بكل نقيصة وعار ،وهذا ما يستلزم من أربابه أن يدافعوا
ع��ن بيضت��ه ،ويس��توجب من معتنقي��ه أن حيم��وا ذماره،
ويعرف��وا حبقيقته ،وجيلو مذهبه ،و إال تس��ممت العقول
باإلنكار ،وتصحرت النفوس باجلفاء ،وهبت على القلوب
رياح االشتباه ،وتولت على الباطن موجات الشك واالرتياب،
واس��تولت على الس��لوك أحاس��يس املصلحة واالضطراب،
وانتفت من األرواح حب احلياة الروحية ،وأثرة االنتساب إىل
معاهد الصالح ،ومغاني األخيار ،فيتحول اإلنس��ان املفتون
بالعوملة والعصرنة قهرا إىل النظرة العجلى للحياة ،والرؤية
املس��طحة الفاقدة للرباه�ين والدليل العلم��ي ،وهذا مربط
الضرر ،وموقع اخلطر.
فما هي أهمية التصوف؟؟
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أوال :إن التص��وف يع��د جامعة ش��عبية جتمع مكونات
الثقافة اإلس�لامية ،وخمتلف ش��رائح اجملتمع اإلس�لامي ،
فالفالس��فة واحلكم��اء  ،واملتكلم��ون واإلهلي��ون ،
واملفس��رون  ،واحملدث��ون ،وأه��ل الفقاه��ة  ،وأرب��اب األدب
والش��عر  ،وسائر طبقات الناس من العلية إىل السفلة ،ومن
النجباء إىل البلداء ،يستطيع التصوف أن ميدهم بوهج يوقد
أن��وار اهلداي��ة يف حياتهم ،ويعط��ي غاية وهدف��ا حقيقيا
لوجودهم .
ثاني��ا :إن التص��وف ميث��ل احلي��اة الروحي��ة للديان��ات
الس��ماوية ،وجيس��د حقيقة التدين الصحيح الذي حيرك
اإلنس��ان يف دائرة الفعل املس��ئول ،فال حقد ،وال عداء ،وال
حس��د ،وال بغضاء ،وال كراهية ،وال إسفاف حبق األلوهية
والربوبي��ة ،وال تط��اول عل��ى حق��وق املخلوق�ين والعب��اد،
فالتص��وف ه��و املوص��ل للعب��د الص��ادق إىل حض��رة عالم
الغي��وب ،واملبل��غ إىل مال��ك امللوك ،وهو اجلس��ر الذي يعني
اإلنسان على التعايش الس��لمي مع أخيه اإلنسان ،ويسري
له أسباب االلتقاء واملقام األمني.
ثالثا :إن التصوف ُيع ِلم اإلنس��ان على اختالف وظيفته
يف احلي��اة ،ووظيفة يف الس��لم االجتماعي ،كيف حيب
غريه ،فهو قيثارة احلب ،وقانون الود ،ومشتل الصفاء،
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فباحلب تصفوا األرواح ،وتسمو النفوس ،وباحلب ستكتب
األمة قيمتها بني األمم ،وتعلوا مكانتها بني األقوام.
رابعا :إن التصوف ُ
يربز يف خاصيته مبثابة نقطة احملور
اليت تلتقي يف رحابتها مجيع املذاهب واملشارب ،فالسين إىل
جانب الشيعي ،واملاتريدي إىل جانب األشعري ،واملالكي
إىل جانب الشافعي ،وهكذا دواليك ،فلكل حظ من هذا
اإلرث الروحي ،ونصيب ال ينكر.
خامسا :إن التصوف يقدم لإلنسان حلوال عملية
تساعده على ترويض نفسه ،وتهذيب أخالقه ،وختليص
ذاته من األنانيات املفرطة ،واإلنيات النورانية ،ويعطي أمال
يف تهيئة األنفاس واحلواس الباطنية والظاهرة لإلقبال
على اهلل عز وجل ،والبلوغ إىل غاية استحضار عظمته
يف ملكه وملكوته ،فمن اقتادته األقدار ،وساعدته
األلطاف ،ال بد أن ينتهي إىل مراده ،ويستبني مقصوده،
ومن مل تلحظه عناية اهلل بقي جامدا تقتله فرتة البعد
والسحقُ ،
وتنقصه من مقاماته ساعات اليأس واحلنني.
فالتصوف يعرب كما يقول بعض الباحثني :عن شوق
الروح إىل التطهر ،ورغبتها يف االستعالء على قيود املادة
وكثافتها ،وسعيها الدائم إىل حتقيق مستويات عليا من
الصفاء الروحي ،والكمال األخالقي.
سادسا :إن التصوف يدفع عن املسلم غلواء احلياة،
وفحيح احلضارة ،وضغطة املادة ،فنحن كما يقول سعيد
حوى يف كتابه تربيتنا الروحية ،يف عصر مادي ،وهذا
يقتضي منا أن نقابله بفكر مكافئ ،وحبيوية روحية
عالية ،وحنن يف عصر شهواني ،وهذا يقتضي منا أن
نقابله بأشواق روحية راقية مع تأمني الشهوات املباحة وإبقاء
منافذها مفتوحة .واملتتبع ملسار املدنية املعاصرة يلحظ
ابتعادها عن حمور الوجود ،وغفلتها عن املعاني اخلالدة،
واجلوانب امللكوتية يف النفس البشرية ،ويلمس إيالءها
الرعاية القصوى ،واألهمية الكربى للجانب احليواني يف
اإلنسان ،فالربح واكتناز الثروة ،والرفاه املادي ،والغنم
السريع ،صار مع التحوالت االقتصادية غاية اآلملني للحياة
الوديعة ،ومنتهى غايات احملمومني بسعار احلضارة،
وهذا ما أنتج كما يقول القرضاوي يف كتابه اإلميان
واحلياة شعورين خمتلفني ،أوال :شعور اإلنسان بالتفاهة
والضياع ،ونظرته إىل نفسه نظرة حيوانية حبتة ،ثانيا:
شعور الغرور والكرب ،ذلك الشعور الذي ينتهي باإلنسان
إىل تأليه نفسه حتى يسقط وجود اإلله احلق من اعتباره،
ويتصرف كإله ال يسأل عما يفعل ،كما زعم جوليان
هسكلي حني قال« :إن اإلنسان يف العامل احلديث أصبح
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هو اهلل املنشئ املريد».
إن الفراغ الروحي ،والعطش النفسي ،واالضطراب الذي
يواجهه الغربيون وأزالمهم من أبناء جلدتنا ،ال ميكن
القضاء عليه إال باإلجهاز على مسبباته ،والقضاء على
موجداته ،وال مسلك يؤدي حتما إىل اقتالع هذا اهلوس
من قلوب وعقول وأرواح كثري من شباب اليوم إال بإحياء
القيم الروحية ،وتعبئة املتدينني لألخذ مبا يضمن سالمة
فنت ومغريات احلياة ،ويؤمن للمجتمع
أرواحهم من عواصف ِ
استقراره وهدوءه وطمأنينته ،وميد احلياة يف مشكالتها
حبلول ناجعة ،فالعصر الذي نعيش فيه كما يقول سعيد
حوى يف تربيتنا الروحية( ص »:)12عصر الشهوة ،وعصر
النزوة ،وعصر املادية ،وال بد أن تقابل هذه األشياء فيه مبا
يكافئها ويقابلها ،وإن الرتبية الصوفية وحدها هي اليت
تقابل ذلك ،فالشهوة ال حتل مشكلتها املقال وحده ،بل
ال بد من الشعور والذوق واإلحساسات اإلميانية مع املقال،
والتمرد ال يعاجل بالكلمة وحده ،بل يعاجل باإلخبات
هلل والتقوى والورع واألدب ،وهذه طريقها العملي هو
التصوف» فالتصوف كما يقول بعض الباحثني :يغطي
زوايا حساسة ومهمة يف حياة األفراد ،ويليب َ
اخل َواء
الروحي والنفسي الذي يعيشه الغربي يف حياة الفكرية
وحضارته املادية.
سابعا :إن التصوف يفسر الوجود ،ويكشف احلقائق
الكربى للكون ،عن طريق ذوقي بدون وسائط ،وقد
احتار الناس قدميا يف هذه احلقائق ،دون أن جيدوا هلا
مدلوال إال داخل التجربة الصوفية اليت تعرب عن نظرية
معرفية ذوقية مستوحاة من القرآن.
ثامنا :إن التصوف يعلم اإلنسان كيف يستشعر
مسؤوليته يف موقعه من احلياة ،وحيفزه لتنمية جوانبه
املرتبطة بكون الروح الذي أودعه اهلل جبسده ،ويهيئه
لتعميق جتربة اإلميان ذوقا ووجدانا بعد أن كانت
أنظارا فلسفية ال تفيده يف قيام عالقة فيما بينه وبني
نفسه وكونه وعامله العلوي والسفلي ،فينتقل اإلنسان
بواسطة التصوف إىل إنسان مسدد مقوم يتحرك يف فلك
احلياة بقابلية اخلري والرشاد ،ويسعى يف جمال العبادة
بنية خلوصة تدفع عنه الريب والشكوك ،ومتنعه من
حضور األغيار يف ممارساته العبادية.
تاسعا :إن التصوف بعد من أبعاد التجربة الدينية،
ما دامت التوجيهات الدينية مرتبطة باجلانب العقدي
واألخالقي ،فالتصوف فقرة أخرية من فقرات السري الذي
ينتقل فيه املتدين من اإلسالم شعرية ،إىل اإلميان عقيدة،
إىل اإلحسان سلوكا ،فالتصوف عبارة عن التخلية عن

األخالق األرضية ،والتحلية باألخالق امللكوتية ،والتدثر
بالصفات اإلهلية،
عاشرا :إن التصوف يعلم اإلنسان كيف حيتفظ
على أعمال الظاهر والباطن ،وكيف يرسم الطريق
املوصل إىل حتقيق ذلك ،فالظاهر جيسد جوهر العمل
بإحدى اجلوارح والكواسب ،والباطن ميثل احلقيقة
الدافعة إىل العمل ،والغاية املقصودة منه ،فإذا فسد الباطن
حتولت العبادة إىل فراغ ال ترجى منه فائدة وال عائدة ،وإذا
صلح أثرت يف سري اإلنسان ،وجعلت عبادته مقبولة تؤثر
على اإلنسان يف مسار حياته وسلوكه ،يقول السيوطي:
(وأما علم القلب ومعرفة أمراضه من احلسد والعجب والرياء
وحنوها ،فقال الغزالي :إنها فرض عني) [«األشباه والنظائر»
للسيوطي ص ،]504فتطهري الباطن يؤثر يف سداد الظاهر،
والنصوص متواترة يف شأن ذلك ،قرآنا وحديثا .يقول ابن
عابدين يف حاشيته الشهرية( :إن َ
علم اإلخالص والعجب
واحلسد والرياء ُ
فرض عني ،ومثلها غريها من آفات النفوس،
كالكرب والشح واحلقد والغش والغضب والعداوة
والبغضاء والطمع والبخل والبطر واخليالء واخليانة
واملداهنة ،واالستكبار عن احلق واملكر واملخادعة
والقسوة وطول األمل ،وحنوها مما هو مبني يف ربع
املهلكات من «اإلحياء» .قال فيه :وال ينفك عنها بشر،
ً
حمتاجا إليه.
فيلزمه أن يتعلم منها ما يرى نفسه
وإزالتها فرض عني ،وال ميكن إال مبعرفة حدودها
وأسبابها وعالماتها وعالجها ،فإن من ال يعرف الشر يقع
فيه) [«حاشية ابن عابدين» املسماة رد احملتار على الدر
املختار شرح تنوير األبصار ،ج/1ص .]31فالتصوف هو الذي
اختص بتبيان معرفة أدواء األرواح ،ووسائل عالجها،
وطرق احملافظة على سالمتها.
إحدى عشر:إن التصوف حيقق لإلنسان فردانيته
اليت جتعله مسئوال عن أفعاله واختياراته ،فال يعيش
حتت تأثري أو جمريات أخرى جتعله مسلوب اإلرادة ،فاقد
احلركة ،فهو من اهلل وإىل اهلل ،وغايته أن يفنى يف اهلل
عز وجل حضورا وفقدا ،ووجودا وعدما ،والتصوف يف خدمة
اإلنسان حتى تكتمل دوراته وقراراته ،وتنتهي حياته
دون خنوع إال للجمال اإلهلي ،يقول ابن عربي (::فال يزال
ً
حمفوظا ما دام فيه هذا اإلنسان الكامل ) ( فصوص
العامل
احلكم ) .
إثنا عشر :إن التصوف يقرب صورة املعتقد والعبادة
على أنها بسيطة غري معقدة ،خبالف املماحكاة املنطقية
اليت شغلت املتكلمني والفالسفة ردحا من الزمان.

أسباب عدم اعتبار التصوف قيمة مجالية:
أوال :املصطلح الذي سبب للكثري من خصومه خلال يف
الفهم جعلهم يهامجونه بكل قذيعة وقبيحة ،ويتهمونه
مبا ينقص من قيمته وأهميته.
ثانيا :ظلم املنتسبني إليه له باحنرافهم عن املعاني
احلقيقية للتصوف إىل ترهات وخرافات ومنامات تعطل
الدور احلضاري لألمة ،وتنتقص من قيمة الشرع والعقل،
وتدفع باآلخر إىل االتهام له بأنه وافد حقري ،ومبتدع
ضليل.
وقد أختذ من رام التصوف بلوم هؤالء املتسمني بسمته ُر َ
وحه
وصورته ،وهم يف جلية أمرهم ،طائفة تدعي التصوف
كذبا وزورا ،وتدعوا إليه خداعا ونفاقا ،وفات املعرتضني
على التصوف بسببهم ،أن التصوف ال يعرب عنه إال من صفا
من الكدر ،وامتأل من الفكر ،وانقطع إىل اهلل من البشر،
واستوى عنده الذهب واملدر ،كما قال سيد الطائفة اإلمام
اجلنيد.
ثالثا :االجتاهات الفكرية والسياسية اليت كانت على
خط التماس مع التصوف ،فإما أن ختدم املعارف الدينية
مبا فيها التصوف مصاحل هذه الطبقات املستغلة للدين
يف مجلة من مناحي حياتها ،أو أن ميس بتهمة التواطؤ
املتهمني
والعمالة للغري خصوصا األجنيب ،وقد جارى هؤالء ِ
من الساسة وأرباب الفكر يف القديم ،مستشرقون نبذوا
التصوف بدوافع استعمارية ،ونبزوه ببعض الشطحات
اليت صارت عند كثري من الباحثني املعاصرين علما على
التصوف ،ال يذكر امسه إال وتستحضر صورها الذهنية
يف عقول كثري ممن قرأ عنه يف كتيبات تهدى وال تباع،
والغريب أن بعض اجملترِ ين ألفكار هؤالء املستشرقني
أعداء احلياة الروحية يف اإلسالم ،هم من فصيل الرتاثيني
ِ
الذين يدجنون الفكر بالسلفية والرجوع إىل املاضي..
رابعا :اعتقاد أن التصوف يقوم بأدوار هامشية يف عملية
احلراك االجتماعي ،فهو بعيد كل البعد عن األحاسيس
واملشاعر اليت تنتاب مؤسسة اجملتمع العربي ،وتتفاعل
مع نشأة التاريخ البشري ،بل األدهى أن يكون التصوف
مشاعة تعلق عليها تداعيات ختلف األمة وتقهقرها يف
ميادين احلياة.
خامسا عسر هذه املفاهيم الروحية ،واملعاني الوجدانية
على كثري من رواد الثقافة اإلسالمية.
سادسا :امتزاج األذواق الصوفية مبا هو مشرتك فيما بينها
وبني الديانات والفلسفات األخرى ،وتكرار املقوالت اليت
توحي بوجود تقابل فيما بني التصوف اإلسالمي وغريه،
(الشريعة ،الطريقة ،احلقيقة عند املسلمني ،يف مقابل
التطهر ،التأمل ،اإلشراق لدى املسيحيني) بل دعا ذلك إىل
اعتبار الالحق جزءا من السابق ،وإن كان الالحق ال يعاني
بعد املسافة من السابق لتوحد املصدر والغاية.
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بهجت حممود

الطريقة

وفوائدها للمجتمع
 -1الثقافة الصوفية  :إن منهج الطريقة هو شفاء لإلنسان
من كل داء يالزمه وغاية هذا املنهج بلوغ مرتبة من
الطهارة املادية واملعنوية فال فالح وال صالح من دون زم
اجلوارح وكبح الغرائز لذلك فإن الطريقة هي عامل نهضة
وانبعاث يهذب الشخصية اإلنسانية فيستقيم السلوك
بتعاليمها وتزكو األخالق لقيمها فيرتقى اجملتمع بها
وتشكل حال للعديد من املشاكل واألزمات االجتماعية
وما سلكوا هذه الطريقة إال أطباء نفسانيون يعملون
على شفاء بالئه اآلخرين .
 -2كلمة مضيئة إىل شبابنا  :إذا كان عامل الشباب من
اجلنسني حيتاج عنه احلديث إىل دراية ووعي فإن احلديث
عن عامل الشباب اجلامعي واألدنى منهم دراسة حيتاجون
إىل دراية ووعي أكثر وأكرب ولغة حديثه أفضل وحماور
منطقية ذات بعدين البعد املادي والبعد الروحي ألن العلم
ال حييا بال روح فالبعدين حيتاج إىل وسيلة لنيل املرام
وهذا قد ال حيصل إال إذا طرق باب الطريقة ملا عندهم من
مفاتيح العلوم واحلكمة واألسرار الروحية هم أساتذة
يف كل العصور غايتنا تقدم اجلامعيني إىل األمام ألن
الشباب اجلامعيني باختصار هم قادة املستقبل ً
أيا كان
وأيا كانت وجهتهم ً
ختصصهم ً
وأيا كان حمل عملهم
ونتاجهم ألن الشباب اجملتمع وهم معقد اآلمال وإليهم تتطلع
القلوب واألعني لتسديد مسرية األمة وبناء مستقبلها
بعد االنتهاء بنور اهلل تعاىل وهدي نبيه صلى اهلل تعاىل
ً
ً
عليه وسلم والتخلق بأخالقه يكون ً
صاحلا
مثاليا
شابا
ً
ً
نافعا جملتمعه حينئذ يكون خري الناس
ومصلحا لغريه
ً
انطالقا من قوله صلى اهلل تعاىل عليه وسلم خري الناس من
نفع الناس وملا كان األمل بالشباب بهذه األهمية واملهمة
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املطلوبة منهم عظيمة كان البد هلم من بناء إمياني ذات
العقيدة رصني راسخة يسارعون فيه إىل اخلريات واألعمال
الصاحلة واالبتعاد عن املعاصي واملوبقات املهلكة املؤدية
إىل فقدان األخالق واليت هي من أساسيات بقاء األمم على
التقدم إىل األمام كما قال الشاعر :
إمنا األمم األخالق ما بقيت
وإن هموا ذهبت أخالقهم ذهبوا
وحنن هنا سنحاول أن نطرق باب هفوات تقع وزالت
وخمالفات تصدر من قبل الشباب اجلامعي ليتنبه هلا وال
يكون فريسة هينة يقع بني يديها وليرتقى بنفسه يف
العلو والرفعة والتقدم باإلميان والعمل الصاحل ليتخرج
ً
ً
جامعيا جيمع بني العلم والعمل واخللق والسرية
شابا
احلسنة واألمل والطموح خلدمة األمة بصورة صحيحة
ومثالية .
 -3نبذة عن خمالفات وأفكار وهمية لدى الطالب .

تدور أحداث عن حول جمموعة من الطالب والطالبات يف
اجلامعات على مستوى العراق رؤيتهم وتصورهم للحياة
اجلامعية كتصور كثري من الشباب الغافل كاللهو ،
املرح  ،وحب الظهور والتكرب وأفكار فارغة مليئة
باخلرافات واألوهام أسري مسلسل باألفكار القدمية
واملعدية وهذا ما يؤملنا ويؤسفنا  ،أما طالب احلقيقة الذي
يقف أمام احلقائق والدالئل والرباهني الدامغة واملعرفة
مبا هو يسعى ألجل حتصيله واالهتمام بالفرصة الثمينة
اليت يسعى وراءها ملسريته الشاقة الشيقة ملدة سنني حتى
ً
انطالقا من قوله صلى اهلل
حيظى حبظ أوفر من العلم
ً
ً
ً
تعاىل عليه وسلم  ( :كن عاملا أو متعلما أو مستمعا وال
تكن الرابعة فتهلك )  ،فالشباب عندما يدخل اجلامعة
يبدأ برسم أفق جديد حلياته ويبدأ خبط مسرية جديدة له
يف احلياة فالبد له من التهيؤ لتلك املسؤولية واالستعداد
هلذه املهمة والتمكن من أداء الوظيفة اليت ستوكل إليه
والذي نلحظه عند بعض شبابنا اجلامعي أنهم يقعون يف
بعض املخالفات الدراسية ومن أبرزها قلة اهتمام بالدراسة
ً
عموما ويربز هذه التصرفات من خالل مجلة آفات من أقوال
وأفعال وأحوال تصدر منهم كالغياب املتتالي أو تأخري يف
اجمليء إليه أو إنقاص من املواظبة عليه .
نبذة عن الصديق السوء وتأثريه يف اجملتمع خصوصاً
للطلبة :
التأثري السليب على الطالب اآلخرين .
التقليد مسة بارزة يف تكوين اإلنسان  ،واإلسالم عاجل
القصور الذي قد حيدثه تقليد املسيئني بالدعوة إىل
ً
ً
وخلقا لذا قال اهلل تبارك وتعاىل :
دينا
االقتداء بالنيب
( وإنك لعلى خلق عظيم ) وقال صلى اهلل تعاىل عليه
وسلم  ( :إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق ) وتقليده
واتباع منهجه الذي جاء به  ،وجمتمع اجلامعة يضم بني
ً
بعضا
ثناياه الكثري من الشباب والشابات يقلد بعضهم
يف الكالم واحلوار والسلوك واألخالق  ،فنجد أن الطالب
املدخن يدفع الطالب الذي ال يدخن إىل تقليده من خالل
ً
مدخنا وإظهار
دعوته للتدخني واالستهزاء به ألنه ليس
السعادة أمامه مبا جتلبه له السيجارة من غبطة مزعومة ،
هذا على سبيل املثال وقس على ذلك من املخالفات اليت تهوي
به إىل تيار احلياة اجلارف مثل األلفاظ النابية والنكت
اهلابطة واملواضيع السخيفة عن أصول تكوين العالقة
مع الطالب واستعمال طرق التأثري فيهن وكأن هذا الطالب
ً
ً
ليليا ليس إال
ناديا
مل يأت ليدرس بل جاء ليجعل اجلامعة
وهذا تأثري الرفيق السوء وهذا سبب هالك الطالب ثم هالك
اجملتمع بأسره على مجيع األصعدة أما الفالح والنجاح
والتقدم يكون مبا قال مشايخ الطريقة ما أفلح من أفلح
إال بصحبة من أفلح .
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ان أعطاك اهلل الدين و اهلدى  ،فاعلم ان اهلل حيبك
و ان أعطاك اهلل ّ
املشقات و املصاعب و املشاكل فاعلم ان اهلل
حيبك و يريد مساع صوتك يف الدعاء
و ان أعطاك اهلل القليل فاعلم ان اهلل حيبك و انه س��يعطيك
األكثر يف اآلخره
و ان أعطاك اهلل الرضا فاعلم ان اهلل حيبك وانه اعطاك امجل
نعمة
و ان أعط��اك اهلل الص�بر فاعل��م ان اهلل حيب��ك و ان��ك م��ن
الفائزون
و ان أعط��اك اهلل االخ�لاص فاعل��م ان اهلل حيب��ك فك��ون
خملص له
و ان أعطاك اهلل اهلم فاعلم ان اهلل حيبك و ينتظر منك احلمد
و الشكر
و ان أعط��اك اهلل احل��زن فاعل��م ان اهلل حيب��ك و ان��ه خيـترب
اميانك
و ان أعط��اك اهلل امل��ال فاعل��م ان اهلل حيب��ك و ال تبخ��ل على
الفقري
و ان أعط��اك اهلل الفق��ر فاعلم ان اهلل حيب��ك و اعطاك ما هو
اغلى من املال
و ان أعطاك اهلل لس��ان و قلب فاعلم ان اهلل حيبك استخدمهم
يف اخلري و االخالص
و ان أعط��اك اهلل الصالة و الص��وم و القرآن و القيام فاعلم ان
ً
مهمال و اعمل بهم
اهلل حيبك فال تكن
و ان أعطاك اهلل االسالم فاعلم ان اهلل حيبك
ان اهلل حيبك  ،كيف ال حتبه ؟؟؟
ان اهلل أعطاك كثري فكيف ال تعطيه حبك ؟؟؟
اهلل حيب عباده و ال ينساهم  ..سبحان اهلل
ال تكن أعمى و أوجد ّ
حب اهلل يف قلبك
للهَّ
َ
( َب َل��ى َم ْ َ
َ
َّ
لمُْ
َ
َّ
َّ
َ
��إن ا يحُ ِ ُّ
��ب ا ت ِق�ين )
��ن َأ ْوف��ى ِب َع ْه ِ
��د ِه واتق��ى ف ِ
َ
(آل عمران. )76:
��راء َو ْ
كاظم َ
َ
َ
َّ
( َّال ِذ َ
َ
َّ
َّ
َّ
�ين ْال َغ ْي َظ
ال
الض
و
اء
��ر
الس
��ون
ي��ن ُي ْن ِف ُق
ِ ِ
ِ
ِ
فيِ
للهَّ
الناس َوا يحُ ُّب المْحُ ْ سن َ
َو ْال َعاف َ
ني َعن َّ
ني ) (آل عمران)134:
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون َ
( َو َ
كأ ِّي ْن ِم ْن َن ٍّ َق َات َل َُم َع ُه ر ِّب ُّي َ
ك ِث ٌ
ري َف َما َو َه ُنوا لمَِا أ َصا َب ُه ْم
ِ
بيِ
َ
َ
للهَّ
للهَّ
الصابر َ
يل ا ِ َو َما َض ُع ُفوا َو َما ْ َ َ ُ َ
ين )
فيِ َس ِب ِ
استكانوا وا ُ يحُ ِ ُّب َّ ِ ِ
(آل عمران. )146:
ك ْن َت َف ّظ ً
��م َو َ
��ن اللهَّ ل ْن َت لهَ ُ
��ا َغل َ
ُ
( َفب َم��ا َرحمْ َ ٍة ِم َ
ْ
ْ
يظ ْال َق ْل ِب
و
ل
ِ
ِ
ِ
ِ
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لأْ َ
ف َع ْن ُه ْم َو ْ َ ْ لهَ ُ َ َ
اع ُ
لاَ ْن َف ُّضوا ِم ْن َح ْو ِل َك َف ْ
��او ْر ُه ْم فيِ ا ْم ِر
اس��تغللهَِّف ْر ْم وشلمُْ ِ
للهَّ
��ب ا َت َو ِّ
��و َّ
َف��إ َذا َع َز ْم َ
ك ْل َع َل��ى ا ِ ِإ َّن ا يحُ ِ ُّ
��ت َف َت َ
ك ِلنيَ) (آل
ِ
َ
عمران)159:
ً َُْ ً
( ْاد ُع��وا َر َّب ُ
ك ْ َ َ
��ة إ َّن ُ
��ب المُْ ْع َت ِد َ
��ه ال يحُ ِ ُّ
ي��ن )
��م تض ُّرع��ا وخف َي ِ
(األعراف)55:
��ر َم أ َّن اللهَّ َي ْع َ
ون َو َم��ا ُي ْع ِل ُن َ
��ر َ
��ون إ َّن ُ
ُ
ُ
��ه ال يحُ ِ ُّ
َ
ُّ
( ال َج َ
��ب
س
ي
��ا
م
��م
ل
ِ
ِ
لمُْ َ ْ َ َ َ
ا ْستك ين ) (النحل)23:
َّ للهَّ برُِ ِ َ ُ َ َّ َ ُ َّ للهَّ
َّ
َ
ُ
َ
ُ
يحُ
ُّ
َّ
ور
( ِإن ا َ يدا ِفع ع ِن ال ِذين َآمنوا ِإن ا َ ال ِ ب كل خو ٍ
ان كف ٍ
) (احلج)38:
لناس َوال تمَ ْ ش الأْ َ ْرض َم َر ً
( َوال ُت َص ِّع ْر َخ َّد َك ِل َّ
حا ِإ َّن اللهَّ ال يحُ ِ بُّ
ِ
ِ
ِ فيِ
َ
ُ َّ مخُ ْ َ
ال َف ُخور ) (لقمان)18:
كل ت ٍ
و انش��ر ه��ذه الصفحة لعلنا نفيد اآلخري��ن و جند حب اهلل و حب
الرسول و حب االسالم و حب العبادة
و اعلم ان اهلل حيبك و أحن عليك من اي انسان .

روى األمام احلافظ احملدث الفقيه جبل احلفاظ
أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل البخاري رمحة اهلل يف
صحيحة كتاب التعبري باب من راني املنام
َ
ب َنا َع ْب ُد ا َع ْن ُي ُ
ُّ
ْ
َح َّد َث َنا َع ْب َد ُ
َّ
ِّ
ان أ ْخ رَ َ
ْ
ون َ
س َعن الزه ِري َحدث يِن
للهَِّ
َ
للهَّ ُ
ََ َ
ال ْع ُت َّ
َ َ َّ
الن َّ
ب َص َّلى ا َع َل ْي ِه َو َس َّل َم
َأ ُبو َسل َمة َأن َأ َبا ُه َر ْي َرة ق سمَِ
يِ
لمَْ َ
َُ ُ َْ َ
ام َف َسيرَ َ ا ِني يِف ْال َي َق َظ ِة َو اَل َي َت َم َّث ُل
يقول  من رآ ِني يِف ا ن ِ
ال أ ُبو َع ْبد ا َق َ
ان بي َ ق َ
ال ْاب ُن سري َ
َّ َ ُ
ين ِإ َذا َر ُآه يِف
للهَِّ
ِ ِ
الش ْيط ِ
َ
ُصو َر ِت ِه .
َح َّد َث َنا ُم َع َّلى ْب ُن أ َسد َح َّد َث َنا َع ْب ُد ْال َعزيز ْب ُن خُ ْ
م َتار َح َّد َثناَ
َ ٍ
ٍ
ِ ِ
للهَّ ُ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ ْ َ
َّ
ْ
َ ٌ ْ َ
ُ
َ
َ
َ
ُّ
َ
س ر ِضي ا عنه قال قال الن يِب صلى
ثللهَِّاب ُت ال ُبنا ِن ُّي عن َأن ٍ
ا َع َل ْيه َو َس َّل َم َ م ْن َرآني ف المَْ َنام َف َق ْد َرآني َفإ َّن َّ
الش ْي َط َ
ان
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الي َت َخ َّي ُل بي َو ُر ْؤ َيا المُْ ْؤمن ُيِج ْز ٌء م ْن س َّتة َوأ ْر َبع َ
ني ُج ْز ًءا منْ
َ
ِ
ِ ِ ٍ َ ِ
ِِ
ِ
ُّ
الن ُب َّو ِة . قال األمام احلافظ احملدث الفقيه بقية احلفاظ أبو
الفضل أمحد على بن حجر العسقالني الشافعي رمحه
اهلل يف شرحه على البخاري قوله ( عبد اهلل ) هو ابن املبارك
ويونس هو ابن يزيد  .قوله ( أن أبا هريرة قال ) يف رواية
اإلمساعيلي من طريق الزبيدي عن الزهري أخربني أبو سلمة

مسعت أبا هريرة .
قوله ( من رآني يف املنام
فسرياني يف اليقظة ) زاد
رآن��ي يف
مسلم من هذا الوجه ( أو فكأمنا
اليقظة ) ،هكذا بالشك ووقع عند اإلمساعيلي يف الطريق
املذكورة فقد رآني يف اليقظة ) بدل قوله ( فسرياني ) ومثله
يف حديث ابن مسعود عند ابن ماجه  .وصححه الرتمذي
وأبو عوانة ووقع عند ابن ماجه من حديث أبي جحيفة
( فكأمنا رآني يف اليقظة ) فهذه ثالثة ألفاظ  :فسرياني يف
اليقظة  ،فكأمنا رآني يف اليقظة  ،فقد رآني يف اليقظة
وجل أحاديث الباب كالثالثة إال قوله « ( يف اليقظة ) .
قوله ( قال أبو عبد اهلل قال ابن سريين إذا رآه يف صورته )
سقط هذا التعليق للنسفي وألبي ذر وثبت عند غريهما ،
وقد رويناه موصوال من طريق إمساعيل بن إسحاق القاضي
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عن سليمان بن حرب وهو من شيوخ البخاري عن محاد بن
زيد عن أيوب قال  :كان حممد  -يعين ابن سريين  -إذا قص
عليه رجل أنه رأى النيب صلى اهلل عليه وسلم قال  :صف
لي الذي رأيته  ،فإن وصف له صفة ال يعرفها قال  :مل تره
وسنده صحيح  .ووجدت له ما يؤيده  :فأخرج احلاكم من
طريق عاصم بن كليب  .حدثين أبي قال  :قلت البن عباس
رأيت النيب صلى اهلل عليه وسلم يف املنام قال  :صفه لي  ،قال
 :ذكرت احلسن بن علي فشبهته به  ،قال  :قد رأيته وسنده
جيد  ،ويعارضه ما أخرجه ابن أبي عاصم من وجه آخر عن
أبي هريرة قال ) قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من
رآني يف املنام فقد رآني  ،فإني أرى يف كل صورة ويف سنده
صاحل موىل التوأمة وهو ضعيف الختالطه  ،وهو من رواية
من مسع منه بعد االختالط  ،وميكن اجلمع بينهما مبا قال
القاضي أبو بكر ابن العربي  :رؤية النيب صلى اهلل عليه
وسلم بصفته املعلومة إدراك على احلقيقة  ،ورؤيته على
غري صفته إدراك للمثال  ،فإن الصواب أن األنبياء ال تغريهم
األرض  ،ويكون إدراك الذات الكرمية حقيقة وإدراك
الصفات إدراك املثل  ،قال وشذ بعض القدرية فقال  :الرؤيا ال
حقيقة هلا أصال وشذ بعض الصاحلني فزعم أنها تقع بعيين
ال��رأس حقيقة  ،وقال بعض املتكلمني  :هي مدركة
بعينني يف القلب قال وقوله  فسرياني  معناه فسريى تفسري
ما رأى ألنه حق وغيب ألقي فيه  ،وقيل معناه فسرياني يف
القيامة  ،وال فائدة يف هذا التخصيص  ،وأما قوله  فكأمنا
رآني  فهو تشبيه ومعناه أنه لو رآه يف اليقظة لطابق ما رآه
يف املنام فيكون األول حقا وحقيقة والثاني حقا ومتثيال
 ،قال  :وهذا كله إذا رآه على صورته املعروفة  :فإن رآه على
خالف صفته فهي أمثال  ،فإن رآه مقبال عليه مثال فهو خري
للرائي وفيه وعلى العكس فبالعكس  .وقال النووي قال
عياض  :حيتمل أن يكون املراد بقوله فقد رآني أو فقد رأى
احلق أن من رآه على صورته يف حياته كانت رؤياه حقا ،
ومن رآه على غري صورته كانت رؤيا تأويل  .وتعقبه فقال :
هذا ضعيف بل الصحيح أنه يراه حقيقة سواء كانت على
صفته املعروفة أو غريها انتهى  ،ومل يظهر لي من كالم
القاضي ما ينايف ذلك  ،بل ظاهر قوله أنه يراه حقيقة يف
احلالني  .لكن يف األوىل تكون الرؤيا مما ال حيتاج إىل
تعبري والثانية مما حيتاج إىل التعبري  .قال القرطيب  :اختلف
يف معنى احلديث فقال قوم هو على ظاهره فمن رآه يف النوم
رأى حقيقته كمن رآه يف اليقظة سواء  ،قال وهذا قول
يدرك فساده بأوائل العقول  ،ويلزم عليه أن ال يراه أحد إال
على صورته اليت مات عليها وأن ال يراه رائيان يف آن واحد يف

20

مكانني وأن حييا اآلن وخيرج من قربه وميشي يف األسواق
وخياطب الناس وخياطبوه ويلزم من ذلك أن خيلو قربه من
جسده فال يبقى من قربه فيه شيء فيزار جمرد القرب ويسلم
على غائب ألنه جائز أن يرى يف الليل والنهار مع اتصال
األوقات على حقيقته يف غري قربه  ،وهذه جهاالت ال يلتزم
بها من له أدنى مسكة من عقل وقالت طائفة  :معناه أن
من رآه رآه على صورته اليت كان عليها  ،ويلزم منه أن من
رآه على غري صفته أن تكون رؤياه من األضغاث  ،ومن
املعلوم أنه يرى يف النوم على حالة ختالف حالته يف الدنيا
من األحوال الالئقة به وتقع تلك الرؤيا حقا كما لو رئي
مأل دارا جبسمه مثال فإنه يدل على امتالء تلك الدار باخلري
 ،ولو متكن الشيطان من التمثيل بشيء مما كان عليه أو
ينسب إليه لعارض عموم قوله  فإن الشيطان ال يتمثل بي
 فاألوىل أن تنزه رؤياه وكذا رؤيا شيء منه أو مما ينسب
إليه عن ذلك  ،فهو أبلغ يف احلرمة وأليق بالعصمة كما
عصم من الشيطان يف يقظته  ،قال  :والصحيح يف تأويل هذا
احلديث أن مقصوده أن رؤيته يف كل حالة ليست باطلة
وال أضغاثا بل هي حق يف نفسها ولو رئي على غري صورته
فتصور تلك الصورة ليس من الشيطان بل هو من قبل اهلل
وقال وهذا قول القاضي أبي بكر بن الطيب وغريه  ،ويؤيده
قوله  فقد رأى احلق  أي رأى احلق الذي قصد إعالم الرائي
به فإن كانت على ظاهرها وإال سعى يف تأويلها وال يهمل
أمرها ألنها إما بشرى خبري أو إنذار من شر إما ليخيف الرائي
وإما لينزجر عنه وإما لينبه على حكم يقع له يف دينه أو
دنياه  .وقال ابن بطال قوله  فسرياني يف اليقظة  يريد
تصديق تلك الرؤيا يف اليقظة وصحتها وخروجها على
احلق  ،وليس املراد أنه يراه يف اآلخرة ألنه سرياه يوم القيامة
يف اليقظة فرتاه مجيع أمته من رآه يف النوم ومن مل يره منهم
 .وقال ابن التني  :املراد من آمن به يف حياته ومل يره لكونه
حينئذ غائبا عنه فيكون بهذا مبشرا لكل من آمن به
ومل يره أنه ال بد أن يراه يف اليقظة قبل موته قاله القزاز ،
وقال املازري  :إن كان احملفوظ  فكأمنا رآني يف اليقظة
 فمعناه ظاهر وإن كان احملفوظ  فسرياني يف اليقظة 
احتمل أن يكون أراد أهل عصره ممن يهاجر إليه فإنه إذا
رآه يف املنام جعل عالمة على أنه يراه بعد ذلك يف اليقظة
وأوحى اهلل بذلك إليه صلى اهلل عليه وسلم  .وقال القاضي
 :وقيل معناه سريى تأويل تلك الرؤيا يف اليقظة وصحتها ،
وقيل معنى الرؤيا يف اليقظة أنه سرياه يف اآلخرة وتعقب
بأنه يف اآلخرة يراه مجيع أمته من رآه يف املنام ومن مل يره
يعين فال يبقى خلصوص رؤيته يف املنام مزية  ،وأجاب

القاضي عياض باحتمال أن تكون رؤياه له يف النوم على
الصفة اليت عرف بها ووصف عليها موجبة لتكرمته يف
اآلخرة وأن يراه رؤية خاصة من القرب منه والشفاعة له
بعلو الدرجة وحنو ذلك من اخلصوصيات  ،قال  :وال يبعد
أن يعاقب اهلل بعض املذنبني يف القيامة مبنع
رؤية نبيه صلى اهلل عليه وسلم مدة  .ومحله ابن أبي
مجرة على حممل آخر فذكر عن ابن عباس أو غريه أنه
رأى النيب صلى اهلل عليه وسلم يف النوم فبقي بعد أن
استيقظ متفكرا يف هذا احلديث فدخل على بعض
أمهات املؤمنني ولعلها خالته ميمونة فأخرجت له املرآة اليت
كانت للنيب صلى اهلل عليه وسلم فنظر فيها فرأى صورة
النيب صلى اهلل عليه وسلم ومل ير صورة نفسه  ،ونقل عن
مجاعة من الصاحلني أنهم رأوا النيب صلى اهلل عليه وسلم
يف املنام ثم رأوه بعد ذلك يف اليقظة وسألوه عن أشياء
كانوا منها متخوفني فأرشدهم إىل طريق تفرجيها فجاء
األمر كذلك  .قلت  :وهذا مشكل جدا ولو محل على
ظاهره لكان هؤالء صحابة وألمكن بقاء الصحبة إىل
يوم القيامة  ،ويعكر عليه أن مجعا مجا رأوه يف املنام ثم
مل يذكر واحد منهم أنه رآه يف اليقظة وخرب الصادق ال
يتخلف  ،وقد اشتد إنكار القرطيب على من قال من رآه يف
املنام فقد رأى حقيقته ثم يراها كذلك يف اليقظة كما
تقدم قريبا  ،وقد تفطن ابن أبي مجرة هلذا فأحال مبا قال
على كرامات األولياء فإن يكن كذلك تعني العدول عن
العموم يف كل راء  ،ثم ذكر أنه عام يف أهل التوفيق وأما
غريهم فعلى االحتمال  ،فإن خرق العادة قد يقع للزنديق
بطريق اإلم�لاء واإلغ���واء كما يقع للصديق بطريق
الكرامة واإلكرام  ،وإمنا حتصل التفرقة بينهما باتباع
الكتاب والسنة انتهى  .واحلاصل من األجوبة ستة :
أحدها أنه على التشبيه والتمثيل  ،ودل عليه قوله يف
الرواية األخرى  فكأمنا رآني يف اليقظة  . ثانيها أن
معناها سريى يف اليقظة تأويلها بطريق احلقيقة أو
التعبري  ،ثالثها أنه خاص بأهل عصره ممن آمن به قبل أن
يراه رابعها أنه يراه يف املرآة اليت كانت له إن أمكنه ذلك ،
وهذا من أبعد احملامل  .خامسها أنه يراه يوم القيامة مبزيد
خصوصية ال مطلق من يراه حينئذ ممن مل يره يف املنام .
سادسها أنه يراه يف الدنيا حقيقة وخياطبه  ،وفيه ما تقدم
من اإلشكال  .وقال القرطيب  :قد تقرر أن الذي يرى يف
املنام أمثلة للمرئيات ال أنفسها  ،غري أن تلك األمثلة تارة
تقع مطابقة وتارة يقع معناها  ،فمن األول رؤياه صلى اهلل
عليه وسلم عائشة وفيه  فإذا هي أنت  فأخرب أنه رأى يف

اليقظة ما رآه يف نومه بعينه ومن الثاني رؤيا البقر اليت تنحر
واملقصود بالثاني التنبيه على معاني تلك األمور ومن فوائد
رؤيته صلى اهلل عليه وسلم تسكني شوق الرائي لكونه
صادقا يف حمبته ليعمل على مشاهدته  ،وإىل ذلك اإلشارة
بقوله  فسرياني يف اليقظة  أي من رآني رؤية معظم
حلرميت ومشتاق إىل مشاهدتي وصل إىل رؤية حمبوبه وظفر
بكل مطلوبه  ،قال  :وجيوز أن يكون مقصود تلك الرؤيا
معنى صورته وهو دينه وشريعته  ،فيعرب حبسب ما يراه
الرائي من زيادة ونقصان أو إساءة وإحسان  .قلت  :وهذا جواب
سابغ والذي قبله مل يظهر لي فإن ظهر فهو ثامن  .قوله ( وال
يتمثل الشيطان بي ) يف رواية أنس يف احلديث الذي بعده 
فإن الشيطان ال يتمثل بي  ومضى يف كتاب العلم من
حديث أبي هريرة مثله لكن قال  ال يتمثل يف صورتي 
ويف حديث جابر عند مسلم وابن ماجه  إنه ال ينبغي
للشيطان أن يتمثل بي  ويف حديث ابن مسعود عند
الرتمذي وابن ماجه  إن الشيطان ال يستطيع أن يتمثل بي 
ويف حديث أبي قتادة الذي يليه  وإن الشيطان ال يرتاءى 
بالراء بوزن يتعاطى  ،ومعناه ال يستطيع أن يصري مرئيا
بصورتي  ،ويف رواية غري أبي ذر  يتزايا  بزاي وبعد األلف
حتتانية  ،ويف حديث أبي سعيد يف آخر الباب  فإن الشيطان
ال يتكونين  أما قوله  ال يتمثل بي  فمعناه  ال يتشبه
بي  وأما قوله  يف صورتي  فمعناه ال يصري كائنا يف مثل
صورتي  ،وأما قوله  ال يرتاءى بي  فرجح بعض الشراح
رواي��ة ال��زاي عليها أي ال يظهر يف زيي  ،وليست الرواية
األخرى ببعيدة من هذا املعنى  ،وأما قوله  ال يتكونين  أي
ال يتكون كوني فحذف املضاف ووصل املضاف إليه بالفعل
 ،واملعنى ال يتكون يف صورتي  ،فاجلميع راجع إىل معنى
واحد  ،وقوله  ال يستطيع  يشري إىل أن اهلل تعاىل وإن
أمكنه من التصور يف أي صورة أراد فإنه مل ميكنه من
التصور يف صورة النيب صلى اهلل عليه وسلم  ،وقد ذهب إىل
هذا مجاعة فقالوا يف احلديث  :إن حمل ذلك إذا رآه الرائي
على صورته اليت كان عليها  ،ومنهم من ضيق الغرض يف
ذلك حتى قال  :ال بد أن يراه على صورته اليت قبض عليها
حتى يعترب عدد الشعرات البيض اليت مل تبلغ عشرين شعرة ،
والصواب التعميم يف مجيع حاالته بشرط أن تكون صورته
احلقيقية يف وقت ما سواء كان يف شبابه أو رجوليته أو
كهوليته أو آخر عمره  ،وقد يكون ملا خالف ذلك تعبري
يتعلق بالرائي قال املازري  :اختلف احملققون يف تأويل هذا
احلديث فذهب القاضي أبو بكر بن الطيب إىل أن املراد بقوله
 من رآني يف املنام فقد رآني  أن رؤياه صحيحة ال تكون
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أضغاثا وال من تشبيهات الشيطان  ،قال  :ويعضده قوله يف
بعض طرقه  فقد رأى احلق  قال ويف قوله  فإن الشيطان
ال يتمثل بي  إشارة إىل أن رؤياه ال تكون أضغاثا  .ثم قال
املازري  :وقال آخرون بل احلديث حممول على ظاهره واملراد
أن من رآه فقد أدركه وال مانع مينع من ذلك وال عقل حييله
حتى حيتاج إىل صرف الكالم عن ظاهره  ،وأما كونه قد
يرى على غري صفته أو يرى يف مكانني خمتلفني معا فإن
ذلك غلط يف صفته وختيل هلا على غري ما هي عليه  ،وقد
يظن بعض اخلياالت مرئيات لكون ما يتخيل مرتبطا مبا
يرى يف العادة فتكون ذاته صلى اهلل عليه وسلم مرئية
وصفاته متخيلة غري مرئية  ،واإلدراك ال يشرتط فيه
حتديق البصر وال قرب املسافة وال كون املرئي ظاهرا على
األرض أو مدفونا  ،وإمنا يشرتط كونه موجودا  ،ومل يقم
دليل على فناء جسمه صلى اهلل عليه وسلم  ،بل جاء يف
اخلرب الصحيح ما يدل على بقائه وتكون ثـمرة اختالف
الصفات اختالف الدالالت كما قال بعض علماء التعبري إن
من رآه شيخا فهو عام سلم أو شابا فهو عام حرب  ،ويؤخذ من
ذلك ما يتعلق بأقواله كما لو رآه أحد يأمره بقتل من ال
حيل قتله فإن ذلك جيمل على الصفة املتخيلة ال املرئية .
وقال القاضي عياض  :حيتمل أن يكون معنى احلديث إذا
رآه على الصفة اليت كان عليها يف حياته ال على صفة
مضادة حلاله  ،فإن رئي على غريها كانت رؤيا تأويل ال
رؤيا حقيقة  ،فإن من الرؤيا ما خيرج على وجهه ومنها ما
حيتاج إىل تأويل  .وقال النووي  :هذا الذي قاله القاضي
ضعيف  ،بل الصحيح أنه يراه حقيقة سواء كانت على
صفته املعروفة أو غريها كما ذكره املازري  ،وهذا الذي رده
الشيخ تقدم عن حممد بن سريين إمام املعربين اعتباره ،
والذي قاله القاضي توسط حسن  ،وميكن اجلمع بينه وبني
ما قاله املازري بأن تكون رؤياه على احلالني حقيقة لكن
إذا كان على صورته كأن يرى يف املنام على ظاهره ال
حيتاج إىل تعبري وإذا كان على غري صورته كان النقص
من جهة الرائي لتخيله الصفة على غري ما هي عليه وحيتاج
ما يراه يف ذلك املنام إىل التعبري  ،وعلى ذلك جرى علماء
التعبري فقالوا  :إذا قال اجلاهل رأيت النيب صلى اهلل عليه
وسلم فإنه يسأل عن صفته فإن وافق الصفة املروية وإال فال
يقبل منه  ،وأشاروا إىل ما إذا رآه على هيئة ختالف هيئته مع
أن الصورة كما هي  ،فقال أبو سعد أمحد بن حممد بن
نصر  :من رأى نبيا على حاله وهيئته فذلك دليل على صالح
الرائي وكمال جاهه وظفره مبن عاداه  ،ومن رآه متغري
احلال عابسا مثال فذاك دال على سوء حال الرائي  ،وحنا
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الشيخ أبو حممد بن أبي مجرة إىل ما اختاره النووي فقال
بعد أن حكى اخلالف  :ومنهم من قال إن الشيطان ال يتصور
على صورته أصال فمن رآه يف صورة حسنة فذاك حسن يف
دين الرائي وإن كان يف جارحة من جوارحه شني أو نقص
فذاك خلل يف الرائي من جهة الدين  ،قال  :وهذا هو احلق ،
وقد جرب ذلك فوجد على هذا األسلوب  ،وبه حتصل الفائدة
الكربى يف رؤياه حتى يتبني للرائي هل عنده خلل أو ال ،
ألنه صلى اهلل عليه وسلم نوراني مثل املرآة الصقيلة ما
كان يف الناظر إليها من حسن أو غريه تصور فيها وهي يف
ذاتها على أحسن حال ال نقص فيها وال شني  ،وكذلك قال
يف كالمه صلى اهلل عليه وسلم يف النوم أنه يعرض على
سنته فما وافقها فهو حق وما خالفها فاخللل يف مسع الرائي ،
فرؤيا الذات الكرمية حق واخللل إمنا هو يف مسع الرائي أو
بصره  ،قال  :وه��ذا خري ما مسعته يف ذلك  .ثم حكى
القاضي عياض عن بعضهم قال  :خص اهلل نبيه بعموم رؤياه
كلها ومنع الشيطان أن يتصور يف صورته لئال يتذرع
بالكذب على لسانه يف النوم  ،وملا خرق اهلل العادة لألنبياء
للداللة على صحة حاهلم يف اليقظة واستحال تصور
الشيطان على صورته يف اليقظة وال على صفة مضادة
حلاله  ،إذ لو كان ذلك لدخل اللبس بني احلق والباطل ومل
يوثق مبا جاء من جهة النبوة  ،محى اهلل محاها لذلك من
الشيطان وتصوره وإلقائه وكيده  ،وكذلك محى رؤياهم
أنفسهم ورؤيا غري النيب للنيب عن متثيل بذلك لتصح رؤياه يف
الوجهني ويكون طريقا إىل علم صحيح ال ريب فيه  ،ومل
خيتلف العلماء يف جواز رؤية اهلل تعاىل يف املنام وساق
الكالم على ذلك  .قلت  :ويظهر لي يف التوفيق بني مجيع
ما ذكروه أن من رآه على صفة أو أكثر مما خيتص به فقد
رآه ولو كانت سائر الصفات خمالفة  ،وعلى ذلك فتتفاوت
رؤيا من رآه فمن رآه على هيئته الكاملة فرؤياه احلق الذي
ال حيتاج إىل تعبري وعليها يتنزل قوله « فقد رأى احلق ومهما
نقص من صفاته فيدخل التأويل حبسب ذلك  ،ويصح
إطالق أن كل من رآه يف أي حالة كانت من ذلك فقد رآه
حقيقة  ( .تنبيه )  :جوز أهل التعبري رؤية الباري عز وجل
يف املنام مطلقا ومل جيروا فيها اخلالف يف رؤيا النيب صلى
اهلل عليه وسلم  ،وأجاب بعضهم عن ذلك بأمور قابلة للتأويل
يف مجيع وجوهها فتارة يعرب بالسلطان وتارة بالوالد وتارة
بالسيد وتارة بالرئيس يف أي فن كان  ،فلما كان الوقوف
على حقيقة ذاته ممتنعا ومجيع من يعرب به جيوز عليهم
الصدق والكذب كانت رؤياه حتتاج إىل تعبري دائما ،
خبالف النيب صلى اهلل عليه وسلم فإذا رئي على صفته املتفق

عليها وهو ال جيوز عليه الكذب كانت يف هذه احلالة حقا
حمضا ال حيتاج إىل تعبري  .وقال الغزالي  :ليس معنى قوله 
رآني  أنه رأى جسمي وبدني وإمنا املراد أنه رأى مثاال صار
ذلك املثال آلة يتأدى بها املعنى الذي يف نفسي إليه  ،وكذلك
قوله « فسرياني يف اليقظة « ليس املراد أنه يرى جسمي
وبدني  ،قال  :واآللة تارة تكون حقيقة وتارة تكون
خيالية  ،والنفس غري املثال املتخيل  ،فما رآه من الشكل
ليس هو روح املصطفى وال شخصه بل هو مثال له على
التحقيق  ،قال ومثل ذلك من يرى اهلل سبحانه وتعاىل يف
املنام فإن ذاته منزهة عن الشكل والصورة ولكن تنتهي
تعريفاته إىل العبد بواسطة مثال حمسوس من نور أو غريه ،
ويكون ذلك املثال حقا يف كونه واسطة يف التعريف
فيقول الرائي رأيت اهلل تعاىل يف املنام ال يعين أني رأيت ذات
اهلل تعاىل كما يقول يف حق غريه  .وقال أبو قاسم القشريي
ما حاصله  :إن رؤي��اه على غري صفته ال تستلزم إال أن
يكون هو  ،فإنه لو رأى اهلل على وصف يتعاىل عنه وهو
يعتقد أنه منزه عن ذلك ال يقدح يف رؤيته بل يكون لتلك
الرؤيا ضرب من التأويل كما قال الواسطي  :من رأى ربه
على صورة شيخ كان إشارة إىل وقار الرائي وغري ذلك  .وقال
الطييب  :املعنى من رآني يف املنام بأي صفة كانت فليستبشر
ويعلم أنه قد رأى الرؤيا احلق اليت هي من اهلل وهي مبشرة ال
الباطل الذي هو احللم املنسوب للشيطان فإن الشيطان ال
يتمثل بي  ،وكذا قوله « فقد رأى احلق « أي رؤية احلق ال
الباطل  ،وكذا قوله « فقد رآني « فإن الشرط واجلزاء إذا
احتدا دل على الغاية يف الكمال  ،أي فقد رآني رؤيا ليس
بعدها شيء  .وذكر الشيخ أبو حممد بن أبي مجرة ما
ملخصه  :إنه يؤخذ من قوله « فإن الشيطان ال يتمثل بي «
أن من متثلت صورته صلى اهلل عليه وسلم يف خاطره من
أربابالقلوب وتصورت له يف عامل سره أنه يكلمه أن ذلك
يكون حقا  ،بل ذلك أصدق من مرأى غريهم ملا من اهلل به
عليهم من تنوير قلوبهم انتهى  .وهذا املقام الذي أشار إليه هو
اإلهلام  ،وهو من مجلة أصناف الوحي إىل األنبياء  ،ولكن
مل أر يف شيء من األحاديث وصفه مبا وصفت به الرؤيا أنه
جزء من النبوة  ،وقد قيل يف الفرق بينهما أن املنام يرجع إىل
قواعد مقررة وله تأويالت خمتلفة ويقع لكل أحد ،
خبالف اإلهلام فإنه ال يقع إال للخواص وال يرجع إىل قاعدة
مييز بها بينه وبني ملة الشيطان  ،وتعقب بأن أهل املعرفة
بذلك ذكروا أن اخلاطر الذي يكون من احلق يستقر وال
يضطرب والذي يكون من الشيطان يضطرب وال يستقر ،
فهذا إن ثبت كان فارقا واضحا  ،ومع ذلك فقد صرح األئمة

بأن األحكام الشرعية ال تثبت بذلك  ،قال أبو املظفر بن
السمعاني يف « القواطع « بعد أن حكى عن أب��ي زيد
الدبوسي من أئمة احلنفية أن اإلهلام ما حرك القلب لعلم
يدعو إىل العمل به من غري استدالل  :والذي عليه اجلمهور أنه
ال جيوز العمل به إال عند فقد احلجج كلها يف باب املباح ،
وعن بعض املبتدعة أنه حجة واحتج بقوله تعاىل ( فأهلمها
فجورها وتقواها ) وبقوله ( وأوحى ربك إىل النحل ) أي أهلمها
حتى عرفت مصاحلها  ،فيؤخذ منه مثل ذلك لآلدمي بطريق
األوىل  ،وذكر فيه ظواهر أخرى ومنه احلديث قوله صلى اهلل
عليه وسلم « اتقوا فراسة املؤمن « وقوله لوابصة « ما حاك يف
صدرك فدعه وإن أفتوك ) فجعل شهادة قلبه حجة مقدمة
على الفتوى  ،وقوله « قد كان يف األمم حمدثون « فثبت بهذا
أن اإلهلام حق وأنه وحي باطن  ،وإمنا حرمه العاصي الستيالء
وحي الشيطان عليه  ،قال وحجة أهل السنة اآليات الدالة
على اعتبار احلجة واحلث على التفكر يف اآليات واالعتبار
والنظر يف األدلة وذم األماني واهلواجس والظنون وهي كثرية
مشهورة  ،وبأن اخلاطر قد يكون من اهلل وقد يكون من
الشيطان وقد يكون من النفس  ،وكل شيء احتمل أن ال
يكون حقا مل يوصف بأنه حق  ،قال  :واجلواب عن قوله (
فأهلمها فجورها وتقواها ) أن معناه عرفها طريق العلم وهو
احلجج  ،وأما الوحي إىل النحل فنظريه يف اآلدمي فيما يتعلق
بالصنائع وما فيه صالح املعاش  ،وأما الفراسة فنسلمها لكن
ال جنعل شهادة القلب حجة ألنا ال نتحقق كونها من اهلل أو
من غريه انتهى ملخصا  .قال ابن السمعاني  :وإنكار اإلهلام
مردود  ،وجيوز أن يفعل اهلل بعبده ما يكرمه به  ،ولكن
التمييز بني احلق والباطل يف ذلك أن كل ما استقام على
الشريعة احملمدية ومل يكن يف الكتاب والسنة ما يرده
فهو مقبول  ،وإال فمردود يقع من حديث النفس ووسوسة
الشيطان  ،ثم قال  :وحنن ال ننكر أن اهلل يكرم عبده بزيادة
نور منه يزداد به نظره ويقوى به رأيه  ،وإمنا ننكر أن يرجع
إىل قلبه بقول ال يعرف أصله  ،وال نزعم أنه حجة شرعية
وإمنا هو نور خيتص اهلل به من يشاء من عباده فإن وافق الشرع
كان الشرع هو احلجة انتهى  .ويؤخذ من هذا ما تقدم التنبيه
عليه أن النائم لو رأى النيب صلى اهلل عليه وسلم يأمره بشيء
هل جيب عليه امتثاله وال بد  ،أو ال بد أن يعرضه على الشرع
الظاهر  ،فالثاني هو املعتمد كما تقدم  ( .تنبيه )  :وقع يف
امل��ع��ج��م األوس������ط ل��ل��ط�بران��ي م���ن ح���دي���ث أب��ي
سعيد مثل أول حديث يف الباب بلفظه لكن زاد فيه « وال
ب��ال��ك��ع��ب��ة « وق�����ال  :ال حت��ف��ظ ه����ذه ال��ل��ف��ظ��ة
إال يف هذا احلديث .
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يؤتون ما آتوا وقلوبهم
وجلة

خطبة كسنزانية

اخلطبة األوىل

احلمد هلل املبديء املعيد  ،الغفور الودود  ،الفعال ملا يريد  ،ذو العرش اجمليد  ،يهدي من يشاء
برمحته  ،أمحده سبحانه يضل من يشاء بعدله  ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له  ،وأشهد
ً
حممدا عبده ورسوله اهلادي إىل صراط اهلل ربه  ،اللهم صل وسلم على سيدنا حممد الوصف
أن
ً
والوحي والرسالة واحلكمة وعلى آله وصحبه والتابعني هلم بإحسان  ،وسلم تسليما كثريا إىل
يوم الدين  ،أما بعد  :عباد اهلل اتقوا اهلل تعاىل  ،واعلموا أن صحة اإلسالم وصدق اإلميان يفتقر
إىل دليل وبرهان  ،دليل يشعر بتغلغل اإلميان يف القلوب  ،وبرهان يؤيد صدق االستسالم
ين ُه ْم ِم ْن َخ ْش َية َر ِّبه ْم ُم ْش ِف ُق َ
ون َو َّال ِذ َ
وكامل االنقياد هلل رب العاملني  ،قال تعاىل  ( :إ َّن َّال ِذ َ
ين ُه ْم
َ ِ ِ
ِ
َ
ك َ
ين ُه ْم ب َر ِّبه ْم لاَ ُي ْشر ُ
ين ُي ْؤ ُت َ
ات َر ِّبه ْم ُي ْؤ ِم ُن َ
ون َو َّال ِذ َ
ون َو َّال ِذ َ
ون َما آ َت ْوا َو ُق ُلو ُب ُه ْم َو ِج َل ٌة أ َّن ُه ْم ِإلىَ َر ِّب ِه ْم
ِبآ َي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
لخْ َ
ون ُأ َ
ات َو ُه ْم لهَ َ ا َساب ُق َ
ول ِئ َك ُي َسار ُع َ
َراج ُع َ
ون )  .قالت عائشة رضي اهلل عنه  :يا رسول
ون فيِ ا يرْ َ ِ
ِ
ِ
ِ
اهلل والذين يؤتون ( ما آتوا وقلوبهم وجلة ) هو الذي يسرق ويزني ويشرب اخلمر وهو خياف اهلل
عز وجل ؟ قال  :ال يا ابنة الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم خيافون أن
ال يتقبل منهم ( أولئك يسارعون يف اخلريات وهم هلا سابقون )  .قال بعض الصاحلني يف وصف
الطائعني :
إذا ما الليل أظلم كابدوه
أطار اخلوف نومهم فقاموا
فيسفر عنهموا وهموا ركوع
وأهل األمن يف الدنيا هجوع
فاملؤمن ال ُيعجب بأعماله وال يباهي بأفعاله بل خيشى وخياف وخيشع ويتذلل جيتهد وهو على
ً
ً
رهبانا
فرسانا بالنهار
وجل ويعمل وهو يف حذر وذلك هو ديدن السلف رمحهم اهلل فقد كانوا
بالليل قدموا هلل أرواحهم وبذلوا يف سبيله أنفسهم  ،وصفت هلم سرائرهم  ،وأشرقت حببه قلوبهم
 ،ودمعت من خشيته أعينهم  ،عملوا بالكتاب واتبعوا الرسول واجتهدوا يف الطاعة  ،ومع ذلك
أطار اخلوف قلوبهم  ،وأسهر اإلشفاق أعينهم .
كان حضرة الرسول األعظم صلى اهلل تعاىل عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال  « :يا أيها
الناس اذكروا اهلل جاءت الراجفة من خاف أدجل ومن أدجل بلغ املنزل أال إن سلعة اهلل غالية أال إن
سلعة اهلل اجلنة » « جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء املوت مبا فيه » كان نبينا األعظم صلى
اهلل تعاىل عليه وسلم كثري الصيام  ،ولقد كان يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه الشريفتان
 .إذا قام من الليل يقال لن يركع من طيلة قيامه وإذا ركع يقال لن يرفع من طيلة ركوعه وإذا
اعتدل قائما يقال لن يسجد وإذا سجد يقال لن يرفع رأسه من السجود وهكذا حتى يذهب الليل
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اخلطبة الثانية
احلمد هلل رب العاملني  ،حنمده سبحانه كما أمر  ،وأشكره وقد
تأذن بالزيادة ملن شكر  ،وأشهد أن ال إله اهلل وحده ال شريك له ،
املشفع
البشر  ،الشافع
وأشهد أن نبينا حممدا عبده ورسوله سيد
كسنزانية
خطبة
يف احملشر  ،صلى اهلل تعاىل عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله
وأصحابه السادة الغرر  ،وسلم تسليما كثريا أما بعد  :عباد اهلل
 :اتقوا اهلل تعاىل وأطيعوه واعلموا أن طاعته أقوم وأقوى وتزودوا
فإن خري الزاد التقوى وحذروا أسباب سخط اجلبار فإن أجسامكم
على النار ال تقوى واعلموا أن أصدق احلديث كتاب اهلل وخري
اهلدي هدي سيدنا حممد صلى اهلل تعاىل عليه وسلم وشر األمور
كله بركعتني  ،وكان سيدنا علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه وكرم اهلل وجهه صواما قواما
حمدثاتها وكل حمدثة بدعة وعليكم باجلماعة فإن يد اهلل
فارسا بالنهار راهبا بالليل صلى صالة الفجر يف يوم من األيام فجلس حزينا مطرقا فلما طلعت
مع اجلماعة ومن شذ شذ يف النار  .ثم اعلموا أنكم غدا بني يدي
الشمس قبض على حليته وبدأ يبكي ويبكي ثم قال :لقد رأيت أصحاب النيب صلى اهلل عليه
ُ اهلل موقوفون وبأعمالكم جمزيون وعن أفعالكم حماسبون
وإهمالكموقياما
باتوا هلل سجدا
غربا صفرا قد
يراوحون ْع َل ُم َّال ِذ َ
ين َظ َل ُموا
نادمون ( َو َس َي
تفريطكم
وسلم فما رأيت شيئا يشبههم كانوا يصبحون شعثاوعلى
للهَّ
لاَ
ُّ
َ
َ
وهطلت
الريح
يوم
يف
الشجر
مييد
كما
ُون ) عباد اهلل ( إ َّن ا َو َم ِئ َ
ك َت ُه ُي َصل َ
فمادوان َقلب َي ْن َق ِلب َ
بني جباههم وأقدامهم فإذا طلع الفجر ذكروا اهلل أ َّي ُم ْ
ون َعلى
ٍ
ِ
َ
أعينهم بالدموع واهلل لكأن القوم باتوا غافلني َ َّ
اهلل َ
الن ِّ
ين َآ َ
وظلمتهْس ِل ً
يما ) وأكثروا
بالليل َس ِّل ُموا َت
يستأنس َع َل ْي ِه َو
عنهم ُنوا َص ُّلوا
رضيا َّال ِذ
وكان َيا أ ُّي َه
فإذا أرخى الليل سدوله وغارت جنومه مييل يف حمرابهبيِ
َ
امللدوغ
حليته
قابضا على
قال صلى اهلل عليه
متلمل فقد
ويتململبها أجرا
يعظم لكم
الصالة
عليه من
علي َّ للهَّ
سيدنا َص َ
وصف
ويبكي بكاء احلزين وينادي  :يا ربنا يا ربنا يا ربنا
عنهِه ِب َها َع ْش ًرا  ،اللهم
رضي ااهلل َع َل ْي
ال ًة َصلى
ى َع َل َّي
وقد ْن َص َّل
وسلم َ « :،م
ً
ُ
معذبني
النار
يف
النار
وأهل
،
خملدين
اجلنة
عبادا كمن رأى أهل اجلنة يف
املتقني بقوله  :أال إن
صل على سيدنا حممد الوصف والوحي والرسالة واحلكمة
صاحبقليلة
صربوا أياما
وحوائجهم
 ،شرورهم مأمونة  ،وقلوبهم حمزونة  ،وأنفسهم عفيفة
الوجه األنور واجلبني
خفيفة ،تسليما
وصحبه وسلم
وعلى ،آله
دموعهم على خدودهم  ،جيأرون إىل اهلل يف
لعقبى راحة طويلة  ،أما الليل فصافون أقدامهم جتري
األزهر .
فكاك رقابهم  ،وأما النهار فظمأى حلماء بررة أتقياء  .أما أبا بكر رضي اهلل عنه فقد كان رجال
إذا صلى بالناس ال تكاد ُتسمع قراءته من كثرت بكائه وخوفه من ربه جال وعال  .وكان يف
وجه عمر خطان أسودان من كثرة البكاء  ،وكان يسمع بكائه من آخر الصفوف  ،وكان إذا
أظلم عليه الليل يقول لنفسه  :ماذا عملت اليوم يا عمر وكان ينعس وهو قاعد فقيل له  :أال
تنام يا أمري املؤمنني قال  :إذا منت بالليل ضيعت حظي مع اهلل وإذا منت النهار ضيعت رعييت وحني
حضرته الوفاة يقول البنه  :ضع خدي على الرتاب لعل اهلل أن يرى حالي فريمحين رضي اهلل عنه
وأرضاه  .وكان عثمان بن عفان رضي اهلل عنه وأرضاه  ،يصوم النهار ويقوم الليل وكان إذا
وقف على قرب يبكي حتى ختضل حليته من البكاء  ،وكان ُيذكر عنده املوت واجلنة والنار
أحيانا فال يبكي فسئل عن ذلك  ،فقال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  « :ما رأيت منظرا قط
إال القرب أفظع منه » وقد روي عنه رضي اهلل عنه انه ما اغتسل مرة واحدة واقفا بل كان يغتسل
جالسا حياء من اهلل جل وعال  .أما عبد الرمحن بن عوف رضي اهلل عنه فقد كان صائما ثم أوتي
بطعام فقال ُ :قتل مصعب بن عمري وهو خري مين فلم يوجد له ما يكفن فيه إال بردة إن غطت به
رأسه بدت رجاله وإن غطي به رجاله بدا رأسه ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط قد خشينا أن تكون
حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام  ،وأوتي له بعشائه يف يوم من األيام وكان
صائما فقرأ قول اهلل جل وعال  ( :إ َّن َل َد ْي َنا أ ْن َ
يما َو َط َع ً
اما َذا ُغ َّص ٍة َو َع َذا ًبا أ ِل ً
كالاً َو َج ِح ً
يما ) فلم يزل
ِ
َ
َ
يبكي حتى رفع طعامه وما تعشى  .وملا حضرت أبا هريرة الوفاة بكى فقيل له  :ما يبكيك
 .قال  :واهلل ما أبكي على ديناكم ولكن أبكي لبعد املفازة  ،وقلة الزاد  ،وعقبة كؤود ،
وإني أصبحت يف صعود  ،املهبط منه  :إما إىل اجلنة وإما إىل النار  .أما متيم الدري رضي اهلل عنه
فكان من العباد الصوام القوام وقد قام الليل كله بآية واحدة حتى أصبح وهي قوله  ( :أ ْم َح ِس َب
َ
ين َآ َم ُنوا َو َعم ُلوا َّ َ
ات أ ْن نجَ ْ َع َل ُه ْم َ
ك َّال ِذ َ
َّال ِذ َ
ات َس َوا ًء محَ ْ َي ُ
ين ْ
اجترَ َ ُحوا َّ
اه ْم َوممَ َ ُات ُه ْم َسا َء َما
الس ِّي َئ
الصالحِ ِ
ِ
ِ
َ
يحَ ْ ُ
ك ُم َ
ون ) وقد سأله رجل عن قيامه بالليل فغضب غضبا شديدا ثم قال  :واهلل لركعة
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أصليها يف جوف الليل يف السر أحب إلي من أن أصلي الليل كله ثم ُأق ُّصه على الناس  .وتقول
امرأة عمر بن عبد العزيز رمحه اهلل تعاىل  :قد يكون يف الرعية من هو أكثر صالة وصياما
من عمر ولكن ليس فيهم من هو أشد خوفا وبكاء من عمر  ،كان إذا صلى العشاء اآلخرة جاء
إىل بيته فألقى بنفسه يف حمرابه  ،فال يزال يبكي حتى يطلع الفجر  .بكى ليلة من الليالي
بكاء شديدا فبكت زوجته لبكائه ثم أهله لبكائه ثم مسع أهله بكاءه فبكوا لبكاء
عمر رضي اهلل عنه وأرضاه  ،فلما سكن وهدأ قيل له  :يا أمري املؤمنني ما الذي أبكاك فواهلل
لقد أشفقنا عليك قال  :تذكرت يوم القدوم على اهلل ومنصرف الناس بني يديه فريق يف اجلنة
وفريق يف السعري وال أدري أين يذهب بي ؟ فهذا حال املؤمنني أعمال جليلة وعبادة عظيمة
وخشوع وخوف مع خوف ووجل وإشفاق وخشية ولكن إمنا يتذكر أولو األلباب  ،اللهم إن املدح
واحملامد كلها راجعة إليك  ،وألسنة العاملني مجيعها ناطقة بالثناء عليك  ،وإنا ندين إليك ،
ونعرتف بني يديك  ،بأنه ال تصدر نفثة من مصدور  ،وال تظهر بثة من حمرور  ،وال ترفع شكوى من
مضرور  ،وال تسمع جنوى من مسرور  ،إال وأنت احملرك لسواكنها  ،واملهيج لكوامنها  ،والداعي
إىل دواعيها  ،والسميع اجمليب ملا فيها  ،القلوب بني أصبعيك يا رمحن يا رحيم  ،وما من دابة إال
أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم  ،هؤالء أصفياؤك الكرام  ،وضنائنك يف األنام
 ،وخالصتك من الكون  ،وخاصتك املخبئون  ،بغريتك حتت قباب العزة والصون  ،قد بلوتهم
ً
ً
ً
وكدرا
ونكدا
ضنكا
األمثل فاألمثل باألشد فاألشد  ،وجعلت عيشهم يف سجن هذه الدار
وكد  ،فكان الصرب هلم شعار  ،والشكر عليهم دثار  ،فلم يظهر لزند البلواء فيهم أوار  ،ومل
ً
منيبا أواه  ،قائال إمنا أشكوا بثي وحزني
ترم نار البأساء منهم بشرار  ،فكان كل فرد منهم
إىل اهلل  ،ولكن آل أمر اجلميع  ،إىل رفع األمر إىل جنابك اجمليب السميع  ،فلم يقدح ذلك يف
صربهم اجلميل  ،ومل يغرب يف وجه شكرهم اجلزيل  ،بل أثنيت عليهم بعد هذا البث واإلظهار
 ،فقلت وإنهم عندنا ملن املصطفني األخيار  ،فنادى أيوب عليه السالم وهو العبد املستكني ،
رب إني مسين الضر وأنت أرحم الرامحني  ،ونادى يونس عليه السالم وهو يف الظلمات حبيس
وحزين  ،ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظاملني  ،ونادى نوح عليه السالم وهو من إباء قومه
مكروب القلب منفطر  ،رب إني مغلوب فانتصر  ،ونادى سيدنا حممد صلى اهلل تعاىل عليه
وسلم وهو قد أشرف من إجابة قومه على إلياس  ،اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيليت
وهواني على الناس  ،فكنت أنت جلميعهم نعم الراحم اجمليب  ،وكانوا هم الصابرين احملسنني
ورمحة اهلل من احملسنني قريب  ،فنسألك اللهم بك وجبميع أنبيائك على العموم  ،وخبصوص
حبيبك األكرم منقذ كل موهوم ومهموم من حماذير األوهام وعظائم اهلموم  ،أن تهبنا لديوان
نواهلم  ،وأن جتعل مآلنا إىل خري مآهلم  ،وكما صريتهم لنا أسوة يف البأساء والضراء والبال  ،أن
تصحح لنا بهم قدوة يف الصرب والشكر والرضا  ،أقول قولي هذا وأستغفر اهلل لي ولكم ولسائر
املسلمني من كل ذنب  ،فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم .

يؤتون ما آتوا وقلوبهم
وجلة
اخلطبة الثانية

احلمد هلل رب العاملني  ،حنمده سبحانه كما أمر  ،وأشكره وقد تأذن بالزيادة ملن شكر ،
ً
حممدا عبده ورسوله سيد البشر ،
وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له  ،وأشهد أن نبينا
الشافع املشفع يف احملشر  ،صلى اهلل تعاىل عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه السادة
الغرر  ،وسلم تسليما كثريا أما بعد  :عباد اهلل  :اتقوا اهلل تعاىل وأطيعوه واعلموا أن طاعته
أقوم وأقوى وتزودوا فإن خري الزاد التقوى واحذروا أسباب سخط اجلبار فإن أجسامكم على
النار ال تقوى واعلموا أن أصدق احلديث كتاب اهلل وخري اهلدي هدي سيدنا حممد صلى اهلل
تعاىل عليه وسلم وشر األمور حمدثاتها وكل حمدثة بدعة وعليكم باجلماعة فإن يد اهلل
مع اجلماعة ومن شذ شذ يف النار  .ثم اعلموا أنكم ً
غدا بني يدي اهلل موقوفون وبأعمالكم
جمزيون وعن أفعالكم حماسبون وعلى تفريطكم وإهمالكم نادمون ( َو َس َي ْع َل ُم َّال ِذ َ
ين
ُون ) عباد اهلل ( إ َّن اللهَّ َو َملاَ ِئ َ
ك َت ُه ُي َص ُّل َ
َظ َل ُموا أ َّي ُم ْن َق َلب َي ْن َق ِلب َ
ون َع َلى َّ
الن ِّ َيا أ ُّي َها َّال ِذ َ
ين
ٍ
ِ
بيِ
َ
َ
َ
َ
َآ َم ُنوا َص ُّلوا َع َل ْي ِه َو َس ِّل ُموا ت ْس ِل ً
يما ) وأكثروا عليه من الصالة يعظم لكم بها أجرا فقد قال
للهَّ
صلى اهلل عليه وسلم َ « :م ْن َص َّلى َع َل َّي َص َ
ال ًة َص َّلى ا َع َل ْي ِه ِب َها َع ْش ًرا  ،اللهم صل على
ُ
سيدنا حممد الوصف والوحي والرسالة واحلكمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صاحب
الوجه األنور واجلبني األزهر .

أشرقت على الوجود يف هذه األيام املباركة الذكرى 1485
لظهور نور املصطفى األعظم ( صلى اهلل تعاىل عليه وسلم )
ولقد دأب السيد الشيخ الغوث حممد الكسنزان احلسيين
( قدس سره العزيز ) رئيس الطريقة العلية القادرية
الكسنزانية يف العامل على االحتفال بهذه املناسبة العظيمة
الكرمية مرتني يف العام الواحد على التقوميني امليالدي
واهلجري الشهري يف ليلة الثاني عشر من ربيع األول ،
ويف الثاني من شهر مايس .
لقد أقيم احلفل الكبري يف التكية الرئيسية يف حمافظة
السليمانية  /إقليم كردستان العراق حيث حضرت اجلموع
باآلالف من مجيع مدن العراق وخارجه وخباصة مريدو الطريقة
من إيران وبقية الوفود من الدول اإلسالمية الذين تسنى هلم
التشرف حبضور هذا املولد املبارك العظيم .

ً
مساءا من ليلة
حيث أقيم املولد الشريف يف الساعة التاسعة
اخلميس املوافق  12-11ربيع الثاني و ألقيت كلمة االفتتاح من
قبل السيد جميد محيد العكيدي الناطق باسم الطريقة
وجاء فيها .
بسم اهلل الرمحن الرحيم
اللهم صل على سيدنا حممد الوصف والوحي الرسالة
واحلكمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
أيها احلفل الكريم :
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
يف شهر النور شهر ربيع األنور األغر يف ليلة الثاني عشر منه
انتهت صفحة الشرك واملشركني واجلاهلية واجلاهلني
وانتهى استعباد البشر للبشر واإلنسان لإلنسان وانتهى إىل غري
رجعة عهد الظلم وعهد البغي والعداوة وفتحت للبشرية
صفحة جديدة مشرقة بنور ربها صفحة التوحيد وصفحة
اإلميان وصفحة العز وصفحة األخالق وصفحة احلضارات ،
يف هذه الليلة أكرم اهلل العامل ّ
ومن على أهل البدو واحلضر أن
ً
ً
ً
وحسبا
حمتدا
نسبا وأكرمهم
بعث هلم سيد البشر من أشرفهم
وأوثقهم أروحة وسببا  ،فأنقذ اهلل به الدنيا وأنقذ العامل من
اجلهل واجلاهلية  ،فإذا بهذه الدنيا تصبح دنيا اإلسالم  ،وبهذه
ً
ً
حممديا على
عاما
الذكرى العطرة ذكرى مرور 1485
ظهور نور اهلل األسنى سيد الكائنات وفخرها سيدنا حممد
صلى اهلل تعاىل عليه وسلم  ،تقيم التكية العلية القادرية
ً
احتفاال بهذه املناسبة العطرة ترعانا فيها أنفاس
الكسنزانية
شيخنا وأستاذنا احلاضر السيد الشيخ الغوث حممد الكسنزان
احلسيين ( قدس سره )
اهلل عظم قدر جاه حممد
ً
وأناله فضال لديه عظيما
يف حكم التنزيل قال خللقه
صلوا عليه وسلموا تسليما

اللهم صل على سيدنا حممد الوصف والوحي والرسالة واحلكمة
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
بعدها تليت آي من الذكر احلكيم للمقرئ كامل أمحد حممد
 ،ثم ابتدأ الفصل األول من املدائح النبوية الشريفة أحياها مداحوا
الطريقة من العرب واألكراد واإليرانيني بعدها تفضل الشيخ
ً
تعريفا لفضل وجاللة
رافع الرفاعي بكلمة مباركة نضمت
صاحب الذكرى وأهمية الذكرى على صاحبها أفضل الصالة
والسالم  ،ثم تالها بقصيدة يف مناجاة صاحب الذكرى 
يشكو بها ما أمل بالبالد والعباد يف هذا الزمن .
تال هذه القصيدة الفصل الثاني من املدائح النبوية الشريفة ،
مع فعاليات الضرب لبعض دراويش الطريقة أمام احملتفلني  ،ثم
ألقى السيد شيخ معتصم الكسنزاني قصيدة باملناسبة باللغة
الكردية  ،ثم تاله الدكتور عبد السالم احلديثي بإلقاء قصيدة
باملناسبة  ،واختتم احلفل الشريف الكبري اجلليل بدعاء ختم
املولد ثم بذكر االختتام اجلماعي  ،لقد ختلل هذا االحتفال
إنارة مساء التكية بألوان االلعاب النارية اجلميلة بني احلني
واحلني .
وقد قامت بعض احملطات الفضائية بنقل وقائع االحتفال أو جزء
منه مثل قناة الشرقية وقناة املشرق .

د.أحمد بدر الدين حسون

يا رسول احلق املبني  ،يا حبيب اهلل
املكني  ،أنت رشة النور  ،أنت وجهة
الظهور  ،أنت جلة البحور  ،أنت نكتة
الصدور  ،أنت نقطة العلوم  ،أنت
مدة الرسوم  ،أنت فيئة الظالل  ،أنت
نسخة اجلمال  ،أنت بطشة اجلالل ،
أنت مرآة الكمال  ،الكون بأسره
لوال كونك ملا كان له تكوين ،
والعامل جبملته لوال مددك لكان
من اهلالكني  ،والظالم بسدفه لوال
نورك مل يسلخ منه النهار  ،والضالل
بشبهه لوال هديك مل تنسخه األفكار
 ،اجلود الفياض أنت عنوان كتابه
 ،والوجود الفضفاض أنت ترمجان
خطابه  ،وحضرة الذات أنت سفري
مرادها  ،وجاللة األمساء والصفات
أنت سدين عمادها  ،واملأل العلوي أنت
مهيمنه املهينم  ،واملوقف احلشري أنت
خطيبه املتكلم  ،والغيب اهلاهوتي
أنت له شهيد  ،والسر الالهوتي أنت
فيه املبدي واملعيد  ،والوادي اجلربوتي
أنت احلامي لشعبه ورحابه  ،واجليل
امللكوتي أنت املستبيح لسنامه
وهضابه  ،والقبيل الناسوتي أنت
إنسانه الكامل  ،واملثال الربزخي
أنت حده الفاصل  ،واهلباء اهليوالني
أنت جوهره الفرد  ،واجلسم الكلي
أنت املفيد ألعماقه املد  ،والشكل
الكروي أنت الواهب له االستدارة ،
والفلك الدوري أنت قطبه الذي أناط
بك مداره  ،والطبيعة الكلية أنت

هلا حقيقة  ،واحلقيقة الفعالة أنت
هلا صورة ورقيقة  ،واإلمام املبني أنت
إمامه  ،وقلم التكوين أنت خمطمه
وزمامه  ،والعرش اجمليد أنت حامل
سريره  ،والكرسي الكريم أنت
منقذ تدبريه  ،واحلوض املورود أنت
الساقي ملعينه  ،واملقام احملمود
أنت القائم يف مكانته ومكينه
 ،والشفاعة العظمى أنت حالل
معقودها  ،والرمحة العامة أنت
ناشر ألويتها وبنودها  ،والكثيب
اجلناني أنت عروس روضته وربوته
 ،واملنزل العدني أنت ضياء جلوته
وخلوته  ،واجمللس العندي أنت
حضرية حضرته  ،والقاب القوسي
أنت اخلصيص حبظوة خطوته ،
فهذه نفحة من روض مواهبك املعطار
 ،ورشحة من عيون عنايتك الغزار ،
فأي مذنب يضيق عنه ساحل هذا
الفيض العميم  ،ومن هذا اخلطاء
الذي خيطئه هذا الفضل العظيم
 ،فبخ بخ ألمة أنت دليلها وهاديها
 ،وطوبى لعصابة أنت منقذها من
ً
ً
رعيا لعفاة ما
وسقيا ثم
مهاويها ،
برحت جنودها من سحائب جودك
هواميها  ،وبشرى لفئة تفئ إىل فيئ
بنودك مستنجزة وفاء موعودك
فتوفيها حني توافيها  ،وها أنا ذا
عبدك الذليل الكسري  ،حليف
اجلناية والتقصري  ،أسري البطالة
والتسويف  ،طريح الداء املزمن

املخيف  ،ملم بساحة جندتك  ،إملام من
تكنن بكنفها وتكنف  ،ومعول
على عادة حنلتك  ،اليت ال ختلف وال
تتخلف  ،ومستمسك بوثيق عروتك
 ،اليت ليس هلا انفصام  ،ومعتصم
مبتني حبلك  ،الذي هو السبب املوصل
للمرام  ،وإن كنت عبد سؤ ديدنه
اإلباق  ،ودخيل حب عاطل اجليد
عما هو للمحب من عالئق وأعالق
 ،وشر جار سريته اجلور يف اجلوار
 ،وعاق أبوة لشريف ذاك النجار ،
فإغضاؤك على بوائقي يردني إليك
ً
خائبا بعد أن
 ،وسخاؤك ال يردني
كان تعويلي عليك  ،فقد تعرفت
بالرب عند تعريف بالعقوق  ،وعاملت
بالسماح بعد إضاعيت للحقوق ،
فحاشاك أن ترتك ما أنت أهله ملا أنا
أهله  ،أو أن ينقطع عين من جودك
املاطر لوصفي القاصر طله ووبله
 ،فإني سائلك من حيث أنت ال من
حيث أنا  ،وراجيك من وجهة حتققي
بالفقر واتصافك بالغنا  ،وإال لرجعت
األمة قاطبة باإلفالس والقنوط ،
ً
مربوطا
لو كان فوزها بأعماهلا
ومنوط  ،ولكنك صلى اهلل تعاىل
وسلم عليك قد تكفلت بالنجاة
للعموم  ،وحتفة ولسوف يعطيك
يوم ال خيزيك كفاية كل منهوم
 ،ومنحة وما كان اهلل عصمة
اخلائفني  ،وبشرى وما أرسلناك قد
غمرت السباق واملقصرين .
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كل يوم تضاف مواقع جديدة على شبكة الوب  ،وحتتاج
الكتشافها اىل بعض االدوات  ،وهي متوفرة لديك  ،بالنسبة
للمواقع العربية  ،هناك حمركات وادوات حبث ترصد املواقع
اجلديدة وتربزها  ،وقد رصدنا ذلك يف احملركني التاليني :
املوقع الشبكي اين  www.ayna.comيستعرض على
صفحته الرئيسية قائمة العناوين اجلديدة يف قائمة
(مواقع جديدة)
املوقع عجيب  www.ajeeb.comيستعرض ايضا املواقع
اجلديدة يف صفحته االوىل .
وبالنسبة اىل احملركات البحث االجنبيه  ،فانك تستطيع ان
جتد على حمرك البحث (وب كرولر)
قائمة اسبوعية تضم حنو  52موقعا جديدا مصنفه حسب
طبيعنهااىل ثقافية ورياضية وترفيهية  ..جتدها على
العنوان :
http://webcrawler.com/select/nunu.new.html
وهناك دليل آخر هو (ياهو ) على العنوان
http://dir.yahoo.com/new
اما دليل البحث ( نت سريف داجيست ) وعنوانه
 www.netsurf.com/nsdفانه يستعرض املواقع
اجلديدة ويعطي نبذه سريعة عنها

لن يكون عليك قريبا االلتزام بإضافة  com.إىل نهاية
العناوين اليت تدخلها على شبكة اإلنرتنت ،خاصة بعد أن
أوكلت مهمة ختفيف الضغط على املواقع اإللكرتونية
جملموعة من خرباء الشبكة العنكبوتية ،وهو ما سيشكل
مصدر تنافس كبريا مع ثورة  com.اليت انطلقت يف نهاية
التسعينيات.
ففي اجتماع بسنغافورة ،وافق جملس إدارة هيئة اإلنرتنت
لألمساء واألرقام ،املعروفة باسم  ،ICANNعلى هذا التغيري
الذي سيتضمن استخدام جمموعات خمتلفة من األرقام
واحلروف ،مبا فيها األحرف غري اإلجنليزية.
وقال رود بيكسرتوم ،املدير التنفيذي لـ« :ICANNلقد
أطلقت  ICANNنظاما جديدا لألمساء على اإلنرتنت ،وذلك
حتى يصبح اخليال اإلنساني بال حدود .وحنن نأمل أن يصبح
نظام األمساء والعناوين يف الشبكة العنكبوتية أفضل
بكثري مما هو عليه اآلن».
وخالل السنوات األخرية ،تلقت اهليئة عدة طلبات بتسجيل
أمساء تنتهي بـ ،kids.و ،shop.و. nyc.
وقالت اجملموعة الباحثة إن جهودا كبرية بذلت من أجل تلبية
متطلبات مجيع الناس ،إضافة إىل التأكد من أن النواحي
األمنية واستقرار الشبكة مل يتم املساس بهما.
وقال بيرت ثرش ،رئيس جملس إدارة اهليئة« :إن قرار اليوم سيولد
عصرا جديدا يف اإلنرتنت .فمن خالل هذا القرار ،خلقنا منصة
جديدة لالبتكار واإلبداع لألجيال املقبلة».
وأكدت اهليئة أنها ستبدأ باستالم الطلبات للحصول على
أمساء جديدة مع نهاية يناير/كانون الثاني املقبل.
يذكر أن  ICANNهي مؤسسة غري رحبية تأسست يف عام
 ،1998وهدفها تنظيم العمل عرب اإلنرتنت.

تكشف عن خدمة اإلنرتنت اجلديدة «آي كالود»

واشنطن :تعكف شركة أمن أمريكية على تطوير برنامج يتيح
الدخول إىل الكمبيوتر عرب بصمة العني ،حبيث ال يسمح اجلهاز
ألحد بالدخول إىل ملفاته سوى صاحبه.
وكان قد مت استخدام شيء مشابه يف أفالم هوليود مثل
« ،»Demolition Manبهدف الدخول إىل ملفات فائقة السرية.
ومن املتوقع أن يتم استخدام التقنية يف الدخول إىل امللفات
املتعلقة باحلسابات املصرفية واملواقع االجتماعية كالفيس بوك
و»تويرت»والربيد اإللكرتوني خالل عدة أشهر.
ُ
ويدعى الربنامج اجلديد «قفل العني» أو « .»eye lockووفق ما
أعلنت الشركة املطورة « ،»Hoyos Groupفإن اجلهاز هو األول من
نوعه كوسيلة أمنية حممولة حلماية جهاز الكمبيوتر.
وميكن وصل اجلهاز بالكومبيوتر حبيث يتم تعريف الربنامج؛ ثم
يلوح املستخدم بيده أمام أجهزة االستقبال ليتم تفعيله ،وبعد ذلك
ّ
يقرب عينه من اجلهاز الذي ميسح بصمة العني
للدخول إىل مجيع حساباته الشخصية
من دون االضطرار لطباعة كلمة
السر يف كل مرة.

واشنطن :كشفت شركة «آبل» خدمة «آي كالود» اليت
طال انتظارها ،وذلك يف املؤمتر السنوي خلرباء التطوير التقين.
قال جوبز إن احلاسوب مل يعد حمور النشاط الرقمي.
وقطع مدير الشركة ستيف جوبز إجازة مرضية للكشف
عن ميزات اخلدمة اليت ُ
ستقدم عرب اإلنرتنت .وقال جوبز إن «آي
كالود» صارت ضرورية ألن احلواسيب مل تعد حمور النشاط
الرقمي للمسخدمني.
وتهدف خدمة اإلنرتنت «آي كالود» إىل مزامنة وتنسيق
املواد اليت خيزنها مستخدمو احلواسيب أو يتقامسونها عرب
آالتهم  .وقد أعيدت كتابة تفاصيل العناوين
والتقاويم وتطبيقات الربيد اإللكرتوني
حبيث ما إن ُيدخل أي تغيري حتى ينتشر
يف باقي اإلصدارات األخرى
لألجهزة اإللكرتونية.
ويعين هذا نهاية خدمة
«موبايلمي» آلبل،
ً
طبقا ملا
عما قريب،
ورد مبوقع الـ»بي بي
سي».

مواقع طريفة ومجيلة
على شبكة االنرتنت
وهو موقع يظهر القيمة املادية ألي موقع
تريد
http://bizinformation.org/

وهو موقع يعرفك على صيغ امللفات  ،وأين تستخدم  ،والبرامج
وغيرها من االمتدادات  ISOو  AACالتي تستخدم لفتحها  ،مثل
http://www.file-extensions.org/

وهو موقع يقدم لك خدمة البحث عن نفس الصورة املدخلة من
جهازك  ،وإيجاد نفس الصورة من صفحات اإلنترنت
http://www.tineye.com/

موقع يقدم خدمة إحصائيات يومية  ،تشمل كل العالم من
!جميع اجلوانب  ،موقع رائع بالفعل
http://www.tineye.com/

ناسا تؤكد أخريا نظرية آينشتاين :التفاحة
ال تسقط على األرض بسبب
اجلاذبية
بعد نصف قرن من األحباث،
وإنفاق  825.6مليون دوالر،
توصل العلماء يف وكالة
الفضاء األمريكية <ناسا>،
إىل النتيجة ذاتها اليت كان
العامل ألربت آينشتاين قد توصل
إليها ،منذ أكثر من قرن ،وهي أن
مدار األرض تتخلله بعض التقلبات
الغريبة ،فالـــزمكان مقــوس وملتف
حول األرض بينما تــدور.
وقال العلماء يف مشروع <مسبار اجلاذبية ب> ،إن التأثري طفيف لكنه
أساسي ..وكان آينشتاين قد توقع األمر عينه يف نظريته العظيمة
للجاذبية< ،النسبية> ..وحبسب آينشتاين ،ال تقع التفاحة على األرض
بفعل اجلاذبية ،بل ألنها تستجيب لتقويس الزمكان بالقرب من سطح
األرض الناتج عن ضخامة األخيـرة ،متاما كما تقوس الشمس املكان
بطريقة جتعل األرض تدور حوهلا.
وكانت هذه النظرية يف القرن املاضي أرضا
خصبة لتكهنات العلماء ..وقال معد
مشروع <مسبار اجلاذبية ب> من
جامعة ستانفورد يف الواليـــات
املتحدة ،فرنسيس إفريت< :لقد
أمتمنا البحث الكـــبري الختبار
<كون آينشتاين> ،وآينشتاين
يستمر>.

جهاز يقرأ األحالم ويعيد بثها !

يف اخ�تراع علم��ي مده��ش نش��رت الدوري��ة العلمي��ة Nature
«الطبيع��ة» اخلمي��س ،أن علم��اء اس��تطاعوا ابتكار جه��از قادر
َّ
املصور للمعلومات اإللكرتونية اليت يصدرها العقل
على التأويل
أثناء النوم .وتبعا للدكتور موران س�يرف ،من معهد كاليفورنيا
للتكنولوجي��ا ،فقد أجرى فريق العلماء الذي يرتأس��ه جتارب
خمتربي��ة عل��ى متطوع�ين ألصق��ت ّ
جمس��ات الكرتونية
برؤوسهم وكان بوسع الفريق «قراءة» أفكارهم .
وق��ال س�يرف« :نري��د أن نق��رأ األحالم .س��يفتح ه��ذا األمر
آفاق��ا جدي��دة مثرية ألن��ه س��يتيح لألطباء ق��راءة أفكار
اولئ��ك الذي��ن يعان��ون م��ن الغيبوب��ة العميق��ة الطويلة
عل��ى س��بيل املثال».وأض��اف أن العلم��اء متكن��وا م��ن
تس��جيل نش��اط اخلالي��ا العصبي��ة يف منطق��ة تس��مى
«الف��ص الصدغ��ي األوس��ط» يف أدمغ��ة  12من اولئ��ك الذين
يعان��ون م��ن الصرع .واجله��از الذي يس��جل هذا النش��اط عبارة
ع��ن خ��وذة يرتديه��ا الش��خص وق��د تتي��ح ل��ه ،يف ح��ال تطوي��ر
مقدراته��ا احلالية ،تس��جيل أحالم��ه وإعادة عرضها متى ما ش��اء .
ويذكر ان الفص الصدغي األوس��ط يؤدي دورا يف قدرة اإلنس��ان
عل��ى ّ
تذكر األش��ياء .وبش��يء من
التدريب ،متكن اولئك املتطوعون
م��ن الس��يطرة عل��ى ص��ور هجني
تتأل��ف م��ن ص��ورة مركب��ة فوق
صورة أخرى .ولدى الطلب ،متكن
ه��ؤالء م��ن رس��م ص��ورة املمثل��ة
مارل�ين مون��رو أو
الرئي��س جورج
ب��وش مث�لا
مبس��ا عد تها
عل��ى الظه��ور
أو التخل��ص
منه��ا بإبه��ات
مالحمه��ا حتى
حموها متاما.

صخره متحركه عجبت
مجيع العلماء
يف كاليفورنيا وبالتحديد يف منطقة  Dead Valleyأو (وادي املوت)
 ..كشف عن ظاهرة غريبة حريت علماء اجليولوجيا واخرتقت مفاهيم
الطبيعة !
ظاهرة الصخور املتحركة..
فبالرغم من استواء االرض الصحراوية بتلك املنطقة  ..اال انها حتتوي
على صخور كبرية احلجم وقد انتقلت من مكان اىل آخر بفعل قوة
جمهولة وقد كانت هناك العديد من التفسريات اليت اعتقدها بعض
العلماء  ..لكنها كانت غري منطقية  ..األمر املنطقي الوحيد هو ما
قاله احد الباحثني بعد دراسة مددقة هلذه الظاهرة وهو أن هذه الظاهرة ال
ً
أحيانا عن تفسري
تعتمد على أي اساس منطقي معروف ! يعجز العقل
ً
جانبا مل يعثر ألي حتليل فيزيولوجي
ظواهر غريبة للغاية لطاملا أخذت
أو حل علمي له فكان التعتيم نتيجة لضعف البحث والتجمد وسط
دائرة مغلقة من املعلومات احملدودة ففي النهاية نبقى علماء منهجيني
هناك يف منطقة وادي املوت يف كاليفورنيا كشف عن ظاهرة
جيولوجية غريبة أدهشت العلماء وأوقعتهم يف حرية كبرية هذا
املكان الغريب املسمى «ريسرتاك باليا» هو عبارة عن أرض صحراوية
ً
غموضا هو انه يوجد على األرض حجارة
مسطحة لكن الشيء األكثر
متحركة تسري لوحدها دون مساعدة أي قوة معروفة عليها وكل حجر
يسري باجتاهات خمتلفة عن غريه من األحجار وبشكل عشوائي غري
منظم وبسرعات متفاوتة وفرتات متفاوتة وهناك أحجار ال تتحرك يف
ً
أحجارا أخرى متحركة .
فرتات معينة بينما جند فيها

البشر يسمعون حتت املياه
من خالل عظامهم
اكتشف باحثون أمريكيون طريقة مسع جديدة عند البشر إذ
تبني هلم أن اإلنسان ال يسمع من قنوات أذنه عندما يكون حتت املاء
وإمنا من خالل عظامه .ونقل موقع <هيلث داي نيوز> األمريكي عن
الدراسة قوهلا إن لدى البشر قدرة على مساع أصوات شديدة االرتفاع
عندما يكونون حتت املاء أكثر مما يفعلون عندما يكونون
فوقها مشرية إىل أنهم يسمعون األصوات عرب العظام وليس من خالل
قنوات السمع الطبيعية.وقال الباحثون إن طريقة مسع البشر فوق
أو حتت املاء ختتلف وهذا االختالف يعين أن اإلنسان ميكنه أن
ً
صوتا يرتاوح قوته بني  20و 20ألف هرتز عرب اهلواء يف حني
يسمع
ميكنه مساع أصوات أعلى من  20ألف هرتز عندما يغوص حتت
املاء.وأضاف الباحثون :على األرض يسمع اإلنسان عرب قنوات اهلواء
فتتسبب موجات ضغط الصوت باضطرابات يف اهلواء تنتقل إىل قناة
األذن وتنقر على طبلة األذن املرتبطة بثالث عظيمات داخل األذن
الوسطى املرتبطة بدورها بسائل وحتتوي على خاليا شعر حتفز
عصب السمع الذي يرسل إشارات إىل الدماغ.وأشاروا إىل أنه حتت
املاء ال يسمع البشر عرب القنوات الطبيعية وإمنا تبني من الدراسة
أنه يسمع عرب قنوات العظام اليت حتول الصوت إىل األذن اخلارجية
والعظيمات يف األذن الوسطى الفتني إىل أن الصوت حتت املاء يأتي
بالتحديد من خالل العظمة اليت ميكن الشعور بوجودها عند وضع
األصابع خلف األذن  .وقال بيل مارتن العامل يف مركز أحباث السمع
يف أوريغن إن استخدام القنوات العظمية يسمح ألذن اإلنسان
بالتقاط أصوات برتددات أعلى مما ميكن تصورها.
يشار إىل أن الباحثني من خمترب األحباث الطبية يف كونيكتيكت
أجروا حبثهم على متطوعني طلب منهم وضع رؤوسهم داخل بئر هادئ
يف منشأة عسكرية.

تنميـــة

التفكــير االيجـــابى
من الشائع ً
جدا أن نسمع الناس تقول ( كن اجيابيا ) أو اجعل تفكريك
ً
إجيابيا ( لشخص قلق او يائس اويشعر انة فاشل ) .والغريب ان معظم
الناس ال تأخذ هذا الكالم مبحمل اجلد  .ألنهم ببساطة ال يعرفون ما
ً
مثاليا اكثر من الالزم .
معناها أو ألنهم ال يعتربونها مفيدة أو أن ذلك
ما معنى التفكري االجيابى (املتفائل ):

التفكري االجيابي ه��و امليل الذى جيعل العقل يتقبل االفكار
والص��ور و الكلم��ات الت��ى تبس��ط كل ما هو معقد وتبس��طة
حبي��ث يتوق��ع الف��رد
نتائ��ج اجيابي��ة ت��ؤدى
اىل النج��اح فيما يريدة
او يفك��ر في��ة ف��ى
املستقبل،او احلاضر .اى
ما يتمناه الفرد يصدق
انه يستطيع حتقيقه.
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ما معنى التفكري السلبى (املتشائم ):

هو عندما خيشى الفرد من املستقبل ويعتقد انه اقل واضعف من
االخري��ن،وال يثق فى قدراته ويتوقع الفش��ل فيما يفعله وينظر
الحالمه على انها شىء
بعيد املنال .
ان هناك عدة خطوات
ميك��ن به��ا التغلب
عل��ى التفك�ير
الس��لبى وتنمي��ة
التفكري االجيابى :

التفكري الواعي :

يس��اعدك التفك�ير الواع��ى عل��ى اجي��اد ماه��و جي��د وعل��ى
اكتشاف ماهو اجيابى فى ما تواجهه.سجل افكارك على ورقه ،
حتدى ما هو س��لبى واقنع نفس��ك انك قادر على العمل واالجناز
وان��ك لس��ت بالضع��ف الذى تظن��ة فى نفس��ك .عندم��ا تتحدى
االفكار الس��لبيه بوعى سرتى اذا كانت هذه االفكار خاطئه
متاما اوفيها شىء من اخلطأ وشىء من الصواب.
اذا كانت كذل��ك اختذ اخلطوات التى ميكن بها اصالح ماهو
خطأ بس��رعه  .تأكد ان افكارك الس��لبيه هى التى متنعك من
حتقيق اهدافك وليس عيب فى شخصك وان السبب فى اخلطأ قد
يكون قلة خربه وانك س��وف تتغلب على ذلك باكتساب هذة
اخلربه .
هنا ....س��تجد انك ستفكر باجيابيه فى نفسك وانك قادر على
اجياد افكار اجيابيه ومؤكده للتغلب على ما تبقى من سلبيه
فى رأسك .واحبث ان كان هناك اى فرصه متاحه مل تكن تراها
من قبل تساعدك على النجاح  .ال تعمم اى خطأ او حادثه بسيطه
عل��ى كل صفات��ك  .نعم انك اخطأت ف��ى عملك و لكن ليس
معنى ذلك انك فاشل هذا ( جمرد خطأ ) .
اذا كلف��ت بعمل جديد ووجدت صعوبه فى البدايه ليس معنى
ذلك انك فاشل  ،تذكر ان كل شىء يف االول صعب ومع الوقت
س��وف تتقنه وم��ا وجدته صعب ف��ى البدايه م��ع التمرين يصبح
سهل بل وقد تصبح عبقريا فيه.

التفكري العقالنى :

اذا وجدت صعوبه فى التغلب على االفكار الس��لبيه لديك ضع
كل افكارك على الورق ثم ختيل أن من كتب هذة الورقه هو
اح��د اصدقائك او ش��خص آخر غريك تعامل م��ع الورقة على أنك
تناقش��ه فيم��ا يراه من س��لبيات .ناق��ش كل نقط��ه بعقالنيه
كأنك تناقشه فعال ثم انصحه مبا جيب ان يفعله ليتحدى هذه
الس��لبيات  .س��تجد انك اكتش��فت اجيابيات كثريه مل تكن
تالحظه��ا اثناء ش��عورك بالس��لبيه بل انك س��وف جت��د انك قادر
على مواجهه التحديات والسلبيات وان فى عقلك من االفكار ما
جتعلك تنجح وبسهوله.

افضل ماجيب عمله للتخلص من الشعور السلبى هو اآلتى:
 .1صادق االش��خاص ذو التفكري االجيابى وجتنب املتش��ائمني
الن التف��اؤل والتش��ائم معدى اى ينتقل اليك دون ان تش��عر ومع
مرور الوقت يصبح مرض يصعب التخلص منه .
 .2حاف��ظ عل��ى مظه��رك اخلارجى ( املالب��س وال��وزن ...اخل ) الن
املظه��ر اخلارجى اجلي��د ينعك��س اجيابيا فى الداخ��ل ويبعث
على الثقه فى النفس.
 .3تعرف على االفكار الس��لبيه فى رأس��ك واطردها فورا قبل ان
تس��يطر علي مشاعرك  .حتكم فى مش��اعرك وافكارك قبل
ان يتحكموا فيك.
 .4اذا حاول شخص ان حيبطك ويقول ان هذا العمل صعب ولن
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تقدر عليه اعترب ذل��ك حتدى لك ولقدراتك وحاول ان تنجزه بدال
من اهلروب منه .
 .5اب��دأ اآلن ...ال تتكاس��ل وتؤج��ل ما تريد عمل��ه  .عندما تبدأ
باجيابيه وتنجز عملك ستش��عر بالس��عادة وتتحمس للبدء فى
عمل جديد وحتقيق جناح جديد وهذا س��يضفى عليك ش��عور
باالجيابيه على تفكريك وبالتاىل على ش��خصيتك وجيعلك
شخص متاكد من قدرا ته على االجناز و بإجادة .
 .6ال تفك��ر فى اداء اعمال كثريه ف��ى وقت واحد حتى ال تضع
نفسك حتت ضغط او شد عصبى فهذا يفسد تفكريك االجيابى
وجيعل��ك تش��عر انك غ�ير ق��ادر على االجن��از  .فى ه��ذة احلاله
توقف وابتعد ملده قصريه حتى تهدأ وتس��تجمع وترتب افكارك
وأولوياتك .عندئذ يصفو ذهنك و تستطيع اجناز العمل باجاده
و ان حت��ل املش��اكل بصوره اجيابيه النك ستكتش��ف جوانب
للح��ل مل تك��ن تراها وكن��ت تتخيل انه��ا معقدة وغ�ير قابله
للحل اثناء انفعالك السلبى بسبب الضغط .
 .7االس��تمراريه واملثاب��ره :ان تب��دأ ش��ىء جديد يعترب امر س��هل
ولك��ن ان تس��تمر في��ه هو الصعب .عود نفس��ك على الش��عور
والتص��رف والتفكري االجيابى حتى يصبح التفكري االجيابى
ج��زء من ش��خصيتك وم��ع مرور الوق��ت تصبح ش��خصيه اجيابيه
بالفعل .
 .8كن قانعا واس��تمتع مبا لديك وال جتعل الشىء الغري موجود
هواالساسى الذى تبحث عنه وتركز علية حتى تفقد احساسك
مبا هو موجود  ،وال تشعر بأى سعاده وتصبح شخص سلبى ينظر

حليات��ه بيأس وح��زن ألنه ال ميلك ك��ذا  ..وك��ذا  ..بالرغم من
امتالكك الشياء كثرية يتمناها غريك .
 .9ث��ق بنفس��ك وقدراتك وال جتع��ل التفكري الس��لبى خييفك
وجيعل��ك ترتاجع عن اجناز م��ا تريد لتحقيق حلم��ك .دائما قل
لنفسك انك قادر على االجناز واستخدم دائما لغه بناءه فبدال من
ان تقول ( انا اس��تطيع ) قل ( كيف استطيع ان افعل ذلك بدقه)
اى انك تعرف ولكن تريد العمل باتقان  ،وبدال من ان تقول ( لقد
فش��لت ) قل ( املره القادمه ساصحح اخلطأ الذى ادى هلذا الفشل )
حتى التشعر باالحباط .
 .10ض��ع يف ذهن��ك دائم��ا ان كل م��ا تري��ده ميك��ن حتقيقه
ورك��ز على ذلك طول الوقت بل كل دقيقه وكل ثانيه مهما
حدث  .واذا مل تس��ر االمور كما تريد اعرف اين اخلطأ وتعلم منه
وصمم على اعادة احملاوله بوسيله اخرى جتنبك اخلطأ.
 .11اس��تمع واق��رأ وراق��ب االش��ياء الت��ى تس��اعدك عل��ى تنمية
التفكري االجيابى لديك وتذكر ان هذة رحله حتتاج فيها للزاد
و للمساعده .
 .12اس��تعمل صيغة االثب��ات فى حديثك مثال  ( :انا س��عيد جدا
النى اصبحت حر ماليا  ،بقى شهر واحد ألختلص من ديونى ) بدال
م��ن ( م��ا زال امامى ش��هر ألختلص م��ن ديونى ) .هل ت��رى الفرق ؟
االثب��ات او التأكي��د اقوى النه يعطى اش��ارة للم��خ انك حققت
اهل��دف املطلوب وختلصت من ديونك مم��ا يعطيك دفعه لالمام ،
ام��ا اجلمل��ه الثانيه تش��عرك ان��ك مازل��ت مديونا وم��ازال الوقت
طويال .

هن��اك ثالثه أش��ياء أساس��ية جي��ب أن يقوم به��ا الفرد
ليصبح شخصيه إجيابيه :
• صدق انك ميكن ان تنجح  -:وانك تستطيع تنفيذ ما تصمم
علي��ه  .ألنك بدون هذا االعتقاد لن تك��ون لديك الطاقه والعزم
لتنفي��ذ م��ا تري��د عمل��ه  .كم��ا انك ل��ن تفكر ف��ى اخلطوات
الالزمه لتنفيذ ذلك .
• اخت��ذ االج��راءات الالزم��ه للتنفي��ذ  -:اذا كن��ت تعتق��د انه
ميكن��ك ان تنج��ح كي��ف س��تنفذ ذل��ك دون االج��راءات
التنفيذي��ه لتحقي��ق ذل��ك اهل��دف ال��ذى حتل��م ب��ه ؟ اذا كنت
تريد النج��اح تصرف كأنك ناجح فع�لا وتصرف كما يفعل
الناجحون.الن جم��رد االعتقاد فى النجاح دون خطوات تنفيذيه
واجراءات ضروريه لن يكون هناك جناح.
• ال تستس��لم اب��دا  -:جي��ب ان تع��رف ان طري��ق النج��اح في��ه
الكث�ير من الصعوب��ات و املش��اكل  .فاذا استس��لمت من اول
مش��كله لن تنجح ابدا ولن تنفذ ما حتل��م به ولن تصل للنجاح
الذى تتمناه اذا احبط بسرعه واستسلمت .
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إليك بعض النصائح لتصبح شخصية إجيابية :
 .1انظر دائما للجزء اململوء من الكوب.
 .2ال تنظر لالمور من زاويه واحده ( ابيض واس��ود فقط ) الن ذلك
جيعل��ك دائما تش��عر بع��دم الكمال جمل��رد انك اخط��أت خطأ
بسيط وكانك دمرت العامل .
 .3ال تل��وم نفس��ك عل��ى خطأ قد حي��دث اثناء وجودك س��واء فى
العمل او فى البيت لس��ت دائما املالم .تأكد من هو املخطىء وما
هو سبب حدوثة قبل ان تلوم نفسك .
 .4انظر لالش��ياء اجلديده التى س��تقوم بها على انها شىء جديد
للتعل��م ولي��س للخ��وف واالبتعاد عنه��ا .فقد يك��ون فيها خريا
كثريا لك بتعلمك شىء جديد يرفع من مهاراتك وكفاءتك .
 .5دائم��ا انظر لالش��ياء على انه��ا ميكن حتس��ينها وتطويرها
وال تتكتف��ى بانها جيده اىل حد كافى .اجعل عقلك يس��عى
لالحسن.
 .6ب��دال م��ن ان تق��ول ( لن يكون ل��دى وقت لعمل ذل��ك ) احضر
ورق��ه وقلم ورتب االولويات وقيمها من حيث اهميتها والعائد منها
ورتبها حسب اهميتها حبيث تستطيع ان تنجز كل ما عليك فى
الوقت املناسب.
 .7عالوة على كل ما سبق حاول ثم حاول ثم حاول واذا مل
حتقق ما تريد فهذه ليس��ت نهاية العامل .اعطى نفسك
الوقت لدراس��ه االس��باب وحاول ان تصحح االخطاء ثم
حاول من جديد .
ان التحلى بالش��خصيه االجيابيه ي��ؤدى اىل انتاجية
مرتفع��ه فى حياتك  .اما اذا احبط بس��رعه فلن حتاول
حتقيق اى شىء والنهايه هى الفشل الذريع .
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كنوز من املشروبات
النباتية
د .حممد غسان سلوم

املشروبات ونباتاتها
يقول اهلل تعاىل( :وكلوا واشربوا وال تسرفوا) األعراف آية .31
خلق اهلل النباتات وفيها الغذاء والدواء والشفاء ،ففي أيام الربيع جند األزهار والرائحة الذكية ،فهي
متعة للعني وراحة لألعصاب ،ويف الصيف جند الفاكهة املتنوعة اليت تنضج على فرتات زمنية
متعاقبة وتقدم لإلنسان فوائد صحية ال تعد وال حتصى ،ففي اخلضار والفاكهة كنوز من األغذية
الوظيفية والفيتامينات واألنزميات واألمالح املعدنية فهي غذاء طبيعي مثالي ميد اجلسم باحليوية
والنشاط وهي سر الشباب الدائم.
لقد حبث اإلنسان منذ أقدم العصور عن املشروبات السائغة واملنعشة ،واستعمل يف ذلك آالف األنواع
النباتية ،وتعترب املشروبات النباتية املتنوعة ً
ً
أساسيا من غذاء اإلنسان ملا حتويه من سوائل وأمالح
جزءا
معدنية.
ميكن التمييز بني قسمني من املشروبات النباتية منها الباردة والساخنة ،فمن املشروبات الباردة :عصري
الربتقال والليمون والرمان والعنب والفريز وغريها ومن مشروبات الصيف :العرقسوس والتمرهندي وماء
الورد والقمر الدين وغريها ،ومن املشروبات الساخنة :الشاي والقهوة واليانسون واملليسة واملتة وغريها.
املياه الغازية
اعتاد كثري من الناس يف أيامنا استعمال املياه الغازية والفوارة واملعروفة باسم (الكازوز) ً
ظنا منهم أن
هذه املشروبات تساعد على عملية اهلضم ،والواقع عكس ذلك ،فاإلكثار من هذه املشروبات الغازية
أو االعتياد على تناوهلا يسبب عسر اهلضم ً
بدال من سهولة اهلضم ،كما تسيء إىل املصابني بأمراض
القلب والكلى وارتفاع الضغط الشرياني ،بل قد تؤدي إىل اإلصابة بالقرحة املعدية يف بعض احلاالت،
فالصوديوم الداخل يف تركيب هذه املشروبات باإلضافة لغاز ثاني أوكسيد الكربون ،إذا دخلت إىل
ً
قسرا وبصورة غري طبيعية ،فيحسب اإلنسان أنه
املعدة فتحت أبواب املعدة عنوة ودخل الطعام إىل األمعاء
حس االمتالء يف معدته ،وبأنه أحسن ً
يزول عنه ّ
حاال ومل يعلم أنه قد أساء لنفسه وجلهازه اهلضمي إساءة
بالغة ،فيشعر اإلنسان بانتفاخ يف املعدة ،وثقل يف البطن عقب كل طعام ،فتحدث التلبكات املعوية،
كما أن اإلكثار من املشروبات احلاوية على البيكاربونات تسبب حالة ّ
تسمى قلوية الدم ،وأهم أعراضها
األرق والضعف العام ،والتعرق الزائد وصعوبة يف التنفس ،كما أن اإلكثار من تناول املشروبات املساعدة
ً
فرطا يف التنبيه العصيب ،باإلضافة
على اهلضم تؤدي إىل ضياع الشوارد الكلسية يف الدم ،وهذا يسبب
للمشروبات احلاوية على مواد كيمائية وأصبغة ملونة ضارة بصحة اإلنسان.
عصري الفاكهة
هي أبسط أنواع املشروبات اخلفيفة واملفيدة للجسم والغنية ً
جدا بالفيتامينات اهلامة واألمالح املعدنية،
ويعترب العصري املستخلص من الفاكهة باإلضافة للسكر واملاء ومن أهم هذه العصائر املفيدة لإلنسان
مثل عصري الربتقال والليمون والعنب والرمان والفريز وغريها.
عصري الربتقال والليمون:
ً
عنصرا هاماً
عرفه اإلنسان منذ أقدم العصور حتى اآلن ،وهو حيتوي على أكثر من ثالثة وعشرين
من العناصر اهلامة كالبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور واحلديد باإلضافة لفيتامني  CوB1
و B2وسكاكر متنوعة ،كسكر العنب وسكر الفواكه وبروتينات ومحض الليمون
ً
كثريا على اهلضم ألنه يثري إفراز
وغريها ،وهذا احلمض املوجود يف الربتقال والليمون يساعد
الغدد املعدية اهلاضمة ،وينشط عمل أنزمية الببسني  Pepesineاليت تقوم بهضم الطعام
وحتويل املواد الربوتينية إىل محوض أمينية مفيدة ،كما أن فيتامني  Cاملوجود بكثرة
يف شراب الربتقال والليمون يساعد على تثبيت الكلس يف العظام ،وحيول دون خنر
ً
ً
جيدا يف الصيف ،فهو منعش وقادر على إرواء
مرطبا
األسنان ،ويعترب عصري الليمون
العطش ،باإلضافة ألنه مهضم وفاتح للشهية ،فهو ّ
حيرض على اإلفرازات اللعابية والغدد
املعوية ،وحيتوي على أنزمية الدياستاز اهلاضمة للطعام.
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صحة

عصري العنب:
من أغنى عصري الفاكهة بالفيتامينات وخاصة فيتامني  C،B،Aواملعادن
اهلامة كالبوتاسيوم والكالسيوم واملغنزيوم ومحض الفوسفور واملواد
السكرية (سكر العنب وسكر الفواكه) ،وشراب العنب مادة غذائية
سريعة اهلضم واالمتصاصُ ،
وينصح بتناول عصريه بسرعة ألن للعصري
خاصة التخمري السريع ،يفيد شراب العنب يف حاالت سوء اهلضم والقبض
والبواسري واحلصاة الكبدية والبولية وزيادة الضغط الشرياني وبولة الدم،
ًَ
منشطا لوظائف الكبد ،وينصح بإعطائه للمصابني بفقر الدم،
فهو يعترب
ناقصي الكلس ،واملرهقني من رجال األعمال.
عصري الرمان:
ً
ً
كثريا عن خصائصه
قدميا ،وعرف
الرمان واحد من الفاكهة املعروفة
وفوائده ،حيتوي عصري الرمان على محض الليمون وسكاكر متنوعة
وبروتينات ودسم وألياف بنسبة  %2وماء بنسبة  %80وأمالح معدنية وخاصة
احلديد وفيتامني  ،Cوشراب الرمان منعش ومنشط للجسم ولذيذ الطعم،
يقوي املعدة ويقطع اإلسهال ويزيل الريقان ،وينقي الدم ،ويقطع العطش
واحلرارة ،ويزيل السعال املزمن وخشونة احللق وأوجاع الصدر.
عصري الفريز:
غين بالسكر واألمالح املعدنية والفيتامينات وعناصر الكالسيوم
والفوسفور واحلديد ،كما حيتوي شراب الفريز على محض السالسيليك
الطبيعي ،فهو مفيد يف السعال وينفع املصابني بالروماتيزم وداء املفاصل،
وهو مرطب ومدر ،خيفض من كمية محض البول وينشط الصفراء،
ومسكن لآلالم ومهدئ لألعصاب.
مشروبات الصيف العرقسوس .التمر اهلندي .ماء الورد .القمر الدين
العرقسوس:
شراب معروف رخيص الثمن ،اعتاد الناس تناوله إلطفاء احلر الذي يشعرون
ّ
وحره ،حيتوي العرقسوس على مادة الغليسريزين
به أيام الصيف
 Glycyrrhizinذات الطعم احللو واليت تفوق حبالوتها السكر العادي
بنحو مخسني مرة ،وعلى البوتاسيوم والكالسيوم والنشاء وبعض املواد
الربوتينية والصمغية والراتنجية ،باإلضافة لذلك حتتوي جذور العرقسوس
على مواد صابونية تسبب حدوث الرغوة عند حتريكه .يفيد شراب
العرقسوس يف التهاب املعدة وأوجاع الصدر وينفع يف مجيع أنواع السعال،
ًَ
ً
ً
مرطبا
صيفا
ويكثر شرابه
ومدرا للبول ،وله أثر ملني يف األمعاء ملكافحة
اإلمساك ،وينشط الكبد ويدر الصفراء ،ولكن كثرته تؤدي إىل ارتفاع
ً
صيفا
الضغط ،لذلك جيب عدم اإلكثار منه ،وهو خري من باقي املشروبات
حيث ينزل على جهاز اهلضم ً
ً
وسالما.
بردا
التمر هندي:
يستعمل التمرهندي لتحميض بعض املأكوالت بعد أن ُينقع باملاء ثم
ً
باردا أيام الصيف بعد
ُيغلي على النار ،كما ُيستعمل شراب التمرهندي
ً
ُ
أن ينقع التمرهندي مباء فاتر عدة ساعات ثم ُيدعك قليال باملاء ويصفى
ً
ً
ً
ومنعشا.
لذيذا
شرابا
وحيلى بالسكر ويصبح
حيتوي التمر هندي على محض الليمون وأمالح البوتاسيوم وعلى
البكتني والعفص وأمالح معدنية خاصة مركبات الفوسفور واملغنزيوم.
شراب التمرهندي يساعد يف ختلص الدم من احلموض الزائدة ويف طرد ما
حيتويه الدم من مسوم ،كما ينشط الصفراء ويسكن العطش وينفع يف
الصداع واإلمساك .
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الحكم القادرية

ً
مغرورا بشبابه  ،وصحته  ،وماله  ،واكتسابه  ،مجيع
 يا
ُ
ما أنت فيه وديعة وعارية وعن قريب يزول  .تؤخذ الوديعة ،
ُ
وتسرتد العارية .
 اعرف قدرك ُ ،تب من ذنوبك  ،ارض بقسمك .
 احف��ظ اهلل يف الرخ��ا حيفظ��ك يف الش��دة  ،احفظه يف
غن��اك حيفظك عند فقرك  ،إحفظ��ه عند قوتك  ،حيفظك
عند عجزك وضعفك .
حسن عملك ثم ِّ
ِّ 
حسن ظنك باهلل  ،فإن حسن الظن به مع
سوء العمل ال ينفع .
 من عرف اهلل عز وجل  ،عرف به ما سواه .
 إذا استقام القلب َو َس ِل َم  ،استقامت اجلوارح .
 إذا أتيت ربك بقلب سليم  ،استقامت أقدام حمبتك له .
 إذا َس��ل َم القل��ب من الذن��وب وحب الدنيا َّ ،
متت س�لامته
ِ
وظهر ذلك إىل اجلوارح .
ِّ 
ف��رغ قلب��ك من ح��ب الدني��ا وما يتعل��ق بها وق��د جاءك
اخلرب .
ِّ
َّ
 ال تت��كل على أعمالك الصاحلة  ،فإن اتكالك عليها
ِشرك بربك عز وجل .
ِّ 
ُّ
قدم ما ينفعك على ما يضرك .
 اقنع باليسري وازهد يف الكثري .
َّ
عبدته َّ
حق عبادته وأصلحت قلبك له َّ ،
لقواك  ،وأراك
 لو
ملك��ه  ،وس��لطانه  ،وقض��اءه ،وقدره  ،وأنس��ه  ،وأس��راره ،
ً
ً
وح َ
وباطنا .
ظاهرا
ك َم ُه
وعلمه ِ ،
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من
مخطوطة الحكم القادرية

كسنزانيات
 الطريق��ة أول م��ا تب��دأ بالتوب��ة  ،أول مرتبة من
مرات��ب التوج��ه إىل اهلل التوبة  ،توب��وا إىل اهلل ( ِإ ِّني
��ه َنذي ٌر ُّمب ٌ
َل ُ
�ين )  .التوبة أس��اس الطريقة ،
ك��م ِّم ْن ُ ِ
ِ
الطريقة منهج املشايخ .
َ
َّ
َ
نمَّ
َ
َّ
َ
َاي ُعون��ك ِإ ��ا
 يف
طريقتن��اللهَّ( ِإن ال ِذي��ن ُيب ِ
للهَّ
َ
َ
ك��ثَ
��م َف َم��ن َّن َ
َ
ُ
يه ْ
َاي ُع��ون ا َ َي��د ا ِ فْ��وق َأ ْي ِد ِ
ُيب ِ
َ
َ
َ نمَّ َ
ُ
َ
ُ
ْ
��ه َو َم ْ
��ن أ ْوفى بمِ َ ��ا َع َ
اه َد
ف ِإ ��ا َينك��ث َعلى نف ِس ِ
ًَ
َ َ ُ للهَّ
��ي ْؤتيه أ ْج ً
��ه ا َف َس ُ
��را َع ِظيم��ا ) الذي تكون
عل ْي
َ
ِ َِ
توبت��ه صحيح��ة حيص��ل عل��ى أج��ر عظي��م عند
اهلل  ،التوب��ة أس��اس النج��اح يف الدني��ا واآلخ��رة .
 تب��دأ بعمل��ك  ،أكل��ك  ،ش��ربك  ،مسع��ك ،
ً
وإيابا ( َو َال
بصرك  ،حركاتك  ،س��كناتك  ،ذهابا
ْ
َت ْق ُ
ُ
السْ��م َع َو ْالب َ
ف َما َل ْي َ
س َل َك ِب ِه ِع ْل ٌم ِإ َّن َّ
َص َر َوالف َؤ َاد
ُ ُّ ُ
ان َع ْن ُه َم ْس ُؤ ً
ولـئ َك َ
ك َ
وال ) حتى اخلطرات يف
كل أ ِ
القلب  ،مسع الش��يء  ،النظر إىل الش��يء  ،اخلطرات
السيئة تؤثر على املريد  ،على عبادته على توبته .
 تت��وكل على اهلل وتبايع وتب��دأ من التوبة ،
التوبة الرجوع عن املعاصي  ،حضرة الرسول يقول ،
( إن��ي أتوب يف الي��وم والليلة مائة م��رة ويف حديث
أخر سبعني مرة )  ،فالرسول يتوب ألنه بشري ونذير
وألنه قدوة حس��نة أس��وة حس��نة  ،قائ��د األمة  ،نزل
وبدأ يعلمنا  ،يعلم الس��الكني يعلم املريد التوجه
��ت ْغ ِف ُروا َر َّب ُ
إىل اهلل تع��اىل بالتوب��ة ( َف ُق ْل ُ
اس َ
��ت ْ
ك ْم
��د َر ً
َّ ُ َ َ َ َّ ً
��ماء َع َل ْي ُ
كم ِّم ْ
الس َ
��ل َّ
ارا
ِإن��ه كان غف��ارا ُي ْر ِس ِ
��وال َو َبن َ
َويمُ ْ ِد ْد ُ
�ين َويجَ ْ َع��ل َّل ُ
ك ْ
ك ْ
ات
��م َج َّن ٍ
��م ِب َأ ْم َ ٍ ِ
��م أ ْن َه ً
َويجَ ْ َع��ل َّل ُ
ك ْ
��ارا ) م��اذا تريد أن��ت يف احلياة
َ
الدنيا واآلخرة ؟  ،هذه األمور حتصلها بالتوبة  ،كل
ما تريده حتصل عليه بالتوبة .
 ت��ب واب��دأ بالعمل الص��احل  ،نظ��ف أعمالك ،
راج��ع أعمال��ك  ،يف البي��ت  ،يف الش��ارع  ،يف كل
تصرفاتك  ،حتى حركات القلب بالنس��بة للمريد
( َوإن ُت ْب ُد ْ
تخُ ْ
اس ْب ُ
نف ِس ُ
وا َما أ ُ
كم
��ك ْم َأ ْو ُفو ُه يحُ َ ِ
ِ
فيِ َ
ِب ِه ا ) .
للهّ ُ
 ابدأ بنفسك حتى تتجه إىل اهلل  .عندما تتوسل
إىل اهلل تض��ع أعمال��ك أمامك وتتج��ه إىل اهلل  ،فإذا
كان عمل��ك صاحل��ا فدعاؤك مقب��ول وإذا كان
عمل��ك غ�ير ص��احل فدع��اؤك ال يس��تجاب  ،كل
أعمالك جيب أن تكون حبضور القلب .
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إن من نعم اهلل تعاىل على عباده نعمة الذرية ،وهلذا امنت اهلل
تبارك وتعاىل على عباده وذكرهم بهذه النعمة يف كتابه
ك ْم ِم ْن ُب ُطون ُأ َّم َها ِت ُ
(واللهَّ أ ْخ َر َج ُ
الكريم فقال َ :
ك ْم ال
ِ
َ
ُ
َ
لأْ
َ
لأْ
َّ
ون َش ْي ً
َ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
َت ْع َل ُم َ
َ
َ
َ
َ
ئا َو َج َع َل لك ُم َّ
الس ْم َع وا ْب َصار وا ف ِئدة ل َعلك ْم
َت ْش ُ
ك ُر َ
ون) (النحل.)78:
لمَْ ُ َ ْ ُ َ
ون ز َ
ين ُة
إنهم زينة احلياة الدنيا وزهرتها وبهجتها( :ا ال والبَن ِ
لحْ َ
اة ُّ
الد ْن َيا )(الكهف :من اآلية.)46
ا َي ِ
ولكن ال تقر أعني اآلباء باألبناء حقيقة إال إذا كانوا صاحلني،
هلذا فإن الصاحلني من عباد اهلل جيتهدون يف صالح أبنائهم
ويعلمون أن األمر كله بيد اهلل عز وجل  ،وأن من أعظم أسباب
صالح أبنائهم كثرة الدعاء هلم والتضرع إىل اهلل ليصلحهم.
وقد ذكر اهلل تعاىل عن عباده الذين أضافهم إىل نفسه إضافة
َ َّ َ ُ ُ َ َ َ
ََ ْ ْ َ
اج َنا َو ُذ ِّر َّيا ِت َنا
تشريف فقال ( ْ:والْ ِذين َي َقولونًر َّبنا َه ْب لنا ِمن َأزو ِ
ُق َّر َة أ ْعينُ ٍ َو ْ
اج َعل َنا ِلل ُم َّت ِقني ِإ َماما) (الفرقان)74:
َ
قال ابن عباس رضي اهلل عنهما »:يعنون « :من يعمل بطاعة
اهلل ّ
فتقر به أعينهم يف الدنيا واآلخرة».
قال اإلمام ابن كثري رمحه اهلل فى تفسريها [:يعنى الذين
يسألون اهلل أن خيرج من أصالبهم من ذرياتهم من يطيعه
ويعبده وحده ال شريك له].
ونظرا ملا للدعاء من أثر عظيم يف صالح األبناء وجدنا خري خلق
وصفوتهم األنبياء والرسل يسألون ربهم ويلحون عليه سبحانه
أن يصلح هلم ذرياتهم ،حتى إنهم دعوا اهلل تعاىل من أجلهم قبل
أن يولدوا.

اخلليل عليه السالم يسأل ربه الذرية الصاحلة :

فهذا سيدنا إبراهيم يرفع أكف الضراعة طالباً من اهلل تعاىل أن
الصا َ
ني)
يرزقه أبناء صاحلني مصلحني فقالَ ( :ر ِّب َه ْب ِلي ِم َن َّ لحِ ِ
(الصافات)100:
إنه قد بلغ سنا كبرية وامرأته عجوز وهو يشتهي الولد لكنه
ال يريد أي ولد إمنا يريد ولدا صاحلا،فكانت االستجابة من اهلل
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تعاىل فأعطاه ما سألَ :
(فب َّ
َش ْر َنا ُه ِب ُغ َ
يم) (الصافات.)101:
ٍ
الم ح ِل ٍ
و أعجب من ذلك أن اخلليل عليه السالم مل ينقطع عن الدعاء
لذريته  ،بل ظل يتعهدهم بالدعوات الصاحلات طوال حياتهم،
اج َع ْل َه َذا ْالب ََل َد آم ً
(وإ ْذ َق َ
اج ُن ْب َو َب َّ أ ْن َن ْعب َ
َ
ال ِإ ْب َر ِاه ُ
نا َو ْ
يم َر ِّب ْ
ُد
ِ
ِ
نيِ
نيِ
َ
ام) (إبراهيم) 35:ويستمر يف الدعاءَ ( :ر َّب َنا إ ِّني أ ْس َ
ك ْنتُ
الأْ َ ْص َن َ
َ ْ ْ َ َ َ لمْحُ َ َ َّ َ ِ َ
الص َ
يموا َّ
ِم ْن ُذ ِّر َّي ِب َو ٍاد َغيرْ ِ ِذي زرع ِعند ب ْي ِتك ا َّرم ربنا ِل ُي ِق ُ
الة
ُ ِْ
َ
الن ٍَ
َّ
اج َع ْلتيِ أ ْف ِئ َد ًة ِم َن َّ
َف ْ
ات َل َع َّل ُه ْم
اس ت ْه ِوي ِإل ْي ِه ْم َوا ْرزق ُه ْم ِم َن الث َم َر ِ
ِ
َ
َي ْش ُ
ك ُر َ
ون) (إبراهيم)37:
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
اج َعل ُم ِق َ
يم َّ
( َر ِّب ْ
��اء)
الة َو ِْم��ن ذ ِّر َّي�ِت�يِ
الص ِ
َر َّبنا َوتقبَّل ُد َع ِ
نيِ
(إبراهيم.)40:

ونيب اهلل زكريا

وعلى نفس الطريق سار سيدنا زكريا عليه السالم ،إذ دعا
اهلل تعاىل ألبنائه قبل أن يولدوا  [،إننا نراه يدعو اهلل تعاىل أن
يرزقه ً
ً
ً
مرضيا عند اهلل وعند الناس ،يتحمل معه
صاحلا
ولدا
ً
َ
أعباء النبوة والدعوة إىل توحيد اخلالق سبحانه قائال ( :ف َه ْب
ً ُ
َ َْ
ُ
آل َي ْع ُق َ
وب َو ْ
اج َع ْل ُه َر ِّب َر ِض ّي ًا)
ِلي ِم ْن ل ُدنك َو ِل ّيا َ .ي ِرثنيِ َو َي ِرث ِم ْن ِ
(مريم :من اآلية)5،6
ولقد استجاب اهلل تعاىل لدعائه ،ومحلت املالئكة إليه البشرى

بالولد والنيب الصاحل:

َ
ك ُة َو ُه َو َقائ ٌم ُي َص ِّلي ا ْ َراب أ َّن اللهَّ ُيب ِّ
اد ْت ُه المَْال ِئ َ
(ف َن َ
َش ُر َك
ِ
للهَّ فيِ لمْحِ
ِ
َ
َ
ً
ً
ِّ ً
قا ب َ
ك ِل َم ٍة ِم َن ا ِ َو َس ِّيدا َو َح ُصورا َو َن ِب ّي ًا ِم َن
ِب َي ْح َيى َُم َصد ِ
َّ
الصالحِ ِ ني) (آل عمران.)39:

النيب يدعو ألبناء املسلمني:

إذا رجعنا إىل هدي نبينا صلى اهلل عليه وسلم لوجدناه يكثر
ّ
ويوجه املسلمني إىل الدعاء ألبنائهم
من الدعاء ألبناء املسلمني
حتى قبل أن يولدوا،فيحث من أراد إتيان أهله قضا ًء لشهوته
وطلبا للولد أن حيرص على وقايته من الشيطان فيقول  (:لو أن
جنبنا الشيطان ّ
أحدكم إذا أتى أهله قال :بسم اهلل ،اللهم ّ
وجنب
ً
الشيطان ما رزقتنا ،فيولد بينهما ولد ،فال يصيبه الشيطان أبدا).

ويدعو للصغار وهم نطف يف رحم األم:

فعن أم سليم رضي اهلل عنها قالت :توفى ابن لي وزوجي غائب ،
فقمت فسجيته يف ناحية البيت  .فقدم زوجي فقمت فتطيبت
له فوقع ّ
على  .ثم أتيته بطعام فجعل يأكل فقلت  :أال أعجبك
من جرياننا ؟ قال :وما هلم؟ قلت  :أعريوا عارية فلما طلبت منهم
جزعوا فقال :بئس ما صنعوا .فقلت :هذا ابنك .فقال :ال جرم ال
تغلبينين على الصرب الليلة .فلما أصبح غدا على رسول اهلل
فأخربه ،فقال « :اللهم بارك هلم يف ليلتهم» .قال الراوي:فلقد رأيت
هلم بعد ذلك يف املسجد سبعة -يعنى من أبنائهم  -كلهم قد قرأ
القرآن ـ يعين حفظه ـ  .وذلك بربكة دعاء النيب صلى اهلل عليه
وسلم .

ويدعو هلم عند والدتهم :

فعن عائشة رضي اهلل عنها أن النيب كان يؤتى بالصبيان
تعنى حديثي الوالدة -فيحنكهم ويدعو هلم بالربكة .
وفى الصحيحني أن أمساء رضي اهلل عنها أتت النيب صلى اهلل
عليه وسلم مبولود هلا ،تقولّ « :
حنكه بالتمرة ثم دعا له ّ
وبرك
عليه ».

ً
ً
وتثبيتا هلم على
تشجيعا
ويدعو هلم أثناء خمالطتهم
اخلري :

فعن أنس رضي اهلل عنه قال :جاءت أمي أم أنس إىل رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم وقد ّأزرتين ( ألبستين ً
إزارا ) بنصف مخارها
وردتين (ألبستين ً
ّ
رداءا) بنصفه فقالت :يا رسول اهلل ،هذا أنيس
ابين أتيته بك خيدمك فادع اهلل له ،فقال (:اللهم أكثر ماله
وولده)  .وفى رواية (:وبارك له فيما أعطيته ) .قال أنس :فو اهلل
ّ
ليتعادون على حنو املائة اليوم  ( .مسلم )
إن ولدى وولد ولدى
ولنتأمل هنا كيف بنت وأسست أم سليم رضي اهلل عنها البنها
مستقبله يف الدين والدنيا بالدعاء؟! إنه جيل الصحابة الفريد
الذين أحسنوا األخذ والفهم والتطبيق عن رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم  .ويكافئ ابن عباس الغالم الصغري على إعداده
لوضوء النيب قبل أن يطلبه بأن يدعو له ،فقد أخرج البخاري عن
عبد اهلل بن عباس رضي اهلل
عنهما أن النيب صلى اهلل
عليه وسلم دخل اخلالء قال
ً
وض��وءا ،فقال:
فوضعت له
من وضع هذا ؟ فأخرب  ،فقال:
« اللهم فقهه يف الدين ».
ويستجيب اهلل تعاىل لدعائه
البن عباس ويصري حرب األمة
وترمجان القرآن .
وإذا كان هؤالء هم قدوتنا
ً
مجيعا
وأس��وت��ن��ا عليهم
صلوات اهلل وسالمه يأمرنا
اهلل تعاىل بأن نقتدي بهم ،
قال تعاىل(ُ :أ َ
ول ِئ َك َّال ِذ َ
ين َه َدى
للهَّ
ا َف ِب ُه َد ُاه ُم ْاق َت ِد ْه) (األنعام:
ُ

من اآلية )90وخيربنا أن النيب صلى اهلل عليه وسلم هو األسوة
احلسنة لنا يف كل أمرنا قال تعاىل(َ :ل َق ْد َ
ك َ َ ُ ْ
ان لكَم َفيِ
للهَّ
لآْ
َر ُسول اللهَّ ِ ُأ ْس َو ٌة َح َس َن ٌة َ ْن َ
ك َ
ان َي ْر ُجو ا َو ْال َي ْو َم ا ِخ َر َوذك َر
لمِ
للهَّ ِ
َ
كث ً
ريا) (األحزاب ( .)21:إصالح البنني-سحر شعري  ،بتصرف
ا َ َ ِ
يسري) .

وعلى هذه اخلطى سار السلف

فوجدناهم يهتمون باإلكثار من الدعاء لألبناء
فهذا الفضيل بن عياض سيد من سادات هذه األمة وعامل من
علمائها األكابر يدعو لولده علي رمحه اهلل وهو صغري فيقول:
اللهم إنك تعلم أني اجتهدت يف تأديب ولدي علي فلم استطع ،
اهلل فأدبه ل��ي ،...وهو مع هذا مل يتوان عن تعهده باإلصالح
والرعاية وحسن األدب  ،لكنه يعلم أن األمر كله هلل فيدعوه
سبحانه ويتضرع إليه يف صالح ولده فيستجيب اهلل تعاىل
دعاءه ويصلح له ولده حتى عن بعض العلماء ليفضل علي بن
الفضيل على أبيه على جاللة قدر أبيه رمحهما اهلل .
وهكذا كان أكثر السلف لكنا ال نريد اإلطالة

احذر الدعاء على أوالدك

إن مما ينبغي أن يكون معلوما ومستقرا يف نفوس اآلباء أن
الدعاء على األبناء من املمنوعات اليت ال جيوز االقرتاب منها حبال
ولقد نهى النيب صلى اهلل عليه وسلم عن الدعاء على األطفال
فقال  « :ال تدعوا على أنفسكم وال تدعوا على أموالكم وال
تدعوا على أوالدكم  ،ال توافقوا من اهلل ساعة يسأل فيها عطاء
فيستجيب ».
إن الوالدين أو أحدهما قد يغضب إلساءة بعض األبناء أو عقوقه
،وهما إن غضبا فحقهما لكن ينبغي أال يلجأ الوالدان أو أحدهما
يف هذا احلال إىل الدعاء على األوالد؛ فإنهما أول من يكتوي
ويتأمل إن أصاب أبناءهما مكروه  ،وليستحضر الوالدان أن دعوة
الوالد لولده أو عليه هي مما يستجاب  ،فقد أخرب النيب صلى اهلل
عليه وسلم عن ذ لك بقوله « :ثالث دعوات يستجاب هلن ال شك
فيهن »...احلديث وذكر منها  « :دعوة الوالد لولده» ويف رواية :
«على ولده» .
وقد تكون إجابة الدعوة على
الولد سببا يف مزيد من العقوق
والفساد ملن دعي عليه من األوالد ،
وقد جاء رجل على عبد اهلل بن
املبارك رمحه اهلل يشكو إليه
عقوق ولده فسأله ابن املبارك:
أدع��وت عليه؟ قال:نعم .قال
اذهب فقد أفسدته.وهذا اجلواب
منه يدل على سعة علمه رمحه
اهلل فإن الدعاء على األوالد لن
يزيدهم إال فسادا وعنادا وعقوقا ،
وأول من يشتكي هذا العقوق
ه��و م��ن تسرع بالدعاء على
األوالد.
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هالة أمحد فؤاد

الغفلة مفهوم أثري عند الصوفية ،وقد نضج وتبلور نظريا عند
أبي حيان التوحيدي (القرن الرابع اهلجري) و يعد صاحب رؤية
صوفية عميقة اجنلت عرب نصه اهلام «اإلشارات اإلهلية» رغم أنه
مل يكن صوفيا باملعنى الدارج للكلمة ،وهى مسألة ال ينبغي
أن تعد معيارا للحكم على مدى مصداقية رؤيته الصوفية
ومشروعيتها معرفيا وقيميا ،من وجهة نظرنا .
ولنتوقف عند مفهوم الغفلة كما صاغه التوحيدي  ،حيث إن
«الغفلة» ال تعنى عنده العدم املعريف احملض ،وإمنا تعنى حضورا
معرفيا إزاء املوضوع ،لكنه حضور اجلهالة والغياب والعجز عن
ً
وهميا زائفا ينطوي على
إدراك احلقيقة أو إدراكها إدراكا
الشبهة والضاللة واملخايلة ،مبعنى أن املوضوع يسترت حمتجبا
بظاهره اخلارجي املموه الذي يستلب الوعي ويغيبه عن لب
املوضوع وحقيقته اخلفية الكامنة يف عمقه ،بل عن كونه
حجابا على احلقيقة ،وليس منها يف شيء ،وإن كان يومئ إليها
من طرف خفي ،بوصفه أحد إمكانات الوجود .
يقول التوحيدي:
« أيها الغائص يف الدهشة ،أما لك من صرعتك نعشة ؟… يا
هذا… … دع عنك ما خباله عاجل عيانا ،وباله آجل زمانا ،أما
متتعض من وقوعك يف فخ اهلوى ،وحبالة الشهوة ،وشرك الشيطان
بسبب ظاهري ال ثبات له ،وزبرج ال صنعة فيه ،وعارض ال غيث
معه ،وظل ال معوج عليه؟ … لكنك يف سكرتك عامه ،ويف
صحوتك من مخارك واله… والندامة واحلسرة جيتمعان يف
العواقب… يا صريع الشهوات يف الشهوات ،يا خائضا يف الشبهات
على الشبهات ،ويا ثاويا يف الضالالت بعد الضالالت  ،معتقال
يف اجلهاالت بعد اجلهاالت ،متى يكون انتباهك؟ وإىل أي حد
يبلغ سهوك؟ لعمري فطام األرواح عن األجساد شديد ،لكن
هالك األرواح واألجساد أشد ،وفوت الدنيا واآلخرة خسرانه أبني…
أال قفوا على ديار اهلالكني… واستخربوها… كيف تفرقت
تلك األجسام الكثيفة؟ واضمحلت تلك اجلواهر الشريفة؟ …
خدعتكم الشهوات فملكتكم… وسباكم الشيطان من
أوطانكم فباعكم يف أرض أعدائكم بثمن خبس… فبقيتم
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يف بالد الغربة… بال أنس وال سلوة … غرقتم يف حبار الغرور ،
وركضتم يف ميادين أجرامكم… إسلل نفسك من هذا العاجل
احملشو بالتمويه… وال جتنح يف كل ما تراه عينك إىل ظاهره،
بل غص على خفيته و دفينته ،فهناك اللب واحلقيقة ».
ومن الواضح أن النزعة األخالقية الكالسيكية ذات الطابع
الديين تسيطر على النص ،حيث يتبلور مفهوم الغفلة املعريف
يف سياق السقوط القيمي لإلنسان حني يغيب عن حضوره
الروحي اخلالد ،أي حني ينحاز احنيازا مطلقا لطبيعته املادية
حيث تستسلم الروح وختضع خضوعا مطلقا هليمنة اجلسد
فتنحسر داخل حدوده وقوانينه ،قوانني اللذة واألمل ،واالحتياج
املادي احملض ،قوانني الضرورة املقيدة ،بل التغري والزوال والعدم،
باملعنى العبثي  ،حيث مل يبزغ بعد فجر الوعي وال التحديد
الذاتي الذي يعرب عن القرار اإلرادي احلر للفرد املتميز .إنها حلظة
االنزالق داخل ملكوت العمى  ،إذ يسقط املرء يف عمق ظلمة
اجلسد مستعبدا هلواه  ،مملوكا لشهواته الدنيوية  ،أسريا
لشياطينه القارة يف أعماقه ،الهثا وراء املتع العدمية اللحظية ،
منفيا مغرتبا عن مملكة الروح حيث معانقة الوجود يف حضوره
األصيل املنطوي على العلو واخللود واحلرية .
إن حصار الروح وحسرها داخل قبضة اجلسد ككيان مادي
صرف يعنى اختزال إمكانيات الروح ،وطاقاتها املعرفية
والقيمية املتميزة واخلالقة  ،وفقا للتصور الكالسيكي
الوسيط الذي يعترب الروح (النفس الناطقة العاقلة) مركز
الوعي واإلدراك .وينحسر الوعي فاقدا فضاءاته الربحة عقليا
وخياليا ،بل حسيا ،على مستويات عدة معرفية وقيمية .ذلك
أن أسري ظلمة الغفلة ال يعي ذاته اإلنسانية كمعنى وجودي
كلي احلضور ،أي ال يتحقق معرفيا ،ومن ثم قيميا بكونه
فضاء جامعا للحقائق الوجودية (اإلهلية باألصالة) أو بوصفه
خمتصرا وجيزا أو إنسانا كليا جامعا كما ارتأى إخوان الصفا،
وتابعهم بصورة ما التوحيدي ،ثم الصوفية املتأخرون كابن
عربي ومن تاله .وبالطبع ،إذا كان الوعي خيتزل حضوره الذاتي
يف الفضاء املادي باملعنى شديد الفجاجة ،فإنه ال يبتذل ذاته

فحسب بل يبتذل كافة الكائنات من حوله ،و جممل العالقات
اليت تربطه بها .حينئذ يتمثل الوعي ذاته ،كما يتمثل كل
كائن وآخر وعالقة داخل فضاء الضرورة املقيدة وال يستثنى من
هذا عالقته باملطلق .وهو ما يعنى حصر الوعي ،بل جممل حضور
الذات وعالقاتها مبا عداها داخل حدود االستخدام والتشيؤ ،أو يف
ظل عالقات عارضة متغرية زائلة تنتهك حضور الذات ،كما
ختتزل حضور األشياء واآلخرين اختزاال مؤسيا .ومن ثم ،فإن
فضاء الغفلة هو جمال لالستنفاد العدمي النفعي ،حيث تنتفي
إمكانات اجلدل احليوي اخلالق معرفيا وقيميا بني الذات وذاتها،
وما سواها.
ورمبا كان امتالء العامل  ،بل الذات نفسها بالفخاخ اليت ترتصد
املرء فتخدعه وتغيب وعيه غيابا تاما عن إدراك احلقيقة يف
كافة جتلياتها املختلفة  ،هو منط من أمناط إعادة إنتاج القمع
واإلذالل ،تصدره األشياء ،وميارسه اآلخرون ،بل كوامن الذات،
ضد ذلك الوعي املنتهك حلضوره  ،وحضورها يف آن  .ذلك أنها
تستبيحه نافية ،بل مدمرة هيمنته وعزته اإلنسانية ،إذ تقتنصه
كفريسة سهلة يف حبائلها وتضلله ،وتتأبى عليه ،فال متنحه
حقيقتها أو تتكشف له ،بل ختايله دافعة به إىل عمق الغفلة
واجلهل .وحني يفقد اإلنسان حضوره الواعي احلر أو هيمنته
املعرفية ،ومن ثم مركزية حضوره
القيمي والوجودي يف الكون ،فإنه
يغدو جمرد شيء أو بهيمة ال عقل هلا
تسقط صريعة يف الشراك املتنوعة
املنصوبة واملعدة هلا سلفا.
ولعل التوحيدي حني وصف الغافل
باملغيب املصروع أو بالواقع يف اخلبال
والسكرة والعمه والوله ،أراد إبراز
مدى ما أصاب الذات من تدهور وانهيار،
فغدت وجودا عدميا مبتذال ،مستباحا
كاملصروع أو املخبول أو السكران
فاقد اإلرادة والعقل واملسئولية ،ومن
ثم احلرية والكرامة والكربياء
اإلنساني  ،ويطلق التوحيدي على
هذه احلالة تعبريا كاشفا ،هو فسولة
النفس .
ومن الالفت حقا أن ينطوي هذا
الوعي الغافل اليائس ،يأسا ال واعيا،
على نوع من أنواع القلق السليب،
قلق القدر الذي هو مركب الضرورة
والصدفة ،وهو يعنى سيطرة قوى
عمياء بال قانون أو نظام أو غاية .إنه
قلق ال واع بدوره ال يضع الذات أمام
فرادتها واستقالليتها وحريتها ،ومن
ثم إمكاناتها املستقبلية ،بل على
العكس متاما يلقى بها يف محأة
العامل لتفقد هويتها ،وتفر من مواجهة

مصريها واختاذ قرارها ،احلر اإلرادي  .إنها حالة السقوط يف
العامل ،والتالشي بل االنسحاق يف دوار الالمباالة ،و أوهام األمان
يف أحضان اليومي وتفاصيله املبتذلة املشتتة .وتستسلم هذه
الذات اليائسة القلقة دون وعي لالندراج داخل حدود القطيع أو
احلشد ،وتغدو رقما ،ال شخصية متفردة متميزة .وبالطبع ،فإنها
ختضع متاما ملعايري القطيع وقيمه دون أدنى توقف أو مناقشة.
ولعل االنغماس يف القطيع ،أو داخل حدود املتناهي ،ومعايشة
اإليقاع املتغري سريع الزوال لعالقات هذا الفضاء الالإنساني
هو ما مينح الذات أمانها الزائف؛ إذ تواجه اليأس والقلق القارين
داخلها دون أن تعيهما بالغوص يف أعماقهما حتى الثمالة ،أو
لنقل مواجهة التهديد بالتهديد دون وعي مأساوي باملسألة،
ولكنه وعي عبثي ال يعي قدر عبثيته .
يقول التوحيدي :
« وحني يبلغ العجز آخره ،ويستغرق اليأس ظاهره وباطنه…
أي رأى ملكذوب ؟ أم أي عيش ملكروب ،أم أي قرار ملرعوب؟ …
إرادة مشوبة… وعالمات متهمة ،وطمأنينة قلقة » .
وإذا كان فضاء الغفلة هو فضاء التشيئ واالبتذال ،واليأس
والقلق الالواعيني فإنه كذلك فضاء الوحشة املطلقة واالغرتاب
احلاد ،حيث اهلالك والغرق يف مساحات عدم التواصل وسوء

الفهم املتبادلة بني الذات ،وذاتها  ،وما سواها يف آن .فحني تغيب
الذات عن معناها اإلنساني ،كما ذكرنا آنفا ،فإنها تغرتب
عن حقيقتها الوجودية األصلية ،أي عن مراياها العاكسة
والكاشفة للحقائق الكونية واإلهلية بوصفها فضاء جامعا
هلذه احلقائق .إن هذه احلالة تنعكس بدورها على عالقات
الذات باألشياء واآلخرين ،بل باملطلق ذاته حيث تسقط الذات
يف الرؤية اجلزئية املبتسرة فتتشظى مراياها املعرفية .حينئذ
ال تستطيع التقاط ذلك املعنى الكلي املتجلي عرب اجلزيئات
الكونية أو الكائنات مبستوياتها املتنوعة ( الطبيعية
واإلنسانية) ،وهكذا تغرتب الذات عن ذاتها ،بقدر ما تغرتب
عن كل ما عداها ،ألنها ال متتلك الوعي القادر على التقاط
حقيقتها الذاتية الكلية الكامنة ،أو حقائق األشياء ،ماهياتها
األصلية .وبلغة الصوفية ،تعجز الذات حني تسقط يف الغفلة
عن قراءة املوجودات من حيث هي جمال للحقائق اإلهلية اخللفية،
مبعنى رموز وإشارات البد أن ختضع للتأويل  ،أو كما يقول
التوحيدي :
«رمز وراءه رمز ،وإشارة فوقها إشارة»
ويلتهم هذا العجز املعريف ،والسقوط الالواعي يف عمق احملدود
واجلزئي حضور الذات ويستنفد إمكاناتها ،و ينعكس
بدوره على إدراك الذات لألصل اإلهلي الواحد املطلق الكامن
وراء الكثرة املتجلية حبقائقه وصفاته الالنهائية ،اليت
ال تتكرر وال تتماثل ،حيث تنحصر عالقتها به يف حدود
الضرورة التشريعية باملعنى السليب هلا ،كعبد السوء ،يرجو
مباهج الربوبية ونعيمها ،ويضيق بأوامرها ونواهيها ،ويتحايل
عليها مساوما بالعبادة الزائفة ،مقايضا على اآلخرة ،مقايضة
عبيد الدرهم والدينار فيما يطلق عليهم ابن عربي .ناهيك عن
حصره املعنى الربوبي يف صورة معتقده أو لنقل صورة احتياجه
إن سلبا أو إجيابا ،إن وعيدا أو وعدا.
ومن الالفت حقا ،أن ينطوي فضاء الغفلة على مفارقة أساسية
تكمن يف كونه فضاء لالنتهاك .وفضاءات االنتهاك عادة
ما تكون فضاءات ملمارسة احلرية واالنفالت والتمرد خارج
حدود املعايري والقيم والقوانني السائدة مبستوياتها املختلفة.
وهو ما جيعلها فضاءات خالقة وساحرة ومغوية بصورة ما،
رغم احتماالت التهديد والعقاب القائمة من قبل اآلخر الذي
ُتنتهك قيمه ومعايريه أيا كان .غري أن األمر يف هذا السياق قد
يكون سلبيا أكثر منه إجيابيا ،ألن وضعية الغفلة ،وضعية
ال واعية ،ال إرادية عبثية إىل حد كبري ،أو بعبارة أخرى ،فإن لذة
االنتهاك هنا لذة وهمية زائفة قد حتول من ميارسها أضحوكة
ومثارا للتهكم والسخرية ،أكثر مما جتعله مصدرا للتهديد
الفعلي لآلخر وقيمه ومعايريه املستقرة الثابتة.
حيكى لنا إخوان الصفا يف رسالتهم ما يلي:
« ذكروا أنه كان رجل من أرباب النعم متدين ،وكان
له ابن متجاهر بالسكر ،وكان الرجل كارها لذلك منه،
فقال له يوما ،يا بين انته عن السكر ،حتى أعطيك شطرا
من مالي وعقاري ،وأفرد لك دارا ،وأزوجك حبسناء إحدى بنات
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أرباب النعم.
فقال ابنه :يا أبت ،ماذا يكون؟
فقال األب :تعيش فرحا مسرورا ملتذا إما بقيت.
فقال ابنه :إن كان الغرض هو هذا ،فهو حاصل لي.
فقال له أبوه  :كيف ذلك؟
قال االبن  :ألني إذا سكرت ،وجدت نفسي من الفرح واللذة
والسرور ،حتى أظن معه أن ملك كسرى كله لي ،وأختيل يف
نفسي من العظمة واجلالل حتى أرى العصفور مثال قدر البعري.
فقال له أبوه :ولكن إذا صحوت ال ترى ذلك حقيقة.
قال االبن :أعود فأشرب ثانية ،حتى أسكر ،فأرى مثل ذلك».
وهكذا متارس الذات سقوطها ،بل غيابها بال توقف ،مندفعة
اندفاعا عبثيا حنو اهلاوية املظلمة ،وحتيى غفلتها ملتذة بالوهم
الذي هيمن عليها ،فأصبحت أسرية يف قبضته ،يستلبها كيفما
يشاء ،وإن بدا أنها تسقط بإرادتها واختيارها .لقد قادت ممارسة
انتهاك الذات إىل نقيض ما كان ُيتوقع منها ،إذ حتول فضاء
االنتهاك الغافل إىل فضاء يكرس ملزيد من عبودية الذات وقمعها
وتغييبها ال حلريتها ومتردها اخلالق .ولعل هذا يرجع إىل كون
الذات مارست جتربتها ممارسة ال واعية بإمكانات الفعل ذاته
وحدوده  ،حيث قامت الذات بفعلها داخل فضاء الوهم الذي ابتلع
حضورها واستمتعت به عوضا عن احلقيقة الواقعية القائمة.
ذلك أن الذات فرت من مواجهة مسئوليتها املنوطة بها كذات
إنسانية عاقلة مكلفة ،وأسست حضورها يف عمق الغياب
عرب انتهاك معناها الوجودي األصيل ،ذاتها املتفردة ،لتندرج يف
أوهام احلشد أو القطيعُ ،
وتستنفد داخل فضاءاتها املدمرة حلضور
الوعي ويقظته .حقا إن وعود السكر وعود باهرة ،فيما خيربنا
النص ،خاصة أن ما نتوهمه هو دوما ملك خاص لنا ،ال ميلك أحد
حرماننا منه أو سلبنا القدرة على استعادته واالستمتاع به مرارا
وتكرارا ،ناهيك أنه يأتينا دون جمهود ،وال حيملنا مسئولية من
أي نوع ،بل ميكننا جتاهله وإقصاؤه حني نشاء .أضف إىل ذلك
أن خملوقات الوهم املنفلت خارج إطار القوانني الواقعية والعقلية،
هي إمكانية مفتوحة ال نهائية احلضور ،ال قيود حتدها ،إنها رهن
إرادتنا اجلموح ،وشططنا املستحيل ،حيث تتحقق كل أشواقنا
بيسر شديد داخل هذا العامل السحري اللذيذ .إن لذة الوهم لذة
آمنة وفضاءاتها مليئة بالوعود اجلميلة غري املكلفة ،لكن
االستغراق فيها إىل درجة االستغناء بها عن اللذة الواقعية ،يف
هذا السياق ،إمنا هو تعبري عن نزعة عبثية يائسة ،وإن كانت
ال تعي يأسها وإحباطها .إن فتح باب املمكنات الذاتية دون وجود
إرادة فاعلة واقعية لتحقيق هذه املمكنات ،هو نفي حلضور
الذات وإعالن لعدمها اخلاص .بل ميكننا القول ،إنه نفي وسلب
حلضور موضوع الرغبة ،إذ يدمج املوضوع يف الوعي ،ويفقد
واعد
مغو
ٍ
حضوره وشرطه اخلاص ككيان مستقل مفارق ٍِ
ومهدد يف آن .ومن ثم ينبغي أن نفرق بني أوهام القطيع اليائس أو
ٍ
سيطرة الوهم املضلل الزائف ،من ناحية ،وبني احللم الواعد للخيال
املتمرد اخلالق الكامن يف عمق جتربة االنتهاك بوصفها جتربة
مترد إجيابي إبداعي الطابع ،من ناحية أخرى.
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إن إبراهيم بن أدهم قال
ُّ
أحتب أن تكون
لرجل :
هلل ً
وليا ؟ فقال  :نعم  ،فقال  :ال
ترغب يف شيء من الدنيا واآلخرة ؛
وفرغ نفسك هلل تعاىل  ،وأقبل بوجهك
عليه ُليقبل عليك ويواليك .
وقال حييى بن معاذ يف صفة األولياء  :هم عباد
تسربلوا باألنس باهلل تعاىل بعد املكابدة  ،واعتنقوا
الروح بعد اجملاهدة  ،بوصوهلم إىل مقام الوالية .
قال الشيخ أبو يزيد البسطامي  :أولياء اهلل تعاىل عرائس
اهلل  ..وال يرى العرائس إال احملرومون  .وهم خمدرون عنده
يف حجاف األنس  ،ال يراهم أحد يف الدنيا وال يف اآلخرة .
ً
ُّ
مشهورا  ،ولكن ال
الولي قد يكون
قال أبو عثمان املغربي :
ً
مفتونا ..
يكون
يقول النصراباذي  :ليس لألولياء سؤال ؛ إمنا هو الذبول
واخلمول .
ويقول  :نهايات األولياء بدايات األنبياء .
ّ
الولي  :هو الذي توالت أفعال علي
وقال سهل بن عبد اهلل :
املوافقة .
وكان حييى بن معاذ  :الولي ال يرائي  ،وال ينافق  ،وما أقل
صديق من كان هذا خلقه !!
وقال أبو علي اجلوزجاني  :الولي هو الفاني يف حاله
 ،الباقي يف مشاهدة احلق سبحانه  ،توىل اهلل
سياسته فتوالت عليه أنوار التولي  ،مل يكن
له عن نفسه إخبار وال مع غري اهلل قرار .
وقال أبو يزيد  :حظوظ األولياء مع
تباينها من أربعة أمساء  ،وقيام
كل فريق منهم باسم ؛ وهو :
األول  ،واآلخر  ،والظاهر
 ،والباطن  ،فمتى
فين عنها بعد
مال بستها
فهو

الكامل التام  ،فمن كان حظه من امسه تعاىل الظاهر
الحظ عجائب قدرته ومن كان حظه من امسه الباطن
الحظ ما جرى يف السرائر من أنواره ومن كان حظه من
امسه الباطن الحظ ما جرى يف السرائر من أنواره  .ومن كان
حظه من امسه األول كان شغله مبا سبق  ،ومن كان
ً
مرتبطا مبا يستقبله
حظه من امسه اآلخر كان
 ،وكل كوشف علي قدر طاقته إال من تواله
احلق  ،سبحانه بربه  ،وقام عنه بنفسه .
ّ
اخلواص
وهذا الذي قاله أبو يزيد يشري إلي أن
من عباده ارتقوا عن هذه األقسام  ،فال العواقب
هم يف ذكرها  ،وال السوابق هم يف فكرها ،
وال الطوارق هم يف أسرها  ..وكذا أصحاب احلقائق
ً
حموا عن نعوت اخلالئق كما قال اهلل تعاىل
يكونون
ً
 « :وحتسبهم أيقاظا وهم رقود « .
ّ
الولي رحيان اهلل  ،تعاىل  ،يف األرض
وقال حييى بن معاذ :
 ،يشمه الصديقون فتصل رائحته إىل قلوبهم فيشتاقون به
إىل موالهم  ،ويزدادون عبادة على تفاوت أخالقهم .
وسئل الواسطي  :كيف ُي َغذى الولي يف واليته ؟ فقال  :يف
بدايته بعبادته ويف كهولته بسرته بلطافته  ،ثم جيذبه
إىل ما سبق له من نعوته وصفاته ،ثم يذيقه طعم قيامه به
يف أوقاته .
وقيل  :عالمة الولي ثالثة  :شغله باهلل  ،وفراره إىل اهلل ،
وهمه إىل اهلل .
ً
وقال أبو سعيد اخلراز  :إذا أراد اهلل تعاىل أن يوالي عبدا من
عبيده فتح عليه باب ذكره  ،فإذا استلذ الذكر فتح عليه
باب القرب  ،ثم رفعه إىل جمالس األنس به  ،ثم أجلسه على
كرسي التوحيد  ،ثم رفع عنه احلجب وأدخله دار الفردانية .
وكشف له عن اجلالل والعظمة  ،فإذا وقع بصره على
زمنا ً
اجلالل والعظمة بقي بال هو فحينئذ صار العبد ً
فانيا ،
فوقع يف حفظه سبحانه  ،وبرىء من دعاوى نفسه .
قال أبو تراب النخشيب  :إذا ألف القلب اإلعراض عن اهلل
صحبته الوقيعة يف أولياء اهلل تعاىل .
وقالوا  :من صفة الولي أن ال يكون له خوف ؛ ألن اخلوف
ترقب مكروه حيل يف املستقبل  ،أو انتظار حمبوب يفوت
يف املستأنف  ،والولي ابن وقته  ،ليس له مستقبل فيخاف
ً
شيئا .
وكما ال خوف له ال رجاء له ؛ ألن الرجاء انتظار حمبوب
حيصل أو مكروه ُيكشف  ،وذلك يف الثاني من الوقت .
وكذلك ال حزن له ؛ ألن احلزن من حزونة القلب  ،ومن
كان يف ضياء الرضا َ
وب َر َد املوافقة فأنى يكون له حزن ؟!
َّ
قال اهلل تعاىل   :أال إن أوليا َء اهلل ال خوف عليهم وال هم
حيزنون . 
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صفحات من
موسوعة الكسنزان

وردت ه��ذه اللفظ��ة يف الق��رآن الكري��م (  ) 5مرات ،
بصيغ خمتلفة  ،منها قوله تعاىل :
��ر ُج م ْن َها َو َما َي ْنزلُ
َ ي ْع َل ُ َ ُ
لأْ َ ْ
ض َو َما يخَ ْ ُ ِ
ِ
��م َما ي ِلج فيِ ا ر ِ
��و َم َع ُ
ِم َ
ك ْ
��ر ُج ِفي َها َو ُه َ
الس َ
اء َو َما َي ْع ُ
��ن َّ
��م أ ْي َن َما
��م ِ
َ
للهَّ
ُ
َ
َ
َ ا ت ْع َملون َب ِص ٌ
ُ ُْ َ
ري . 
كنت ْم وا ُ بمِ
يف االصطالح الصويف
الشيخ كمال الدين القاشاني
يقول  « :العروج  :هو سلوك املقربني  ،وذلك أن
كل سالك على أي طريق كان غايته احلق
بشرط فوزه منه سبحانه وتعاىل بسعادة ما ،
فإن ذلك الس��الك صاحب معراج  ،وسلوكه
عروج » .
الشيخ حممد بهاء الدين البيطار
يق��ول  « :الع��روج  :هو عب��ارة عن التحقق
والوج��دان  ،وع��ن اجن�لاء مرات��ب نف��س
اإلنسان » .
الشيخ األكرب ابن عربي
يق��ول املع��ارج  :ه��ي الرقائ��ق م��ن العقل
صاع��دة ونازل��ة  ،خيل��ق اهلل تع��اىل عند
نزوهلا وصعودها ما حيدث يف العامل أسفله
وأعاله من كل شيء .
الشيخ كمال الدين القاشاني
يقول  « :املعراج  :هو منتهى س�ير املقربني –
الذي هو عروجهم » .
الدكتورة سعاد احلكيم
تق��ول  « :املع��راج  :ق��رب وتقري��ب وارتق��اء إىل
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مكان طاهر مطهر  ،مل تدوسه قدم غري قدم النيب »( ) .
وتق��ول  « :وج��د الصوفي��ة أن لف��ظ ( مع��راج ) يص��ور حرك��ة
ً
حص��را على احلركة احلس��ية  ،أي  :الرتقي
الرتق��ي  ،وه��و ليس
يف الس��ماوات  ،بل حيمل ه��ذا للفظ معاني عقلية  ،كالتدرج
يف التطهر النفس��ي من ناحية  ،أو الت��درج يف التحقق بالعلوم من
ناحية ثانية » .
إضافات وإيضاحات
[ مسألة  : ]1 -يف أنواع وأعداد املعارج
يقول اإلمام حممد ماضي أبو العزائم :
« املعارج ال تتناهى ً
عدا  ،وذلك ملقتضى الوسعة :
فرتى بعضهم أنس بالعمل البدني .
واآلخر أنس بالعمل القليب .
واآلخر أنس باحلال  ،وغريه من املواجيد .
واآلخر بلسان احلكمة .
واآلخر مبالزمة خدمة اإلخوان والقيام هلم بالواجب .
واآلخ��ر بالعزل��ة والوحش��ة م��ن الن��اس كل ذل��ك م��ن وس��عة
املعارج » .
[ مسألة  : ]2 -يف معارج األولياء
يقول الشيخ األكرب ابن عربي :
« مع��ارج األولي��اء  :باهلم��م  ،وش��اركهم األنبياء يف ه��ذا املعراج
ً
رس�لا  ،فيعرج الولي
م��ن كونهم أولياء ال من كونهم أنبياء وال
معراجا معنوياً
ً
بهمت��ه وبصريته على براق عمله ورفرف صدق��ه
يناله فيه ما يعطيه خواص اهلمم من مراتب الوالية والتشريف » .
ويقول الشيخ عبد الوهاب الشعراني :
« إن لألولياء معراجني :
أحدهم��ا  :يكون��ون فيه على قلوب األنبياء م��ن حيث هم أولياء

ال مشرعني .
والثاني  :يكون فيه على قدم األنبياء أصحاب الش��رائع ال على
قلوبه��م  ،إذ لو كانوا على قلوبهم لنالوا ما نالته األنبياء أصحاب
الشرائع »( ) .
[ مسألة  : ]3 -يف خصوصية املعراج الصويف
تق��ول الدكتورة س��عاد احلكيم  « :يرى اب��ن عربي أن املعراج
الص��ويف أو معراج الولي ه��و خصوصية للتاب��ع احملمدي  ،فليس
لغري األولياء احملمديني أن تعرج أرواحهم يف منامهم إىل السماوات
أو إىل جن��ة أو نار  ..وهو يف الوقت نفس��ه معراج تقليد  ،فكيف
لنا أن نعرف ترتيب وجود األنبياء ( عليهم الس�لام ) يف السماوات
أو غ�ير ذل��ك من علوم املع��راج لوال أن يعرفنا ذلك رس��ول اهلل يف
معراج��ه  ..فمعراج الولي – كرواية الكتاب الذي ننش��ره هنا -
هو رؤية منامية جتد أصوهلا وجذورها يف الرواية النبوية
للمعراج ».

[ مسألة  : ]4 -يف صور املعراج الصويف
تقول الدكتورة نظلة اجلبوري :
« للمعراج الصويف من وجهة نظري صورتان رئيستان :
األوىل  :ه��ي الطريق��ة الفردي��ة اخلاص��ة للص��ويف الس��الك
حن��و اهلل س��بحانه ب��كل ما تتضمن��ه م��ن أح��وال  ،ومقامات ،
ودرج��ات  ،ومرات��ب ال يص��ل إليه��ا ويعانيه��ا  ،وحيياه��ا ،
وجيتازه��ا  ،غ�ير الص��ويف  .ومهم��ا مسي��ت م��ن تس��ميات كـ
( الس��فر ) و ( الس��لوك ) يبق��ى معناه��ا احلقيق��ي واح��دا ه��و
املع��راج الروح��ي  .ومبوج��ب ذل��ك أق��ول  :إن ص��ورة املع��راج هذه
ه��ي معراج للتصفي��ة النفس��ية واألخالقية للصويف يف س��عيه
حنو ربه .
والثاني��ة  :ه��ي أش��به بصور املع��راج النب��وي وإن ص��ور يف صور
عــــ��دة على وفق املعراج الذاتي لكل صويف حنو الس��ماء » .

[ مسألة  : ]5 -يف أنواع العروج الفكري
يقول الش��يخ عبد الكريم اجليلي  :العروج
الفك��ري ] نوع��ان  :فن��وع  :عل��ى ص��راط
الرمحن من عرج على هذا الصراط املستقيم
إىل أن يبل��غ م��ن الفك��ر نقط��ة مركزه
العظيم وجال يف س��طح خطه القويم ظفر
بالتجلي املصون امللقب بالدر املكنون …
وس��لم املع��راج إىل ه��ذه الرقيق��ة ه��و س��ر
الشريعة واحلقيقة .
وأما النوع اآلخر  :فهو الس��حر األمحر املودع
يف اخلي��ال والتصوير واملس��تور يف احلق ،
حمج��ب الباط��ل والتزوي��ر  ،ه��و مع��راج
اخلسران وصراط الشيطان » .
[ مسألة  : ]6 -يف حكم االسم ذي املعارج
يقول الشيخ عبد القادر اجلزائري  ( :حكم
االس��م ذي املعارج  ،وواليته يف حق الكافر ،
فهو مدة مخس�ين ألف سنة  ،كما ذكر اهلل
 .فإن االس��م اإلهل��ي ذي املعارج جيم��ع الضدين
الش��دة م��ن االس��م الش��ديد يف ق��وم والرف��ق من
اإلس��م اإلهلي  :الرفيق يف قوم  ،والعذاب من اإلسم
املعذب يف قوم  ،والنعيم من االس��م املنعم يف قوم ،
ب��ل جيمع بني الضدين يف ش��خص واح��د  .أال ترى
أصح��اب األعراف ؟ ! فإنهم ال يف اجلنة اليت هي باطن
سور األعراف  ،وال يف النار اليت هي ظاهر السور ) .
[ مسألة  : ]7 -يف يوم ذي املعارج
يق��ول الش��يخ عبد القادر اجلزائ��ري  « :مسي هذا اليوم
يوم ذي املعارج  ،لكثرة عروج املالئكة إليه – تعاىل –
ً
بعض��ا  ،ليأخذ كل مل��ك ممن فوقه
في��ه  ،وإىل بعضه��م
يف املرتب��ة أم��ر اهلل تع��اىل وم��راده فيم��ا جيري��ه  ،لكثرة
األح��كام يف ه��ذا اليوم  ،فإن��ه يوم اجل��زاء للمكلفني  ،من
أول مكلف إىل آخر مكلف من اجلن واإلنس  ،باخلري والشر ،
على األعمال اخلريية والشرية  ،بعد الوزن والتحقيق … ويوم
ذي املع��ارج أط��ول أيام األمس��اء اإلهلية  ،إال االس��م الرمحن  .وإن
األمس��اء اإلهلية هلا أي��ام متفاضلة يف امل��دد إىل اآلن  ،وهو الزمان
الذي ال ينقس��م  ،هو يوم الش��أن  ،ويوم ذي املعارج  ،من أول قيام
القيام��ة إىل أن تع��م الرمحة أهل النار  ،الذي��ن هم أهلها  ،وما هم
منها مبخرج�ين  ،فينقطع الغضب اإلهلي بانقطاع مدة حكم
ذي املع��ارج  ،وهي مخس��ون ألف س��نة  ،وال يبقى حكم من
أحكام أمساء االنتقام والغضب  ،مع بقاء جهنم على حاهلا ،
من وجود أس��باب العذاب  ،وال جيدون هل��ا ً
أملا  ،ألن احلدود
املقامة عل��ى اخلالئق  ،أخذت حدها  ،وبلغت نهايتها » .
[ مقارن��ة ]  :يف الف��رق ب�ين املع��راج العقل��ي
واملعراج الذوقي .
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يقول الدكتور أبو العال عفيفي :
« يتخ��ذ اب��ن عرب��ي من قص��ة املعراج النب��وي أمنوذج��ا حيتذى ،
ومس��رحا يعرض فيه قصة املعراج كم��ا يتصورها هو  ،وكما
يوح��ي بها مذهبه الع��ام يف طبيع��ة الوجود واملعرف��ة  ،وطريقة
الوصول إىل اهلل  .وقصة املعراج كما يعرضها ابن عربي هي قصة
املقابلة بني طريقي النظر العقلي والكش��ف الذوقي  :طريقي
الفالس��فة والصوفية يف حماول��ة كل من الفريقني الوصول إىل
حقيق��ة الوجود ومن ثم إىل اهلل  .وهك��ذا يبقى ابن عربي على
الص��ورة التقليدية للمع��راج النبوي يف ظاهره��ا  ،ويغري معاملها
ومغازيها  ،وحيوهلا إىل قصة فلسفية صوفية رائعة » .
[ من أقوال الصوفية ] :
يقول اإلمام فخر الدين الرازي :
ً
« لكل إنسان حبسب قوته معراجا فتارة ينـزل عن ذلك املعراج ،
وت��ارة يصع��د إليه  ،ومع��راج العارف�ين الصادق�ين  :معرفة اهلل
تع��اىل … وإذا نزلوا من��ه إىل عامل املخلوقات كان احلاصل عند
ذلك النـزول إفاضة اخلري على مجيع احملتاجني » .
[ من مكاشفات الصوفية ]  :يف معنى املعراج وكماله
يقول الغوث األعظم عبد القادر الكيالني
سألت الرب تعاىل عن املعراج .
قال  :هو العروج عن كل شيء سوائي .
وكمال املعراج  :ما زاغ البصر وما طغى » .
الشيخ عبد القادر اجلزائري
املع��راج التحليل��ي  :ه��و جترد الس��الك م��ن كل تعني جس��مي
وروحي وقليب وفين حت��ى يصل إىل العلم باهلل تعاىل وحتصل له
علوم وأس��رار ما كانت ختطر له ببال  ،وهنا أما ميس��كه احلق
تعاىل أو يرده  ،فيلبس مالبسه األوىل اليت كان خلعها  ،فيلبسها
لك��ن على غري اللبس األول  ،فف��ي اللبس األول كان حق ظهر
خبل��ق  ،ويف اللبس الثاني يكون حق ظهر حبق  ،ويس��مى هذا
ً
أيضا  :باالنسالخ .
املعراج
الشيخ عبد الكريم اجليلي
املعراج الروحاني  :هو شهود آيات الرب يف النفس .
الشيخ عبد الوهاب الشعراني
علم آداب املعارج الروحية  :هو من علوم القوم الكش��فية  ،ومنه
تعل��م اآلداب يف ح��ال الص�لاة  ،وما يص��ل إلي��ه كل مؤمن يف
معراجها القليب من األماكن السماوية .
الشيخ األكرب ابن عربي
يق��ول  « :مع��راج أرواح الوارث�ين … ه��و معراج أرواح ال أش��باح ،
وإس��راء أس��رار ال أس��وار  ،ورؤية جن��ان ال عيان  ،وس��لوك معرفة
ذوق وحتقي��ق  ،ال س��لوك مس��افة وطري��ق  ،إىل مس��اوات
معنى ال مغنى » .
ويف اصطالح الكسنـزان نقول  :معراج العبد  :هي العبادات اليت
ً
خملصا  ،كالصالة
ترتفع فيها احلجب بني العبد وربه إذا كان
والذكر .

جنيديات

صفة اخلطرات
وق��ال اجلني��د اللحظ��ة كالم
القل��ب واخلط��رة كالم الس��ر
واإلش��ارة كالم اخلف��اء وق��ال
ً
أيض��ا أه��ل القل��وب ابتل��وا
باللحظ��ات وأه��ل الس��ر أبتل��وا
باخلط��رات وأه��ل اخلف��اء ابتلوا
ً
عب��ادا
باإلش��ارات وق��ال إن هلل
ي��رون ما وراءهم من األش��ياء ومن
أح��وال الدني��ا بلحظ��ات قلوبه��م
وأح��وال اآلخ��رة خبطرات س��رهم
وأح��وال م��ا عن��د اهلل بإش��ارات
خفيه��م وق��ال أب��ن عط��اء هالك
األولي��اء خبط��رات الس��ر وهالك
املوحدين باإلشارات اخلفية وقال
الشبلي اللحظة كفر واخلطرة
ش��رك واإلش��ارة مك��ر وق��ال
اجلني��د  :تقصري احملبني بلحظة
تق��ع يف األوقات وذلك فضل اهلل
عليه��م ك��ي يزي��د يف خفه��م
واضطراره��م وفقره��م وتقص�ير
العارف�ين خبطرات س��رهم وذلك
تنبيه من اهلل هلم لكي ال يأمنوا
من مك��ر اهلل املك��ر يظهر يف
ه��ذا املق��ام وتقص�ير املوحدي��ن

باإلش��ارات اخلفية وذلك بش��ارة
م��ن اهلل هلم لكي يس��كنوا به
ألن مق��ام النف��ي والنف��ي هالك
الب��دن ويزيد بش��ارتهم قوة وقال
الش��بلي إذا أش��ار املوحد يكون
كم��ا أش��ار وإذا خط��ر اخلاط��ر
فيهل��ك ذاك الش��يء وإذا ال ح��ظ
املالح��ظ فيقوى ذلك الش��يء ألن
اللحظة من ريح اهلل واخلطرة من
نار اهلل واإلش��ارة من نور اهلل وقال
أبن عطاء اللحظة شيء تصور يف
قلبه وذاك كم��ا صور واخلطرة
ش��يء يذك��ر يف س��ره وذاك
كم��ا ذك��ر واإلش��ارة حكم
جيرى على لس��انه من االضطرار
وق��ال النوري اللحظ��ة نظر القلب
إىل ش��يء واخلط��رة مسع بالس��ر
واإلش��ارة ال��كالم اخلف��ي وقال
الشبلي اللحظة حرمان واخلطرة
خ��ذالن واإلش��ارة هج��ران وق��ال
اجلنيد اللحظة كفران واخلطرة
إميان واإلشارة غفران وقال رويم
اللحظ��ة راح��ة واخلط��رة إم��ارة
واإلشارة بشارة .
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من أعالم مشايخ
الطريقة العلية القادرية الكسنزانية
امسـه
امحد .
لقبـه
االحسائي نسبة إىل مولده يف احساء القطيف.
مذهبه
حنفي املذهب .
طريقته
الطريقة القادرية اخذها من الشيخ حسني البصرائي البحراني .
اوالده
حممد كان قد خلف والده يف التدريس يف التكية  ،له مؤلفات كثرية  ،منها شرح االلفية للسيوطي ،
التعريفات  ،شرح تهذيب املنطق .
تالميذه
خلف الشيخ امحد االحسائي مريدين يف كافة احناء العراق واحلجاز واشهرهم الشيخ امساعيل الولياني
الذي قدم إىل بغداد والتقى به آنذاك واخذ اجازة الطريقة واالرشاد منه وبقى إىل جانبه ملدة أربعـني ً
يوما ثم
ً
مرشـدا للطريقة القـادرية فذاع صيته حتى صار علم من اعالم الصوفية (. )1
عاد إىل قـازان قاية
مسكنه
سكن االحساء ثم البصرة ثم بغداد يف التكية الواقعة يف حملة رأس القرية الواقعة على شط دجلة
املعروفة بالتكية االحسائية .
حياته
ولقد كان الشيخ امحد االحسائي يعلم الشريعة والطريقة يف مدرسته واليت مسيت بامسه ثم مسيت
بالتكية اخلالدية فيما بعد  .وقد كتب السيد امحد بن ابراهيم 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
وقد كنت حجزا للعراق واهله
متيزت بني القوم بالعلم والتقى فامجع أهل الصدق انك مفرد
قضيت بتقوى اهلل تسعني حجة على نهج يرضي االله و حممد
وذلك برهان بانـك ســيد
ويف خلقك احملمود نور حممد
ولو تشهد االحجار ً
لكان رباط اخلالدية يشــهد
يوما مبا رأت
ً
كثريا  ،قال  :اني يف انتظار من اسلمه امانة الرسول  ،فلما التقى
وروي عن الشيخ بعد ان تقدم به العمر
الشيخ امساعيل الولياني  ،قال  :احلمد هلل الذي مكنين على توصيل هذه األمانة .
وفاتـه
ً
تقريبا ودفن يف املدرسة .
وتوفى يف 1102هـ
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حضرة السيد الشيخ إمساعيل الولياني (قدس اهلل سره)
السيد الشيخ إمساعيل الولياني بن السيد حممد النودهي بن السيد بابا علي بن السيد بابا رسول الكبري ،
ويصل نسبه إىل سيدنا احلسني عليه السالم بن اإلمام علي بن أبي طالب كرم اهلل وجهه .
والولياني  :نسبة إىل خلوة أقامها يف وليان وهي قرية يف قازان قاية يف منطقة السليمانية يف العراق .
ً
أيضا  :بالغوث الثاني  .ولد يف قازان قاية يف سنة  1081هـ طريقته الطريقة القادرية أخذها من شيخه
ولقب
أمحد االحسائي .
حياته  :هو صاحب الكرامات الباهرة والكشوفات الزاهرة يف وقته  ،وهو أول من ثبت أركان الطريقة
القادرية ونشرها يف منطقة كردستان بالعراق .
كان هو االبن األكرب للسيد حممد النودهي  ،سافر إىل بغداد وقصد مرشد العصر الشيخ أمحد االحسائي
فسلك على يديه الطريقة القادرية وواظب على األوراد واألذكار ملدة أربعني ً
يوما جبانبه ثم عاد إىل
كوردستان بصحبة الشيخ مصطفى اخلوشناوي املعروف بالشامي إىل قازان قاية فلبث الشيخ مصطفى
ً
ً
ومواظبا عليها حتى رجع إىل قرية خوشناو وكوي وسلك على يديه الكثري من
مكتسبا الطريقة
معه
املريدين وممن سلك على يديه الشيخ عبد الغين النابلسي رغم رفعة مكانه  ،وبقى الشيخ إمساعيل
الولياني قدس اهلل سره يف قازان قاية فقصده الناس من كل األقطار وشاعت كراماته يف اآلفاق وعال
صيت واليته واستولت عليه الروحانية واأللطاف اإلهلية حبيث كان ُيرى يف جملسه بأشكال وهيئات
خمتلفة  .زاره األمري أمحد بك الزنكنة املؤيد من جانب السلطان العثماني فأعطاه قرية وليان كما
أعطى أخاه الشيخ حسن قرية كله زرده .
ً
مشهورا بالزهد والورع وكان ذا لباس بسيط مكون من اللباد  ،وكان
أصبح حبر الطريقة وإمام املشايخ
ً
ً
مشهورا  ،وكثري السياحة متنقال من منطقة إىل أخرى يف سبيل اإلرشاد والتوجيه .
مرشدا
كراماته  :روي أن الشيخ اجلليل قدس اهلل سره كان لون يده يتغري إىل السواد عند إعطاء البيعة
للمريدين اجلدد وبعدما ينتهي من إعطاء البيعة يطلب من خادمه املاء فيغسل يده فتعود كما كانت
بيضاء ناصعة  ،وكان اخلادم يرتدد يف سؤال شيخه عن ذلك السواد  ،فعلم الشيخ خبواطر خادمه  ،فناداه
وقال له  :يا بين  ،هذا السواد الذي تراه هي اثر ذنوب املريدين  ،نأخذها منه ونطهره منها ألن الطريقة جتب
ما قبلها .
أوالده  :عبد الرزاق  ،عبد القادر  ،عبد الرمحن  ،رسول  ،عبد الكريم  ،حممود  ،حييى  ،معروف  ،عبد اهلل ،
عبد السالم .
انتقل إىل عامل الشهود واحلق يف عام  1158هـ يف قرية ريوية وذلك بعد أن خرج من قره داغ إىل زيارة
مقامات األنبياء والصاحلني يف املوصل ودخل إىل زيارة النيب يونس عليه السالم ومكث يعبد اهلل تعاىل
يف حضرته أربعني ً
يوما وملا أكمل األربعينية مرض فأوصى بأن يدفن يف تربة الشيخ جنيد قدس اهلل سره
وهو من أوالد الشيخ عبد القادر الكيالني قدس اهلل سره  .وقد كتب الوزير املرحوم احلاج حسني باشا
اجلليلي صاحب املوصل على مقامه هذا الشعر :
إمام بأنوار الشريعة قد رقـا وحبـر بأسرار احلقيقة قد طمـا
فيا حبذا خري ويا حبذا هــدى ويا حبذا فضل به اللـه أنعمــــا .
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كان للمرأة املسلمة يف التاريخ إسهام كبري يف إغناء احلركة العلمية
والفكرية واألدبية ،ويف إقامة أسس احلضارة اإلسالمية ،فقد نبغ يف
خمتلف مراحل التاريخ اإلسالمي اآلالف من العاملات ّ
املربزات واملتفوقات يف
أنواع العلوم وفروع املعرفة وحقول الثقافة العربية اإلسالمية ،وقد ترجم
احلافظ ابن حجر يف كتابه «اإلصابة يف متييز الصحابة» ،لثالث وأربعني
ومخسمائة وألف امرأة ،منهن الفقيهات واحملدثات واألديبات .وذكر كل
من اإلمام النووي يف كتابه «تهذيب األمساء واللغات» ،واخلطيب البغدادي
يف كتابه «تاريخ بغداد» ،والسخاوي يف كتابه «الضوء الالمع ألهل
القرن التاسع» ،وعمر رضا كحالة يف «معجم أعالم النساء» ،وغريهم
ممن صنف كتب الطبقات والرتاجم ،تراجم مستفيضة لنساء عاملات يف
احلديث والفقه والتفسري وأديبات وشاعرات.
ومنذ عهد النبوة ،كان للمرأة املسلمة شغف بطلب العلم والنبوغ فيه ،فأ ّم
املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها ،كانت من أعلم الناس بالقرآن والفرائض
والشعر وأيام العرب (التاريخ) .قال هشام بن عروة يروي عن أبيه« :ما
ً
بشعر من عائشة» ،والعاملة اجلليلة
بطب وال
بفقه وال
أحدا أعلم
رأيت
ٍّ
ٍ
ٍ
السيدة فاطمة بنت احلسني بن علي ،كانت من أنبغ نساء عصرها
ً
ً
وورعا ،وقد اعتمد على روايتها كل من ابن اسحاق
علما
وأكثرهن
وابن هشام يف تدوين السرية النبوية .والسيدة نفيسة بنت احلسن بن زيد
بن احلسن بن علي ،كانت حتضر جملس اإلمام مالك بن أنس يف املدينة
ً
جملسا
املنورة ،واشتهرت بعلمها وصالحها ،وبعد انتقاهلا إىل مصر ،أقامت
ً
علميا كان حيضره أشهر علماء عصرها ،ويف
مقدمتهم اإلمام الشافعي الذي كان يزورها
ويتدارس معها مسائل الفقه وأصول الدين ،ومل
ينقطع عن زيارتها واالستزادة من علمها حتى
توفاه اهلل ،وكانت من املشيعني له .وزينب بنت
عباس البغدادية ،كانت من أهل الفقه والعلم ،
وكانت حتضر جمالس شيخ اإلسالم ابن تيمية .وشهدة بنت األبري
الكاتب ،كانت من املربزين يف علوم احلديث ،وقد تتلمذ على يديها
عدد كبري من العلماء ،منهم ابن اجلوزي وابن قدامة املقدسي .وأم حبيبة
األصبهانية كانت من شيوخ احلافظ املنذري الذي ذكر انه حصل على
اجازة منها .وفاطمة بنت عالء الدين السمرقندي كانت فقيهة جليلة،
وكانت ترد على زوجها الشيخ عالء الكاساني صاحب البدائع خطأه يف
الفقه إذا أخطأ.
ويف الغرب اإلسالمي ،كانت فاطمة الفهرية أم البنني ،اليت بنت جامع
القرويني يف فاس يف القرن الثالث اهلجري ،الذي صار بعد فرتة وجيزة من
بنائه ،جامعة إسالمية هي األوىل من نوعها يف العامل اإلسالمي ،بل يف
العامل كله ،كانت عاملة فاضلة حمسنة ،كما كانت ُ
أختها مريم،
اليت بنت جامع األندلس يف فاس أيضا .ومن أشهر ّ
احملدثات يف األندلس ،أم
احلسن بنت سليمان ،ذكر انها روت عن حمدث األندلس بقي بن خملد
ً
مساعا منه وقراءة عليه ،وقد حجت والتقت بعلماء احلجاز ،ومسعت منهم
احلديث والفقه ،وعادت إىل األندلس ثم حجت مرة ثانية ،وتوفيت يف مكة
املكرمة .
ومن احملدثات الفقيهات يف الغرب اإلسالمي ايضا ،امساء بنت اسد بن
الفرات ،اليت تعلمت على يد أبيها صاحب اإلمامني الكبريين أبي حنيفة
ومالك بن أنس ،واشتهرت برواية احلديث والفقه على مذهب أبي حنيفة.
وخدجية بنت اإلمام سحنون العاملة اجلليلة اليت قال عنها اإلمام القاضي
عياض يف كتابه « ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب
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مالك »« :كانت خدجية عاقلة عاملة ذات صيانة ودين ،وكان نساء زمانها
يستفتينها يف مسائل الدين ويقتدين بها يف معضالت األمور» .وقد ذكر ابن
حزم يف كتابه الشهري املرتجم اىل معظم لغات العامل «طوق احلمامة يف األلفة
وااليالف» ،ان النساء يف األندلس كن يعملن يف مهن متعددة ،منها الطب
والداللة والتعليم والصنائع كالغزل والنسيج ،وقد ذكر فيه أنه تعلم عليهن
يف صغره .
ويف العصر املرابطي بالغرب اإلسالمي ،كانت متيمة بنت السلطان املغربي
يوسف بن تاشفني ،من البارعات يف العلم ،كذلك كانت أم عمرو بن زهر
ُ
أخت الطبيب املشهور أبي بكر بن زهر ماهرة يف الطب النظري والعملي.
ويف العصر املريين باملغرب ،اشتهرت نساء عاملات ،منهن الفقيهة أم هاني بنت
حممد العبدوسي ،واألديبة العاملة صفية العزفية.
ويف العصر السعدي باملغرب ايضا ،اشتهرت نساء عاملات ،منهن مسعودة
الوزكتية اليت اعتنت بإصالح السبل ،وبنت القناطر واجلسور واملدارس.
ويف أول عصر الدولة العلوية اليت تأسست يف املغرب يف القرن السابع عشر
امليالدي ،اشتهرت نساء عاملات ،منهن األمرية خناثة بنت بكار ،ورقية بنت بن
العايش ،وصفية بنت املختار الشنقيطية.
ويف العصر احلديث ،وإىل حدود مطلع القرن التاسع عشر ،عرفت مدينة فاس،
السيدة العالية بنت الشيخ العالمة الطيب بن كريان ،اليت كانت تد ّرس علم
ً
حصصا للرجال واخرى للنساء.
املنطق يف مسجد األندلس بفاس ،وختصص
كذلك كان األمر يف مناطق اخرى من العامل اإلسالمي ،يف مصر والشام،
وبالد الرافدين ،ويف فارس وتركيا ،وبالد ما وراء النهر ،ويف اهلند ،حيث جند
العالمة أبا احلسن علي الندوي احلسين،
يذكر انه تعلم على أيدي نساء من بيت
اسرته كن متفوقات يف العلوم الشرعية
واألدبية ،وكان ألخواته مشاركة ملحوظة
يف األدب والشعر.
ويف املرحلة املعاصرة ،نبغت نساء مسلمات
يف ميادين العلوم واآلداب ،ووصلت بعضهن إىل درجة عالية من التفوق العلمي
يف اجملال الذي ختصصن فيه ،وال تزال اجلامعات يف العامل اإلسالمي تشهد
ظاهرة تفوق اإلناث على الذكور ،ونبوغ بعض األمساء الالمعة يف حقول
البحث العلمي ،يف خمتلف اقطار العامل االسالمي.
ولقد سجل التاريخ اإلسالمي نبوغ املرأة املسلمة وإسهاماتها املتميزة يف حقول
العلم واملعرفة ،يف العديد من األقطار اإلسالمية ،يف وقت مل يكن فيه للمرأة يف
اجملتمعات االخرى ،أي إسهام يذكر ،يف أي حقل من حقول النشاط العقلي.
ان هذه احلقائق التارخيية تثري يف نفوسنا االعتزاز بإسهامات املرأة املسلمة يف
بناء احلضارة العربية االسالمية ،وحتفزنا اىل متكني املرأة املسلمة املعاصرة
من ولوج ميادين العلوم والنبوغ فيها كافة ،وتوظيف قدراتها وملكاتها لدعم
التنمية الشاملة يف جمتمعاتنا اإلسالمية ،يف ظل قيم اإلسالم السمحة ،ومبا
يستجيب ملتطلبات التطور االجتماعي واالقتصادي يف عاملنا املعاصر .وبذلك
يتجدد هذا اإلسهام العلمي للمرأة املسلمة الذي متيزت به احلضارة العربية
اإلسالمية عرب العصور.
ولعل هذا من أهم التحديات اليت تواجهنا اليوم ،فالعامل اإلسالمي يتطلع اىل
نهضة علمية شاملة يشارك فيها أبناؤه من الرجال والنساء مجيعا ،وحتافظ
على الثوابت ،وجتتهد ما وسعها االجتهاد يف التعامل مع املتغريات ويف ما حيقق
مقاصد الدين احلنيف حتى تؤتي أكلها ،وتنقل اجملتمعات اإلسالمية اىل
مستقبل اكثر تقدما وأوسع ازدهارا وأينع ثـمارا.

ــــــــي صور من اإلسهام العلمي
د .عبد العزيز بن عثمان التويجري
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غري خاف على عاقل حق املنعم  ،وال منعم بعد احلق تعاىل
ً
أثقاال
على العبد كالوالدين  ،فقد حتملت األم حبمله
كثرية  ،ولقيت وقت وضعه مزعجات مثرية  ،وبالغت يف
تربيته  ،وسهرت يف مداراته  ،وأعرضت عن مجيع شهواتها ،
وقدمته على نفسها يف كل حال .
وقد ضم األب إىل التسبب يف إجياده حمبته بعد وجوده ،
وشفقته وتربيته بالكسب له واإلنفاق عليه .
والعاقل يعرف حق احملسن  ،وجيتهد يف مكافأته  ،وجهل
اإلنسان حبقوق املنعم من أخس صفاته  ،ال سيما إذا أضاف
إىل جحد احلق املقابلة بسوء املنقلب .
وليعلم البار بالوالدين أنه مهما بالغ يف برهما مل يف
بشكرهما .
ً
رجال أتى عمر رضي اهلل عنه  ،فقال  :إن لي ً
أما بلغ
أن
بها الكرب  ،وأنها ال تقضي حاجتها إال وظهري مطية هلا ،
وأوضئها  ،وأصرف وجهي عنها  ،فهل أديت حقها ؟ قال  :ال .
قال  :أليس قد محلتها على ظهري  ،وحبست نفي عليها ؟
قال  ( :إنها كانت تصنع ذلك بك  ،وهي تتمنى بقاءك ،
وأنت تتمنى فراقها ) .
ً
ورأى عمر  -رضي اهلل عنه  -رجال حيمل أمه  ،وقد جعل هلا
مثل احلوية على ظهره  ،يطوف بها حول البيت وهو يقول :
ُ ُ
الع َ
َ َ
ُ
الد َر َة َو َ
اللة
رض ُعين ِ
َأ ِ
محل أمي َو ِه َي احلمالة  ...ت ِ
فقال عمر  ( :اآلن أكون أدركت أمي  ،فوليت منها مثل ما
وليت أحب إلي من محر النعم ) .
وقال رجل لعبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما  :محلت أمي
على رقبيت من خراسان حتى قضيت بها املناسك  ،أتراني
جزيتها ؟ قال  ( :ال  ،وال طلقة من طلقاتها ) .
ذكر ما أمر اهلل به من بر الوالدين وصلة الرحم
(و َقضى َر ُّب َك ألاّ َتعب ُ
قال اهلل تبارك وتعاىلَ :
ُدوا إلاّ إ ّياهُ
ِ ِ
َ
حسانا إ ّما َي ُ
ً
َ
بل َغ َّن ِع َ
َو ِب َ
الكبرَ َ أ َح ُد ُهما أو
ندك
ين ِإ
الو ِل َد
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
لهَ
رهما َو ُقلَ لهَ ُ ما َق َوالً
َ
َ
َ
الهما فال ت ُقل ما أ ٍّف َوال تن َه ُ
ك ُ
ِ
ً
ِّ
ُ
ُ
لهَ
ُ
َ
خفض ما َج َ
َ
مح ِة َوقل َربِّ
الر َ
ناح الذل ِم َن َ
كرميا و ِا ِ
كما َر َّبياني َص ً
ِارحمَ ُهما َ
غريا).
قال أبو بكر بن األنباري  ( :هذا القضاء ليس من باب
احلكم  ،إمنا هو من باب األمر والفرض )  .وقوله :
ً
( َوب َ َ
حسانا ) هو  :الرب واإلكرام قال ابن عباس :
ين ِإ
ِ
الو ِلد ِ
( ال تنفض ثوبك أمامهما فيصيبها الغبار ) .
ذكر ما أمرت به السنة من بر الوالدين
عن معاذ بن جبل  ،قال  :أوصاني رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم  ،فقال  ( :ال تعق والديك وإن أمراك أن خترج من أهلك
ومالك ) .
عن عبد اهلل بن عمر  -رضي اهلل عنهما – قال  ( :كانت
حتيت امرأة كان عمر يكرهها  ،فقال  :طلقها  ،فأبيت .

فأتى عمر النيب صلى اهلل عليه وسلم  ،فقال لي  :أطع أباك ) .
وعن عبادة بن الصامت  ،قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم  ( :ال تعص والديك وإن أمراك أن خترج من
دنياك فاخرج منها ) .
وعن جابر  ،قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :
( بروا آباءكم تربكم أبناؤكم ) .
وقال زيد بن علي بن احلسني البنه حييى  ( :إن اهلل
تبارك وتعاىل مل يرضك لي فأوصاك بي  ،ورضيين لك فلم
يوصيين بك ) .
تقديم بر الوالدين على اجلهاد واهلجرة
عن عبد اهلل بن عمرو  -رضي اهلل عنهما – قال  :جاء رجل
يستأذن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف اجلهاد  ،فقال :
( أحي والداك ؟ ) قال  :نعم  .قال  ( :ففيهما فجاهد ) .
عن عبد اهلل بن عمرو  -رضي اهلل عنهما – قال  :جاء رجل
إىل النيب يبايعه  ،فقال  :جئت أبايعك على اهلجرة وتركت
أبوي يبكيان  ،قال  ( :فارجع إليهما فأضحكهما كما
أبكيتهما ) .
وعن أبي سعيد اخلدري  ،قال  :هاجر رجل إىل رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم من اليمن  ،فقال له رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم  ( :هل باليمن أبواك )  .قال  :نعم  .قال :
( أأذنا لك ) ؟ قال  :ال  .قال  ( :ارجع إىل أبويك فأستأذنهما فإن
أذنا لك وإال فربهما ) .
وعن ابن عباس  ،قال  :جاءت امرأة ومعها ابن هلا  ،وهو يريد
اجلهاد  ،وهي متنعه  ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :
( أقم عندهما  ،فإن لك من األجر مثل الذي يريد ) .
وعن عبد اهلل بن عمرو  -رضي اهلل عنهما – قال  :جاء رجل
إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يستأذنه يف اجلهاد ،
فقال  ( :هل من والديك أحد حي ؟ قال  :أمي قال  :انطلق
فربهما )  .فانطلق حيل الركاب  .فقال  ( :أن رضى الرب
عز وجل يف رضى الوالدين ) .
الرب يزيد يف العمر
عن سهل بن معاذ  ،عن أبيه  ،قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم  ( :من بر والديه طوبى له وزاد اهلل يف عمره ) .
وعن أبي سعيد اخلدري  ،وأبي هريرة  ،عن النيب صلى اهلل
عليه وسلم أنه قال  ( :يا بن آدم  ،بر والديك  ،وصل رمحك ،
ييسر لك أمرك  ،وميد لك يف عمرك  ،وأطع ربك تسمى
ً
ً
جاهال ) .
عاقال  ،وال تعصه تسمى
كيفية بر الوالدين
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ( :لو أدركت والدي
أو أحدهما وقد افتتحت الصالة  ،فقرأت فاحتد الكتاب ؛
فقال  :يا حممد  ،لقلت  :لبيك ) .
وعن أبي غسان الضيب أنه خرج ميشي بظهر احلرة وأبوه
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ميشي خلفه  ،فلحقه أبو هريرة  ،فقال  :من هذا الذي ميشي خلفك
؟ قلت  :أبي قال  ( :أخطأت احلق ومل توافق السنة  ،ال متش بني يدي
أبيك  ،ولكن أمشي خلفه أو عن ميينه  ،وال تدع ً
أحدا يقطع بينك
ً
ً
ً
خمتلطا بعظم ) نظر إليه أبوك ،
حلما
عرقا ( أي :
وبينه  ،وال تأخذ
فلعله قد اشتهاه  ،وال حتد النظر إىل أبيك  ،وال تقعد حتى يقعد  ،وال
تنم حتى ينام ) .
وعن أبي هريرة  ،أنه أبصر رجلني  ،فقال ألحدهما هذا منك ؟ قال  :أبي
قال  ( :ال تسمه بامسه  ،وال متشي أمامه  ،وال جتلس قبله ) .
وعن طيلة  ،قال  :قلت البن عمر  :عندي أمي  ،قال  ( :واهلل لو ألفت هلا
الكالم  ،وأطعمتها الطعام  ،لتدخلن اجلنة ما اجتنبت الكبائر ) .
َ
خفض لهَ ُ ما َج َ
ناح
وعن هشام بن عروة  ،عن أبيه  ،يف قوله تعاىل َ ( :وا ِ
ُ
الر َ
الذ ِّل ِم َن َ
مح ِة )  .قال  :ال متتنع من شيء أحباه .
وعن احلسن أنه سئل عن بر الوالدين فقال  ( :أن تبذل هلما ما ملكت
 ،وتطيعهما ما مل يكن معصية ) .
وعن عمر رضي اهلل عنه  ،قال  ( :إبكاء الوالدين من العقوق ) .
وعن سالم بن مسكني  ،قال  :سألت احلسن  ،قلت  :الرجل يأمر
والديه باملعروف وينهاهما عن املنكر ؟ قال  ( :إن قبال  ،وإن كرها
فدعهما ) .
تقديم األم يف الرب
وعن املقدام بن معد يكرب عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال  ( :إن
اهلل يوصيكم بأمهاتكم  ،إن اهلل يوصيكم بأمهاتكم  ،إن اهلل
يوصيكم بأمهاتكم  ،إن اهلل يوصيكم باألقرب فاألقرب ) .
وعن خداش بن سالمة  ،قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :
( أوصي الرجل بأمه  ،أوصي الرجل بأمه  ،أوصي الرجل بأمه  ،أوصي
الرجل بأبيه  ،وأوصيه مبواله الذي يليه ) .
وعن األوزاعي  ،عن مكحول  ،قال  ( :إذا دعتك والدتك وأنت يف
الصالة فأجبها  ،وإن دعاك أبوك فال جتبه حتى تفرغ ) .
وعن أبي عبد الرمحن السلمي  ،قال  :جاء رجل أبا الدرداء  ،فقال :
أن امرأتي بنت عمر وأنا أحبها  ،وأن أمي تأمرني بطالقها  .فقال :
ً
حديثا
( ال آمرك أن تطلقها وال آمرك أن تعصي أمك  ،ولكن أحدثك
مسعته من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،قال  ( :إن الوالدة أوسط
أبواب اجلنة ) .
وعن جاهمة السلمي  ،أنه أتى النيب صلى اهلل عليه وسلم يستأذن يف
اجلهاد  ،فقال  ( :ألك والدة ؟ قال  :نعم  ،قال  :فالزمها فإن عند رجليها
اجلنة ) .
وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما  ،أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
قال  ( :من قبل عيين أمه كان له ً
سرتا من النار ) .
ثواب بر الوالدين
وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم  ( :منت فرأيتين يف اجلنة  ،فسمعت ً
قارئا يقرأ  ،فقلت  :من هذا
؟ قالوا  :حارثة بن النعمان )  .فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :
(كذلك الرب  ،فكان أبر الناس بأمه ) .

من جاء باحلق معلنا ونصوحا فعليه بالتواضع حتى
يكون كالمه تروحيا .
من دخل يف االشياء بنفسه وكله احلق اىل نفسه ومن
دخل فيها باهلل اعانه وتواله .
من جاء من الباب نال اللباب ومن جاء من اخللف واحلجاب
حرم الصواب .
من أحسن املعاملة وجد فيها املساملة .
راحة املرء يف الرضا بالقليل من االحوال ومن نأى عنه
نادت عليه هواتف السكون باالذالل .
الشيخ محمد عامر املغازي

الوداع
حفل تأبني لعالقة ماتت  ..ومل ميت
أصحابها بعد ..
السفر
هواية عظيمة هلا فوائد  ..إال إذا كان
السفر للعامل اآلخر ..

قيل حلكيم :أي األشياء خري للمرء؟
قال :عقل يعيش به
قيل :فإن مل يكن
قال :فإخوان يسرتون عليه
قيل :فإن مل يكن
قال :فمال يتحبب به إىل الناس
قيل :فإن مل يكن
قال :فأدب يتحلى به
قيل :فإن مل يكن
قال :فصمت يسلم به
قيل :فإن مل يكن
قال :فموت يريح منه العباد
والبالد

طرائف إسالمية
كان رجل يف دار بأجرة و كان خشب
ً
ً
باليا فكان يتفرقع
قدميا
السقف
ً
كثريا فلما جاء صاحب الدار يطالبه
األجرة ............
قال له  :أصلح هذا السقف فإنه يتفرقع
قال ال ختاف و ال بأس عليك فإنه يسبح
اهلل
فقال له  :أخشى أن تدركه اخلشية
فيسجد

التاريخ
جمموعة من األكاذيب ما كان ميكن
أن يكون هلا وجود لو كان املوتى
يتكلمون ..
العانس
ً
كثريا ..
فتاة استخدمت كلمة ( ال )
احلب
مرض يبدأ بالتنهدات  ..وينتهي بالتثاؤب ..
الناس
معادن تصدأ بامللل  ..وتتمدد باألمل ..
وتنكمش باألمل ..

اللغز االول :
إننا ألربعة إخوان  ،و لنا رأس واحد ؟
اللغز الثاني :
ما هو الشيء الذي يسمع بال أذن و يتكلم بال
لسان عليه؟
اللغز الثالث :
ما الشيء الذي إذا ملسته صاح ؟
اللغز الرابع :
ما هو الشيء الذي في القرن فيه مرة و الدقيقة مرتني و لكن ليست
في الساعة ؟
اللغز اخلامس :
حامل و محمول نصفه ناشف و نصفه جاف فما هو ؟
اللغز السادس :
ما هو الشيء الذي ال يتكلم ؟ إذا أكل صدق و إذا جاع كذب ؟
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عمودي

 - 1خادم الرسول . 
 - 2ما تؤمتن عليه ( معكوسة )  +اسد ( معكوسة )  +من الفصول
االبعة ( معكوسة ) .
 - 3انهض  +اول الوردة ( معكوسة ) نصف يربو
 - 4جمع عمل  +من الوزارات
 - 5تعاون ( مبعثرة )
 - 6رحالة عربي شهير  +رقد ( معكوسة )
 - 7ملكي  +اكسر منها قطعة ( معكوسة ) .
 - 8يقصد ( معكوسة )  +ذكر العزال
 - 9من اجزاء ريش الطيور  +حرف مكرر
 - 10افاضلهم  +عكس يجزع
 - 11دولة آسيوية  +فرحان
 - 12شاعر اشتهر بالزهد ( معكوسة )
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أفقي

 - 1امرأة اشتهرت بحدة نظرها .
 - 2ينصت  +ثلثا بيوض &&&  +يشربه الناس
 - 3اسم علم مذكر  +الرهن ( مبعثرة ) .
 - 4ثلثا برمائي  +ايليا ( مبعثرة )
 - 5خرج املاء من االرض  +تخصص علمي  +طفرت
 - 6خزورات ( مبعثرة )  +سويعة ( مبعثرة )
 - 7ارومها ( معكوسة )  +جمع أمل
 - 8معاهدة ( مبعثرة )
 - 9افعى  +اسم علم مذكر ( معكوسة )
 - 10طريقة صوفية ( معكوسة )  +عكس سهل
 - 11دولة افريقية
 - 12امير الصعاليك في اجلاهلية

 إمنا أم��رك بالتوبة ليطهرك من التدنيس
ويكس��وك أوص��اف التقدي��س  .فان��ف من
أوصاف��ك اللئيمة الذميمة  .وختلق بأوصافه
احلميدة اجمليدة الكرمية .
 م��ن أش��هده احل��ق كس��وف الذن��وب
هجرها .
 ش��رط الق��وم يف التوبة اهلج��ران إلخوان
املعاص��ي فاهج��ر قب��ل ذل��ك ألخالق��ك  .فهو
أرضى خلالقك .

ً
تسمية يف العامل
هل تعلم  :أكثر األمساء
هو حممد . Mohammad
هل تعلم  :حجم عينيك اآلن هو نفس حجمها
عند والدتك  ،فالعيون ال تنمو بعكس
األنف واألذن .
هل تعلم  :الذين يتحدثون اإلجنليزية يف
الصني أكثر من سكان الواليات املتحدة
األمريكية .
هل تعلم  :جمموع البحريات املوجودة يف
كندا وحدها يزيد عن عدد البحريات
املوجودة يف مجيع دول العامل جمتمعة .

قربوا االلة احلاسبه وابدأو معي يف اخلطوات:
اضربوا عدد اخوانكم يف ()2االوالد.
إذا مل يكن لديكم اخوان جتاهلوا هذه الفقرة
اضيفوا 3
اضربوا اجملموع يف 5
أضيفوا عدد اخواتكم
إذا مل يكن لديكم اخوات جتاهلواهذه الفقره
اضربوا الناتج يف 10
اضيفوا عدد اجدداكم اإلحياء
إذا مل يكن لديكم اجداد جتاهلوا هذه الفقرة
أطرح 150
االن اكتب الناجتواملكون من ثالثة أرقام والحظ
 )1العدد األول من اليمني هو عددأجدادك...صح؟
 )2العدد االوسط هو عدد أخواتك...صح؟
 )3العدد الثالث هوعدد أخوانك...صح؟

يف الدنيا
جس��ر مائي مدهش مي��ر فوق
نهر يف أملانيا
ً
غريبا أو غري
ال يعرف اإلنسان أي مستحيل مهما بدا
ً
ً
مائيا فوق املاء لعبور
جسرا
منطقي حتى لو كان
السفن!!:
فما تشاهدونه يف األعلى هو صورة حقيقية جلسر
ماجديبورغ املائي يف أملانيا ،وهو أحد أغرب جسور العامل
ألنه مصمم لعبور السفن فوق نهر ألب يف أملانيا!
يبلغ طول هذا املمر املائي  918مرت وعرضه  43مرت ،ويربط
بني قناتي ألب ـ هافل وميتيالند يف أملانيا.
كانت قناتي ألب ـ هافل وميتيالند متصلتني مبمر مائي
قديم متر من خالله السفن عرب نهر ألب ملسافة  12كيلومرت،
وكان هلذا املمر مشكلة مزعجة هي اخنفاض منسوب
ً
حوضا لرفع وخفض السفن
املياه يف نهر ألب ما كان يتطلب
عند انتقاهلا من وإىل نهر ألب ،وكانت هذه العملية تطلب
ً
ً
وجهدا كبريين لذا حبث املهندسون عن طرق أخرى
وقتا
لربط القناتني مع بعض فكانت الفكرة هي جسر مير
فوق النهر!!
ً
املثري أن املشروع ليس حديثا بل بدأ العمل فيه يف ثالثينات
القرن املاضي ،ثم توقف بسبب احلرب العاملية الثانية
وبعدها بسبب تقسيم أملانيا حتى عاد العمل فيه عام ،1997
ليكتمل بناؤه ويتم افتتاحه ملرور السفن بعد  6سنوات يف
عام .2003
تكلف اجلسر الذي نشاهده يف الصور  727مليون دوالر
واحتاج حوض القناة لـ  24،000طن من الفوالذ و68،000
مرت مكعب من األمسنت .ولتتخيلوا حجم هذا اإلجناز
اهلندسي تصوروا أن هذا اجلسر حيمل  134ألف طن من
املاء ليكون ً
قادرا على رفع السفن الكبرية!!
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حبوث ودراسات

 حسن منديل حسن.د.أ

 يتجه البحث املعاصر يف إعجاز القرآن إىل ختطئة املنهج الذي يرى امكانية حتديد وجوه:اخلالصة
ً
أيضا إىل إطالق هذه الوجوه
 ويتجه. والسيما يف بالغة القرآن ونظمه املتفرد،اإلعجاز والوقوف عليها
ّ
ُ
 لقد حاولت إمجال جل ما ذكره العلماء عرب.حبسب األرضيات املعرفية لكل باحث ويف كل عصر
 يف كل قسم منها معجزات،التاريخ اإلسالمي من وجوه اإلعجاز وجعلتها على ثالثة أقسام رئيسة
ُ
اقرتحت
 ثم. واإلعجاز يف جوانب أخرى، واإلعجاز املضموني، اإلعجاز اللغوي:  هي،مطلقة غري متناهية
ً قسما
ً
ً
ّ رأيا ميكن
 تناولته، اإلعجاز الروحي يف القرآن الكريم: رابعا من أقسام اإلعجاز املطلق هو
عده
.مبزيد من البيان واإليضاح

Pantologies into the Quranic Incapacitation
Modern research in the Quranic incapacitation tends to deny the approach that
discerns the possibility limiting the aspects of incapacitation especially in the Quranic
rhetoric and its unique verse. It also heads for releasing these aspects in accordance
with the epistemic backgrounds of every researcher and each age. I have tried to sum up
most of what scientists have observed through the Islamic history about the aspects of
incapacitation، categorizing it into three divisions، each containing absolute non-finite
miracles، these are: linguistic incapacitation، semantic incapacitation and other aspects
of incapacitation. Finally، I suggested a fourth category of absolute incapacitation، that
.is the spiritual incapacitation of the Glorious Quran
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
املقدمة :
ُ
احلم��د هلل ّ
رب العامل�ين  ،والص�لاة والس�لام عل��ى ّ
نبينا حمم��د وعلى آل��ه الطيبني
ً
ً
الطاهرين وصحبه املنتجبني ،وسلم تسليما كثريا  .وبعد .
فقد بعث اهلل نبيه الكريم ّ
وأيده باحلجج والرباهني واملعجزات املادية ،والروحية ،وأجرى على
يده صلى اهلل عليه وآله وس��لم خوارق كمجيء الشجرة ورجوعها مكانها ،وسقي الكثري
واطعامه��م من املاء القليل والزاد اليس�ير ،وم��ا ُتنوقل يف الكتب من كالم الذئب وانش��قاق
القم��ر ،وحن�ين اجلذع إليه عندم��ا ّ
حتول عنه إىل املن�بر ،وما إىل ذلك من املعج��زات املادية اليت
ً
فضال عن معجزة اإلس��راء واملعراج ال�تي كثر حوهلا اللغط من أعداء اإلس�لام.
به��رت العق��ول،
َّ
ّ
احلس��ية الوقتية اليت
إال أن��ه صلى اهلل عليه وآله وس��لم مل يتحد الع��رب بهذه املعجزات املادية
تصعب تصديقها مبعزل عن اإلميان .وإنمّ ا ّ
حتداهم بالقرآن الكريم ،املعجزة العقلية الباقية،
إذ كانت ّ
أخص معجزاته ألسباب سنشري إليها.

واملعج��زة هي  (( :أم ٌر ٌ
خارق للع��ادة ،مقرون بالتحدي،
سامل عن املعارضة ،وهي إ ّما ّ
حسية وا ّما عقلية ))(.)2
لق��د أوج��ب العلماء  -رمحهم اهلل – على كل مس��لم
ذي عقل دراس��ة اعجاز القرآن والوقوف عليه .وقد ّ
عد
بعضه��م التهاون يف ذلك خيانة من��ه لعقله ودينه(.)3
ويبدو ان هذا أحد أس��باب كثرة الدراس��ات واملؤلفات
القرآنية ،والسيما يف اإلعجاز حبيث يصعب حصرها،
إذ بدأت يف عهد مبكر إىل يومنا هذا( .)4إال أن السبب
الرئيس هو انبهار العلماء هلذه احلادثة الكربى والنبأ
العظي��م يف تاريخ البش��رية ،وحماولة دراس��ة تأثريها
العجي��ب على الن��اس ،ونفي الش��به عنها ال�تي أثارها
ً
فضال عن أس��باب أخرى لي��س هذا مكان
امللح��دون،
ذكرها(.)5
وجوه اإلعجاز  (( :هي األمور اليت اش��تمل عليها القرآن
الكريم وتدل على أنه من عند اهلل تعاىل ،وليس من
استطاعة أحد من اإلنس واجلن أن يأتي مبثله (.)))6
إن أكثر القدماء ومن تبعهم من املتأخرين واملعاصرين.
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حاول��وا حصر وجوه اإلعجاز بعدد حم��دود ،أو يف وجه
واحد كبالغ��ة القرآن ونظم��ه أو اخب��اره باملغيبات
او بالصرف��ة وغري ذلك .فأبو احلس��ن ُّ
الرماني ( 386هـ)
ي��رى وجوه اإلعجاز تظهر يف س��بع جهات منها البالغة
وحتتها عشرة أقسام َّ
فصل احلديث عنها( .)7والقرطيب
( 671هـ) ذكر عشرة وجوه أكثرها بالغية( ،)8وأبو
احلسن املاوردي الشافعي ( 450هـ) ذكر عشرين ً
وجها
( .)9والزركش��ي ( 794هـ) ذكر أحد عشر ً
وجها (،)10
والف�يروز أبادي ( 817ه��ـ) ذكر اثين عش��ر ً
وجها(،)11
والسيوطي ( 911هـ) يف اإلتقان ذكر وجوها كثرية
ً
ً
كبريا
كتابا
وآراء العلماء يف اإلعجاز( ،)12وقد أفرد
بسط فيه احلديث عن وجوه اإلعجاز ،وقد بلغت عنده
ً
وجه��ا ،جعلها كاألمه��ات لكل ما
مخس��ة وثالثني
يتعل��ق به��ا ،وق��ال (( :والص��واب أن��ه ال نهاي��ة لوجوه
اعجازه))(.)13
ومن املعاصرين األس��تاذ حممد الزرقاني ،ذكر أربعة
عشر ً
وجها ( ،)14واألستاذ حممد أبو زهرة بلغت

الوج��وه عن��ده املائ��ة ( .)15واألس��تاذ مصطفى صادق
الرافعي يف كتابه ( :إعجاز القرآن والبالغة النبوية) ،
ً
وجوها أكثرها بالغي��ة .وكذلك الدكتور
ذك��ر
عمر املالحويش يف كتابه( :تطور الدراس��ات إعجاز
القرآن وأثرها يف البالغة  .والدكتور حممد عبد اهلل
دراز أمجل وجوه اإلعجاز يف ثالثة :اللغوي  ،والعلمي ،
واإلصالحي اإلجتماعي( ،)16وآخرهم الش��يخ األستاذ
أمحد خلف اهلل ذكر مئات الوجوه ،جعلها على أقسام،
ً
مشوال وأعمق دقه(.)17
وكان كتابه اكثر
ّ
إن أكث��ر الوج��وه اليت ذك��رت متداخل��ة بعضها يف
بع��ض ،وإن بعضها يدخل يف خواص القرآن الكريم
وفضائله وعلومه ،ال يف إعجازه .واملالحظ أن ُج ّل هذه
الوجوه تتعلق ببالغة القرآن وبيانه ،حتى ُع ّد اإلعجاز
ً
فرعا من علوم البالغة العربية كما سنرى.
هذا وميكن إمجال الوجوه على ثالثة أقس��ام رئيسة
يف كل قسم منها معجزات مطلقة غري متناهية :
القسم األول  :اإلعجاز اللغوي  :مبستوياته املختلفة :
الرتكي�بي والص��ريف( )18والصوت��ي( )19والبيان��ي
والداللي والكتابي( ،)20وق��د أوىل القدامى ذلك ّ
جل
ً
ً
عنايتهم فخلفوا ً
زاخرا مل يشهد له التاريخ
كبريا
تراثا
ً
مثيال يف مجيع األمم ،على الرغم من َّ
أن هذا القسم من
ّ
اإلعجاز ّ
التحدي ،موجه للعرب دون غريهم ،مما
خاص
ً
جعل املسلمني من غري العرب يبذلون جهودا متواصلة
لتعلم لغة العرب ودراستها دراسة دقيقة شاملة ،حتى
نبغ بها كثري منهم.
وقب��ل أن نوجز أه��م الدراس��ات واآلراء يف ه��ذا اجلانب
الذي يتعل��ق باللغة نبينّ  ،لمِ َ كانت معجزة الرس��ول
ً
ً
ً
وق��وال
ملفوظ��ا ،
كالم��ا
صل��ى اهلل علي��ه وس��لم
ً
حمفوظ��ا مع أن اهلل تع��اىل قادر على كل ش��يء ،ما
نعل��م وم��ا ال نعل��م ،أال حتداه��م بآلة غريب��ة عجيبة ،
كما ه��م اليوم أهل التكنولوجي��ا والعلوم احلديثة
ّ
وتصدهم عن املعجزة اللغوية،
تبهره��م التكنولوجيا
ذلك أن اإلنسان مهما بلغ من معجزات تكنولوجية إال
أنها وقتية ،تفق��د أهميتها مع تقدم الزمن كما رأينا
ً
كث�يرا من األجهزة اليت نس��تخدمها الي��وم اليت أحدثت
ً
تغيريا يف حياة اإلنسان .

ي��رى كثري م��ن العلم��اء أن اهلل تعاىل ّ
حتدى البش��ر
ّ
وخاص��ة الع��رب مبا كان��وا حيس��نون ويتفوقون به
آن��ذاك ،وهو ما كان يش��يع يف عصرهم كش��يوع
الس��حر يف عصر النيب موس��ى عليه الس�لام ،وانتشار
الط��ب يف عص��ر عيس��ى علي��ه الس�لام ،فج��اءت
معجزاتهما تناسب ما يشيع وينتشر آنذاك(. )21
يص��ف اجلاحظ الع��رب زمن البعث��ة النبوي��ة بقوله :
وأحس��نها عندهم ّ
ُ
ُ
وأجلها
أغل��ب األمور عليهم
((كان
ْ
َ
يف صدورهمُ ،ح ْس َن البيان ،ونظ َم ضروب الكالم ،مع
علمهم له ،وأنفرادهم به ،فحني استحكمت لفهمهم
ُ
وكثر شعراؤهم ،وفاق الناس
وش��اعت البالغة منهم،
ّ
خطباؤه��م ،بعثه اهلل عز وج��ل ،فتحداهم مبا كانوا
ّ
يش��كون أنهم يقدرون عل��ى أكثر منه ،فلم يزل
ال
ْ
َ
ِّ
يقرعه��م بعجزه��م وينتقصه��م عل��ى نقصهم ،حتى
ينّ
ِّ
وعوامه��م كما تب ألقويائهم
تبني ذلك لضعفائهم
وخواصهم))(.)22
واملتتب��ع كتب فقه اللغة وتاري��خ اللغات اجلزرية ،ال
ّ
الربانية والتدخل اإلهلي يف تطور
يش��ك يف احلكمة
ه��ذه اللغ��ات ّ
وتفرعه��ا ،لتبل��غ ذروتها ل��دى العرب يف
عصر نزول القرآن .
يص��ف القامسي ذل��ك العص��ر بقول��ه (( :لقد كان
العرب يف عصر نزول القرآن ،فرسان الكالم ،وأساتذة
فنون الق��ول ،وقد ُخ ّص��وا يف البالغ��ة واحلكم ما مل
يخُ ص به غريهم من األمم ،وأوتوا من ذرابة اللس��ان ،ما
مل َ
يؤت إنس��ان ،ومن فصل اخلطاب ما يأخذ باأللباب،
ً
طبع��ا وخلقة ،وفيهم غريزة ّ
وقوة،
جعل اهلل هلم ذلك
يأت��ون منه عل��ى البديه��ة بالعج��ب ،ويدل��ون به إىل
ً
بديه��ا يف املقام��ات ،وش��يد
كل س��بب  ،فيخطب��ون
اخلطب ،ويرجتزون به بني الطعن والضرب ،وميدحون
ويقدحون ،ويتوسلون ويتوصلون ويرفعون ويضعون
فيأتون بالس��حر احلالل ،ويطوقون من أوصافهم أمجل
م��ن مس��ط الألل��ي ،فيتخ��ذ ع��ون األلب��اب ،ويذللون
الصعابُ ،
ِّ
وي ْذهبون األحنّ ،
وجيرئون
ويهيجون الدفن،
اجلبان ،ويسطون يد اجلعد البنان ويصيرّ ون الناقص
ً
ً
خامال )) (.)23
كامال ،ويرتكون البنيه
يبينّ لنا هذا النص أهمية اللغة يف حياة اإلنسان،
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والس��يما العربي يف عصر نزول القرآن .ويف توجهاته
وتفك�يره وقوته وضعفه وخوفه وش��جاعته وهمته
وانتكاس��ه وغري ذلك مما يتعلق باإلنس��ان خليفة
اهلل تعاىل يف األرض .
لق��د أثبتت الدراس��ات احلديث��ة والس��يما الغربية أن
اللغة ت��وازي الوج��ود .ويرى الفالس��فة املس��لمون أن
األلفاظ تقابل األش��ياء وتساويها( .)24وإن قول الشيء
هو اجنازه (. )25
إن أهمي��ة اللغة تتضح م��ن خالل العناية الواس��ع بها
يف النهض��ة الغربي��ة احلديثة حبيث يصع��ب احصاء
دراس��اتهم اللغوي��ة املعاص��رة وتنوعه��ا ،وعالقته��ا
بالعل��وم األخ��رى ،اذ تع��ادل عش��رات األضع��اف مم��ا
كتبوا يف كل العصور( .)26ويرى الفالسفة أن أهم
املشكالت اليت تواجههم هي اللغة (. )27
كان لس��ماع الق��رآن الكري��م األثر البال��غ يف قبول
الع��رب اإلس�لام واعتناقه��م إي��اه ،كاس�لام عم��ر
رضي اهلل عنه س��اعة مساع��ه أخته وه��ي تتلو آيات
م��ن الق��رآن الكري��م ،وكان ُ
قبل يري��د البطش بها
وبزوجها إلسالمهما ،وكس��جود اإلعرابي حني مسع
ً
خملوقا ال يقدر على مثل
آية كرمية فقال  :أشهد أن
تراثا هائالً
غريبا أن جن��د ً
ً
ه��ذا الكالم ( .)28فلي��س
م��ن الدراس��ات اللغوي��ة اليت ق��ام بها املس��لمون عناية
ً
وانبهارا بلغته الكرمية فشرعوا
بكتابهم الكريم،
ّ
يبحثون عن إعجازه يف لغته وبالغته قبل كل شيء ،
حت��ى ُع ّد درس اإلعج��از القرآني ً
فرعا م��ن فروع علم
البالغ��ة ( .)29ثم اتفقوا على أن وجه اإلعجاز هو نظم
الق��رآن الكري��م وطريقة تأليف كلم��ه على حنو
خ��اص ( ،)30حت��ى اكتملت هذه الفك��رة على يد
اإلمام عبد القاهر اجلرجاني(.)31الذي ّ
عرف النظم بأنه
ً
ش��يئا غري توخي معاني النحو واحكامه فيما
((ليس
بني الكلم ))( .)32ولسنا حباجة إىل ذكر تفصيالت
ً
ً
وحديثا
قدميا
النظرية  ،وآراءه لكثرة ما كتبوا عنه
ً
موضوعا ال حيتمل املزيد.
حتى عاد
ثم بقي��ت النظرية كم��ا هي يف كت��ب الالحقني،
مل جن��د اضافه تذك��ر إال اعادة ما قال��ه اجلرجاني او
ترتي��ب كتابيه  :دالئل اإلعجاز وأس��رار البالغة  ،أو
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اختصارهما (.)33
فاإلعج��از لي��س باأللف��اظ املف��ردة وال يف تركي��ب
احلركات والسكنات ،وال يف املقاطع والفواصل وال
يف اإلس��تعارة وال يف غري��ب القرآن امنا هو يف النظم،
ولي��س النظم يف ّ
ضم الش��يء إىل الش��يء كيف جاء
واتفق ولكنه تناسق دالالت األلفاظ وتالقي معانيها
على الوجه ال��ذي يقتضيه العقل ،ف��ادراك العالقات
ً
ً
معينا ي��ؤدي إىل معنى
نظم��ا
ب�ين األلف��اظ ونظمها
مع�ين حبيث لو تغيرّ النظم لتغ�ّي�رّ املعنى ،وال فصاحة
يف اللف��ظ إال وه��ي موصولة بغريه��ا ومعلقة معناها
مبعنى ما يليها (. )34
هك��ذا أوىل مجه��ور علمائن��ا نظرية النظ��م عناية
ً
كثريا
كبرية ،وحتمس��وا هلا مم��ا جعلهم يهمل��ون
م��ن اجلوانب األخ��رى من وج��وه اإلعج��از القرآني غري
ً
فضال عن التساؤالت اليت مل جتب عليها هذه
املتناهية،
ّ
النظري��ة منها ،عم��وم التحدي القرآن��ي  ،إذ مل يكن
التحدي ّ
موجها للعرب أهل الفصاحة وامنا لعامة البشر
م��ن عرب وغريهم من األمم باختالف لغاتهم ومبختلف
العص��ور .وإذا كان األم��ر كذلك كي��ف ُيدرك َم ْن
ال ِع َ
ّ
املتفرد وبالغته
لم له بالعربي��ة اعجازه يف نظمه
العالية ،والسيما أن علماء العربية ّ
قرروا أن يف القرآن
الكري��م الفصيح واألفصح وليس ما فيه أرفع درجات
الفصاح��ة ،يدلن��ا على ذل��ك ُّ
رد النحاة بع��ض قراءاته
ّ
اليت ّ
أقرها الرس��ول صلى اهلل عليه وس��لم ،ألنها شذت
ع��ن مقاييس الفصاحة اليت اس��تنبطوها م��ن العربية
نفس��ها ( ،)35حنو من ق��رأ ((واألرحام)) بالرفع والنصب
واجلر(.)36
ّ
إن ((القرآن ليس معجزة موقوفة بالفرتة اليت نزل فيها،
وال حمص��ورة يف القوم الذي��ن دعوا إىل ه��ذا التحدي،
وإمن��ا القرآن معجزة قائمة عل��ى الزمن كله ،وعلى
ً
مجيعا يف أجياهلم املتعاقبة)) (.)37
الناس
((إن التحدي عام يف اإلتيان مبثل هذا القرآن بأية لغة
تريدون وس�ترون أن هذا القرآن سيظل املعجز املمتنع
ع��ن التقليد عل��ى مجي��ع املخلوقات ،فاعج��ازه جامع
بني بالغت��ه واس��لوبه وروعة نظمه ومس��و طبيعته

وبني ما احتواه من املبادئ واألس��س … وبني تاثريه يف
السامعني  ،وروحانيته القوية النافذة … )) (. )38
إن الرتكيز على الوجوه البيانية واللغوية دون غريها
أم��ر يرفضه العق��ل ،وقد نبّ��ه إىل ذلك ابن ح��زم (.)39
وناق��ش استش��هادهم بآي��ات من الذك��ر احلكيم ال
ّ
تط��رد يف مجيع القرآن يف ضوء نظرية النظم ،فرفض
مقولته��م بأنه معجز كون��ه يف أعلى مراتب البالغة.
ويبدو أن مذهبه الديين أو السياسي (الظاهري) كان
وراء قول��ه هذا  ،والس��يما أن املعتزلة واألش��اعرة تبنوا
فكرة النظ��م واإلعجاز اللغوي وهؤالء ال يتفقون مع
املذهب الظاه��ري ،وكان أكثره��م لغوييون وحناة
وأدب��اء كاجلاحظ والف��راء وأبي عبي��دة وابن قتيبة
والرماني واخلطابي والباقالني واجلرجاني وغريهم.
لق��د تنبه كثري م��ن املعاصرين إىل ذل��ك فاجتهوا إىل
ً
ً
كثريا
قليال أو
البحث عن وجوه أخرى لإلعجاز ،تبتعد
عن نظرية اجلرجاني ،يقول األستاذ أمحد خلف اهلل:
((إن التح��دي القرآن��ي ال يعين كما يذه��ب اجلهلة،
أنه بضعة دراسات كالسيكية يف البالغة واألدب
جيرته��ا م��ن ال يفهمه��ا ويلوكه��ا م��ن ال يهضمه��ا
فيتش��نج صاحبها على دراس��ات سطحية ال تستوعب
ً
ش��يئا وال تصل��ح لتجليت��ه على
م��ن ش��ؤون التحدي
الصعيد اإلسالمي وال على الصعيد العاملي ،وقد فشل
ً
فشال ً
تاما يف تبليغ التحدي للعاملني)) (.)40
أصحابها
ً
ثانيا  :اعجاز املضمون :
ثـمة اجتاه يقصر االعجاز عل��ى املضامني الفكرية
املطلقة الصحة ،اليت لو نقلت إىل لغة أخرى لكان يف
نطقها وقع مثل وقعه يف العربية (.)41
يقول أح��د الباحث�ين(( :جوه��ر اإلعجاز فيم��ا اعتقد
مضم��ون فك��ري ال متن��ا ٍه يف املعياري��ة مع�ّب�رّ ع��ن
احلقائ��ق املطلق��ة ومص��اغ بأرف��ع األس��اليب بلس��ان
عرب��ي مب�ين)) ( .)42والذين يذهبون إىل ه��ذا اإلجتاه
ال يقف��ون علي��ه دون غريه من وج��وه اإلعجاز األخرى
والس��يما النظم ،وإمنا يقولون  :بنظمه ومبضمونه،
أي بلفظه ومعناهّ ،أما لفظه فإعجازه موجه إىل العرب
أهل البالغ��ة ،وأما مضمونه فلعموم البش��ر من عرب
وغري عرب ومبختلف العص��ور .أو كما قالوا  :معجز

ّ
وكأن األلفاظ
مبعانيه املؤتلفة مع ألفاظه املؤاخية هلا
قطعت هلا وسويت على حجمها (.)43
قال الس��لطان ّ
اخلط��اب ( 533()44هـ) يف رس��الة له يف
إعجاز القرآن :
إن إعج��از الق��رآن لي��س م��ن حي��ث بالغ��ة األس��لوب
وجزال��ة األلفاظ ووجازة الكالم ب��ل اعجازه من حيث
ً
أيضا  .وإذا كان اإلعجاز من ناحية األس��لوب
املعن��ى
والكلم��ات مل يق��م حج��ة عل��ى العج��م ألن��ه أن��زل
باللسان العربي ،وإمنا بعث الرسول لكافة الناس من
عرب وعجم(.)45
وال��ذي أراه أن إعج��از املضم��ون يقتص��ر عل��ى َع ّ
��د
ً
معجزا مع أن الظاهر من القرآن
الق��رآن الكريم كله
الكريم أن التحدي بعش��ر سور أو س��ورة واحدة أقلها
ثالث آيات وهي سورة الكوثر.
فإن إعجازها لديهم إعجاز سورة البقرة (.)46
أم��ا املعاص��رون ف�يرون (( :أن كل ق��ول قرآن��ي  ،ولو
ً
ً
واحدا يف موضعه م��ن القرآن فهو معجز ال
حرف��ا
كان
يستطيع أن يأتي مبثله البشر))(.)47
ف��إذا كان القرآن ((قد أعجز العرب ببيانه فقد أعجز
الناس أمجعني مبعانيه وشرائعه وما أشتمل عليه من
ً
عل��وم))( .)48وإذا كان اإلعج��از اللغوي ّ
موجها
خاص ًا
للعرب ّ
فإن اإلعجاز باملضمون عام ،للعرب وغريهم من
ّ
يصح أن يتحدى اهلل تع��اىل العجم بلغة ال
األم��م ،فال
يعرفونها  ،وإن أوجب اإلس�لام تعل��م العربية على من
يدخل اإلسالم من غري العرب.
أما أه��م املضامني املعجزة يف القرآن الكريم فنذكر
منها:
التشريع احملكم الذي أشتمل عليه القرآن الكريم،
ال ميك��ن أن يص��در إال م��ن عن��د اهلل تع��اىل ،وليس
مبق��دور انس��ان أ ّم��ي ال يق��رأ وال يكت��ب يف بل��د
أم��ي .وق��د أثبت��ت الدراس��ات احلديث��ة أن األح��كام
الش��رعية اليت وردت يف الق��رآن الكريم هي األصلح
من غريها يف تنظيم ش��ؤون احلي��اة والعالقات العامة
ونش��ر العدالة .وق��د كتب األس��تاذ حممد أب��و زهرة
ً
حبثاُ ،ترجم إىل الفرنس��ية واإلجنليزي��ة ،قال فيه :أن
األوروبي�ين وه��م املتقدمون يف علم القان��ون يرون أن
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العقل البش��ري مل يص��ل إىل خري مم��ا ورد يف القرآن
الكري��م يف قانون املرياث (ّ .)49
وعد الدكتور حممد
ٌ
وكث�ير م��ن الباحثني ناحي��ة اإلعجاز
عب��د اهلل دراز
اإلصالح��ي التهذييب االجتماعي أح��د نواحي اإلعجاز
الثالثة اليت ّ
عدها وجوه اإلعجاز القرآني (. )50
ـ اإلعج��از العلم��ي  ،أو العلوم الكونية اليت أش��تمل
عليه��ا الق��رآن الكري��م ،واحلقائق العلمي��ة اليت مل
تكن معروفة يف عصر النيب صلى اهلل عليه وس��لم ،
يطول ش��رحها ويش��ق حصرها ( ،)51والسيما العلوم
الكوني��ة ،ففي تفاصيلها م��ن الدقة واخلفاء ما يعلو
عل��ى إفهام العامة واخلاص��ة ،منها ما عرف بعد أكثر
من ألف س��نة ،ومنها ما مل يعرف حتى اآلن ،على الرغم
من أنه كتاب دي��ن وهداية ال كتاب علم يف العلوم
الكونية أو اهلندسية أو الطبية وغريها .فقد
كان للق��رآن الكري��م وكذل��ك للحدي��ث النبوي
الش��ريف األثر الكب�ير يف تطور الدراس��ات العلمية
والفكري��ة والتوص��ل إىل اكتش��افات مهم��ة ،فإن
ً
كثريا من الكتب الفكرية والعلمية والفلس��فية
ً
انطالقا من آية كرمية أو حديث شريف
وغريها ألفت
ً
ُ
وتصب يف جمرى تطور العلوم
أبوابا للتفكري،
تفت��ح
ونشرها .
ـ وغ�ير ذلك من املضامني املعج��زة يف القرآن الكريم
اليت يطول ذكرها وهو ما ينايف هدفنا يف البحث منها
النبوءة الغيبية واإلخبار عن األمور املاضية واملستقبلية
اليت وقعت كما ذكر القرآن الكريم  ،وما تضمنه
من احلجج والرباهني واجلدل والعقل)52(.
ً
ثالثا  :وجوه أخرى :
ثـمة وجوه لإلعجاز القرآني كثرية ذكرها العلماء
متفرقة ال تدخل حتت القسمني السابقني منها :
الص َ
ـ َّ
رف ُة  :ذهب أبو اس��حق النظ��ام كبري املعتزلة يف
عص��ره ،أن اهلل تعاىل قد ص��رف العرب عن معارضته،
وس��لب عقوهلم م��ع ّ
ّ
وش��دة احلاجة إىل
توف��ر الدواعي
التح��دي ( .)53وال يكاد ٌ
أح��د ممن ُعين باإلعجاز منذ
ّ
عص��ر النظ��ام إال ّ
وس��فه صاحبه ،ذلك أن
رد هذا الرأي
اإلعجاز واحلالة هذ ِه س��يكون يف املن��ع ال يف القرآن
نفس��ه .واحلق إنهم أس��اؤوا فهم النظام ّ
فإنه يقصد أن
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املخل��وق ال ميكنه حت��دي خالقه ،خال��ق العقول اليت
ُتدرك اإلعجاز ،خالق ّ
كل ش��يء ،والسموات واألرض
مطويات بيمينه ،فكيف يتحدى خملوق خالقه !؟.
ـ املتش��ابه  :يرى الدكتور حممد ش��حرور أن اإلعجاز
ّ
والتحدي ،إمنا وقع يف اآليات املتش��ابهات اليت
القرآني
ختضع للتأويل على ّ
مر العصور ،ذلك أن التش��ابه هو
ّ
ثب��ات ّ
النص وحرك��ة احملتوى .وق��د مت إن��زال القرآن
ً
متش��ابها عن قصد ،وكان النيب صلى اهلل عليه وآله
ً
ً
أيض��ا مما يدل
ممتنعا ع��ن التأويل عن قصد
وس��لم
ّ
على أن القرآن الكريم يؤول وال ّ
يفسر (.)54
ـ اإلعج��از الع��ددي  :لق��د كش��ف البح��ث املعاص��ر
معج��زات عددي��ة يف الق��رآن الكري��م ،باس��تخدام
العملي��ات الرياضي��ة واإلحصائي��ة ،مس��تفيدين من
التط��ور املعاص��ر لألجه��زة اإللكرتوني��ة .فوج��دوا
ً
ارتباطا ب�ين عدد مرات ذكر اللف��ظ وبني ما يقابله
من األلفاظ األخ��رى ،وقد أصدر الدكت��ور عبد الرزاق
ً
كتاب��ا (ّ )55
وض��ح فيه الت��وازن الع��ددي بني
نوف��ل
ّ
األلف��اظ القرآنية ،فالحظ أن األلفاظ تتس��اوى أرقامها
اإلحصائي��ة عند ّ
عدها يف القرآن الكريم مثل الدنيا
واآلخ��رة ،فقد ُذك��ر كل من اللفظ�ين مئة ومخس
عشرة مرة ،والشيطان واملالئكة مثاني وستون مرة،
وامل��وت واحلي��اة مئة ومخ��س وأربعون ّ
م��رة وهكذا.
ً
اعجازا يف العدد تسعة عشر(،)56
وبعضهم كش��ف
ً
وبعضهم كش��ف توازنا بني عدد كلمات وعبارات
اآلذان وب�ين عدد الركع��ات والس��جدات يف الصالة
ً
فض�لا عن علم احلروف الذي ّ
خص به اهلل عباده
(.)57
الصاحلني والذي يعتمد حساب اجلمل (.)58
ـ املثلي��ة  :ي��رى الدكتور عبد احللي��م حممود إعجاز
ً
كامن��ا يف املثلية ،واملثلي��ة ال ختتص جبانب
الق��رآن
دون جان��ب ،وإمن��ا تع��م مجي��ع النواحي ،ق��ال بعد أن
ً
ناقش ّ
كثريا من اآلراء يف مواضع اإلعجاز (( :إمنا
ورد
ه��و نقاش ال يتمش مع الفك��رة القرآنية اليت هي يف
التماثل من مجيع النواحي)) (.)59
ـ دعا سيد قطب أن نبحث عن منبع السحر يف القرآن
الكريم قبل الوجوه اليت ُذكرت ،ذلك أن السحر الذي
قالوا عنه يف نبعه األصل(( ،إن هذا إال سحر يؤثر))(.)60

ً
ً
مستقال جبوهره
عنصرا
لنجد اجلمال الفين اخلالص
( . )61وقد عرض الدكتور صبحي الصاحل جهود
املعاصرين يف ذلك ،وكشف عن اإلعجاز القرآني
املتمثل يف نغم القرآن الكريم وإيقاعه (. )62
ً
فض�لا عن وج��وه أخرى كث�يرة ذكره��ا العلماء،
ـ
يصع��ب ذكره��ا أو تتبعه��ا يف ه��ذ ِه العجال��ة ،منها:
وفاؤه حباجات البشر يف كل عصر على وفق ال جند
له نظري يف اصالح كل شيء  ،ومنها اإلخبار بضمائر
القل��وب ال�تي ال يعلمها إال اهلل من غ�ير أن يظهر منهم
بقول أو فع��ل .ومنها نقضه للع��ادة اجلارية يف أنواع
ال��كالم وفنونه املعروف��ة لدى العرب فأت��ى بطريقة
مفردة خارجة عن العادة (. )63
وبعد فإن اإلعجاز القرآني مطلق ال ّ
ُ
حيده علم وال زمن .
غ�ير متنا ٍه فهو ب��كل الوجوه اليت ذكرن��اه  ،واليت مل
نطلع عليها ،بل مل تصل إليها العقول بعد .
املنهج الذي
ختطئة
إن البحث املعاصر يتجه إىل
ِ
ِ
حياول حتديد اإلعجاز يف وجوه حمدودة ،وحيصرها
يف آراء معدودة .بل إعجازه مطلق ُيدرك منه كل
ذي قوة فكرية مبقدار علمه وتوجهه ،وحبسب
األرضيات املعرفية لكل عصر ،ذلك أن النص
القرآني ثابت اللفظ ،متحرك املعاني ،إذ ان املعاني
ال نهائية أما األلفاظ فمحدودة ،ولعل هذا ّ
سر وجود
املتشابه الذي ال يعلمه إال اهلل ّ
وم ْن شاء من عباده
الصاحلني (. )64
يقول الش��يخ أمحد خلف اهلل بعد أن ذكر عش��رات
الوجوه ال�تي ذكرها العلماء(( :وجوه األعجاز القرآني
ال تنحص��ر يف وج��ه دون وج��ه ب��ل إن ّ
كل ّ
متأمل قد
يظهر ل��ه منها م��ا ال يظهر لغريه  ،كذل��ك ال تكون
وج��وه اإلعج��از بدرج��ة واحدة م��ن الوضوح بالنس��بة
ً
ظاهرا يف نظر أحدهم ،
لطالبيها ،وقد يكون بعضها
ولكن��ه خف��ي عل��ى غ�يره )) ( .)65وقـــــ��ال :
((وق��د ي��درك الواح��د ً
وجها ،وي��درك غ�يره املئات من
وج��وه اإلعجاز كم��ا أن أهل كل عص��ر خيتلفون
ع��ن غريهم فيم��ا يدركونه م��ن وج��وه اإلعجاز فقد
ي��درك أه��ل عص��ر م��ا ال يدرك��ه غريه��م يف عصر
آخ��ر ))( )66ويف ه��ذا حكم��ة إهلية لتبق��ى عجائب

الكتاب ال تنقطع ولتبقى النفوس تتشوق إىل املزيد
منها ،لذا ق��ال صلى اهلل عليه وآله وس��لم :ال تنقضي
عجائب��ه ،وال خيل��ق عل��ى كثرة ال�ترداد .ذل��ك أنه
ص��ادر عن اهلل خالق كل األش��ياء املادي��ة والروحية.
ويب��دو أن املنهج الذي اختذه مجه��ور القدامى وكثري
م��ن املعاصري��ن يف حتدي��د وج��وه اإلعج��از ،يفرضه
املنط��ق وطبيع��ة التفك�ير العلم��ي ال�تي حت��اول
حصر األف��كار وتنظيمها ورس��م حدودها إال أن نص
الق��رآن الكري��م ن��ص مطل��ق ال ّ
يط��رد ذل��ك عليه،
ً
قائما ال ينقطع فوق طاقة البش��ر .
وألن حتديه ما زال
يتبني أن ثـمة منهجني يف دراسات اإلعجاز القرآني:
األول :وهو األكثر ،يتجه إىل حصر الوجوه  ،إلدراكهم
ً
ً
موضعا ميكنن��ا الوقوف عليه.
وجه��ا أو
أن لإلعج��از
وإن تع��دد ،فراحوا يبحثون عنه ،وخيتلفون فيه حيناً
ويتفقون ،ويرفضون بعض اآلراء ويرجحون بعضها.
الثان��ي :يتج��ه أصحابه إىل عدم حص��ر وجوه اإلعجاز
وإطالقها كما ّ
بينا (.)67
نظرات يف اإلعجاز :
ً
ً
ميك��ن ّ
عد ه��ذا الرأي قس��ما رابع��ا من أقس��ام وجوه
اإلعجاز السابقة  ،باسم :اإلعجاز الروحي وال يعين هذا
ً
حصرا  ،ولكنه
أن الق��رآن الكريم معجز بهذا الوجه
وجه من وجوه اإلعجاز املطلقة .
بد ْلوي َ
َ
ُ
يدعم ُه
بني الدالء ،فلي رأي يف اإلعجاز
س��أدلو ِ
املنط��ق والعقل وكث�ير من أقوال العلماء الس��ابقني
واملعاصرين :
ّ
إن ّللغة مظهرين أو مرحلتني :
األوىل  :مرحلة (ظاهرة) منطوقة مسموعة ،تتألف من
أصوات ومفردات وتراكيب على وفق قواعد ّ
مطردة،
يفهمها اإلنسان دون عناء الس��تعداده اخللقي لذلك.
وهي وسيلة االتصال بني بين البشر باختالف ألسنتهم
وثقافاتهم ،يع�ّب�رّ ون بها عن أفكارهم وعن حاجاتهم،
وه��ي مرحل��ة متع��ددة األص��وات واألنظم��ة اللغوية
بتعدد لغات العامل .
الثاني��ة  :مرحل��ة (باطنة) غري متعددة تس��بق املرحلة
األوىل ،أو ه��ي خلفه��ا ،ال ُيدركه��ا اإلنس��ان ألنه��ا ال
معان وأفــكار
تتألف من أصوات وتراكيب ،بل هي ٍ
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ُ
خافية تنتقل َ
وسيلة االتصال يف عامل
عرب األثري ،وهي
الغيب ب�ين اهلل وخملوقاته على اختالفهم وكثرتهم.
وقد عبرّ عنها العلماء والسيما املتصوفة من املسلمني
والفالسفة غري املسلمني وعلماء الالهوت بتسميات
خمتلفة منها  :التجلي واالحياء واإلشراق وغريها (.)68
ٌ
مرتبط
من هذه املرحلة يستمد القرآن إعجازه ذلك ّأنه
بها ،أو أنه روح من أمر اهلل حي باق .فالقرآن ٌ
قرآن يف هذه
ٍ
املرحلة (الباطن��ة) من اللغة وبعده��ا ،أنزله اهلل تعاىل
نبي��ه الكريم وأوح��اه إىل قلبهّ ،
عل��ى ّ
ويس��ره على
لس��انه العربي الش��ريف ،بعد أن ّ
قدر الزمان واملكان
لنزول��ه ،حيث بلغ��ت العربية من الق��وة والقدرة على
التعب�ير واإلتس��اع والبالغة درجة عالي��ة بعد عصور
من التطور كما هو مبسوط يف كتب تاريخ اللغات
اجلزرية  ،لتتمكن من التعبري عن القرآن العظيم .
وبذل��ك نقله اهلل س��بحانه إىل مرحلة اللغ��ة املنطوقة
املسموعة بشكلها العربي ليفهمه الناس ولريمحهم
((إنا أنزلناه ً
ب��ه ويعلمهم ما ينفعهم ،قال تعاىل ّ :
قرآنا
ً
عربيا لعلكم تعقلون))(.)69
ّ
خفية يف عامل الغيب ّ
إن املرحلة القبلية للغة ّ
متد لغة
عامل الش��هادة ال يعلمها إال اهلل ومالئكته ومن ش��اء
من عب��اده الصاحلني كاألنبياء واألولي��اء ،ال تعتمد
معان لطيق��ة تدرك يف
األص��وات املس��موعة بل ه��ي ٍ
القل��ب بصم��ت وبوس��ائل أخ��رى وصفه��ا املتصوف��ة
بأنه��ا تنع��دم فيه��ا اللغ��ة ،وهذا ّ
يفس��ر غم��وض لغة
كب��ار املتصوف��ة( .)70من هنا ميكنن��ا فهم علم اهلل
مجي��ع اللغات باختالف األلس��نة وعلمه منطق الطري
واحلي��وان وغريها من املخلوقات ،ويعلمها َم ْن ش��اء من
عباده الصاحلني كتعليمه س��ليمان عليه الس�لام
منطق الطري .
هذ ِه األفكار يدعمها األثر واملنطق والتفكري السليم
مبقدرة اهلل العظي��م لكنها مل ُت ّ
ؤيد بالتجربة املادية
لصعوب��ة ذلك  .وهي ما يضم��ره الناس وما خيتمر يف
عقوهلم من أفكار قبل أن ترتجم إىل أصوات .فكثري
ً
أحيانا يف ّ
حل مش��كلة فن��زداد ً
حرية ،ثم
م��ا نتخبط
ّ
فجأة تأتي فكرة حتل املش��كلة وتزيل االضطراب
واحلريةِ .م َّم جاءت ،وكيف س��نحت؟ ق��د ال نغالي اذا
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ً
ارتباطا ب�ين الغيب مصدر ّ
قلن��ا ّ
أن ّ
كل ش��يء
ثـم��ة
وبني العامل املادي ،وأن الغيب حيفظ اهلل به عاملنا.
ه��ذا االرتباط بني الغيب وبني ظاه��ر القرآن الكريم
هو الذي ّ
مييزه عن املعارضات الش��كلية كحماقات
ِّ
ّ
مس��يلمة حنو (( :إنا أعطيناك اجلواه��ر ،فصل ِّ
لربك
وجاه��ر ،إن ش��انئك ه��و الكاف��ر))( ،)71وغ�ير ذل��ك
م��ن التفاهات واملعارض��ات الش��كلية اللفظية ،اليت
حتاكي املفردات والفواص��ل واإليقاع ،إال أنها ألفاظ
ميتة ،منقطع��ة عن تلك املرحلة الغيبي��ة للغة أو عن
اللوح احملفوظ ،أو روح اهلل  ،واهلل أعلم.
إن األدل��ة على ما نذهب إليه كث�يرة نقلية وعقلية
يدركه��ا من له أدن��ى إميان  ،وس��عة يف العقل .منها
قوله تعاىل (( :أومل يكفهم ّإنا أنزلنا عليك الكتاب
لق��وم
ُيتل��ى عليه��م إن يف ذل��ك لرمح��ة وذك��رى
ِ
يؤمنون ))( .)72وقوله تعاىل (( :قل لئن اجتمعت اإلنس
واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله))
( ، )73وغريها من األدلة النقلية .
إن اجل��ن ال يتكلم��ون كالمن��ا ولي��س خلقتن��ا
خلقتهم ،ألنهم يف ع��امل الغيب  .معنى هذا أن التحدي
ً
أيضا ّ
املوجهة
قائ��م يف املرحلة القبلية للغ��ة والبعدية
لإلنسان يف عامل الشهادة ونقله إىل هذه املرحلة على
ً
رمحة ،ذلك أن
لس��ان الرس��ول صلى اهلل عليه وس��لم
نقله مما يصع��ب ادراكه لوال رمح��ة اهلل ،ليكون
ّ
متلو ًا عليهم فينفعهم وخيرجهم من الظلمات إىل النور .
يقول الباقالني يف ّ
رده على املعتزلة (( :كيف جيوز
التحدي مبثل القرآن وهو عندكم قديم ال مثل له من
كالم اآلدميني وال جيانس كالم املخلوقني؟ قيل له :
َّ
يتح��د النيب صل��ى اهلل عليه وس��لم مبثل الكالم
مل
القائ��م باهلل س��بحانه ،وإمن��ا حتداهم مبث��ل احلروف
املنظوم��ة اليت هي عب��ارة عنه يف براعته��ا وفصاحتها
واختصارها وكثرة معانيها))(.)74
ّ
وج��اء يف اإلتقان قول بعض العلم��اء  :إن التحدي وقع
بال��كالم القدي��م ال��ذي هو صف��ة ال��ذات وأن العرب
كلف��ت يف ذل��ك م��ا ال يط��اق( .)75إن اللغة ليس��ت
موض��ع اإلعج��از إمن��ا هي دلي��ل علي��ه وب��اب إليه ال
ميكن معرفت��ه بدونها تس��تمد اإلعجاز م��ن املرحلة

َ
القبلية للغ��ة ،فالبد أن ُي ْل ِب ْ
الق��رآن بعد نزوله
س اهلل
ُ
ً
ً
أحلى ً
جسدا  ،بهر
نظما ،ويكس��يه أجل
ثوبا وأعلى
العلماء مما جعلهم يتجهون إىل دراس��ة لغته فقالوا أن
وجه إعجازه يف لغته العالية وبالغته املتفردة ونظمه
العجيب .وأهملوا اجلانب القبلي له .
إن ع��زل املرحلتني يف دراس��ة اإلعج��از أو إهمال جانب
ً
نقص��ا ،ألن املرحلتني
منهم��ا جيع��ل ال��درس يعان��ي
تكمالن بعضهم��ا .أي أن إعج��ازه باطنه الذي يدل
علي��ه ظاه��ره وهو لفظ��ه ونظمه وش��كله الناقض
للعادة ،فهو معجز قب��ل نزوله وبعده .وهو موجود قبل
ً
عربي��ا وبعده ،وه��ذا ما اتفق علي��ه العلماء إال
نزول��ه
أنهم اختلفوا أهو خملوق أم قديم غري خملوق(.)76
ي��رى اإلم��ام عب��د القاه��ر اجلرجان��ي واض��ع نظري��ة
النظم والقائل بأن وج��ه إعجاز القرآن بها ال مبفرداته
اللفظية مهما كان شأن هذا اللفظ ( .)77وإن العمدة
يف إدراك البالغة ،الذوق واإلحساس الروحاني(.)78
ف��إذا كان اجلان��ب اللغ��وي والبيان��ي املذك��ور
ً
س��ابقا ميثل اجلان��ب الظاهري املادي احملس��وس املنال
بالتحصيل الدراسي ،فإن هذا اجلانب الذي ندعو إليه،
ّ
يتحصل إال
روحي غري حمس��وس باحلواس املادي��ة وال
ألهل القرآن الذين خصهم اهلل به.
وإذا كان اجلانب اللغوي أوضح جوانب إعجاز القرآن،
ّ
وأخص��ه ألنه موج��ه إىل الع��رب ،فإن اجلان��ب الروحي
خفي  ،عام موجه جلميع البشر من عرب وعجم.
ً
أيض��ا يش��مل معجزات
وه��ذا الوج��ه الروح��ي واس��ع
مطلق��ة ،حيت��اج إىل اهتم��ام الدارس�ين اللغوي�ين
ّ
يكم��ل الدراس��ات اللغوية يف
بع��د اإلميان ب��ه ألنه
القرآن الكريم والس��يما أنه نش��أت هكذا واجتهت
ً
ً
طوي�لا ه��ذا االجت��اه ،وتراثن��ا زاخر مبث��ل هذه
ده��را
الدراس��ات( .)79النقط��اع أصحابه��ا إىل اهلل خملصني
ل��ه الدين ،ال إلغراض دنيوية كالش��هرة أو الرتقية أو
التج��ارة وغري ذلك فإن االرتب��اط بالدنيا يغلق عليهم

ه��ذا اجلانب من الدراس��ة .وهذا ال يع�ني ترك الكالم
كم��ا حيل��و للبع��ض أو باعتماد اخلي��ال واخلرافات
واألساطري ،وإمنا بوضع منهج علمي أكادميي نفسر
ً
كثريا م��ن النصوص الدينية والرتاثية اليت
يف ضوئه
ترفضه��ا املناه��ج الدراس��ية احلديثة لتأثره��ا باملناهج
الغربي��ة املادي��ة ،اليت تتناق��ض مع كثري م��ن اآليات
البينات واألحاديث النبوية الش��ريفة وأق��وال العلماء
يف صف��ة القرآن الكريم ،كقول��ه صلى اهلل عليه
وس��لم (( :لو كان القرآن يف إهاب ،ثم وقع يف النار ملا
ُ
((كتاب
احرتق))( ،)80وقوله صلى اهلل عليه وس��لم :
طر ُف ُ
ٌ
س��بب بينك��م وبينهَ ،
��ه بأيديكم))(، )81
اهلل
وقول��ه صلى اهلل عليه وس��لم  :أن اهلل قال له (( :أنزلتُ
ً
ُ
ً
نائما ويقظان)) ،
يغس��ل ُه املا ُء تقرأه
كتابا ال
عليك
َ
ّ
ّ
وق��ال العلماء  :أن القرآن وق َع بالدال على القديم ،وهو
األلفاظ(.)82
ُ
كالم ّ
نور ذاته
وقال��وا  :أن الق��رآن
رب العامل�ين (( :من ِ
ّ
ُ
ُ
جل ّ
وعز ،وأن القراءة أصوات القراء ونغماتهم))(.)83
َ
ق��رآن ول��و نزعت عن��ه َ
ٌ
أج��از اهلل فيه
لفظ ُه .وق��د
فه��و
ُ
قراءات متعددة .ويف هذا وجه آخر لإلعجاز ُيفس��ر يف
ٍ
ٌ
ّ
ٌ
كتاب واحد يق��رأ بأكثر من قراءة،
ض��وء ما قدمن��ا.
الب��د أنه ف��وق ادراك البش��ر .جاء يف األث��ر ّ
ّ
أن جربائيل
عليه الس�لام ،أخرب النيب صلى اهلل عليه وسلم (( :إن
اهلل يأ ُمُ��ر َك أن تق��رأ أمت��ك القرآن على س��بعة أحرف
فإيمّ ا حرف قرؤا عليه فقد أصابوا))(.)84
ً
وهذا ّ
أيضا على الفرق بني قراءة القرآن الكريم
يدل
اإلمياني��ة وقراءته غ�ير اإلميانية ف��األوىل مرتبطة مبا
خل��ف الكلم��ات واحل��روف به��دي م��ن اهلل .والثانية
ً
أيضا اس��تمرار
ال تتع��دى األصوات واحل��روف .ويدلل
ٌ
معجزت��ه على ّ
مر العص��ور( ،)85فللغة عمق روحي أو
غي�بي ال ُن ْدر ُ
كه ُّ
مي��د القرآن إعجازه وحفظ��ه (( :إنا
ِ
َ
حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون))( ،)86واهلل أعلم ،
هو حسبنا ونعم الوكيل .واحلمد هلل رب العاملني .
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