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كلمة السيد الشيخ الدكتور نهرو الكسنزان الحسيني
لمناسبة الذكرى (  )1484لظهور نور سيد الكائنات وفخرها
سيدنا محمد صلى اهلل تعالى عليه وسلم

يم
بِ ْ
س ِم ا ِ
هلل الرَّ ْح ِ
من الرَّ ِح ِ
احلمد هلل رب العاملني  ،قال وهو أصدق القائلني َ  :ق ْد
هّ
َج ُ
ني  .ي َ ْه ِدي ب ِ ِه اهلل من
َاب ُّم ِب ٌ
الل ن ُورٌ وَ ِكت ٌ
اءكم ِّم َن ِ
السالَم وَيُخْ رِ ُج ُهم ِّم ِن ُّ
ض َوان َ ُه ُ َ
ات
ات َّ َب َع ر ِ ْ
الظلُ َم ِ
س ُبل َّ ِ
يم 
اط ُّم ْ
صرَ ٍ
يه ْم إِلَى ِ
إِلَى النُّور ِ بِإِذْن ِ ِه وَي َ ْه ِد ِ
س َت ِق ٍ
صدق اهلل العظيم .
والسال ُم األَمت َّان األ َ
كمالن على س ِّيدنا ُم َح َّم ٍد
والصال ُة
َّ
ِ
ِ
َ
وكماالت
بحليت ِه النوران َّي ِة
الوصف األ
عظم املُتم ِّيزِ ُ
ِ
ِ
ِ
الصدق
كمال
ن ُُعوت ِ ِه اإلِنسان َّي ِة  ،الَّذي استحقَّ ال َو َ
حي ب ِ
ِ
ِ
حكيم
حصيف
والص ِّديق َّي ِة  ،والَّذي قا َم بالرسال ِة قيا َم
ٍ
ٍ
 ،فكا َن (صلى اهلل تعالى عليه وسلم ) احلكم َة البالغ َة
التوفيقات النوران َّي ِة
بسياج ِم َن
الذي أحاط ُه موال ُه
ِ
ٍ
اإلله َّي ِة .
سيدن َا ُم َح َّمد ٱل َوصــف وَٱل َو ْحيِ
ألَّ ُ
له َّم َ
ٍ
ِ
ص ِّل َعلى َ ِّ ِ
سلِّ ْم
ص
سالَ ِة وَٱحلِ ْك َم ِة وَ َعلى آلِ ِه وَ َ
حــب ِه وَ َ
وَٱلرِّ َ
ِ
ت َسليما ً .
إننا إذ نحتفل ملناسبة مرور (  ) 1484سنة محمديَّة
على ظهور نور اهلل األسنى  ،نور الوجود وسيد وسبب
كل موجود  ،قمر الهداية وكوكب العناية  ،سراج
الرحمة ومنار الهداية  ،سيدنا محمد عليه أفضل
الصلوات وأمت التسليمات  ،ال يسعنا إال أن نزف أحر
التهاني وأجمل التبريكات معطرة بأريج احملبة إلى
أبناء شعبنا العراقي والى جميع املسلمني وغيرهم
في كل أرجاء املعمورة  ،سائلني املولى عز وجل أن يعزَّ
ويحفظ اجلميع ويجعل من هذه الذكرى العظيمة
العطرة بلسما ً شافيا ً جلراحات الشعوب واألمم التي
عانت وما زالت تعاني من القهر والظلم والبؤس
والقنوط حتى وصلت في معاناتها ح َّد الذروة .
كما يعلم اجلميع  ،أَن سيدنا محمدا ً (صلى اهلل

الفضائل والرحمات ،
تعالى عليه وسلم ) جاء برسال ِة
ِ
سلْن َ
ني ، 
َاك إِلاَّ ر َ ْح َم ًة لِّلْ َعالمَ ِ َ
قال تعالى   :وَ َما أَر ْ َ
باملعروف والعدل
ض هذه الرسالة على اخلير واألمر
حَتُ ُّ
ِ
واإلحسان  ،تأمر باحملبة واأللفة والتآخي والسالم
 ،واستلهام كل املعاني السام َّية التي تُع ُّد يُن ُبوع
الفضائل ومظان َّها وتنهى عن الفحشاء واملنكر
حق ،
والبغي والبغضاء والعداوة والتنافر والقتال بغير ٍ
آمرة باالبتعاد عن كل املساويء والرذائل واجتنابها .
وألجل هذا كله فكانت رسالة سيدنا محمد (صلى اهلل
تعالى عليه وسلم ) رسالة السالم والوئام واحملبة واخلتام
 ،فكان حقا ً على البشرية جمعاء االعتناء واالقتداء
بصاحبها  قال تعالى  :لَ َقد َكان لَ ُكم في رس للهَّ
ْ َ ْ ِ َ ُ
ول ا ِ
أُسو ٌة حس َن ٌة لمِّ َن َكان يرجو اللهَّ َ والْيوم آْالخر وذَ َكر ِ اللهَّ َ
ْ َ َ َ
َ َْ ُ
َ ََْ ِ َ َ َ
َك ِثيرا ً  ، مجسدين بذلك وحدة الكلمة والثبات على
املواقف  ،نابذين عن صفوفنا اخلالف واالختالف .
وفي اخلتام نسأل املولى عز وجل بنبي الرحمة  ،صاحب
الذكرى العطرة ،
سيدنا محمد  أن يحفظ بلدنا العراق ويجعله
عص َّيا ً منيعا ً على الطامعني به  ،وأَن يرد كيد الكائدين
الى نحورهم وان يحفظ أهله ويعزهم وينصرهم
ويوفقهم للخير والرفاه والسالم  ،وآخر دعوانا أن احلمد
هلل رب العاملني .
صــف
س ِّي ِدن َا ُم َح َّم ٍد ٱل َو
وصلى اهلل تعالى على َ
ِ
سلِّ ْم
ص
سالَ ِة وَٱحلِ ْك َم ِة وَ َعلى آلِ ِه وَ َ
حــب ِه وَ َ
وَٱل َو ْح ِي وَٱلرِّ َ
ِ
ت َسليما ً .
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 1484 / 1 /12محمـدي
 12ربيع األول  1430هجري
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قرآنيات
متكن عدد من الباحثني اإلسالميني  ،في
إحدى شركات البرمجيات املصرية ،من
التوصل لكشف علمي جديد ،يؤكد أن
القرآن الكرمي نزل من عند اهلل تعالى
يحمل « شفرة رقمية » على سيدنا
محمد صلي اهلل عليه وسلم يستحيل
معها على اإلنس واجلان التعرض آليات
القرآن الكرمي بأي تأويل أو حتريف ،مصداقا ً
لقوله تعالى « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له
حلافظون »  ،وهو ما أقره األزهر الشريف
من خالل إجازة هذا الكشف عبر اللجنة
الشرعية باألزهر.
وأكد الباحثون ،في بيان أصدروه أنه على
مدار  11سنة من البحث الدؤوب في مقر
الشركة مبدينة « سرس الليان » مبحافظة املنوفية شمال
مصر  ،التي يرأسها رجل األعمال الدكتور إبراهيم كامل،
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توصل الباحثون «لكشف الشفرات الربانية التي يخاطبنا
بها اهلل تعالى في آيات القرآن الكرمي حتى اليوم وإلى يوم
القيامة».
وقالت هناء جودة سيد أحمد ،نائب رئيس مجلس إدارة
الشركة ،توصلنا بعد 11عاما ً من البحث الدؤوب لفك
الشفرات الربانية للقرآن الكرمي  ،التي تركزت
في رقم  19من خالل قوله تعالى عليها تسعة
عشر (املدثر  .)30وأضافت« :حينما قرأنا اآلية
القائلة ..ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد
الذين آمنوا إميانا ً وال يرتاب الذين أوتوا الكتاب
واملؤمنون( ..املدثر  ،)30وجدنا مجموع حروفها
 57وأنها تقبل القسمة على . 19
ثم بحثنا في ترتيب نزول سورة املدثر فوجدناها
الرابعة ،ثم السورة التالية الفاحتة  ،التي
وجهنا املولى عز وجل ألن جنعلها فهرس القرآن
لقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا ً من املثاني ،
فقمنا بجمع حروف القرآن واآليات الشفع
والوتر ،فظهرت لنا أرقام تقبل القسمة على
 ،19وإذا أضفنا لها مجموع حروف بسم اهلل
الرحمن الرحيم ( ،)6 + 6 + 4 + 3فوجدناها تقبل
القسمة أيضا ً على . 19

طفلة هندوسية
حتفظ القرآن
الكرمي
ً
حتديا
أظهرت طفلة هندوسية تبلغ عشرة أعوام
لكل نظريات صدام احلضارات وقررت حفظ القرآن
الكريم لتكسر العرف السائد بالعداوة بني املسلم
واهلندوسي.
وبدأت هيمالتا يف حفظ القرآن الكريم مبساعدة
والديها اهلندوسيني يف والية بيهار الواقعة شرق البالد،
وتوجهت إىل إحدى املدارس اخلاصة بتحفيظ القرآن.
وقال معلم الطفلة« :لقد بدأت الطفلة بتعلم اللغة
األوردية وبعدها العربية وهي اآلن حتفظ القرآن
الكريم وهو أمر ً
نادرا ما حيدث بني غري املسلمني».

دراسة هولندية تكشف
عجائب لفظ اجلاللة [اهلل]

أثبت الباحث الهولندي البروفيسور فان دير هوفني أن قراءة القرآن خاصة حرف
الـ( هـ ) في كلمة اهلل تعالج أصعب األمراض النفسية وتبعث على هدوء األعصاب
لدى اإلنسان.
وقال إن كلمة اهلل بحروفها اخلمسة
لها فعل مدهش يسمو فوق نطاق
التفكير البشري مبراحل ،فعند النطق
بحرف األلف بالعربية الذي يتشابه مع
أول احلروف الهولندية  Aوالذي ينطق من
املنطقة التي تعلو منطقة صدر اإلنسان
تكون البداية لعملية تدريبية تنظم
التنفس ،ويأتي حرف الالم بالعربية الذي
ال يوجد إال جزء منه فقط في اللغات غير
العربية،ليفعل وضع اجلزء األعلى من فك
اإلنسان على مقدمة اللسان ،حيث يقوم
بعمل وقف ملدة تقل عن الثانية بتكراره السريع وذلك مبثابة راحة يستعد بها
تشابها
اإلنسان لنطق أقوى وأنقى احلروف وهو حرف الـ هـ بالعربية ،الذي وجدنا
ً
كبيرًا بينه وبني حرف ال  Hبالهولندية وهو احلرف الذي يربط رئتي اإلنسان بالقلب
وينظم ضرباته.
واختتم هذه الفقرة البحثية بذكر أن تكرار من يعاني من مرض نفسي أو عصبي
لكلمة اهلل ألعداد تتراوح بني  10و ألف حسب القدرات يبعث على الهدوء .

أبحاث تثبت فائدة
سامع القرآن
أفادت أحباث جديدة أجريت على جمموعة من
املتطوعني يف الواليات املتحدة أن االستماع للقرآن
املرتل يتسبب يف حدوث تغريات فسيولوجية
الإرادية يف اجلهاز العصيب عند اإلنسان فيساعد
يف ختفيف حاالت التوتر النفسي الشديدة
ووجد الباحثون أن لتالوة القرآن ً
ً
أثرا مهدئا على
أكثر من  97يف املائة من جمموع احلاالت ومت رصد
تغريات الإرادية يف األجهزة العصبية للمتطوعني
مما أدى إىل ختفيف درجة التوتر لديهم بشكل
ملحوظ بالرغم من وجود نسبة كبرية منهم ال
يعرفون اللغة العربية .
وأظهرت االختبارات اليت استخدمت رسومات
ختطيطية للدماغ أثناء االستماع إىل القرآن
الكريم أن املوجات الدماغية انتقلت من النمط
السريع اخلاص «باليقظة  »12و « »13موجة يف
الثانية إىل النسق البطيء « »8و « »10موجات يف
الثانية وهي حالة اهلدوء العميق داخل النفس .
والحظ الباحثون أن األشخاص غري املتحدثني
بالعربية شعروا بالطمأنينة والراحة والسكينة
أثناء االستماع آليات كتاب اهلل رغم
عـدم فهمهـم ملعانيـه وهـذا مـن أسـرار القـرآن
العظيـم وإعجـازه اليت كشف الرسول صلى
اهلل عليـه وسـلـم النقـاب عـن بعـضـها حـيـن
قال  :ما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهلل
تعـالـى يتـلـون كتـاب اللـه ويـتدارسـونه
بيـنهـم إال نزلـت عليهـم السكيـنة وغشيـتهم
الرحـمـة وحـفتـهم املـالئكـة وذكـرهم اهلل
فيمن عنده ( رواه مسلم) .
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جمانة طه
عضو جمعية البحوث والدراسات
جامعة دمشق  -سورية

إن انتهاج مبدأ الغريية وأسلوب االهتمام باآلخر والنظر إليه ،يسهم
يف إعادة العالقات االجتماعية إىل سدة السالمة ويف جتذير احملبة
داخل النفوس البشرية خللق عامل إنساني مجيل .وال نبالغ إذا قلنا
إن حمبة اآلخر واحلوار والتواصل ختلق يف النفس قوة سحرية،
وإنها تساعدنا على مواجهة حتديات احلياة وحتمل مشاقها واجتياز
مصاعبها .أليس احلوار هو اهلادي لنا يف استكشاف فضاءات إنسانية
من الرهافة والصداقة واألخوة ؟
ال شك في أن التطور البشري والتقدم اإلنساني
هما نتيجة تراكم معرفي تراثي وثقافي وعلمي،
أسهم فيه العرب بقسط وافر وبناء حني كانوا في
مرحلة سابقة سدنة العلم والثقافة واحلضارة.
وإذا كان العالم اليوم يعيش آخر مراحل هذا
التقدم وهي مرحلة العصرنة التقنية والتحديث
العلمي ،فهذا ال يعني أنه استطاع أن يتخلص
من التشوهات النفسية واالجتماعية وأن يعيش
براحة ومثالية .بل على العكس زادت تشوهاته
وسقط في بؤرة املادية التي سلبت منه ألق
الروح ورهافة اإلحساس.
فالتشوهات أصابت إنسان احلضارة احلديثة في
عمقه اإلنساني حتى حتول أو كاد إلى مخلوق ال
يفكر إال بغرائزه وال يرى من احلياة غير جوانبها
املادية ،مما أدى به إلى انتهاج أسلوب احلروب
والدمار ،فما إن يخرج من حرب حتى يدخل في
أخرى .لذا نرى أن العالم من شرقه إلى غربه
وعلى مختلف انتماءاته يعاني في هذه املرحلة
من غياب القيم واألخالق اإلنسانية.
ونحن اليوم في العالم العربي أشد ما نكون
حاجة إلى متثل تراثنا الروحي واستنهاض احملبة
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في قلوبنا واحلياة في أرواحنا .وال سيما أن همجية احلروب
املنظمة املزودة بالسالح وباإلعالم وباالقتصاد ،تتناوشنا،
تغزونا ،وحتاول تخريب التراث وتهشيم الكبرياء وطمس
الهوية والنيل من املعتقدات الدينية.
جاء في تاج العروس  :احلوار في اللغة هو حديث يجري بني
واحلواري هو احلميم
شخصني أو أكثر .والتحاور هو التجاوب،
ّ
الناصح .وميكن أن نضيف إلى هذه املعاني معنى آخر هو
املعرفة ،وذلك استدالال من احلوار الذي بدأت الدعوة اإلسالمية
به ،أي حوار جبريل مع النبي  وقوله له  ( :اقرأ )  .أما الروح،
فهي جمع أرواح  :ما به حياة األنفس ،يذكر ويؤنث .والنسبة
روحاني .يقول الرسول  ( : األرواح جنود مجندة ،ما تعارف
منها ائتلف ،وما تناكر منها اختلف ) ( .متفق عليه) .
والروحية  :تقابل املادية ،وتقوم على إثبات الروح وسموها
على املادة .والروحانيات متثل نوعا ً من العالج ملعاناة البشر
وآالمهم ،تقدم لهم الدفء وتشعرهم باألنس واملودة .من هذه
الترجمة البسيطة نخلص إلى أن الروح هي روح اخللق واحلياة،
وثمارها  :احملبة والفرح والسالم واألناة واللطف والصالح
واإلميان والوداعة والعفاف.
إن من ميعن النظر في ثمار الروح يستطيع أن يجملها بكلمة
واحدة هي اجلمال .فمن ميلك روحا ً جميلة ،وذاتا ً متحضرة ال بد
أن تكون دواخله عامرة باحملبة واإليثار والفرح والسالم واللطف
والصالح والعفاف .قد يتعذر على الباحث أن يحدد البدايات
األولى للحوار ،لكن ليس من املتعذر عليه أن يتوصل إلى أن
احلوار كقيمة إنسانية موجود بقوة في تراث احلضارات العاملية
والديانات الوضعية .فبوذا على سبيل املثال ،اتبع أسلوب
احملاورة في نشر تعاليمه ،وكان محبا ً للسالم ومتحمسا ً له.
يدعو إلى ر ّد السيئة باحلسنة والكراهية باحلب ،وإلى إزالة
الشر باخلير والتغلب على الغضب بالشفقة ،ويزورُّ عن غلظة
املعاملة ازورارا ً  .وكان يرى أن النصر يولِّد املقت ،ألن املهزوم في
شقاء والكراهية ال تزول بكراهية مثلها ،ولكنها تزول باحلب.
وقد حض بوذا اإلنسان على أن يحب كل كائن حي ،حبا ً ال
يرجو من ورائه غاية غير احلب .فإن هو فعل ذلك صار قريبا ً
من نعيم النرفانا .والنرفانا هي حالة روحية تعني صفاء
الروح واطمئنانها ،تدعو إلى التخلي عن الغايات الشخصية
التي تهبط باحلياة ومتلؤها بالهم والشقاء .وال يصل أحد إلى
النرفانا إال إذا امنحت ذاته من تفكيره .فكلما سار اإلنسان
خطوة في إنكار نفسه دنا منها ،وكلما حصر تفكيره في
نفسه بعد عنها .وكل ما في احلياة من ألوان الهم والشقاء
مصدره األنانية التي ال تشبع ،وهذا العذاب األليم الذي يشقى
به الناس مرده إلى األثرة الطامحة والشهوات اجلامحة.
وفي التراث املصري القدمي ،يوصي احلكيم بتاح حوتب ابنه
مبمارسة احلوار ملا له من أهمية في التربية ،فيقول  :إن الولد
املطيع ،عندما يتقدم في السن ويصل إلى درجة من الهيبة
واالحترام ،فإنه سيحاور أبناءه بنفس الطريقة التي حتاور
فيها مع أبيه .والطفل الذي يحاور أهله ،سيتحاور هو وأوالده.
ويدعوه إلى أن يكون متواضعا ً وال يتشاوف مبعارفه على

اآلخرين  :ال تدع قلبك ميتلىء عجبا ً وغرورا ً بسبب معارفك،
خذ املشورة من اجلاهل واحلكيم على السواء .إن الكالم
الطيب أكثر استتارا من الزمرد ،ولكن ميكن العثور عليه مع
اخلادمات عند حجر الطاحون .في حني يوصي خيتي الثالث
ابنه خيتي الرابع ،بأن يكون رحيما ً كي يحبه الناس  :من اخلير
لك أن تكون رحيما ً  .اجعل وكدك أن يقيم لك الناس متثاال
من احلب في قلوبهم .فإن فعلت فسيذكرون لك جميلك،
ويدعون لك بالصحة وطول العمر.
في البداية وجد اإلنسان صعوبة في اللقاء مع اآلخرين ،وفي
معاجلة القلق واخلوف وإرساء قواعد سالمية تؤمن دميومة
التالقي ،خارج دائرة الصراع والتناحر ومنطق احملاذرة من اآلخر
للحفاظ على الذات .ومع األيام أدرك أنه ال يستطيع أن يعيش
بنفسه بعيدا ً عن غيره ،أو بعيدا ً عن التواصل معه .وأدرك
أيضا أن قضيته الكبرى تُختصر مع تشعباتها وتعقيداتها
في مسألة واحدة:السالم .السالم مع الذات ،والسالم مع
اآلخرين كشرط أساس للحصول على نوع من السعادة
النسبية.
وإذا كانت احلضارة البشرية هي نتاج إبداع اإلنسان ،فإن احملبة
اإلنسانية هي خالصة التعاليم الدينية .قال الرسول : 
( إن من عباد اهلل أناسا ما هم بأنبياء وال شهداء ،يغبطهم
األنبياء والشهداء يوم القيامة مبكانهم من اهلل عز وجل.
فقال رجل :من هم ،وما أعمالهم ؟
قال  :قوم يتحابون بروح اهلل عز وجل من غير أرحام بينهم،
وال أموال يتعاطونها بينهم .واهلل إن وجوههم لنور وإنهم
لعلى منابر من نور ،ال يخافون إذا خاف الناس وال يحزنون إذا
حزن الناس ) .
فاحملبة باب مفتوح على اإلنسانية ،وحديقة مشرعة لآلخر
عامرة بالتعاطف والبذل والعناية واحلدب .وهي إلى جانب
ذلك قضية اجتماعية ميكنها أن تشكل قيمة تستطيع أن
تخرق املشاعة املعاصرة.
إ ّن وجود احلوار الروحي في تراثنا احلضاري الديني بأشكال
وصور متعددة ،يعطي احلق للمسيحيني واملسلمني باستدعاء
هذا اإلرث احلضاري وممارسته ،وال سيما في غمرة هذا التصدع
الطارئ على اجملتمعات ،وفي هذه املرحلة احلرجة التي مير فيها
وطننا العربي املستهدف ترابا ً وديانة وثقافة وحضارة من
الصهيونية وأعوانها.
فالدين املسيحي ،رسالة تقوم في أساسها على القيم
السامية وعلى محبة اإلنسان .والدين اإلسالمي ميتاز بخاصية
التفتح على الكون ومن فيه وما فيه .اإلنسان فيه مكرم
وهو املركز (ولقد كرمنا بني آدم) .دين يؤمن باحلوار ويعترف
باآلخر ويترك له حرية العقيدة .جاء في القرآن ( :لك ٍّل جعلنا
منكم شرع ًة ومنهاجا ً ولو شاء ُ
اهلل جلعلكم أم ًة واحدة).
ِ
وقال الرسول  ( : نحن األنبياء أخوة ،ديننا واحد ،وشرائعنا
شتى ) .
فاإلجنيل املقدس والقرآن الكرمي كتابان حواريان بامتياز ،واحلوار
فيهما مفتوح على جميع االجتاهات ويشمل الناس أجمعني
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مؤمنني وغير مؤمنني .وقد ورد في القرآن حوار األنبياء
مع أقوامهم ،واحلوار مع أهل الكتاب ،وحوار اهلل:
مع األنبياء ،ومع إبليس ،ومع الكافرين.
هذا إلى جانب وجود الكثير من الرؤى
واألفكار فيهما ،والتي تصلح لترميم
العالقة اإلنسانية  .وال سيما أنهما
أعطيا اآلخر موقعا ً ال تغيره ازدحام
املفاهيم ،مادام هذا اآلخر يتوسل
الكلمة طريقا ً للحوار  ،واحلقيقة
سبيال للمعرفة.
وهذا كله يؤكد أن الدين ال يدفعنا
إلى االنزواء ،بل يجعلنا متعاونني
متفانني في خدمة اآلخر .أل ّن الذات
واآلخر ليسا كيانني منفصلني ،بل
هما متالحمان وكل واحد منهما
يكمل اآلخر مبا يكفل للمجتمع
سالما ً واستقراراً .وكلما كان الدين
ح ّيا في قلوبنا استطعنا أن ننسلخ من
طائفيتنا في سبيل تواصلنا مع اآلخر
وانفتاحنا على اإلنساني ،ومتكنا من إذابة
اجلليد بيننا وبني الذين يخالفوننا في العقيدة
والرأي .واحلوار هو أرقى مراحل متثل التراث الروحي،
ألنه يكبح جماح التطرف الديني والغلو الفكري،
ويجعل اإلنسان يتذكر أن َّه يوجد إلى جواره أخ له في
اإلنسانية واملواطنة ،وإن اختلف عنه في العقيدة
الدينية ،وعليه أن يراه ويسمعه ويهتم به
ويتواصل معه ويحترم فكره وعقيدته.
لم يتخذ احلوار في الديانتني املسيحية
واإلسالمية شكال واحدا ً ثابتا ً وإمنا
اتسعت آفاقه وتعددت أغراضه،
واختلفت مواضيعه .فالرسول 
لم يترفع عن محاورة الناس على
اختالف مستواهم االجتماعي
والفكري ونوع عقيدتهم .واتسم
حواره بالرفق واحملبة والتسامح
واللني مع أهل الكتاب  ( :وال جتادلوا
أهل الكتاب إال بالتي هي أحسن ) .
ومع املشركني  ( :لو كنت فظا ً
النفضوا من حولك)
غليظ القلب
ُّ
واملسيح عليه السالم أيضا ً حاور
تالميذه ومريديه ،مثلما حاور أعداءه
والرافضني له ،وعاملهم جميعا ً على
قدم املساواة برحمة ومحبة ،وطلب
إليهم أن يرفق بعضهم ببعض .وقد توجه
للناس جميعا مصححا ً لهم بعض املقوالت
القدمية  ( :قد سمعتم أنه قيل للقدماء ال تقتل،

12

ومن قتل يكون مستوجب احلكم .وأما أنا فأقول
لكم إن كل من يغضب على أخيه باطال يكون
مستوجب احلكم ،ومن يقول ألخيه رقا ً يكون
مستوجب اجملمع ،ومن قال يا أحمق يكون
مستوجب نار جهنم )  .ونبههم إلى
قيمة وجودهم في األرض وما لهم من
دور فاعل في صالح الكون وإعماره،
قائال لهم  ( :أنتم ملح األرض .ولكن
إن فسد امللح فبماذا ميلح ؟ ال يصلح
بعد لشيء إال ألن يطرح خارجا ً
ويداس من الناس .أنتم نور العالم.
فليضئ نوركم هكذا قدام الناس
لكي يروا أعمالكم احلسنة .
وحضهم على أن يتحلوا باألخالق
اجليدة وبحسن التصرف وعدم
إيذاء اآلخرين بالكلمة أو باملوقف :
( اسمعوا وافهموا .ليس ما يدخل
الفم ينجس اإلنسان ،بل ما يخرج من
الفم هذا ينجس اإلنسان ) .
وفي هذا اجملال يقول الرسول  ( : أال
أنبئكم بشر الناس ؟
قالوا بلى يا رسول اهلل.
قال  :من ال يغفر الذنـب وال يقيل العثرة .قال  :أال
أنبئكم بشر من ذلك ؟
قالوا بلى يا رسول اهلل.
قال :من ال يؤمن شره وال يرجى خيره ) .
وقال  ( : إن أحبكم إلي وأقربكم مني
مجلسا ً يوم القيامة أحاسنكم أخالقا ً
وأبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا
يوم القيامة الثرثارون املتشدقون
املتفيهقون )  .وعندما سألوه
 من هم املتفيهقون قال :
( املتكبرون ) .
لقد أسست تعاليم املسيح عليه
السالم وآيات القرآن وأحاديث
الرسول  ، لعالقة إنسانية
سليمة حتث على نبذ العنف
ومحاربة الظلم ،وعلى عدم
مبادلة الشر بالشر .يقول املسيح :
( وسمعتم أنه قيل :عني بعني وسن
بسن .وأما أنا فأقول لكم :ال تقاوموا
الشر ،بل من لطمك على خدك األمين،
فحول له اآلخر) .
وهذا ما قصد إليه القرآن الكرمي في ذكره
موقف هابيل من أخيه قابيل ،وما قال له عندما
إلي ي َدك لتقتلني ما أنا
أراد قتله ( :لئن
َ
بسطت َّ

بباسط يدي إليك ألقتلك إني أخاف اهلل رب العاملني ) .
وعلى إعطاء السائل الفقير وعدم زجره ،يقول املسيح عليه
السالم  ( :ومن سألك فأعطه ،ومن أراد أن يقترض منك فال
ترده ) .
ويقول القرآن الكرمي  ( :فأما اليتيم فال تقهر .وأما السائل
فال تنهر .وأما بنعمة ربك فحدث )  .وعلى معاملة اآلخرين
املعاملة نفسها التي يريد اإلنسان أن يعامله اآلخرون بها،
يقول املسيح  ( :فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم ،افعلوا
هكذا أنتم أيضا ً بهم )  .وأن يتغاضى عن السلبيات إن
وجدت  ( :ملاذا تنظر إلى القذى في عني أخيك .وأما اخلشبة
التي في عينك فال تفطن لها ) .
وفي حديث للرسول  يقول  ( :رأس العقل بعد الدين ،التودد
إلى الناس واصطناع اخلير إلى كل بَرٍّ وفاجر)  .أخرجه البيهقي.
ويقول في حديث آخر ( :ثالثة حتت ظل العرش يوم القيامة :
رجل أحب ألخيه ما أحب لنفسه .ورجل بلغه أمر فلم يقدم
فيه ولم يتأخر حتى يعلم أن ذلك األمر هلل رضي أو سخط.
ورجل لم يعب أخاه بعيب حتى يصلح ذلك العيب من نفسه،
فإنه كلما أصلح من نفسه عيبا ً بدا له منها آخر وكفى باملرء
في نفسه شغال ).
وقد دعا املسيح إلى محبة اإلنسان أي إنسان سواء كان قريباً،
أم غير ذلك  ( :وسمعتم أنه قيل لكم  :أحبب قريبك وأبغض
عدوك ،وأما أنا فأقـول لكم  :أحبـوا أعداءكم باركوا العنيكم.
أحسنوا إلى مبغضيكم .وصلوا ألجل الذين يسيئون إليكم
ويطردونكم )  ( .ألنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر
لكم ؟ )  ( .وإن سلمتم على أخوتكم فقط فأي فضل
تصنعون ؟ ) .
وجوهر هذه الدعوة جندها في العديد من أحاديث الرسـول 
فهو يقول  ( :املؤمن الذي يعاشر الناس ويصبر على أذاهم،
خير من الذي ال يخالطهم وال يصبر على أذاهم املؤمن آلف
مألوف ال خير فيمن ال يألف وال يؤلف )  .ويقول  ( :مداراة الناس
نصف اإلميان ،والرفق بهم نصف العيش )  .ويقول  ( :طوبى ملن
حسن مع الناس خلقه وبذل لهم معونته وعدل عنهم شره )
ويقول  ( :ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه )
وأيضا  ( :ال تدخلون اجلنة حتى تؤمنوا ،وال تؤمنوا حتى حتابوا.
أفال أدلكم على شيء إذا فعلتموه حتاببتم ؟ أفشوا السالم
بينكم ) .
ويشير املسيح إلى أن رحمة اهلل سوف حتل على الودعاء
الذين يعاملون غيرهم برحمة وعطف ،ويسعون إلى صنع
السالم في األرض ،فيقول  ( :طوبى للرحماء ألنهم يرحمون.
طوبى لألنقياء القلب ،ألنهم يعاينون اهلل)  ( .طوبى للودعاء
فإنهم يرثون األرض )  ( .طوبى لصانعي السالم ،ألنهم أبناء
اهلل يدعون )  .في حني يؤكد الرسول  بأ َّن من ال يرحم
الناس لن يشمله اهلل برحمته  ( :من ال يرحم الناس ال يرحمه
اهلل ) .
وأجمل تلخيص ملفهوم احملبة والغيرية هو احلديث الذي رواه

أبو ذر الغفاري عن الرسول  ، حيث يقول  :أوصاني خليلي
رسول اهلل  ، بسبع  :أمرني بحب املساكني والدنو منهم.
وأمرني أن أنظر إلى من منهم دوني وال أنظر إلى من هم
فوقي .وأمرني أن ال أسأل أحدا ً شيئا ً  .وأمرني أن أصل الرحم
وإن أدبرت .وأمرني أن أقول احلق وإن كان مرا ً  .وأمرني أن ال أخاف
في اهلل لومة الئم .وأمرني أن أكثر من ال حـول وال قوة إال
باهلل ،فإنهما من كنز حتت العرش.
جاء الدين اإلسالمي إلى املنطقة العربية وكان فيها دين
توحيدي آخر هو الدين املسيحي ،ومع ذلك لم نسمع عن أي
صدام بينهما ،فالرسول ( صلوات اهلل عليه ) احترم الديانة
املسيحية ومن يؤمن بها ،وبلَّغ أتباعه مبوقف الوحي منها.
ومثله فعل املسيحيون الذين كانوا في اجلزيرة العربية وبالد
الشام ،فلم يتعرضوا بأذى ال للمسلمني وال للدين.
أما أول حوار بني املسلمني واملسيحيني ،فكان عندما بعث
الرسول بعدد من أصحابه إلى النجاشي النصراني ملك
احلبشة .لقد وضع النبي ثقته بالنجاشي ،لتيقنه من إميانه
والتزامه بتعاليم املسيح عليه السالم .لهذا اقترح على
أصحابه بالهجرة إلى تلك البالد ،قائالً لهم  ( :لو خرجتم إلى
أرض احلبشة ،فإن بها ملكا ً ال يُظلم عنده أحد ).
ولم يخب الظن بالنجاشي الذي أحسن وفادة املسلمني وأ َّم َن
جوارهم ،ولم يالقوا في أرضه ما يؤذيهم ولم يسمعوا فيها
ِّ
يصل صالة
ما يكرهون .ومما يجدر ذكره أن الرسول  ، لم
الغائب إال على النجاشي.
ويقودنا التاريخ إلى الوثيقة التي وضعها الرسول  في
املدينة ،وكانت مبثابة دستور لطبيعة العالقات بني اإلسالم
وأتباع الديانات األخرى .بحيث يعيش اجلميع في املدينة كأمة
واحدة تفدي كل طائفة عانيها باملعروف ،ويقوم القسط بني
املؤمنني.
وأيضا ً إلى الصلح الذي عقده مع نصارى جنران ،وجاء فيه :
ولنجران وحاشيتها جوار اهلل وذمة محمد رسول اهلل ،على
أموالهم وأنفسهم وملتهم وبيعهم وغائبهم وشاهدهم،
وكل ما حتت أيديهم من قليل أو كثير ،ال يُغ َّير أسقف من
أسقيفته وال راهب من رهبانيته وال كاهن من كهانته ،وال
يحشرون وال يطأ أرضهم جيش.
كما شدد على عدم ظلم أي معاهد سواء بتكليفه ما ال
يستطيع أو بأخذ أشياءه قسرا ً  ،فقال  ( :من ظلم معاهدا ً
أو تنقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا ً من غير
طيب نفس ،فأنا خصمه يوم القيامة ) .
وجتدر اإلشارة إلى أن الرسول  تعهد ألتباع عيسى عليه
السالم وملن تنحل دينه في مشارق األرض ومغاربها ،باحلماية
واألمن ووضعهم في ذمة اإلسالم .ولهذا سموا بأهل الذمة،
ونهى عن اإلساءة إليهم وتوعد املسيء واعتبره ناكثا ً لعهد
اهلل ،وقال  ( :هم في ذمتي وميثاقي وأماني من كل مكروه ) .
وهذا املوقف النبيل مستمد من صلب الدين اإلسالمي ،الذي
يحرم وال سيما في أثناء احلرب قتل املرأة والطفل والرجل
العجوز ومن ال يقاتل من الرجال ،والقسيسني والرهبان.
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ويحرم حرق األشجار املثمرة وتعذيب األسير والتمثيل بجثة
القتيل ،أل ّن األصل في كل هذا عدم إتالف النفوس.
وإذا كان اإلسالم قد شرع كغيره من األديان والثقافات
حق الدفاع عن النفس واملبدأ والوطن ،وأعلى من شأن من
يضحي في هذا السبيل املشروع ،إال أنه أظهر احتراما ً عاليا ً
للحياة وحقوق اإلنسان فيها ،لقوله تعالى  ( :من قتل نفسا
بغير نفس أو فساد في األرض فكأمنا قتل الناس جميعا ومن
أحياها فكأمنا أحيا الناس جميعا ً ) .
وعلى هذا الهدي سار اخللفاء الراشدون ،فهاهو عمر بن
اخلطاب ( رضي اهلل عنه ) يقتص للشاب القبطي من أحد
سادة العرب ويقول قولته الشهيرة  :متى استعبدمت الناس
وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً .وهاهو علي بن أبي طالب (
عليه السالم )يؤكد على حرية اإلنسان  :ال تكن عبد غيرك
وقد جعلك اهلل حرا ً  .ويعزز مفهوم األخوة اإلنسانية :
الناس صنفان  :إما أخ لك في الدين ،أو نظير لك في اخللق.
وبالتأكيد ال ميكن أن تتحقق هذه األخوة ما لم يبدأ اإلنسان
بتهذيب نفسه وتنقية ضميره وحتسني عالقته ومعاملته مع
اآلخرين .وهذا ما قصد إليه اإلمام علي بقوله  :احصد الشر
من صدر غيرك بقلعه من صدرك ،خالطوا الناس مخالطة
إن متم معها بكوا عليكم ،وإن عشتم حنوا إليكم ،فهذه
هي الطريق السليمة التي جتعل اإلنسانية تزدهر إحسانا ً
ومحبة وإيثارا ً .
أما موقفه من أتباع املسيح  ،فيقرره بقوله  :من آذى إجنيليا ً
فقد آذاني ،أموالهم كأموالنا ،ودماؤهم كدمائنا.
لقد استمدت االنتفاضة الفكرية في العاملني العربي
والغربي قوتها من حضارة احملبة التي أرستها الديانتان
املسيحية واإلسالمية ،على الوحدة في التنوع وقبول اآلخر،
وعلى قواعد التضحية والتسامح وتقدمي املساعدة والعون.
ولكن أليس غريبا ً أن العالم اليوم رغم كل ما لديه من أدبيات
دينية وأخالقية روحانية ،قد فقد كل أدوات التواصل ومفردات
احملبة ومضامينها؟ وأن اإلنسان الذي اخترع أجهزة االتصال
اجلماهيري هو نفسه يعاني اليوم من انعدام التواصل ؟
لقد تغلبت قرقعة السالح على همس الشرائع ،عندما
نسي مروجو احلروب الطامعون في خيرات الشعوب ،الدين
وتعاليمه ونسوا بذلك السالم ومعناه .فاحلرب،كما يقول
روسو  :ليست إال حصيلة فساد البشر وتقهقرهم األخالقي.
إنها املرض الفتاك الذي يجتاح اجلسد السياسي واالجتماعي،
فاحلالة الصحية والطبيعية هي حالة السالم.
وهنا يبرز دور املفكرين واملثقفني املؤمنني باحملبة سبيال إلى
الرخاء في السعي للقضاء على أسباب احلروب في مهدها.
فهناك حاالت تفرض علينا واجب شراء السالم .ولو قمنا
بعملية إحصائية لتكاليف احلرب ولعدد املواطنني الذين
سينجون من املوت ،يبدو السالم كأنه اشتري بسعر زهيد،
مهما كان ثمنه .وعندما نفكر ،بعد ذلك ،في األوجاع التي
تفاديناها واملمتلكات التي أنقذناها ،لن نتأسف كثيرا ً على
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ثمن السالم الذي نكون قد دفعناه .لقد فقد اإلنسان العربي
الكثير من إنسانيته املفطور عليها ،ألنه مقهور نفسيا ً
ومبتز ماديا ً ومستلب فكريا ً  .ينضاف إلى ذلك معاناته من
التراجع االقتصادي الذي وضعه بني فكي كماشة ،وتركه
يواجه عملية افتراس مستمرة في الداخل واخلارج .
ولن ننسى التحديات اخلارجية املستمرة التي تهدد كيان
أمتنا ،وتعرض مجتمعنا إلى تفسخ في نسيجه اإلنساني.
وال سبيل للرد على التحديات اخلارجية ما لم نتمكن من الرد
على التحديات الداخلية .فالتالحم الوطني يؤسس الستقرار
وطني ويسمح للجميع بالتآلف والتفاهم والبذل والعطاء.
وهذا هو السبيل الوحيد لتغليب قوى اخلير والقيم اإلنسانية
على قوى الشر .
إن انتهاج مبدأ الغيرية وأسلوب االهتمام باآلخر والنظر إليه،
يسهم في إعادة العالقات االجتماعية إلى سدة السالمة وفي
جتذير احملبة داخل النفوس البشرية خللق عالم إنساني جميل .
وال نبالغ إذا قلنا إن محبة اآلخر واحلوار والتواصل تخلق في
النفس قوة سحرية ،وإنها تساعدنا على مواجهة حتديات
احلياة وحتمل مشاقها واجتياز مصاعبها.
أليس احلوار هو الهادي لنا في استكشاف فضاءات إنسانية
من الرهافة والصداقة واألخوة ؟ وال أرى بأسا ً من استعادة
بعض ما يقوله جبران خليل جبران في شأن احملبة والغيرية :
ليمأل كل واحد منكم كأس رفيقه ،أعطوا من خبزكم
لرفاقكم.
العمل يكون باطال وبال ثمر إن لم يقترن باحملبة.
ماذا أقول في أولئك الذين ال ينظرون سوى ظاللهم ؟
إ ّن صديقك هو كفاية حاجاتك .هو حقلك الذي تزرعه باحملبة
وحتصده بالشكر.
ً
هو مائدتك وموقدك .ألنك تأتي إليه جائعا  ،وتسعى إليه
مستدفئا ً .
اإلنسانية نهر من النور .أنت أعمى وأنا أصم أبكم ،إذن ضع
يدك بيدي فيدرك أحدنا اآلخر.
بعضنا كاحلبر وبعضنا كالورق .فلوال سواد بعضنا لكان
البياض أصم ،ولوال بياض بعضنا لكان السواد أعمى.
ويقول جبران أيضا ً  :ليس السخاء بأن تعطيني ما أنا بحاجة
إليه أكثر منك ،بل السخاء بأن تعطيني ما حتتاج إليه أكثر
مني.
أخيرا ً أقول  :دعونا أيها األخوة ننادي باحملبة ونصرخ بها ،لعل
صرختنا توقظنا مما نحن فيه من فرقة وبغضاء .منشدين مع
الشاعر:
أيقظ شعـورك باحملبـة إن غفــا
أحبـب فيـغـدو الكوخ قصـرا ً نيـرا ً
لوال شـعور الناس كانوا كالدمى
أبغض فيمسي الكون سجنا مظلما

الطريقة يف إصطالح

الشيخ الغوث حممد الكسنزان ( قدس سره )

املهندسة ازدهار الشذر
جامعة بغداد  -العراق

قال تعالى  ( :وألو استقاموا على الطريقة ألسقيناهم
ما ًء غدقا ً ) .
يقول الشيخ محمد الكسنزان  : احلمد هلل الذي جعل
الطريق إليه مستقيما ً اليسلكه سوى فرد مستقيم
وذلك كابرا ً عن كابر  ،وجعل سلوكه مشروطا ً باملبايعة
( اللمسة الروحية ) واملصاحبة واحملبة  .وقد يسر
( عز وجل ) منهجا ً لسرائر األخيار واألولياء والصديقني
وبقية أولي األلباب  .وصلى اهلل تعالى على سيدنا محمد
الوصف والوحي والرسالة واحلكمة وعلى آله وصحبه
وسلم تسليما ً كثيرا ً  .الذي كان أصل الطريقة وحقيقتها
من حيث الروح  ،وأول سالك لها باهلل في الظاهر الذي
بايعه على اتباع سلوك هذا الطريق صفوة صحبة من أهل
بيعة الرضوان  ،وأصحاب الصفة ( رضي اهلل تعالى عنهم
أجمعني ) .
هي السيرة اخملتصة بالسالكني إلى اهلل تعالى من قطع
املنازل والترقي في املقامات  ،ويعرف أصحابها بأصحاب
الطريقة  .ويقول الشيخ محمد ماضي أبو العزائم :
( إن لفظة طريق  ،وصراط  ،وسبيل  ،ومنهج  ،وشارع
وشريعة  ،وحجة  ،وساة  ،كلها ألفاظ مترادفة ملدلول واحد
هو ما يوصل إلى املقصود بسهولة وأمن من قريب .
إن لفظة ( الطريقة ) في القرآن جاءت سبع مرات وبصيغ
مختلفة  ،دالة في جميعها على معنى ( الطريقة ) بشكل
عــام  ،كما في قوله تعـالى  ) :إذ تقول أمثلهم طريق ًة
إن لبثتم إال يوما ً )(طه  ، ) 104وجاء هذا التعبير في آية
واحدة مخصص بصيغة ( أل التعريف ) وذلك في آية
الطريقة  ،وهي قوله تعالى  ( :وألو استقاموا على الطريقة
السقيناهم ما ًء غدقا ً ) (اجلن  )16مما يشير إلى أن مصطلح
( الطريقة ) في هذه اآلية الكرمية يفيد معنى خاص ،
أشار إليه القرآن العظيم في الكثير من آياته الكرمية .
إن لفظ ( الطريقة ) باملعنى اخلاص هو أحد املصطلحات
القرآنية  ،وملا كان القرآن الكرمي باجماع العلماء واملفسرين
( يفسر بعضه بعضا ً ) فال أسلم وال أفضل من اإلستعانة
بآيات القرآن الكرمي نفسها لتفهم دالالت هذا املصطلح.
فبالرغم من ورود هذه الكلمة – معرفة – مرة واحدة في
القرآن الكرمي إال أن هناك إشارات ضمنية كثيرة تفيد املعنى
اخلاص ( االصطالحي ( لها في القرآن في قوله تعالى  ( :والو
إستقاموا على الطريق ِة ) جاءت كلمة الطريقة مرتبطة
بفعل االستقامـة وهذا يعني أمـورا ً منـها ،
 – 1إن الطريقة من قسم من األفعال  ،وقد أكد ذلك

16

حضرة الرسول االعظم  بقوله  ( :الطريقة أفعالي ) .
إن معناها متضمن في كل آية قرآنية تتحدث عن االستقامة.
وعلى هذا فإن املراد باالستقامة في القرآن الكرمي  ،يؤدي
بالضرورة إلى معرفة املعنى القرآني ملصطلح الطريقة  .وعلى
سبيل املثال  :إن قوله تعالى  ( :إن الذين قالوا ربنـا اهلل ثم
استقامـوا فال خوف عليهم وال هم يحزنـون ) ( األحقاف ) 13
لم يذكر فيه صراحة مصطلح ( الطريقة )  ،ولكنه أشار إليها
ضمنا ً من خالل لفظة ( االستقامة )  ،ألن حقيقة االستقامة
هي  ( :االستقامة على الطريقة ) كما بينته آية الطريقة
.واألمر نفسه ينطبق على قوله تعالى  ( :إن الذين قالوا ربنا
اهلل ثم استقاموا تتنزل عليهم  ( ) . . .فصلت  . )30وعلى
كل موضع قرآني ذكر فيه لفظة ( االستقامة ) أو أشير إليه.
فمصطلح ( الطريقة ) هو طريق االستقامة الذي أمر اهلل عز
وجل بسلوكه للوصول إلى مرتبة ( ال خوف عليهم وال هم
يحزنون ) .
ولكن ما حقيقة االستقامة التي ارتبط بها مفهوم الطريقة
؟ وما طريق االستقامة بالتحديد ؟
لقد بني القرآن الكرمي معنى االستقامة وحقيقتها في
قولــــه ( عز وجل )  ( :فاستقم كما أمرت ) ( هود  ) 112إذ
تبني من اآلية الكرمية أنها األوامر اإللهية التي يجب تطبيقها
بكل دقة  .وعلى هذا فالطريقة تعني  :سلوك منهج التطبيق
الكامل واملثالي لتعاليم القرآن الكرمي  .وملا كان حضرة الرسول
األعظم  هو القدوة احلسنة للكل فقد كان أول من طبق
نهج االستقامة كاملة  ،فكان بذلك  أول سالك لنهج
الطريقة في اإلسالم  ،وسار على أثره واتبعه في نهجه آل بيته
األطهار وصحابته األبرار .
إذا ً املراد بكلمة الطريقة  :طريق القرآن الكرمي  ،ونهج
الرسول االعظم ( صلى اهلل تعالى عليه وسلم) وأهل بيته
األطهار وصحابته الكرام  ،أي ألطريق املستقيم الذي ذكره
اهلل تعالى في أول سورة في القرآن الكرمي فقال سبحانه :
( أهدنا الصراط املستقيم  .صراط الذين أنعمت عليهم )
( الفاحتة  ، ) 7-6أي طريق احلق والهداية  ،طريق اهلل الذي نعم
وفاز في الدنيا واآلخرة من استقام عليه  .ومن املهم اإلشارة
إلى أن ( أية الطريقة ) كما نسميها  ،وردت ضمن سورة اجلن
في إشارة إلهية واضحة إلى أن اجلن من خلق اهلل سبحانه
وتعالى  ،وأن األمر باتباع الطريقة غير مقصور على البشر من
اخللق فحسب وإمنا تشمل اجلن كذلك  ،ألن الرسالة احملمدية
( أفضل الصالة والسالم على صاحبها ) عامة شاملة ليست
محدودة الزمان أو املكان أو نوع اخللق  ،يقول تعالى   :وما

أرسلناك إال رحمة للعاملني ( األنبياء  )107فالطريقة منهج
تعبدي كامل لإلنس واجلن  ،يقول تعالى   :وما خلقت اجلن
واإلنس إال ليعبدون  ( الذاريات  )56هذه هي الطريقة في
القرآن الكرمي  :املنهج املستقيم في تطبيق األوامر اإللهية .
وفي املضمون الذاتي ملصطلح الطريقة وتاريخها يقول
الشيخ محمد الكسنزان  : لقد كان مصدر التشريع
االول لكل االحكام الشرعية في االسالم هو حضرة الرسول
األعظم  فكان التبليغ باألوامر والنواهي والتوجيهات
اإللهية تصل الناس من خالله  متمثلة في آيات الكتاب
املبني  .لم يقف التبليغ من قبله  على مجرد توصيل الكالم
اإللهي فقط  ،بل كان حلديثه ( صلى اهلل تعالى عليه وسلم )
دور أثر في توضيح معالم الطريق الذي يجب على املسلمني أن
يسلكوه  .فقد كان ( صلى اهلل تعالى عليه وسلم ) فضالً عن
تالوة القرآن الكرمي عليهم يفسره لهم  ،ويوضح لهم كيف يتم
تطبيقه عمليا ً في مختلف ظروف احلياة  .وعلى سبيل املثال
فإن اهلل تعالى أمر بإقامة الصالة  ،ولكنه سبحانه لم يوضح
كيفية أداء الصالة من حيث الوقت والعدد والهيئة والشروط
واألركان والنواقص وكل مايتعلق بها من أحكام في القرآن الكرمي
فقام حضرة الرسول األعظم  بتفسير هذا األمر اإللهي ،
وتوضيح املراد به من خالل أحاديثه الشريفة  ،فحد للصالة
جميع أحكامها  .ولكن ما تلك األحكام ؟ إن التركيز على هذه
النقطة بالذات مهم جدا ً  ،إذ أن حضرته (صلى اهلل تعالى
س ّٓن نوعني من األحكام في كل طاعة  ،فقال
عليه وسلم ) قد ٓ
بأحكام تتعلق بظاهر العبد  ،وقال أيضا ً بأحكام تتعلق بباطنه
وذلك ألن اإلنسان بطبيعته التي أوجده اهلل عليها مزدوج
اخللقة فهو مكون من جسد ظاهر ونفس باطنة  ،وبقدرته
تعالى جعل اجلسد الكثيف اليقوم إال باللطيف وهي النفس
،وإن النفس اللطيفة التظهر آثارها إال من خالل الكثيف  ،وملا
جاء التشريع السماوي وضع لكل جانب من جانبي اإلنسان
أحكاما ً خاصة تتناسب مع طبيعة خلقته  ،ليقوم الناس
بالقسط  .ولتوضيح نوعي األحكام التي خوطب بها اإلنسان
املكلف  ،لنأخذ على سبيل املثال عمود الدين في العبادات
كلها وهي الصالة  ،فلقد نص احلق تعالى على قسمني من
األحكام تتعلق باملصلي وهي  :القسم األول  :ما يتعلق بظاهر
املصلي  ،كما في أحكام الطهارة وأحكام األركان وهيئات
احلركات واألقوال فيها  ،وكذلك األمور التي تتعلق بنواقضها .
القسم الثاني  :ما يتعلق بباطن املصلي كاألمر بصدق النية
وطهارة القلب وحضوره مع احلق تعالى  ،فليس البن آدم من

صالته إال ما عقل منها  .إننا إذا نظرنا إلى أحكام القسم
األول جندها تتناسب وطبيعة البدن الكثيف  ،في حني تتناسب
أحكام القسم الثاني مع طبيعة النفس اللطيفة  .فالصحابة
( رضي اهلل عنهم ) كانوا يسيرون على نهج االستقامة  ،ولكن
هذا املنهج املستقيم في تطبيق أوامر الشريعة اإلسالمية
لم يشتهر مبصطلح ( الطريقة ) في الصدر األول من اإلسالم
وال بغيره من التسميات  ،ولم يشتهر وقتها أي من العلوم
اإلسالمية األخرى بأسمائها التي عرفت فيما بعد كالفقه
وعلم احلديث أو علم أصول الدين أو غيرها .إذ أن السائد آنذاك
هو مفهوم العبادة والطاعة هلل تعالى ورسوله  . يقول
املؤرخ ابن خلدون في مقدمته  << :طريق هؤالء القوم  ،لم تزل
عند سلف األمة وكبارها من الصحابة والتابعني ومن بعدهم
طريق احلق والهداية  ،وأصلها العكوف على العبادة واإلنقطاع
إلى اهلل تعالى  ،واإلعراض عن زخارف الدنيا وزينتها  ،والزهد
فيما يقبل عليه اجلمهور من لذة ومال وجاه  ،واالنفراد عن احلق
في اخللوة للعبادة  ،وكان ذلك عاما ً في الصحابة >>  .ولكن
في القرن الهجري الثاني وبعد نكبة أهل بيت رسول اهلل 
وتغير نظام اخلالفة اإلسالمية  ،وحني جنح إلى مخالطة الدنيا
قام أهل الصالح والتقوى بتدوين العلوم اإلسالمية  ،فكان
أن اختص أناس بقراءة القرآن الكرمي فسموا القراء  ،وظهرت
جماعة عنيت باحلديث النبوي الشريف سموا باحملدثني .
وتكونت جماعة ببيان الرأي والفتوى في أحكام الدين املتعلقة
بالبدن عبادات ومعامالت  ،أي إعتنوا بالقسم األول من األحكام
الشرعية  ،وقد سمي هؤالء الفقهاء  ،وسمي اجلانب الذي
تبنوه في الدين علم الفقه .
وكبقية العلوم ظهر قوم تخصصوا باألحكام املتعلقة
بباطن اإلنسان وكل مايؤدي إلى تصفيته  ،فسموا الصوفية ،
وسمي العلم الذي تخصصوا به علم التصوف  ،ثم تطور إلى
االشتهار باسم الطريقة  .من ذلك يتبني أن إطالق إسم معني
على حالة كالطريقة  ،ليس كإطالق إسم معني على مولود
جديد  ،بل مير ذلك اإلطالق بتطورات تبعا ً لتطور ذلك املفهوم
وغني عن الذكر أن تخصص كل جماعة من العلماء بعلم
من علوم الشريعة اإلسالمية ال يعني البتة تركهم لبقية
العلوم  ،فكان كل منهم يقرأ القرآن ويحفظ احلديث النبوي
الشريف  ،ويتعلم أحكام الفقه  ،ويجاهد نفسه في سبيل
احلضور مع اهلل والتحقق مبقام اإلحسان  .وكذلك متسك
اجلميع ببقية العلوم اإلسالمية التي انتشرت آنذاك على قدر
استطاعة كل منهم . . .
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وبناءا ً على ما تقدم يقول الشيخ ( قدس اهلل سره ) :
أن علمي الفقه والتصوف قد حددا بشكل رئيسي منهج
التطبيق الظاهر والباطن للمسلم  ،وهذا يوصل إلى أن
أخذ املسلم بحضه من هذين العلمني يعني السلوك على
منهج االستقامة الذي سبق أن تبني أنه يرادف مصطلح
( الطريقة )  .إذا ً لقد كانت الطريقة في زمن التنزيل
تطبيقا ً كامالً يؤخذ من حضرة الرسول  وهذا التطبيق
كان باإلجمال  ،فلما تطورت األمور وتتابعت األحداث
وأصبحت األحكام اإلسالمية مفرقة في علومه  ،صار
التطبيق بالتفصيل ضرورة حتمية والتطبيق بالتفصيل
هو أن على املسلم أن يأخذ األحكام الشرعية الظاهرة
والباطنة من هنا وهناك لكي يتحقق بالتطبيق الكامل
فهو يحتاج إلى العالِم ليأخذ منه أحكام الفقه  ،وإلى
الشيخ العارف ليأخذ منه أحكام التصوف .
ولكن هل األخذ بجانبي الدين بهذا الترتيب يحقق املسلم
بالطريقة التي كانت على عهد رسول اهلل  ، والتي كان
عليها الصحابة الكرام  .واجلواب القطعي عن هذا السؤال
عند الشيخ محمد الكسنزان  هو  :كال  .ملاذا  . . .؟؟
يقول الشيخ  : ألن القول بذلك يعني عند أهل احلقيقة
هو جتريد الدين اإلسالمي من قوته الروحية وهمته
النورانية  ،فحضرة الرسول األعظم (صلى اهلل تعالى
عليه وسلم) لم يأت ليظهر األحكام املتعلقة بظاهر
اإلنسان وباطنه فقط  ،أي لم يأت ليعطي ( علم التزكية )
فقط  ،بل ليمد املسلم الذي يريد التطبيق باحلال الروحي
الذي يحمله على الشعور واإلحساس واخلشوع فيما يقول
أو يفعل من ألعبادة  ،أي ميده بأحوال ألتزكية نفسها .
فكم من مسلم في كل زمن يطلع على أألحكام الفقهية
والصوفية للصالة مثالً  ،ويحاول جاهدا ً أن يتقن مايقول
بلسانه ويحضر قلبه  ،فال يفلح في ذلك  ،ويجد نفسه
مشتت الفكر  ،سارح البال في أمور ألدنيا وخطرات الهوى
والشيطان  .وإن حصل وخشع مرة أو مرات فإنه في معظم
األوقات األخرى  ،أما متذبذب أو في غفلة  .فلماذا ؟ ذلك
ألنه أخذ باألحكام مجردة عن الوسيلة التي متدها بالقوة
وهي احلضرة احملمدية املطهرة  ،الوسيلة والوحي واإللهام
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واسطة االستفاضة واإلفاضة بني احلق واخللق أزال ً وأبدا ً .
إن املسلم يحتاج مع أخذه ألحكام الدين الظاهرة والباطنة
وعمله بها إلى احملبة املطلقة حلضرة سيدنا محمد 
واالرتباط الروحي به .وبغير هذا اإلرتباط فإن ثمار التطبيق
للشريعة إذا لم تكن معدمة أو وهمية فإنها ضئيلة جدا ً
و محدودة في ظروف وحاالت خاصة  .وأ بسط مثل يوضح
حالة املسلم الذي يحاول العبادة بال ارتباط روحي هو أنه
يكون كمن يؤسس شبكة كهربائية في داره  ،فيجعل
األسالك حتت البياض  ،واملصابيح في الظاهر  ،فهو بهذا
أكمل الشبكة باطنا ً وظاهرا ً  ،ولكن مصباحا ً واحدا ً اليضيء
مهما كان إتقان تلك الشبكة ودقتها إذا لم يوصل تلك
الشبكة مبصدر للتيار الكهربائي ،إذ أن الطاقة ألكهربائية
ألتي تسري في باطن ألشبكة وظاهرها هي التي تؤدي
إلى تشغيلها  .هذه الطاقة املشار إليها في املثل  ،متثل
القوة الروحية املنزلة من احلق تعالى على حضرة الرسول
األعظم  التي يفيض منها في قلوب الذين يربطون
أرواحهم ودواخلهم بروحه الطاهرة  ،فتسري من طريق ذلك
االرتباط القوة الروحية فيهم  ،فتتنور بواطنهم باألحوال
الطاهرة الزكية  ،وظواهرهم باألخالق احملمدية املرضية
إن القوة الروحية هي الوسيلة الوحيدة حلياة األحكام
الشرعية وحياة األحكام الشرعية للمسلم متثل حياته
الروحية بذاتها  ،وإلى هذا أشار ( عز وجل ) في قوله :
 ياأيها الذين آمنوا استجيبوا هلل وللرسول إذا دعاكم
ملا يحييكم  ( األنفال  . ) 24وهذه احلياة الروحية توصل
العبد إلى مرتبة الربانية في كل حركاته وسكناته فال
يعود يسمع أو يبصر أويعقل إال باهلل وذلك هو قوله
تعالى   :كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي
يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي ميشي
بها  . فبغير االرتباط الروحي مبحبة مصدر القوة وهو
سيدنا محمد  تصبح جميع األحكام الظاهرية
والباطنية كاألشباح بال أرواح  .وعلى هذا ميكن تلخيص
املضمون الذاتي ملصطلح الطريقة على النحو اآلتي
 -1تتضمن تطبيق األحكام املتعلقة بظاهر املسلم
املسماة باألحكام الفقهية  -2 .تتضمن تطبيق األحكام

املتعلقة بباطن املسلم املسماة باألحكام الصوفية .
 -3يتضمن االرتباط مبصدر للطاقة الروحية ميد روح املسلم
بالهمة على التطبيق  .وعلى هذا نخلص إلى أن منهج
الطريقة  :هو املنهج اجلامع بذاته لألحكام الشرعية
والقوة الروحية على تطبيق تلك األحكام تطبيقا ً
كامالً  .وألجل معرفة احلقيقة الروحية لهذا االرتباط يقول
الشيخ محمد الكسنزان  : ملا كانت احلياة بطبيعتها
عملية متجددة تخلق باستمرار ظروفا ً متغيرة  ،جعلت
هنالك حاجة دائمة إلى وجود من يستطيع أن يستخرج
من القرآن الكرمي والسنة املطهرة األحكام التي تنطبق
على مايستجد من ظروف ومتغيرات  ،فإن احلكمة اإللهية
اقتضت أن تورث احلضرة النبوية املطهرة  ،الطريقة
لرجال بايعوا اهلل تعالى على يد رسوله األعظم سيدنا
محمد  وصدقوا ما عاهدوا اهلل عليه  .لقد متثل أولئك
الورثة عبر األجيال بقسمني من الرجال  :القسم األول :
وهم الذين ورثوا علم التزكية فصاروا مع الزمن يسمون
باألئمة أو الفقهاء أو اجملتهدين فهم يعملون العقل في
استنباط األحكام الفقهية من مصادرها بنا ًء على قواعد
وأصول شرعية متعارفة عند أصحاب هذا العلم  .فعنوا
بسن األحكام والفتاوى التي تناسب العصر الذي هم فيه
وعملوا على العمل بها ماأمكنهم ذلك  .القسم الثاني :
وهم الذين ورثوا حالة التزكية  ،فصاروا مع الزمن يسمون
باملشايخ أو العارفني باهلل  ،بنوره يستنبطون األحكام
الصوفية من أذكار و أوراد وأدواء قلبية ومراتب كمالية ،
من القرآن الكرمي والسنة املطهرة  .ويربطون الناس مبصدر
القوة الروحية  .ولكي نلم بهذا املوضوع بكل متعلقاته ،
نعرج على توضيح الكيفية التي يتم بواسطتها االرتباط
مبصدر الطاقة الروحية  ،التي تغذي النفس متلؤها بكل
املشاعر واألحاسيس والبركات الروحانية والرحمانية التي
جتذبه وتدفعه للسير في الطريقة بكل ثبات واستقامة .
املسلم أما يعبد اهلل بنفسه وهواه وفي هذا خطر عظيم ،
وأما يعبد اهلل باهلل وهذا هو الفوز العظيم  .واحلد الفاصل
بني العبادتني أو نقطة التحول الرئيسة في حياة املسلم
التعبدية هو اإلرتباط الروحي املذكور .

فما هي احلقيقة الروحية لهذا اإلرتباط ؟ وكيف يتم ؟
يقول الشيخ (قدس اهلل سره )  :إن األ ساس في فهم هذا
اجلانب من الطريقة يرجع إلى أصل الطريقة وحقيقتها
واملنبع الذي تفيض منه أسرارها  ،أي إلى حضرة الرسول
األعظم  ، وذلك أنه  في ذاته نور لقوله تعالى مخبوا ً
عنه   : قد جاءكم من اهلل نور وكتاب مبني  ( املائدة )15
وهذا النور الذي أرسله اهلل رحمة للعاملني هو املقصود
باملصدر الروحي الذي يجب على املسلمني االرتباط به ملا أخبر
به احلق تعالى من أنه يهدي به من اتبع رضوانه سبل السالم
أن ارتباط الصحابة الكرام مع حضرة الرسول األعظم 
مت في زمن الرسالة من طريق املصاحبة التي أشرنا إليها ،
فكان  يزكي أنفسهم ويطهر قلوبهم ويرقي أرواحهم
بنظراته النورانية وكلماته الربانية وأنفاسه الرحمانية ،
ثم جاءت آية املبايعة لتنص على الكيفية اخلاصة باإلرتباط
مع النور احملمدي ( أفضل الصالة والسالم على صاحبه ) ،
فقال عنها   :إن الذين يبايعونك إمنا يبايعون اهلل يد اهلل
فوق أيديهم فمن نكث فإمنا ينكث على نفسه ومن أوفى
مبا عاهد عليه اهلل فسيؤتيه أجرا ً عظيما ً  ( الفتح ، )10
فكانت املصافحة يدا ً بيد هي وسيلة اإلرتباط التي تنقل
اإلشعاعات النورانية احملمدية ( أفضل الصالة والسالم على
صاحبه ) من حضرته (صلى اهلل تعالى عليه وسلم) إلى
املبايع فتنزرع في أرض قلبه  ،وملا كان النور احملمدي ( أفضل
الصالة والسالم على صاحبه ) اليتجزأ وال ينقسم وال
يتبعض ،وإمنا ميتد فإن نزوله في قلب املبايع يعني نوع ارتباط
بني املسلم واحلضرة احملمدية  ،ومن خالل هذا اإلشعاع
النوراني حتصل للمسلم احلاالت الروحية إذا ما سار املسلم
على نهج الطريقة أي  :ط ّٓبق أحكام الفقه والتصوف  .وألن
هذه املصافحة جتمع بني اجلانب احلسي ممثالً باللمسة ،
وبني اجلانب الروحي ممثالً بانتقال اإلشعاع النوراني احملمدي
( أفضل الصالة والسالم على صاحبها )  ،فإننا نسميها بـ
 :اللمسة الروحية  .لقد تيسر للصحابة الكرام احلصول
على الطريقة في زمن الظهور احملمدي فكانوا بواسطة
اللمسة الروحية أصحاب حاالت اليسع اجملال لذكرها
ومنها ما ورد في احلديث من رقص جعفر بن أبي طالب
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( رضي اهلل عنه ) بني يديه  ملا قال له ْ  : 
أشبهت
خلقي وخُ لقي  ، وذلك من لذة اخلطاب  .وهذا حدث في زمن
النبوة  ،أما بعد انتقال الرسول  ، إلى عالم الشهود
فقد ورث سيدنا علي (كرم اهلل وجهه)  :اللمسة الروحية
واخلالفة في الوالية منه  ،وهذه اخلالفة هي ماعرفت
باسم ( مشيخة الطريقة )  ،وقد ذكر ذلك املؤرخ الشيخ
عبد الرحمن اجلبرتي فقال  << :قال اإلمام علي بن أبي طالب
(كرم اهلل وجهه)  :يارسول اهلل  :دلني على أقصر الطرق إلى
علي  .فقال الرسول  : ياعلي عليك مبداومة
اهلل وأخفها ّ
ذكر اهلل في اخللوات  .فقال علي ( :كرم اهلل وجهه) هذه
فضيلة الذكر  ،وكل الناس يذكرون  .فقال الرسول : 
يا علي ال تقوم الساعة وعلى وجه األرض من يقول
( اهلل )  .فقال علي (كرم اهلل وجهه)  :كيف أذكر يارسول اهلل ؟
قال  :إغمض عينيك واسمع مني ثالث مرات  ،ثم قل أنت ثالث
مرات وأنا أسمع  .فقال النبي  : ال إله إال اهلل  ،ثالث مرات
مغمضا ً عينيه رافعا ً صوته وعلي يسمع  ،ثم قال علي ال
إله إال اهلل ثالث مرات مغمضا ً عينيه رافعا ً صوته والنبي 
يسمع >>  .فكـان هذا أول تلقني مبشيخـة الطريقة فـي
اإلسـالم .
هكذا انتقل النور احملمدي عبر املصافحة من حضرة
املصطفى الى يومنا هذا  .فكل شيخ في زمانه يتشبع
باألنوار احملمدية ( أفضل الصالة والسالم على صاحبه )
ويصبح كأنه صورة محمدية مشع ًة بالنور والبركة بإذن
اهلل  ،فيزرع نور الطريقة ( قوتها الروحية ) في قلوب املريدين
من اإلنس واجلن  .إن انتقال األنوار احملمدية ( أفضل الصالة
والسالم على صاحبها ) روحيا ً من شيخ إلى شيخ يربط
الالحق بالسابق إرتباطاًروحانيا ً يجعل السلسلة كلها
وكأنها شيخ واحد وكل مريد يرتبط بأحد مشايخ السلسلة
في زمنه فكأنه مرتبط بالسلسلة كلها  ،وبهذا إن مشايخ
الطريقة ميثلون املسار الروحي للسيل النوراني احملمدي
( أفضل الصالة والسالم على صاحبه ) الذي نصطلح
على تسميته بـ ( البركة ) والتي هي  :القوة الروحية
أو الهمة العلية  ،اجلامعة في ذاتها لكل األسرار والعلوم
والنفحات والقدرات التي بها الوارث احملمدي ( الشيخ ) أن
يحيي الدين في قلوب املريدين  .هذا االنتقال الكامل لألنوار
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احملمدية ( أفضل الصالة والسالم على صاحبه ) يسمى (اإلذن
باملشيخة ) وبواسطتها يستطيع الشيخ أن ميارس واجباته
الروحية في اإلرشاد  ،وتطهير النفوس وعالج القلوب  ،وبقية
مهام أستاذية الطريقة .
ويقول (قدس اهلل سره )  :إن انتقال نور الطريقة إلى
املريدين باللمسة الروحية يختلف عن انتقاله إلى املشايخ
( قدس اهلل أسرارهم )  ،ألن املريد اليكون مهيئا ً بالتشبع
بالنور تشبعا ً كامالً كما هو احلال عند املشايخ الذين
يختصون بذلك  ،وإمنا يصل النور إلى قلب املريد وينزرع فيه
كما تنزرع البذرة في األرض  ،فيحصل من هذا اإلتصال
النوراني  ،إرتباط روحي بني املريد والشيخ  ،ثم ال تلبث
هذه البذرة أن متد املريد باحملبة التي حتمله على الطاعة
الكاملة  ،وهذه الطاعة تؤهل تؤدي بالضرورة إلى منو النور
في داخله كما تنمو البذرة إلى أن تصبح شجرة مباركة متتد
فروعها وأغصانها في كل خلية حسية أو ملكة باطنية من
خاليا املريد وملكاته  ،محقق ًة إياه بدعوة حضرة الرسول 
التي يقول فيها  ( :اللهم اجعل لي نورا ً في قلبي  ،ونورا ً في
قبري  ،ونورا ً في سمعي  ،ونورا ً في بصري  ،ونورا ً في شعري
 ،ونورا ً في بشري  ،ونورا ً في حلمي ونورا ً في دمي  ،ونورا ً من بني
يدي  ،ونورا ً من خلفي  ،ونورا ً عن مييني  ،ونورا ً عن شمالي  ،ونورا ً
من فوقي  ً ،ونورا من حتتي  ،اللهم اعطني نورا ً  ،اللهم اجعل
لي نورا ً  ،اللهم عظم لي نورا ً  ،واجعلني نورا ً ) .
لقد بقي االرتباط الروحي باحلضرة احملمدية املطهرة قائما ً
وسيبقى إلى يوم القيامة لقوله   : من صافحني أو صافح
من صافحني إلى يوم القيامة دخل اجلنة  . وملا كانت هذه
املصافحة أو اللمسة الروحية تعني العبد على تطبيق الطريقة
كلها شاع تسميتها بالطريقة  ،فيقال ملن يبايع أنه أخذ
الطريقة  .إذا ً اللمسة الروحية ( املبايعة ) هي وسيلة اإلتصال
أو اإلرتباط الروحي بني العبد ومصدر القوة الروحية الذي هو
حضرة الرسول األعظم سيدنا محمد  من طريق سلسلة
مشايخ الطريقة  .إن الطريقة من خالل هذا اإلرتباط تعيد
بناء اإلنسان قلبا ً وقالبا ً  ،وتربطه مبواله في كل فكر ونية
وقول وعمل  ،بل في كل موقع من مواقع إنسانيته  ،في
حياته اخلاصة مع ربه  ،وفي حياته العامة مع الناس .

وصية حممد الفاتح البنه
الشيخ إبراهيم النعمة  -العراق

حممد الفاتح سلطان مسلم من سالطني الدولة العثمانيةُ ،عرف بالعلم والشجاعة
والعدل والزهد والتواضع ،استطاع أن يفتح (القسطنطينية) اليت استعصت
على الفاحتني من قبل ،وكان عمره إذ ذاك ثالثًا وعشرين سنة.
أوصى ابنه يف آخر حياته فقال:
ها أنذا أموت ،ولكين غري آسف ،ألني تارك خلفًا مثلك!
كن عاد ًال صاحلًا رحيمًا ،وابسط على الرعية محايتك بدون متييز ،واعمل على
نشر الدين اإلسالميّ ،
واجب امللوك على األرض.
فإن هذا هو ُ
ّ
قدم االهتمام بأمر الدين على كل شيء وال تفرت يف املواظبة عليه ،وال تستخدم
األشخاص الذين ال يهتمون بأمر الدين ،وال جيتنبون الكبائر ،وينغمسون يف
الفحش ،وجانب البدع املفسدة ،وباعد الذين حيرّضونك عليها.
وسع رقعة البالد باجلهاد ،واحرس أموال بيت املال من أن ّ
تتبدد.
ّ
ّ
إياك أن ّ
متد يدك إىل مال أحد من رعيتك إال حبق اإلسالم ،واضمن للمعوزين
قوتهم ،وابذل إكرامك للمستحقني.
ومبا أن العلماء هم مبثابة القوة املبثوثة يف جسم الدولة ،فعظم جانبهم وشجعهم،
وإذا مسعت بأحد منهم يف بلد آخر فاستقدمه إليك ،وأكرمه باملال.
حذار حذار ال يغرنك املال وال اجلند ،وإياك أن تبعد أهل الشريعة عن
بابك ،وإياك أن متيل إىل أي عمل خيالف أحكام الشريعة ،فإن
الدين غايتنا ،واهلداية
منهجنا ،وبذلك انتصرنا.
ُ
خد مين هذه العربة :حضرت هذه البالد كنملة صغرية،
فأعطاني اهلل تعاىل هذه النعم اجلليلة ،فالزم مسلكي،
واحذ حذوي ،واعمل على تعزيز هذا الدين
وتوقري أهله ،وال تصرف أموال الدولة يف ترف أو هلو ،فإن
ذلك من أعظم أسباب اهلالك».
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خواطر صوفية:
معتدلون ولكن...

هالة أحمد فؤاد
دكتورة التصوف االسالمي  -مصر
إقرارات صوفية عقيدية متواترة بكثافة فى
مقدمات املدونات والنصوص الصوفية منذ القرن
الرابع اهلجرى حول مدى صحة عقائد املتصوفة
وخلوها من البدع والضالالت  ،وعدم تناقضها من
ً
وأهال
قريب أو بعيد مع عقائد السنة الصحيحة ،
لالعتدال  ،وخاصة فيما يتعلق باحرتام املتصوفة
الكامل واملطلق لظاهر الشرع بقدر التعمق
ً
مصداقا لقوله
فى مستوياته الباطنية اخلفية ،
ً
تعاىل فى سورة الكهف فوجدا عبدا من عبادنا
آتيناه رمحة من عندنا ،وعلمناه من لدنا علما.
صخب الفت  ،ولغة مرتعة باملبالغة واملغاالة  ،رغم
الصياغة الشكلية اهلادئة الرصينة  ،وادعاءات
اإلتزان  ،وزخم التوازن العقيدي والقيمي  .ناهيك
عن إحلاح خمايل  ،وإصرار جلوج عارم حول اإلختيار
واإلصطفاء اإلهلى هلذه الطائفة من خلقه،فجعلهم
صفوة أوليائه وخرية عباده  ،وفضلهم على الكافة
بالعلم والفهم النافذ لكتابها املقدسً ،
وهبا ومنحة
ً
وجودا من كرمه  ،إذ يقول اهلل تعاىل فى سورة آل
عمران   :ومايعلم تأويله إال اهلل  ،والراسخون يف
العلم  ،يقولون آمنا به  ،كل من عند ربنا .
22

يقول السراج الطوسى فى اللمع [ :ت « ]378ال علم
معلوم وال شيء مفهوم إال وذلك موجود في كتاب
اهلل عز وجل ،أو مأثور عن رسول اهلل ،أو فيما ُفتح على
قلوب أولياء اهلل».
وال يتجاهل هذا اإلقرار الذي ميكن أن نعتبره من قبيل مخايالت
القداسة الدينية ،كون هؤالء الصفوة املعرفية والدينية
واألخالقية اخملتارة ،يأتون في درجة الوساطة ما بني اخللق
واهلل ،بعد األنبياء والرسل ،وعلى رأسهم النبي اخلامت،
محمد فيما ينص الطوسي .يقول القشيرى فى
رسالته[ :ت  « ]465لقد جعل اهلل هذه الطائفة
صفوة أوليائه ،وفضلهم على كافة عباده
بعد رسله وأنبيائه ،صلوات اهلل وسالمه
عليهم ،وجعل قلوبهم معادن أسراره،
واختصهم بني األمة بطوالع أنواره،
فهم الغياث للخلق ،والدائرون

أولو البصائر الربانيون الروحانيون السمائيون العرشيون النوريون،
النظارُ ،
السكوت ّ
الغيَّب ا ُ
حل ّ
ضار ،امللوك حتت األطمار ،أشراف
القبايل ،أصحاب الفضايل ،أنوار الداليل

في عموم أحوالهم مع
احلق باحلق ،صفاهم من
أكدار البشرية ،ورقاهم إلى
محال املشاهدات مبا جتلى لهم من حقائق األحدية،
ووفقهم للقيام بآداب العبودية ،وأشهدهم مجارى
أحكام الربوبية ،فقاموا بأداء ما عليهم من واجبات
التكليف ،وحتققوا مبا منه سبحانه عليهم من التقليب
والتصريف ،ثم رجعوا إلى اهلل سبحانه وتعالى بصدق

االفتقار ،ونعت االنكسار ،ولم يتكلوا على ما صفا لهم من
األحوال ،علما ً منهم بأنه جل وعال يفعل ما يريد ،ويختار
من يشاء من العبيد أمره قضاء فصل».
ولعلنا نالحظ كيف يؤسس أهل التصوف السني
املعتدل ،حضورهم وأقرانهم كنخبة خاصة
متميزة تقف بإزاء غيرها من النخب السياسية
واالجتماعية والدينية والثقافية ،غير أن األمر
هنا يتجاوز احلدود اإلنسانية املعتادة
واملعايير املتعارف عليها في هذه

السياقات .ذلك أن النخب سالفة الذكر مبستوياتها املتنوعة
تستند في حضورها ومتيزها إلى سمات وخصائص دنيوية سواء
كانت فطرية أم موروثة أم مكتسبة ،كالسلطة والسطوة
والنفوذ وشرف العرق والنسب واملال ،وشرف العلم واملعرفة سواء
كانت دينية أم دنيوية ،نقلية أو عقلية ،في مباحث الدين والفقه

والتشريع ،أم مباحث اللغة والبالغة ،واإلبداع الشعري أو النثري،
أم مباحث الكالم والفلسفة…الخ .أما النخبة الصوفية املتميزة،
معرفيا ً وعقيديا ً وقيميا ً  ،أو كما يطلقون على أنفسهم «خاصة
اخلاصة» ،فإمنا تؤسس في إطار معايير املفارق املقدس ،املضنون به
علىغير أهله ،بداية من اإلصطفاء اإللهي كاألنبياء والرسل وأهل
العلم اللدني الغيبي ،كاخلضر األسطورة اخلالدة الذي فاق النبي
موسى في معرفته باحلكمة اإللهية اخلفية ،ثم التصفية من
كدر البشرية ،وهي من قبيل التربية والتأديب والتعليم اإللهي،
إذ يغدو العبد الصوفي احملقق متخلقا ً باألخالق والصفات اإللهية
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الراقية ،مجليا ً لبهاء احلق وصورته عبر مرآته ،كما سيبلور ابن عربي
العالقة فيما بعد .ناهيك عن املنح والهبات املعرفية ،وفياضات
األنوار اإللهية ،إذ ينجلي لهؤالء حقائق األحدية العزيزة احملتجبة،
كما يطلعون على أسرار وخفايا األحكام الربوبية في الكون…
الخ.
ولعلنا نالحظ الطبيعة الوجودية املركزية لهؤالء ،فهم غياث
اخللق أو كما يقول الطوسي  ،أمناء اهلل ،جل وعز في أرضه ،وخزنة
أسراره وعلمه ،توجهم بتاج الوالية ،وسبق لهم منه احلسنى

الدينية املستترة في مقابل خلفاء الظاهر
الدنيويني في دولة احلس الزائفة الوهمية.
يقول الرومي فى مقدمته للكتاب األول من
املثنوي ،وقد كتبها بالعربية ،ما يلي« :أولو البصائر
الربانيون الروحانيون السمائيون العرشيون النوريون،
السكوت النظار ،الغيب احلضار ،امللوك حتت األطمار،
أشراف القبايل ،أصحاب الفضايل ،أنوار الداليل».
إلى أي مدى ينطوي هذا اخلطاب القداسي املفارق على

بحسن الرعاية ودوام العناية واحلفظ بدال من عصمة األنبياء .إنها
إرهاصات مبكرة ،وبدايات خجولة ساذجة ،سينضجها ويجليها
«محيى الدين ابن عربي» حني يتحدث عن اإلنسان الكامل جالء
مرآة الوجود ،اخلليفة ،حافظ خزائن اجلود اإللهي ،والعمد املاسك
للوجود ،إذ ال يزال العالم محفوظا ً مادام فيه اإلنسان الكامل ألن
الكمل
القصد الثاني من اخللق ،فقد خلق العالم من أجله .إن هؤالء
ّ
املتحققني باملعرفة والهداية من الصاحلني البدالء الصديقني األبرار
املقربني… فيما يقول الطوسي  ،هم خلفاء وأولياء دولة الباطن

نوع من اخملايلة القمعية التي متارس إزاء كافة النخب
اجملتمعية القائمة واملهيمنة؟ ولعل الهاجس
السياسى هو األكثر توارياً ،وغياباً ،لكن حضوره
مؤرقا ً وملحاً ،إذ يضعنا هذا اخلطاب إزاء أخطر
أنواع السلطة ،وأكثرها تأثيرا ً وفاعلية ،خاصة
على العامة والبسطاء ،ومن ثم فهي
سلطة مهددة ومستفزة لغيرها من
السلــطات ،خاصــة السياسية
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والدينية .إنهاسلطة القداسة الروحية
ذات الطابع اخلارق واإلعجازي ،والتي متلك على
الناس أرواحهم وقلوبهم ،وتخايل انفعاالتهم
الدينية وأحالمهم الفردوسية املشتهاة .وال تكمن
خطورةهذه السلطة فحسب في تأثيرها ،بل في
كونها مستمدة مباشرة من اإلله الواحد الذي اصطفى
هؤالء وهداهم وعلمهم حكمته اخلفية ،ناهيك عن امتداد
سلسال الوراثة املعرفية مبستوييها الظاهري التشريعي
(النبوي والرسالي) ،والباطنى (الوالية والعلم اللدني الغيبي)،
دائرتي
أو كما سيبني ابن عربي فيما بعد إذ يحدثنا عن
ْ
«النبوة والوالية».
وليس هذا ،فحسب ،بل إنها سلطة تكتسب املزيد من
املشروعية واملصداقية الروحية عبرجعل هؤالء احملققني
هم الورثة الفعليني للسلسال الفاضل من الصحابة
والتابعني وتابعي التابعني (السلف الصالح) ،وهو ما
سينص عليه ويكرسه ابن خلدون في مقدمته ،فيما
بعد .بل أن الهجويرى ت (465هـ) ،فى كتابه كشف
احملجوب ،يدون ثالثة أبواب في ذكر أئمة املتصوفة
من [الصحابة والتابعني وتابعي التابعني] متتبعا ً
بالتفصيل كل اآلثار واألخبار واألقوال ،بل الكرامات
واخلوارق املروية عنهم ،وكأنه يعيد تقدمي هؤالء جميعا ً
وقراءة تاريخهم من خالل مرايا املتصوفة املتخيلة،
ويسقط عليهم كل ما يؤكد ويدعم ذلك النسب
الوراثي الديني واملعرفي والروحي والسلوكي.
إنها الوراثة احلقة في األمة اإلسالمية ،فهؤالء وحدهم
هم العلماء ورثة النبوة والوحي والسلف الصالح،
والعلم اإللهي الغيبي دون غيرهم ،في مقابل كافة
الوراثات املدعاة املتنوعة ،املادية واملعنوية ،الزائفة
والوهمية .في أزمنة رديئة متقاربة في غضون
القرن الرابع الهجري ،تنويعات نصية تبدو متباينة،
لكنها تتواتر متوالية على نفس التيمة .حضور صوفي
مراوغ يتبلور تدريجيا ً شديد الوطأة والثقل في مقابل
احلضور السلطوي متعدد التجليات واملستويات في عصر
االنهيار السياسي ،العصر العباسي الثاني ،حيث اخلالفة
السياسية فقدت مركزيتها وسطوتها املوحدة ،وتفتت
إلى دويالت حتكمها عناصر عسكرية مستبدة متنوعة
األعراق واألجناس ،وتناحرات وصراعات دموية ،وأوضاع
حضارية متردية على كافة املستويات  .ترى ماذا
يريد اخلطاب الصوفي أن يطرح ،هل هي دولة
دينية قداسية بديلة لدويالت دنيوية تتالعب
بالعصبية في كافة أشكالها وجتلياتها؟
أم أنها محض نوستاجليا دينية

وحنني مؤرق للعصرالذهبي ،صدر اإلسالم ،وإعادة صياغة مثالية
مخايلة له بوصفه النموذج األعلى ،والقدوة احملتذاة ،والفردوس
األرضي املأمول؟ بعبارة أخرى ،هل فارق املتصوفة حقا ً هذا العالم
وزهدوا فيه ،ومتردوا على مفاهيمه وصراعاته وسلطاته ،ابتعادا ً
وتبرما ً وتعاليا ً وطلبا ً للباقي اخلالد األزلي؟ وهل تنشأ امليتافزيقا إال
من تبرمنا بالواقع الرديء ،فيما يقول برديائيف الروسى.
من احلقائق الالفتة في هذا السياق تلك العالقة السمحة الطيبة
بني القشيري ،عبر اإلمام اجلويني ،إمام احلرمني رئيس املدرسة
النظامية ،وبني الوزير نظام امللك حامى اإلمام الغزالي (إمام
التصوف السني) الذي تتلمذ بدوره على اإلمام اجلويني ،وخلفه
في رياسة املدرسة النظامية .ونحن ال ميكننا أن ننسى دور الغزالي
الهام في هدم العقائد اإلسماعيلية عبر كتابه فضائح الباطنية،
وكونه املرشد الروحي ألم خلليفة فى ذلك احلني ،والعضد القوى
لنظام امللك وزير السالجقة الشهير حتى قتل ،وأزمة الغزالي بعد
مقتله ،وفراره إلى دمشق… إلى ماذا تشير هذه العالمات ،وهل كان
لدى أهل التصوف السني املعتدل ،مشروع سياسي مضمر ممتد،
ومتصاعد؟
يقول السراج الطوسى« :ينظر الناظر في كتابي هذا ،عن تيقظ
وتنبه… بحسن التوقف والتفكر والتأمل والتدبر ،بخلوص النية
وطهارة القلب وصحة القصد ،متقربا ً إلى اهلل تعالى بذكره  ال
ندري ذكر اهلل أم ذكر الكتاب  ، وشاكرا ً له ما منحه من تسديده
وتوفيقه وهدايته إلى مواالة هذه العصابة (أهل التصوف) ،ومناوأة
من بسط لسانه فيها بالوقيعة فيهم واإلنكار عليهم ،وعلى
سلفهم املاضني ،رحمة اهلل ورضوانه عليهم أجمعني ،ألنهم
العصابة القليل عددها ،العظيم عند اهلل قدرها وخطرها».
رغم ما ميكن أن جنده من صالت جلية بني التصوف والتشيع ،خاصة
تصوف أهل الشطح واملتأخرين كابن عربي واملتصوفة الفرس..
الخ ،وقد دونت في هذا الصدد دراسات عديدة هامة ،إال أن السؤال
الذي كان دائما يلح علي هو« :هل سعى املتصوفة عموما ً أيا ً كانت
الصبغة الغالبة على رؤيتهم إلى نقض جذور اخلطاب الشيعي من
داخله ،خاصة فيما يتعلق مبسألة اإلمام املعصوم (املهدي املنتظر)؟
أو بعبارة أخرى ،أرادوا االنقالب على االحتكار الشيعي للسلطة
الروحية لألئمة من آل بيت النبى ،وهو ما يؤسس وراثة النبوة
تشريعيا ً ومعرفيا ً وروحيا ً على أساس الوراثة العرقية ،وراثة الدم
النبوي؟ .ولعل املتصوفة أرادوا توسيع املشهد ،ونفىا ً ألساس الوراثي
القائم على العرق والدم ،خاصة أن دعوة بنى العباس بدأت بالدعوة
للعلويني ثم احتكرت األمر لنفسها بوصفهم بني العمومة،
وأصبغوا على خالفتهم طابعا ً ثيوقراطيا ً جعل اخلليفة العباسي
ظل اهلل في األرض .ورمبا كان املتصوفة يسعون لتطبيق معايير
التقوى والصالح ووراثة املعرفة والعلم ،امليراث احلقيقي لألنبياء من
وجهة النظر هذه ،حينئذ يتساوى كافة املسلمني طبقيا ً وعرقيا ً
ودينيا ً  ،ويغدو السبيل الوحيد للتحقق بامليراث النبوي  ،ميراث
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املسلمني جميعاً ،هو السعي الدؤوب في طريق الصالح الصوفي،
والتخلق بأخالق هذه العصابة الراقية ،واالنتساب إليها .من املثير
لالنتباه في هذا الصدد ما يروى عن اإلمام جعفر الصادق واإلمام
الرضا من أقوال شتى يهاجمان فيها الصوفية والتصوف هجوما ً
دينيا ً وأخالقيا ً عنيفا ً وجلياً.
ولكن ماذا عن املعيار اخلارق ،معيار االصطفاء اإللهي الذي اليخضع
ملنطق العقل اإلنساني أو قرانات السببية املتعارف عليها ،ولعلنا
نذكر ما ختم به القشيرى مقدمته حني أكد أن املتصوفة العارفني،
ال يتكلون على ما حصل منهم مناألعمال ،ألن اهلل جال وعال يفعل
ما يشاء ويختار من يريد من العباد ،ال يحكم عليه خلق ،وال يتوجب
عليه خمللوق حق ،وأمره قضاء فصل.
يقول البسطامي« :طلبت اهلل ثالثني سنة ،فإذا أنا ظننت أني أردته
فإذا هوأرادني»
أي معيار ميكن أن يواجه هذا املعيار القداسي ،وأي سلطة ميكن
أن تواجه سلطة من أراده اهلل وأختاره بال سبب محدد أو ترتيب
منطقي يقبله العقل اإلنساني القاصر العاجز ،عقل أهل الدنيا؟
حيث يستشرى العبث والفوضى والالمعقول في الواقع ،واقع
أزمنة االنهيار والتردي ،وحني تنتفي سمات اجلدارة واالستحقاق،
ويغدو األمر مشاعاً ،ومنابر السلطان مستباحة لكل مغامر
جريء غفل من املواهب إال قدرته على التالعب واخملاطرة ،واجلسارة
الوقحة املنفلتة خارج كافة القوانني واحلدود واملعايير ،رمبا ال يغدو
هناك سبيل سوى مواجهة هذا كله باملباغتة اإللهية أوالفجأة
اخلارقة التي ال يتوقعها أحد ،وال يحكمها إال ذلك القضاء اإللهي
املطلق،الذي ال سبيل ملواجهته أو صده أو االعتراض عليه أو حتى
فهم كنهه.
أيا ً كان األمر  ،فال أعتقد أن طرح املتصوفة حلضورهم املركزي،
معرفيا ً وعقيديا ً ووجوديا ً وقيميا ً كان محض حالة صوفية
متعالية ،ولعل نظريات ومفاهيم ،من قبيل املطاع عند الغزالي،
وختم الوالية العامة عند ابن عربي لم تكن مجرد نتائج للتأثير
الشيعي ،بل لعلها كانت استالبا ً له ،وانقالبا ً عليه.
ويظل مفهوم االستغناء املطلق عما سوى اهلل ،واالستئناس
به،واالستيحاش من اخلالئق ،والزهد التام في مباهج هذه الدنيا،
وشهواتها وأهوائهاوملذاتها املادية واملعنوية ،مفهوما ً مربكا ً
ومحيرا ً  ،بل قامعا ً ومهددا ً ألهل الدنيا بكافة مستوياتهم
ومواقعهم .فمن ناحية ،يع ّرض أهل االستغناء بهؤالء األذالء
الواقعني حتت ضغط االفتقار الدائم ،واحلاجة الهاتكة ،لكل ما
هو دنيوي عدمي زائل ،رغم وهم الوفرة والغنى الذي يخايلهم
باألمان واالستقرار والتمكني ،وما هي إال حقيقة قاسية،تباغتهم
بظهورها ،وجتردهم من كل ما يرتكزون إليه من سطوة ونفوذ ومال
وولد… اخلوتكشف لهم عمق الوجود القبيح .أنها تلك احلقيقة
البسيطة املوحشة ،الكل باطل ،وقبضالريح ما خال اهلل .ومن
ناحية ثانية ،فليس هناك أخطر وال أكثر تهديدا ً من هؤالء الذين
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يعلنون االستغناء الذاتي ،ويلوذون باملطلق
املتعالي ،وقد تساوت لديهم كل األشياء
ولم يعودوا قيد معايير الربح واخلسارة .ورمبا
يكون خطاب االستغناء والزهد والورع هواخلطاب
األكثر إغوا ًء وتأثيرا ً في فضاءات العامة والبسطاء،
خاصة في أزمنة القهر والفقر واالستغالل العبودي،
واالستبداد القمعي .ولسنا في حاجة إلى احلديث عن
أوضاع العامة في تلك األزمنة ،هؤالء الغوغاء الرعاع
الدهماء من وجهة نظر النخب بكافةمستوياتها ،كما هو
معروف .بل إن املبالغة الصوفية في احلديث عن الهبات
اإللهيةللعارفني ،والتي تقاربهم من تخوم الربوبية
نفسها ،في نص القشيري السني املعتدل،ال
جتعلهم ال يفارقون مدار العبودية احملضة ،بل أنهم
يتقربون خلالقهم القدير بصدق االفتقار ونعت
االنكسار ،وال يستغلون هذه امليزات اإللهية أو
ميارسون من خاللها سطوتهم ،أو يتعالون بها
على غيرهم من البشر والكائنات .ترى ما هي
املقارنة املمكنة في هذا اإلطار بني هؤالء ،وبني
أهل الدنيا وأصحاب املشهد السلطوي الذين
يسيرون في األرض اختياال ً وفرحا ً  ،يبغون ويطغون
مبا لديهم من مميزات زائلة فانية ؟
ومن املثير لالنتباه حقا ً في هذا السياق ،هو ما
يورده السراج الطوسي حول تفسير قول النبي
«العلماء ورثة األنبياء» ،إذ يوسع الدائرة ،فيقول:
«عندي ،واهلل أعلم ،أن أولي العلم القائمني
بالقسط الذين هم ورثة األنبياء ،املعتصمون
بكتاب اهلل تعالى ،اجملتهدون في متابعة رسوله،
املقتدون بالصحابة والتابعني ،السالكون سبيل
أوليائه املتقني وعباده الصاحلني ،هم ثالثة أصناف
 :أصحاب احلديث ،والفقهاء والصوفية… .هؤالء هم
ورثة األنبياء».
ترى ما هي اخللفية التي على أساسها متت صياغة هذا
التحالف بني من يُفترض أنهم فرقاء ،متعادين بصورة ما،
فأصحاب احلديث هم أهل النقل والرواية ،والفقهاء أهل
الظاهر واالجتهاد ،والصوفية أهل الباطن والتأويل ،أو
هذا هو التصنيف السطحي للمشهد؟
بالطبع يشرح الطوسي هذا الطرح في إطار
أركان الدين الصحيح وأصوله التي ينبغي
على كل مسلم إذا أشكل عليه أمر
ما من أمور العقيدة أن يعود لهؤالء
الثالثة ،مصداقا ً حلديث اإلميان
حني سأل جبريل الرسول عن

اإلسالم واإلميان واإلحسان ،فقال  :اإلسالم
ظاهر ،واإلميان ظاهر وباطن ،واإلحسان حقيقة
الظاهر والباطن.
وفى مقابل هذا الطرح يؤكد الطوسي ،ومن
بعده القشيري ،إنهما كتبا هذه املدونات الصوفية،
وجمعا أخبار وسير وأقوال ومصطلحات الصوفية،
ألن احملققني اخمللصني من أهل هذه الطائفة ،انقرض
أكثرهم في هذا الزمان ،وكادت الطريقة الصحيحة
أن تندرس ،وكثر اخلائضون بالشبهة في العلم الصوفي

والنساء وذوي السلطان (ويا له من قران مثير لالنتباه)… ثم ادعوا
أنهم حترروا من رق األغالل ،وحتققوا بحقائق الوصال ،وكوشفوا
بأسرار األحدية ،وزالت عنهم أحكام البشرية… وملا طال االبتالء..
أشفقت على القلوب أن حتسب أن هذا األمر (التصوف) على هذه
اجلملة بنى قواعده… فوجهت هذه الرسالة ».
هكذا يسعى الطوسى والقشيرى والهجويرى والكالباذى… الخ
إلىالدفاع عن التصوف الصحيح ،وعلومه احلقة ،وطرائقه الصافية
والسليمة من الهوى والزندقة واملروق واملغاالة ،وهو الدفاع الذي
يرده حلظيرة اإلسالم احلق .خاصة أن د .عبد الرحمن بدوي ينبهنا

من الدجالني والكذابني واملشعوذين  ..الخ .يقول
القشيرى  (:حصل الضعف في هذه الطريقة ،ال بل
اندرست ،وقد مضى الشيوخ الذين كان بهم االهتداء…
وزال الورع ،وطوي بساطه ،واشتد الطمع ،وابتعدت
عن القلوب حرمة الشريعة ،فرفضوا التمييز بني
احلالل واحلرام ،استخفوا بأداء العبادات ،واستهانوا
بالصوم والصالة ،وركنوا إلى اتباع الشهوات،
وقلة املباالة بتعاطي احملظورات ،واالرتفاق
(االستعانة) مبا يأخذونه من السوقة

في كتابه عن تاريخ التصوف اإلسالمي إلى الهجوم العنيف
الذي شنه امللطي (ت 377هـ) فى كتابه «التنبيه والرد على أهل
األهواء والبدع» على التصوف واملتصوفة بوصفهم مارقني مالحدة
منحلني فاسقني شواذ ،ويطلق عليهم أعداء اهلل .حينئذ يغدو
التصوف الصحيح السني املعتدل مكمال لدائرة العلم الدينية
األصلية (احلديث /الفقه /التصوف) ،بل هو في احلقيقة األصل
الباطني لهذا اخلطاب الديني التشريعي الدنيوي الظاهري،
والعمق الغيبي اإللهي اللدني الذي ال يعلمه إال األنبياء والرسل
واألولياء اخملتارين .إنها املعاجلة التي ال تفتح املساحة للتحالف
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مع املنت الديني الرسمي املعترف به ،فحسب ،بل لعلها تنقض
التراتب ،وتعيد صياغته ،مبا يجعل للتصوف حق الهيمنة بوصفه
تعبيرا ً عن املعرفة السرية املضنون بها على غير أهلها ،معرفة
خاصة اخلاصة ،وهو مفهوم للمعرفة يعيد إنتاج القمع على اآلخر
احملاصر بحدود معرفة الظاهراملعلنة الواضحة التي ال تستطيع
النفاذ لباطن العقيدة.
ترى هل ميكننا أن نتجاهل أن كل هذه املدونات وضعت بعد مأساة
احلالج ومقتله الدموي سنة 309هـ .يخبرنا ماسينيون في دراسته

للدعاء على الظلمة في الطرقات واألسواق
في محاولة إلنقاذ صديقه احلالج ،وبتواطؤ
مضمر محتمل مع احلاجب نصر القشوري
السني احلنبلي املتحيز للحالج ،ضد حامد الوزير
العباسي سيء السمعة ،الذي كان جابيا للضرائب
يتمتع بالقسوة والطمع واالحتيال ،حتى وصل للوزارة
وهو طاعن في السن بوسائل غير شريفة ،والذي رأى
ماسينيون أنه حقد على احلالج وصحبه ألنهم كانوا

الهامة عن احلالج أن أكثر الفقهاء الذين حتمسوا ضد احلالج،
وحاكموه ووقعوا ضده من الشهود كانوا من أتباع املذهب املالكي،
أما أعضاء املذهب احلنفي بزعامة القاضي ابن البهلول ،فتحفظوا
ولم يوقعوا ،في حني امتنع الشافعية عن املشاركة وفقا ً ملوقف
قاضيهم ابن سريج .أما املوقف الالفت واملثير ،فهو موقف
احلنابلة الذين لم ميتنعوا عن الشهادة والتوقيع فحسب ،بألنهم
أثاروا الشغب بقيادة زعيمهم ابن عطاء اهلل السكندري ،احملدث
والصوفي السني املعروف الذي جلأ إلى التظاهر مبواكب حنبلية،

يصرخون عاليا ً في الطرقات ضد سياسة االستغالل
الضريبي الفاحش الذي دفع بالناس للجوع والفاقة
والثورة.
وأيا ً كانت تفسيرات ماسينيون ،وسواء اتفقنا
أو اختلفنا معها ،فإن مناصرة احلنابلة
احلشوية ،أهل احلديث املتعصبني ،والذين
وبخهم اخلليفة الراضي علىعقائدهم
التشبهيـة  ،وامتنــــاع فقـــهاء
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الشافعية وتعاطفهم ،وحتفظ احلنفية دون
مغاالة فقهاء املالكية الظاهرية ،ومتكلمي
املعتزلة ،بل حتريك الدعوى ضد احلالج على يد
ابن مجاهد ،رئيس جماعة القراء ملدة عشرين عاماً،
والذي رسخ املصحف العثماني ،وبلغ أوج شهرته فى
عصر احلالج… كل هذه أمور الفتة تثير التساؤالت أكثر
مما تقدم من اإلجابات ،وجتلى لنا خريطة مليئة باملفارقات
والتناقضات والتعقيدات السياسية والدينية واالقتصادية..
الخ ،وهى اخلريطة التي رمبا كانت كامنة ومتوارية في خلفية،
بل في عمق هذه املدونات الصوفية السنية املعتدلة في القرن
الرابع الهجري ،أو كما قدمها كاتبوها .ورمبا يجدر بنا أن
نشير في هذا املقام إلى أن القشيري نفسه كان قد
تعرض حملنة سببها وشاية سعى بها فقهاء ومتكلمو
املعتزلة بينه وبني السلطان السلجوقي السني
طغرلبك ،أدت إلى إصدار أوامر بالقبض عليه ونفيه،
وانتهى األمر بفراره إلى بغداد.
وينبغى لنا هنا أن نلتفت إلى أمر هام هو أن القشيري
حيث حتدث عن هؤالء املتشبهني باملتصوفة ،املدعني
ملعارفهم ،والذين يرتكبون احملظورات ألنهم زالت عنهم
أحكام البشرية ،ما هم إال أفاقني بني طالب دنيا ،رمبا
كان يتبنى استراتيجيات اخلطاب النقيض املناوئ
املهاجم للصوفية وطرائقهم ومعارفهم ،على خلفية
مما حدث من أصحاب الشطح عامة ،واحلالج خاصة ،ال
ليكرسها بل ليجهض إمكانات تصعيدها ،وما يترتب
على هذا التصعيد من مخاطر فعلية ،بل مالحقات
واعتقاالت ،وتصفيات دموية ،إن احتاج األمر .وال أظن أن
القشيري كان يومئ من طرف خفي إلى احلالج وأقرانه،
كما قد يتصور البعض ،خاصة أنه يورد العديد من
أقوال البسطامي والشبلي واحلالج في معرض حديثه
عن مصطلحات ومفاهيم الطريقة دون أي حساسية أو
توتر ،وإذا كان ال يدافع عن احلالج بصورة مباشرة ،فإنه في
تعريفه ملصطلحات السكر والصحو والوجد واحملو واإلثبات…
الخ ،يجلي عمق التجربة الصوفية التي ال ميكن اختزالها
مبعايير الكفر واإلميان ،ملن لم يذق ،ولم يعرف من أهل الدنيا.
بل أن السراج الطوسي يكتب نصا طويالً حول أغالط من
يسميهم املترسمني بالتصوف ،ويكفر جماعة احللولية ،
لكنه ،وفيما يالحظ بدوي وهي مالحظة ذكية وهامة
يورد احلديث عن جماعة احللولية بصيغة الشك،
وكأنه ينكر أن يقول أحد من املتصوفة هذا الكالم،
بل يقرر أنه لم يصح عنده خبرهم .وليس هذا
فحسب بل أنه حني يشير إلى احلالج ويورد
أقواله في مواضع أخرى ،ال يعتبره من

هذه اجلماعة،بل يتحدث عنه كأحد الشيوخ الكبار األجالء.
على أية حال ،أغلب ظني أن جل املتصوفة ،حتى من رفعوا شعارات
االعتدال والسنية ،كانوا يتعاطفون مع احلالج ،ويصوغون دفاعات
تبريرية تعذر أهل الشطح ،وتتذرع بوقوعهم حتت أحكام التقليب
والتصريف اإللهي ،بلغة القشيري ،وعدم قدرتهم على مواجهة
الفجأة اإللهية املباغتة ،فينطقون مبا ال يقال ،ويخرجون عن أطوارهم،
ويسقطون في احملظور ،ويبوحون باألسرار .وياله من منطق للدفاع،
يقبل كألمناط االنفالت واملروق واجلموح والشطط دون أن يتبناها أو
يدعو لها ،أو هذا ما يبدو ،ولعله يكرس لها بصورة مضمرة ،يقول
الطوسي في حديثه عن الوجد  :وأما من فارق العلوم الظاهرة،
فغير مأمون عليه الزلل ،ومن سلك غير احملجة كان من السالمة
على خطر  .
وتبقى هذه النصوص السنية املعتدلة محيرة وملغزة رغم
سالستها ووضوحها املثير ويبقى السؤال مولدا ً للسؤال :هل حقا ً
كان األمر برمته تعبيرا عن قناعة دينية حقيقية ،ورغبة عقيدية
محضة ومخلصة في تعديل مسار التجربة الصوفية ،خاصة
بعد اندفاعات القرن الثالث اجلامحة ،وما نتج عنها من مواجهات
دامية؟ أم لعلها ممارسات التقية ومخايلة القمع ،ومرواغة نصوصه
ورجاله وطرائقه ،رغبة في تهدئة األحوال،وحماية للتصوف وأهله
ومعارفه؟ أم أنها صراعات خفية وال معقولة في لعبة الهيمنة
وصياغة املشهد األخير؟ ترى هل سعت هذه النصوص لتحييد العني
اخلارجية املتربصةاملراقبة سواء كانت عني السلطة السياسية أو
الدينية أو املعرفية؟ أما تراها كانتتواجه رقيبها الداخلي العتيد،
فتطمئن من جموح استفزته مناذج كالبسطامي واحلالج ،وماكان
هؤالء ميلكون جرأة االقتحام وعنفه العارم ،وال يقدرون على دفع
ثمنه الفادح،فسعوا لصياغة أكثر هدو ًء واعتداال ،واكتفوا مبالمسة
التخوم ،دون الغوص في العمق اخمليف ،ومتاهة التجربة الدامية؟
تالعب هؤالء وراوغوا ،ولعلهم راهنوا على مساحات االلتباس
وارتباكات الفهم ،وأسسوا حضورا ً في الهامش ،لكنه كان ميتلك
مسارب خفيةوخطرة للهيمنة ،فاستطاعوا ،رمبا ،أن يقولوا ما ال
يقال دون أن يتعرضوا للوم أو املساءلة أو االتهام والعقاب ،أو هذا ما
كانوا يطمحون إليه.
ً
ومن املثير لالنتباه حقا  ،أننا لو طالعنا آراء ابن تيمية الفقيه املتشدد
حول املتصوفة ،قد تفاجئنا حقيقة أنه قد استعان ببعض من آراء
املتصوفة السنة املعتدلني ممن حتدثنا عنهم آنفا ً في صياغة مواقفه
من التصوف وأهله والتي ترواحت بني االعتدال والتطرف .أتراه نوعا ً
من الوقوع في حبائل اخلطاب النقيض ،أم أن الفخ الصوفي السني
املعتدل كان قد مت نسجه بإحكام وإتقان؟
يظل النص الصوفي في كافة جتلياته هو النص الذي تصدى لهدم
كل أشكال السلطة السافرة في كافة اجملاالت ،حتى في مجال
عالقة العبد بالرب ،إال أنه أسس لسلطة أخرى نقيضة وخطيرة
ومراوغة ،هي سلطة املقدس اجملهول الالممُ تلك…
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احلقيقة احملمدية

خلدون طارق
بكالوريوس علوم سياسية  -العراق
30

د عــو ة
اخلليل وبشارة الروح ونبوءة الكليم ،
تلك هي إمارات احلقيقة احملمدية التي أعجزت العاملني تلك
احلقيقة التي أسس لها احلق بكتبه ورساالته مكانة ومنزلة لم يحظ بها
ملك منزل وال نبي مرسل  ،حقيقة كانت هي مبلغ الرساالت ومنتهى الغايات  ،حيث
َ
َاب وَ ِح ْك َم ٍة ثُ َّم
قال اهلل تعالى في كتابه احلكيم  وَإِذْ أخَ َذ اهلل ِمي َثا َق الن َِّب ِّيينْ َ لمَ َا آت َ ْيت ُُكم ِّمن ِكت ٍ
َج ُ
ص ِّد ٌق لمِّ َا َم َع ُك ْم لَ ُت ْؤ ِم نُ َّ
صرِي َقالُوا ْ أ َ ْقرَرْن َا َقا َل
سو ٌل ُّم َ
َنص ُرن َّ ُه َقا َل أَأ َ ْقرَرْتمُ ْ وَأَخَ ْذتمُ ْ َعلَى ذَلِ ُك ْم إ ِ ْ
ن ب ِ ِه وَلَت ُ
اءك ْم ر َ ُ
َف ْ
اش َه ُدوا ْ وَأَنَا ْ َم َع ُكم ِّم َن َّ
الشا ِه ِدي َن  ولعل لهذه احلقيقة أبعادا ً ومفاهيم ومعاني لم يستطع العقل اإلنساني
اهلل ابن مشيش عندما قال (اللهم صل على من
احملكوم بتصريف احلواس اإلملام بها إملاما ً كامال ورحم
علوم آدم فأعجز اخلالئق  ،وله تضاءلت
منه انشقت األسرار  ،وانفلقت األنوار وتنزلت
حقيقة شرفها اهلل بأسرار ومنن وأنوار
الفهوم فلم يدركه سابق وال الحق ) فتلك
فما بالنا نعجز ان نفسر ملا ان األمر
فوق الطاقة اإلدراكية ألي مخلوق كان وإال
العباد هو الصالة على رسول اهلل
التكليفي الوحيد الذي عجز عن أدائه
إلى اهلل تعالى واإلقرار بالضعف
الذي فيه يتحقق الذل واإلنكسار والتجرد
كما إن هذا األمر التكليفي الوحيد
عن أداء حق الصالة على هذا الرسول
وامللكوتية مشكلني ثالوثا ً يصدح
الذي جعل العباد في املعية اإللهية
من أسراره وفيض من فيوضاته انها
بالصالة على خير األنام إنها وأمي اهلل سر
أن يحدوا حدودها بآفاقهم الضيقة
حقيقة أوسع من أن يحاول البعض منهم
أن حتل الرموز والشفرات املادية للكون فما
ويقصروها بقصور عقولهم التي لم تستطع
البشري عن إدراك كل ما في هذا الكون بل وما
بالك بالشفرات الروحية إن تصريحنا بعجز العقل
في داخل اإلنسان الذي يحمل ذلك العقل يجب أن يكون نقطة انطالقنا بالبحث عن سر احلقيقة احملمدية
مبعنى ان ما وصلنا وما سنصل إليه من إبحار في سر ها ال ميثل إال نزرا يسيرا ً من حقيقتها املطلقة ،
وفي مستهل بحثنا عن احلقيقة احملمدية في القرآن نبدأ بالسمة البارزة لها أال وهي
خامت األنبياء ولنقف عندها موقفا ً تامليا ً عندما نقرأ قوله تعالى في سورة
سو َل اللهَّ ِ وَخَ اتمَ َ
األحزاب َّ ما َكا َن ُم َح َّم ٌد أَبَا أ َ َح ٍد ِّمن ر ِّ َجالِ ُك ْم وَلَ ِكن ر َّ ُ
ــــل َ
ِّ
ش ْي ٍء َعلِيــــــــما ً 
ني وَ َكــــــــــا َن اهلل ب ِ ُك
الن َِّب ِّي َ
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و قـــد
وردت كلمة خامت بالفتَح وليس بالكسر
كما يفهم البعض لقد جاءت بالفتح أي فيه يتم اإلبتداء
واإلنتهاء كما هو احلال مع اخلامت الذي يحيط باإلصبع من كل جانب فإذا كان
اإلنتهاء به معلوما ً فكيف كان اإلبتداء وأين ؟  ...وهنا يقف العقل البشري عاجزا ً عن
التفسير أو التأويل ولكن السنة النبوية املطهرة أسعفتنا وأحتفتنا مبا غاب عنا بقول الرسول
األعظم (كنت نبيا ً وآدم بني الطني واملاء)  ،ولننتقل بعدها إلى احلضور احملمدي السرمدي الذي بانت
عالئمه في كل زمان ومكان فما من رحمة أصيب بها أهل األرض والسماء إال عن طريق رسول اهلل صلى
حضور أقره القرآن وكذلك الكتب السماوية األخرى
اهلل تعالى عليه وسلم كما قال اإلمام الشافعي أنه
ص ِّد ٌق لمِّ َا َم َع ُه ْم وَ َكان ُوا ْ
لقوله تعالى في سورة البقرة  وَلمَ َّا َجاء ُه ْم
َاب ِّم ْن ِعن ِد اهلل ُم َ
ِكت ٌ
س َت ْف ِت ُحو َن َعلَى الَّ ِذي َن َك َف ُروا ْ
َفلَ َّما َجاء ُهم َّما َعرَ ُفوا ْ َك َف ُروا ْ ب ِ ِه َفلَ ْع َن ُة
ِمن َق ْب ُل ي َ ْ
ويقصد هنا بني إسرائيل القرآن من
اهلل َعلَى الْ َكا ِفرِي َن  أي حني جاءهم
جحدوه  ،وأنكروا نبوة محمد صلى
عند اهلل مصدقا ً ملا معهم من التوراة
يستنصرون به على مشركي العرب
اهلل عليه وسلم  ،وكانوا قبل بعثته
وسنتبعه ونقاتلكم معه .فل َّما جاءهم
نبي آخرِ الزمان،
ويقولون َ :ق ُر َب مبعث ِّ
كفروا به وكذبوه .فلعن ُة اهلل على كل
وص ْد َقه
الرسول الذي عرفوا صفاتِه ِ
اهلل عليه وسلم ،وكتابه الذي أوحاه
َمن كفر بنبي اهلل ورسوله محمد صلى
يستنصر احلاضر بالغائب إن كان غائبا ً
اهلل إليه(.انتهى تفسير اجلاللني) فكيف
الغيبة عنه وحضوره وحبوره وحتى انتقاله
وكيف يغيث الغائب حاضرا ً إال بنفي صفة
بل هو حضور مع اإلنسان يكاد يكون أقرب إليه
صلى اهلل تعالى عليه وسلم لم تعن انقطاعه
س ُه وَن َْح ُن أ َ ْقرَ ُب إِلَ ْي ِه ِم ْن َح ْب ِل الْ َورِيد .ويتضح
نسا َن وَن َ ْعلَ ُم َما تُ َو ْ
من حبل وريده وَلَ َق ْد خَ لَ ْقنَا الإْ ِ َ
س ب ِ ِه ن َ ْف ُ
س ِو ُ
هذا املعنى بوضوح إذا قلبنا لساننا وفسرنا صيغة التسليم على النبي الواردة في الصالة فنقول:
(السالم عليك أيها النبي السالم علينا وعلى عباد اهلل الصاحلني) ولنتأمل ملا حذفت [يا] قبل
لأْ َ
ض
[أيها] وهو القائل َ عالِ ِم الْ َغ ْي ِب لاَ ي َ ْع ُز ُب َع ْن ُه ِم ْث َقا ُل ذَر َّ ٍة ِفي َّ
الس َماوَ ِ
ات وَلاَ ِفي ا ر ْ ِ
ص َغ ُر ِمن ذَلِ َ
يــن  ولو سألت نحويا ً
ك وَلاَ أ َ ْكبــَ ُر إِلاَّ ِفي ِكت
وَلاَ أ َ ْ
ٍ
َـــاب ُّم ِب ٍ
بسيطا ً عن حذف ال (يا) لقال لك حذفت للقرب ! نعم
إنه القرب واحلضور قرب ال
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يليق
إال به ومبكانته ورفعته صلوات اهلل
وسالمه عليه وكيف ال وقد نال احلبيب منزلة ملا يتطاول
سينْ ِ أَوْ أَدْن َى والتدلي
اب َق ْو َ
إليها أحد من خلق اهلل ثُ َّم دَن َا َف َت َدلَّى َ ،ف َكا َن َق َ
هنا القرب فأي قرب وأي قريب  ،إنها روائع شهادة تلك احلقيقة التي قصر اهلل
محبته باتباع آثارها لقوله تعالى ُ  :ق ْل إِن ُكنت ُْم حُتِ ُّبو َن اهلل َفات َِّب ُعونِي ي ُ ْح ِب ْب ُك ُم
يم  وامضي وقلِّب ما شئت من آيات الكتاب املبني
اهلل وَي َ ْغ ِفرْ لَ ُك ْم ذُن ُوب َ ُك ْم واهلل َغ ُفورٌ ر َّ ِح ٌ
اص ِبرْ لحِ ُ ْكم رَب ِّ َ
ك َفإِن ََّك بِأ َ ْع ُي ِننَا  فبأي
واطلع على منزلة تلك احلقيقة التي هي بأعني اهلل  وَ ْ
ِ
تلك احلقيقة وبضاعة العقل قاصرة
بضاعة نحاول أن نستدل بها على
عن

اإلملام

ولو

بنزر

يسير

من

يستقيم أن يستطيع العقل أن
س ْبحـــــَان َ ُه
في أعــــني اهلل ُ
جترأ البعــض بإقصـــارها على
تعالى  :إمنا أنا بشر مثلكم )
اقتصرت على نزول الوحي بل مبا
اشعا ً
الْ ُقرْآ َن َعلَى َج َب ٍل لَّرَأَي ْ َت ُه خَ ِ
َّاس لَ َعلَّ ُه ْم ي َ َت َف َّك ُرو َن
الأْ َ ْم َثا ُل ن ْ
َضرِب ُ َها لِلن ِ

ينوء بحمل ما ال تطيقه اجلبال .إن
مبيراثها وما تركت من بعدها للبشرية الضالة

روعتها وبهائها ورفعتها  ،فكيف
يرسم حدودا ً نهائية لشيء هو

صـــ ُفون وكــــيف
وَت َ َعالَى َعمـــَّا ي َ ِ
طبيعتها البشرية مجتزئا ً قوله

وتغافل عن (يوحى إلي) ويا ليتها
كان ينزل الوحي   :لَ ْو أَنزَلْنَا َه َذا
َص ِّدعا ً ِّم ْن خَ ْ
ش َي ِة اهلل وَتِلْ َ
ك
ُّمت َ

 فكيف استطاع البشر العادي أن
العظمة احملمدية جتلت بابهى صورها
عن طريق احلق  .فما تركت بيوتا وال قصورا ً بنيت

من خالل سرقة الشعوب وإهدار أموالها وأحالمها أو أهرامات يتغنى العالم املتحضر اآلن بهندسيتها
وأسرارها وتناسوا كم استتنزفت تلك األهرامات من بشر قضوا نحبهم في سبيل بناء يقدس
السلطان  .كال لم تترك سوى كلمات في كتاب أعجز أفصح األلسنة وجعل العلم
والعقل يسجدان هلل ذال وانكسارا ً وكذلك ترك بعده رحال رهبان في الليل
فرسان في الصباح  .إن الروعة احملمدية تتجلى في أنها استطاعت
أن تبني أمة من خالل استنهاض طاقاتها الكامنة
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فيها
ال على حساب أمم أخرى لقد ترك رجاال
كان الواحد منهم لوحده (أمة قانتا ً هلل) فكيف استطاع
صحب محمد أن يقوموا مبا قاموا به وهم كانوا قبل ردح من الزمن يعيشوا
في ظلمات جاهلية عقائدية يسودها قانون الغاب وهم الذين لم يدخلوا مدرسة أو
جامعة ولم ينهلوا من العلوم واملعلومات التي يوفرها اإلنترنت ووسائل اإلتصال األخرى إال كونهم
حقا ً خريجي املدرسة احملمدية التي أمدتهم من اهلل مبدد وطاقة روحية هائلة جعلت منهم أعالما ً وعلماء
هّ ُ
س ِه ْم
وفرسان ورهبان من خالل تزكيتها الربانية  لَ َق ْد َم َّن الل َعلَى المْ ُؤ ِم ِن َ
يه ْم ر َ ُ
سوال ً ِّم ْن أَن ُف ِ
ني إِذْ ب َ َعثَ ِف ِ
الل
َـاب
ـح ْك َم َة وَإِن َكان ُوا ْ ِمن َقــ ْب ُل لَــ ِفي َ
يه ْم وَي ُ َعلِّ ُم ُه ُم الْ ِكت َ
وَالْ ِ
ض ٍ
ي َ ْتلُو َعلَ ْي ِه ْم آيَات ِ ِه وَيُزَ ِّك ِ
التعلم والتعليم والتزكية فقد علمهم
يــن  وهنا أوضحت اآلية الفرق بني
ُّم ِب ٍ
وجلى مرآة قلوبهم بنوره املقتبس من
الكتاب ولكنه قبل هذا زكى نفوسهم
أواني طاهرة وقادرة على حمل أعباء

نور اهلل لكي تصبح قلوبهم وعقولهم

بفضل عظيم إال وهو محمد عليه
سلْن َ
َاك إِلاَّ ر َ ْح َم ًة
اهلل تعالى  :وَ َما أَر ْ َ

تلك الرسالة .إن اهلل اختص البشرية
الصالة والسالم فإنه خيار من خيار وقال
ني  وبالتالي لم تكن الرسالة
لِّلْ َعالمَ ِ َ

احملمدية أو الدين اإلسالمي خاص

بشتى أنواعهم وأجناسهم وألوانهم
معيار التقوى  إ ِ َّن أ َ ْكرَ َم ُك ْم ِعن َد اهلل
وما أفضى إليه حالهم نتيجة عوامل

بفئة دون فئة أخرى بل جاء جلميع الناس
ال يحتوي على معيار تفضيلي إال
أَت ْ َق ُ
اكم  فنعجب من أمر املسلمني اليوم

والتماس احلقيقة من غير مشكاتها  وَ َمن

عديدة كان أبرزها البعد عن النهج الرباني
لَّ ْم ي َ ْج َع ِل اللهَّ ُ لَ ُه ن ُورا ً َف َما لَ ُه ِمن ن ُّورٍ  ولعل ابرز ما يواجه األمة اإلسالمية اليوم من أزمات كان أخطرها أزمة
اخلطاب احلضاري لألمة ذلك اخلطاب الذي نأى بنفسه عن مسالك احلق ومكامن النور وحتول إلى خطاب
منبري دعائي حتريضي فئوي انعكاسي ألفعال الغير  ،ذلك اخلطاب الذي جعل األمة تعيش
في حالة احتراب داخلي وخارجي ألقى بعواهنه على كاهل الشباب املسلم الذي
جره هذا اخلطاب إلى أركان مظلمة موحشة نأت به عن اللحاق بركب
أو قطار احلضارة الصاعد بجموح نحو القمة وإذا ما
أريد لهذه األمة أن
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تنهض
من جديد فعلى والة أمورها وعلمائها
الرجوع بها إلى مشكاة النور احملمدي والنهل من مناهله
العظيمة بصيغة حضارية تتسم مبيزان عقلي وحضاري يأخذ بنظر
االعتبار ما يفرضه إيقاع الواقع املتغير من تأثير على املظهر دون اجلذور أو األصول .
ونحن نعيش أصعب أيام األمة وما تعانيه من تناحر داخلي وأطماع خارجية ظهر إلينا بحلة
جديدة مظهر من مظاهر اإلساءة للنبي األعظم من خالل رسومات كاريكاتيرية أدمت قلوب
وعقول العقالء في هذا العالم وجعلت العالم املتحضر يعيش بأزمة أخالقية جعلت من شعاراته وادعاءاته
احلضارة

على احملك ولألسف تبني لنا زيف تلك
واألخالقي اللذان سبقا أن كانا سمتا

وخلوها

من

احملتوى

الروحي

احلضارة العربية اإلسالمية من قبل ،
الشمالي واجلنوبي وحتت كل العناوين

ومن هنا ندعو العالم بشقيه

لوضع

أسس

للحوار

لاللتقاء والتحاور بدل من التنابذ

والتناحر

والتفاهم بني جميع الشعوب وبني

مختلف احلضارات لرسم طريق

لاللتقاء ال لالفتراق وطريق للوحدة ال

للتفرقة  .ونحن نرى كمتصوفة بان هذا

هو السبيل األجنع في معاجلة
أيضا ً إلرجاعهم إلى قيادة ركب

قضايا املسلمني والسبيل الوحيد
احلضارة اإلنسانية ألن األخيرة قد

فقدت الكثير بغيابهم سيما وأن
َ
َاب ت َ َعالَ ْوا ْ
تعالى ُ  :ق ْل يَا أ ْه َل الْ ِكت ِ
إال َّ اهلل وَال َ ن ْ
ُشرِ َك ب ِ ِه َ
ب َ ْعضا ً
ضنَا
ش ْيئا ً وَال َ يَت َِّخ َذ ب َ ْع ُ
ِ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
سلِ ُمو َن  . وقوله تعالى   :ال إِكرَا َه ِفي
اش َه ُدوا بِأن َّا ُم ْ
فهنا علمنا اهلل أسس التسامح الديني والفكري الذي

ديننا اجلنيف أمرنا بذلك بقول اهلل
س َواء ب َ ْي َننَا وَب َ ْين َُك ْم أَال َّ ن َ ْع ُب َد
إِلَى َكلَ َم ٍة َ
َ
ون اهلل َفإن ت َ َولَّ ْوا ْ َفقُولُوا ْ
أرْبَابا ً ِّمن دُ ِ
ِ
ين َقد ت َّ َبينَّ َ ال ُّر ْ
ش ُد ِم َن الْ َغي . 
ال ِّد ِ
أسلفنا
نحن بحاجة إليه كما

كأساس للحوار بدال عن أساس صراع احلضارات الذي يروج له منذ زمن
ليرسموا خلريطة التقدم اإلنســــــاني نهــــــاية موســومة بالدماء
والــدمار ليتنفـــع بهــــــا من ينتفع من جتـــار احلـــروب
وفقهـــــاء الدماء .
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ق
ا
د
ري

ا
ت

 الناظر إىل غري اهلل ميت  ،ال حياة لك حتى تنظر إىل اهلل عز وجل بعني قلبك ،
صح لك هذا َّ :
وسرِّك وتوافقه يف أفعاله فيك ويف غريك  .فإذا َّ
صح لك الوقوف على
بابه  ،واإلعراض عن باب غريه .
 طوبى ملن وافق احلق سبحانه يف مجيع أفعاله من غري اعرتاض عليه .
ً
حارسا قلبك  ،ال تنَ ْم عن إبليس وأعوانه وال تأ َم ْنه يف كل حال  ،فإنه منتظ ٌر
 كن
ْ
غفلتك حتى خَُ
ْ
واستغث به واسأله التوفيق .
واستعن باهلل
ِّب الديار ،
ير َ
 أنت ٌ
ضيف يف هذه الدنيا  ،وما يف يَ ِد َك عارية  ،والضيف ال شك مرحتل  ،والعارية
مردودة .
 عالمة اجلهل باهلل َّ
عز وجل األمن من مكره  ،وعالمة املعرفة به  :اخلوف منه ،
والسكون بني يديه .
ضي ْع صحتك وفراغك يف االشتغال بالدنيا وأسبابها  ،فتكون مغبون العقل سيِّئ
 ال تُ ِّ
التدبري .
من مخطوط ( احلكم القادرية )
حتقيق  :السيد الشيخ محمد الكسنزان احلسيني

36

العثرات
يا جاب َر
ِ

الدكتور عبد السالم احلديثي
كلية تربية بغداد  -العراق

ْ
داء
ِ
يـا جـابـرَ
الـعـثـرات والــكـأ ِ
صباح نور ِ اهلل في ّ
لمـاء
ِم
َ
الظـَ
ِ
ض َ
ًُ
شـامـل
لـك
َ
أنت اجلـوادُ ردا ُء َف ِ
يالء
أنت ُ
َ
الهدى في الليـل ِة اللَّ ِ
سرِّ َك عامـ ٌر لقـلوبِـنـا
َ
فصفا ُء ِ
َ
األضـواء
جـهـك عـامـ ُر
ألأل ُء وَ
ِ
شـارات ُ
رزت
ـم فـو َق الـ ُثـر ّيـا بُ ْ
ُـك ْ
ُّ
عراء
ول
أع َي ْت َف
َ
والش ِ
صيح ال َق ِ
شيخـي أبو نهـرو و َمـ ْن لي غير ُه
ـوزاء
َعلَ ُم ال ُّتقى يَعلو علـى اجلَ ِ
جالَ ْت على نفسي خَ واط ُر حالَتي
األشـيـاء
أعمى و َغيري ُمبصـِ ُر
ِ
ني وأن َّنـي
سـارت
ْ
ركـاب العاشقـ َ
ُ
بالـبيداء
عن ر َ ْك ِب ُك ْم قد ت ِ ْه ُت
ِ
فديتـ َك -أن َّنـيشيخي أبو نهرو
ُ
َ
داء
أشكوك نفسي ما بها من ِ
هم
يا اب َن ال ُّتقا ِة الكامل َ
ني جمي ِع ْ
باملصطفى قد جئ ُت ُك ْم ل َبالئي
هـم
فبجا ِه
ومـغي ِث ْ
أقطاب ال ُّدنـا ُ
ِ
جبـاء
والنـ
وبأولـياء اللـه
ُّ
ِ
ِ
وبجـا ِه جـ ِّد َك نظـر ًة لِ ُع َبـي ِد ُك ْم
األهـواء
ت َصفو بها ن َفسي من
ِ
الرمادي
آذار 1992 /
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله
السؤال  :رجل يعمل يف مكان غري طاهر فهل جيوز له أن ميسح على قدميه ويصلي جالسًا ؟ ( ستار جميد – العراق ) .
اجلواب  :من املعلوم أن من شروط صحة الصالة طهارة البدن والثوب واملكان فال جتوز الصالة إال في مكان طاهر بثوب طاهر وأن يكون
بدن املصلي طاهرا ً من النجاسة واحلدث وعلى هذا فيجب على األخ السائل أن يخرج من هذا املكان ويطهر ثوبه وبدنه ويصلي  .ثم أن
القيام في الصالة ركن للقادر عليه التصح الصالة بدونه وما ذكر اليعد عذرا ً مبيحا ً لعدم القيام .

السؤال :امرأة يضرها غسل رأسها ألن شعرها يتساقط فكيف تغتسل من احليض واجلنابة ؟ (نون – االردن ) .
اجلواب  :إذا كانت هذه املرأة من ذوات الضفائر فيكفيها في غسل رأسها إن حتثي على رأسها ثالث حثيات دون أن تنقض الضفائر حلديث
أم سلمة رضي اهلل عنها إذ قالت يا رسول اهلل  ( ،أنا امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل اجلنابة أو احليضة ؟ فقال  :ال إمنا يكفيك
أن حتثي على رأسك ثالث حثيات ) ( رواه مسلم ) .
وعلى هذا فال نرى ضررا ً يترتب على هذا الفعل  ،وإن كانت من ذوات الشعر املرسل فال يصح إال إيصال املاء إلى الشعر والبشرة  ،ملا روت
عائشة أم املؤمنني رضي اهلل عنها أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال لها إذ كانت حائضا ً  ( :خذي ماءك وسدرك وامتشطي ) ( رواه
البخاري ) .
وحلديث أسماء رضي اهلل عنها  ( :أنها سألت النبي صلى اهلل عليه وسلم عن غسل اجلنابة  ،فقال  ( :تأخذ إحداكن ما ًء فتطهر
فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلك ُه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها املاء ) ( رواه مسلم ) .
لحة بأن كان الضرر املترتب على غسل رأسها فاحشا ً
فاألصل إيصال املاء إلى جميع الشعر وفروة الرأس ولكن إذا كانت هنالك ضرورة ُم َّ
جاز لها مسح ُه وأجاز البعض تركه وكما هو معلوم فإن الضرورة تُق َّدر بقدرها .
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السؤال :ما حكم مجع صالة اجلمعة مع صالة العصر ؟ (رمزي سعيد – مصر ) .
اجلواب  :األصل في أداء الصلوات أن تؤدى في أوقاتها ويباح اجلمع بني الظهر والعصر وبني املغرب والعشاء لعذر من سفر أو مرض أو مطر
وعلى هذا فلو صلى املريض أو املسافر اجلمعة جاز له أن يجمع العصر معها وإذا اشتد املطر جاز إلمام اجلمعة أن يصلي بالناس العصر
بعدها  ،أما إذا لم يكن هنالك عذر مما ذكر فاألصل عدم جواز اجلمع  .أما ما ورد في الصحيح من أن النبي صلى اهلل عليه وسلم جمع بني
الصالتني من غير عذر فقد حمله الفقهاء على اجلمع الصوري  ،وقد يكون ذلك دليل ملن أباح اجلمع من غير عذر على أن اليكون عادة .
أما إذا كان هنالك جماعة من املسافرين تتوفر فيهم شروط صحة اجلمعة وأقاموا اجلمعة في وقتها فإن لهم أن يجمعوا معها العصر
جمع تقدمي وال يصح لهم أن يجمعوا بني اجلمعة والعصر جمع تأخير ألنه ينبغي عليهم في هذه احلالة أن يصلوا الظهر فال تصح
اجلمعة إال في وقتها .

السؤال  :ما حكم تنمية مال الوقف ؟ (جسار جابر – االمارات ) .
اجلواب  :هذا األمر مما ينبغي أن يفعله ناظر الوقف فيما كان من املوقوف ما صح تنميته كبستان وغيره وأما بيع الوقف
للتذرع بحجة تنميته فذلك مما وقع فيه كثير من الناس ويترتب عليه إثم عظيم فبيع الوقف غير جائز وإمنا أجاز فقهاء
احلنفية استبدال الوقف مبثله أو بأحسن منه .

السؤال :إذا مات الزوجان يف حادث معًا فمن يرث اآلخر ؟ (حممود – فلسطني ) .

اجلواب  :إذا علم املتقدم باملوت على اآلخر ورث املتأخر من املتقدم  ،وإذا لم يعلم املتقدم من املتأخر فإنه ال يرث أحدهما اآلخر وتقسم
تركتهما على ورثتهما الباقني .

السؤال  :هل جيوز لي أن أقضي دين ولدي من زكاتي ؟ (مدحية غنام – البحرين ) .
اجلواب  :ال يجوز دفع الزكاة ألصول املكلف وفروعه  ،فقضاء الدين عن الولد من مال الزكاة ال يجوز وال يعتبر املكلف مؤديا ً لزكاته في
هذه احلالة .

السؤال :امرأة رضع أخوها من زوجة خاهلا فهل يكون أوالد خاهلا حمارمًا هلا ؟ ( كمال عبد املهيمن –
سوريا ) .

اجلواب  :ال عالقة لهذه املرأة بهذا اإلرضاع  ،وإمنا يترتب التحرمي على الراضع نفسه فيحرم عليه ما يحرم على إخوته من
الرضاعة لقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) وهذه املرأة لم ترضع من زوجة خالها
فيكون أبناء خالها محارما ً لها .

السؤال  :يف حالة فسخ اخلطوبة فالشبكة ( وهي جزء من املهر ) هل تكون من حق العريس أو العروسة ؟ ( أمحد
السنباطي – مصر ) .

اجلواب  :فسخ العقد يعني انتهاء جميع آثاره املترتبة عليه وعلى هذا فإن ما يسمى ب(الشبكة) يكون من حق الرجل ألنها جزء من املهر
واملهر هو العوض املدفوع الستحالل املرأة في عقد النكاح  ،وما دام العقد قد فسخ فيجب إرجاعه للرجل .
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السؤال  :بعد الطلقة الثانية ما الذي جيب على كل من الزوجني ؟ وهل تبقى الزوجة عنده علمًا إن بينهما أطفاال ؟
وماذا جيب عليه إذا أراد أن يسرتجعها ؟ وهل جيب أن تكون الزوجة حاضرة مع الشهود حني ذلك ؟ وهل جيب عليها
الذهاب إىل احملكمة للغرض نفسه ؟ (محيد ربيع – لبنان ) .
اجلواب  :إذا طلق الرجل زوجته طلقة ثانية فإن كان ذلك الطالق رجعيا ً جاز له إرجاعها من غير عقد وفي هذه احلالة جاز للزوجة أن
تبقى عنده ألنها عادت إلى أصل النكاح الذي بينهما  .أما إذا لم يكن الرجل يريد استرجاعها وبقيت عنده وحصل بينهما ما يحصل
بني الرجل وأهله فإن ذلك يعد رجعة شاء أم أبى  .أما إذا كان الطالق بائنا ً بأن انقضت عدة املرأة فال يجوز له أن يختلي بها ألن حكمها
في هذه احلالة حكم املرأة األجنبية  .أما إذا كان يسكن معها في نفس الدار من يؤمن بهم عدم حصول اخللوة كاألوالد الكبار فإنها
يجوز لها أن تسكن معهم وإال فال .
وإذا ما أراد الرجل أن يسترجعها بعد بينونتها فإنه ال يصح إرجاعها إال بعقد جديد  .وإن كان الطالق قد حصل قضا ًء فال بد أن يكون
العقد قضائيا ً لكي تضمن املرأة حقها ويجب في هذه احلالة حضورها أمام القضاء مع الشهود .

السؤال  :هل جيوز للزوجة أن تنفق على نفسها من تركة زوجها املتوفى أيام احلداد ؟ ( سعيد يونس – السودان ) .
اجلواب  :إذا أنفقت الزوجة على نفسها من تركة زوجها في أيام احلداد أو بعدها  ،فإن ذلك يحتسب من حقها ويطرح منه عند
التقسيم  ،وال يجوز لها أن تخفي ذلك  ،وهذا هو األصل  .أما إذا أجاز جميع الورثة  ،وكانوا جميعهم بالغني عاقلني ذلك اإلنفاق فال
ضير في ذلك وعليها أن تنفق باملعروف .

العقائد

السؤال  :ما حكم التوجه إىل الكهنة والعرافني والسحرة من باب االضطرار حيث أن الضرورات تبيح
احملضورات ؟ ( مسري فراس – ليبيا ) .

اجلواب  :التوجه إلى الكهنة والعرافني والسحرة حرام ال عذر فيه وال ضرورة تدعوا إلى ذلك  ،ومن تصور ضرورة في هذا األمر فهو واهم
الس َّذج منهم .
وهؤالء ال يزيدون الناس إال شقا ًء ومنهم من يوقع الناس بالكفر بسبب تصديقهم مبا يوحون إلى ُ

يتضمن ِصَيغًا من الصلوات على رسول اهلل
السؤال  :ما حكم قراءة األوراد كورد الدور األعلى وحزب البحر والذي َّ
صلى اهلل عليه وسلم ؟ ( أمحد – اجلزائر ) .
اجلواب  :قال اهلل تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اذكروا اهلل ذكرا ً كثيرا ً  .وسبحوه بكرة وأصيال) فاهلل سبحانه وتعالى أمرنا باإلكثار من ذكره وأمرنا
بالصالة على نبيه بقوله ( إن اهلل ومالئكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) وكتب األوراد هذه من نتاج كثير من
العارفنيباهلل،ممنأجرىاهللعلىألسنتهمحالوةذكرهولذةالصالةعلىحبيبه،فدونواهذهاألذكارالشريفةواألوراداملنيفةلكيتنتفعبهااألمة،
ولكي يذوق الناس ما ذاقوه من حسن املناجاة وطيب الوارد وعلى هذا فإن قراءة هذه األوراد واملواظبة عليها خير وبركة  ،وتورث املؤمن
اطمئنان القلب ول َّذة الشوق إلى اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم .
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السؤال :ما حكم نزع أجهزة التنفس من بعض املرضى ؟ وما حكم التوقف عن عالج من ال ُيرجى شفاؤه
؟ ( أبو مصطفى – هولندا ) .
اجلواب  :إذا كان نزع جهاز التنفس من املريض يودي بحياته فذلك حرام  ،واإلثم املترتب عليه إثم عظيم  .أما التوقف عن عالج من ال
يُرجى شفاؤه فذلك مما ال بأس فيه  ،ألن األصل في العالج هو رجاء الشفاء  ،وما دام ذلك األمر غير ممكن بإخبار من طبيب حاذق مؤمتن
لذا جاز التوقف عنه .

السؤال :ما هو رأي الشرع يف تشريح امليت من األجنة وامليت من األطفال املصابني بعيوب َخلقية وأمراض وراثية
للتحقق منها ؟ ( مظفر الزند – الربازيل ) .
اجلواب  :سبق وأن أجبنا على مثل هذا السؤال في أعداد سابقة  ،وال بأس بإعادة اإلجابة باختصار .
واجلواب هو أن التشريح بكل أنواعه جائز للضرورة  ،ومن هذه الضرورات الكشف عن أسباب األمراض للتوصل إلى عالج لها  ،وذلك
يتضمن فعله ضررا ً فإنه يدرأ ضررا ً عظيما ً  ،والضرر األشد يُدفع بالضرر
يجلب مصلحة عظيمة للناس ونفعا ً كبيرا ً  ،وإن كان
ّ
األخف .

مت استئصاله يف َح ٍّد أو قصاص ؟( عمر أجمد – املغرب ) .
السؤال  :هل جيوز زراعة عضو َّ

اجلواب  :ال نرى بأسا ً في ذلك ألن إقامة احلد أو القصاص ينتهي أثرهما بانتهاء إقامته وال بأس مبن قطعت يده بأن يفعل ما شاء من زرع
عضو أو تركيب يد صناعية لكي يتمكن من قضاء حوائجه أو ليرفع القبح الذي أصاب العضو املقطوع .

السؤال  :ما حكم األدوية املستخرجة من امليتة ؟ وما رأي الشرع يف استخدام األجنَّة امليتة كمصدر لزراعة األعضاء ؟
( جمدي عالم – تركيا ) .
اجلواب  :من املعلوم أن األحكام الشرعية وردت ملقاصد من الضروريات واحلاجيات والتحسينيات  ،وقد أباح الشارع ما هو ممنوع في
الشرع أصال للضرورة فقد قال اهلل تعالى ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إال ما اضطررمت إليه ) وعلى هذا فقد أباح الشارع للمضطر
أن يأكل امليتة حفاظا ً على نفسه ألن حفظ النفس من الضروريات  .وتأتي في املرحلة الثانية بعد الضروريات ( املتمثلة بحفظ الدين
والنفس والعقل والعرض واملال ) احلاجيات والتي تعني رفع احلرَج واملشقَّة عن الناس  ،وهذه احلاجة سواء كانت عامة أو خاصة تنزل
منزلة الضرورة على ما قرره العلماء ولذلك فإن احلاجة تقتضي االستفادة من األدوية املستخرجة من بعض امليتة أو استخدام جزء من
اجلنني امليت لزرع عضو إلنقاذ حياة إنسان أو بعض الناس  ،وهذا األمر ال يخرج عن إطار الضروريات أو احلاجيات .

السؤال  :هل جيوز إعطاء هدية ملوظف يف دائرة احلج لكي يأذن له باحلج ؟ ( مجيل – العراق ) .
اجلواب  :هذا املال املعطى لهذا املوظف هو رشوة  ،وحرمتها معلومة من الدين بالضرورة  .واحلالة التي ذكرها السائل فيها
وجهان  :الوجه األول  :إذا كان إدراج اسمه ال يأخذ فيه حق غيره  ،واضطر إلى دفع هذا املال جاز له إعطاؤه  ،ويترتب اإلثم على
املوظف عند بعض الفقهاء  .وأما الوجه الثاني  :وهو أن يترتب على إدراج اسمه حرمان غيره فإن اإلثم يترتب على الطرفني .

السؤال  :هل من األفضل للفتاة أن تدرس يف جامعة خمتلطة أو تقيم يف مدينة بال حمرم لكي تدرس يف جامعة غري
خمتلطة ؟ ( ن -ط – تونس ) .
اجلواب  :نرى من األفضل لها أن تدرس في جامعة مختلطة مع وجوب جتنُّبها عن االختالط والتزام احلشمة في الزي والتص ُّرف  .أما
إقامتها في مدينة بعيدة منفردة من غير محرم أو جماعة من النسوة يقمن معها فذلك ال يجوز شرعا ً .
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البعد الفكري والثقايف

للخط العربي
األستاذ عمر مناصرية
بكالوريوس علم النفس  -اجلزائر
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يتضمن اخلط
قدرة فائقة على
احتمال خصائص الفرد
وميزاته أو أبعاده النفسية
والفكرية والعاطفية  ،باعتباره
الوسيلة املعرفية الراقية  ،املندجمة بالتفكري ،
األكثر رهافة واستجابة وتأثراً وتأثرياً بالكون
والذات معًا  ،ومن هنا نشأت أساليب حتديد
اخلط وقراءته  ،واكتسبت أهمية خاصة يف
كثري من التخصصات واحلقول  ،كعلم النفس
وعلم اجلرمية واالنثربولوجيا وغريها .

غري أن اخلط من ناحية أخرى  ،هو حامل ألبعاد ثقافية واجتماعية
وحضارية تشرتك فيها األمة أو اجملتمع كله ،ذلك أن اخلط
ومع اختالف كل فرد أو ذات نفسية يف صياغته وتشكيله ،
هناك جزء عميق وكبري متعارف عليه ميثل القيمة الكلية
أو الفلسفة الكلية واملطلقة للمجتمع  ،فإذا كان تشكيلي
حلرف معني  ،يعرب عن خصائصي النفسية الداخلية ( بطرق
معروفة لدى أهل االختصاص)  ،فإن احلرف أو اخلط يف حالته
املثالية واملطلقة  ،ال حيمل خصائص الفرد فقط  ،وإمنا حيمل
االطالقية احلضارية لألمة مجيعا ( كل األفراد) ،وهو ما جنده
يف القواعد واملعايري والقوانني األساسية اليت يقوم عليها فن
اخلط  ،واليت أرساها األوائل  ،وقامت األمة بتطويرها وحتسينها
بعد ذلك  ،حتى اكتسب اخلط شكله احلالي الذي يصعب
ً
ً
وفلسفيا هو أمر
ثقافيا
اخرتاقه ،وبالتالي فإن إمكانية قراءته
مشروع  ،بل ال بد من القيام به  ،من أجل إعادة االعتبار للحرف
العربي  ،بقراءته من الداخل واإلحساس به ككيان مرهف ،
محال للفكر والفلسفة  ،مثل اإلنسان بالضبط .
من هذا التحديد ميكننا القيام مبحاولة متواضعة لقراءة احلرف
العربي من الداخل  ،وما يقف خلفه من قيم فكرية وحضارية ،
وسنرى أنها (أي القيم) بقيت كما هي  ،عذراء  ،مل متس .حتى
لكأن اخلط ،قام حبراستها من كل هجوم بطرق مل يعرفها أحد
حتى يف الوقت الذي كان يهاجم فيه بشراسة.

اخلط احلامل للثقافة

إن اخلط العربي هو تشكيل خطي  ،حامل لقيم صوتية  ،لكن
صياغته يف الواقع  ،تضيف إىل هذه القيمة الصوتية قيمة
فكرية وحضارية وأخالقية وفلسفية  ،فإذا أخذنا على سبيل
ملثال احلرف أ  ،كتعبري لصوت معني  ،فإن وقوفه واستناده على
السطر عموديا ودون سائر احلروف  ،باإلظافة إىل وجوده الدائم
واألبدي يف مقدمة الكلمة  ،يضفي عليه خصائص وجدانية
تنتمي إىل ثقافتنا  ،كأن يكون هو الدعامة األساسية يف بناء
األحرف كلها  ،إذ ميثل مفهوم القيام على األمر  ،والسند والدعم
آت من الغيب  ،ونازل
والبداية املكرسة ملا هو علوي ومساوي ٍ ،
منه  ،أو متنزل منه  ،ومن هنا يأتي حضوره يف بداية الكلمة  ،أو
ً
ً
وفكريا
لغويا
يف وسطها  ،حيث يلعب دور الدعامة الضرورية
ً
كثريا يف اخلط العربي
ًللكلمة  ،لذا جند أن هذا احلرف يتكرر
والكالم العربي  ،ففي كلمة مثل  :ال إله إال اهلل  ،سنجد أن
ً
أيضا
ما ميثل اجلزء األكرب هو ألف ،إذا اعتربنا أن األلف يدخل
يف تركيب حرف الالم  ،لنرى أن هذه الكلمة ختتلف عن أي
كلمة أخرى  ،بنسقها العمودي واملتنزل من األعلى ،والقاطع
ً
أيضا  ،الذي ال حيتاج إىل االمتداد إىل اآلخرين ،املتنزه  ،املتفضل
على من سواه...
إن احلروف األخرى دون األلف  ،سنجد أنه تعتمد بشكل أساسي
على االحنناء  ،كحروف ص  ،ض  ،ع  ،ف  ،و  ،ح  ..واالحنناء يعرب
عن املرونة  ،كما يعرب عن االحتواء الذي ميثله احلضن احملتاج
إىل االمتالء بالشعور واإلحساس  ،فهو حباجة إىل اآلخر ،

43

أي الفرد القارئ  ،الذي ميثل ً
جزءا ال يتجزأ من احلرف نفسه ،
والذي يشعر باحلنني حنو احلرف  ،من دون أن يفهم أن سبب
ذلك هو النداء العميق الذي خيرج من االحنناء اآلسر  ،بصورة
فكرية  ،أو الشعورية  ،ال نقوم بفهمها إال على شكل
حنني.
فهناك إذن عالقة وثيقة بيننا وبني اخلط  ،فهو حباجة
ماسة إلينا  ،كما أننا حباجة ماسة إليه  ،ومن هنا يعرب
احلرف العربي عن تلك العالقة الوثيقة بني األفراد العرب
ككتلة مجاعية  ،قائمة على الرغبة يف اآلخر
ً
ً
ً
ماديا فقط  ،حيث
وعاطفيا  ،وليس
وجدانيا
ومشاركته
ً
مفهوما للفردانية يف اجملتمعات العربية
يصعب أن جند
وهو ما عرب عنه احلرف اصدق تعبري  ...إن حرف النون
بشكله املنحين  ،املعرب عن الرغبة امللحاحة يف الضم ،
والنقطة الوحيدة اليت تقوم عليه  ،من دون أن تسقط فيه
 ،أو تلتصق به  ،يعرب بشكل فلسفي عن الكونية اليت
ال تلتصق فيها الكواكب ببعضها  ،أو باألرضية اليت
يؤدي وجودها إىل اإلحساس بالنقص واحلاجة إىل السند
والدعم ،وإمنا تبقى معلقة يف السماء  ،ساحبة يف الفلك
الالمرئي وقد أقسم اهلل بهذا احلرف لقيمته الكربى فقال :
(( ن  .والقلم وما يسطرون  ،ما أنت بنعمة ربك مبجنون ))
ً
رامسا النون بالشكل وليس بالصوت ،وإذن
( سورة القلم)
فقد شبه اهلل احتضانه لنبيه بهذا احلرف بالذات  ،مبا يعرب
عنه من حنان ودفء ،ورغبة يف العودة إىل األصل ...
وهكذا جند معظم احلروف ذات االحنناء  ،ـ وهي هنا كل
ً
تقريبا ـ  ،حتاول ضم أحاسيسنا أو استدعائها
احلروف العربية
حيث نقوم مبلء الفراغات اليت ترتكها لنا  ،عن طريق
االحنناء  ،برغباتنا وعواطفنا وهواجسنا  ،متيحة لنا التعبري
عن ذلك بصورة فنية  ،ولو نتأمل احلروف العربية أكثر ،
فسنجد أنها توفر مساحة ال بأس بها من هذه الفراغات الدالة
على هذه القيمة الكبرية يف التواصل  ،فكل احلروف
ً
تقريبا  ،كاهلاء والقاف  ،وامليم  ،واحلاء والراء والواو ،ترتك
ً
ً
ً
ً
فراغا
مفتوحا  ،وسواء كان
مغلقا أو
فراغا  ،سواء كان
لنا
ً
ً
ً
واحدا أم متعددا  ،مبا يتيح الشعور بالتنوع أيضا .
إن اخلاصية األخرى للحرف العربي  ،هي امليالن أثناء
الكتابة والذي حيمل قيمة صوفية  ،تتجلى يف الثقافة
العربية كلها  ،كالرقص الصويف  ،وامليالن الروحي  ،الذي
جند له مثيال يف احلركة الطبيعية  ،كاحنناء األشجار
واألنهار  ،و متوجات الرمل األساسية  ،واليت رمبا كان هلا
أكرب األثر يف تشكيل هذا امليالن  ،مبا يرينا أن احلرف
العربي  ،ليس وليد الصراع أو االنقالب  ،وإمنا وليد التواصل
ً
حضاريا  ،حيث يواصل اخلط الطبيعي
الطبيعي  ،واستلهامه
 ،ميالنه بكل حرية ( ألن امليالن ميزة أساسية يف اخللق
ً
ً
واجتماعيا ما يؤدي إىل حتريف
ثقافيا
الكوني) فال جيد
هذه الطبيعية  ،أو يضغط عليها ليقولبها يف أطر ثقافية
جامدة وحتى اخلط الكويف الذي يعتمد على وضع احلدود
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اهلندسية للحرف  ،مل يسمح بقيام مثل هذه الرؤية فيه  ،بل
ً
أساسا على امليالن وتوظيفه بنفس القدر
إن هندسيته قامت
مع التحديد  ،وهذا يعطينا فكرة عن املرونة اليت يتميز بها
اخلط العربي  ،واحلرية اليت يتيحها الستيعاب متضمنات
الطبيعة  ،وإدماجها يف األنساق االجتماعية والثقافية.
ً
أيضا عن اإلحساس باحلرية يف الفضاء
إن امليالن معرب
الالمتناهي  ،احلامل لقيم دافئة ال وجود للسقوط أو
لالصطدام احلاد فيها  ،وإمنا للقدرة الفائقة على التكيف
والتناغم مع اآلخر  ،وعدم الصراع معه  ،وهو ما يقوم به
اخلط العربي بصورة معجزة حقا  ،وهذا ما ال جنده يف اخلط
الالتيين مثال  ،حيث متثل الزاوية احلادة ً
ً
أساسيا فيه  ،مبا
بعدا
ً
متاما  ،كالصراع والصدام والربودة
ينبئ عن قيم خمتلفة
دورا كبرياً
واالنقطاع وبهذا ميكن للخط العربي أن يلعب ً
حتى يف جمال بعيد عنه  ،وهو جمال العالج النفسي للتوترات
واألمراض النفسية  ،نظرا لقيم الدفء والتواصل اليت حيملها ،
وذلك مبمارسة ما ميكن تسميته باخلط الروحي الذي يتيح
الشعور باحلرية واالنتماء إىل الكون  ،وليس االنقطاع الذي
يتسبب يف غالب األمراض النفسية .
إن هذه اخلصائص اليت حيملها اخلط العربي  ،هي اليت جتعلنا
ً
روحيا بلوحة خلطاط مقتدر  ،أستطاع أن
منبهرين ومعلقني
يدمج فيها سائر العناصر الثقافية واألخالقية والفلسفية.
حتى مع صعوبة قراءة ما استطاع تشكيله  ،إذ أن لغة
ً
كثريا إىل لغة العقل أو املنطق كي
األحاسيس ال حتتاج
يساعدها يف عملية التواصل مع الثقافة .

االرتباطية والتواصلية يف اخلط
العربي
ً
ً
ً

لقد عرفنا حتى اآلن كيف نقرأ حرفا وحيدا  ،قائما بذاته ،
إال أن وجود احلرف يف كيانات أخرى مثله  ،حيتم علينا أن
نعرف كيف تتواصل احلروف فيما بينها لتشكل كلمة
وتأمل احلروف  ،ينبئنا عن االرتباط الوثيق الذي تكنه
احلروف لبعضها البعض  ،فكل حرف يعدل من خصائصه
وشكله يف عملية االرتباط هذه  ،فحرف الالم هو حرف
ً
زائدا احلضن النوني الذي يعرب كما قلنا عن الضم ،
األلف
إال أن ارتباط الالم باألحرف األخرى  ،جيعله يسحب حضنه
هذا ويعدله مبا يتماشى مع رغبة احلرف التالي  ،وكأنه قد
وجد رفيقه الذي أرضى تلك الرغبة يف الضم  ،فسحب ما يعرب
عنها مبا حقق التواصل واالرتباط  .وكأنه فرح بلقائه ،
كذلك جند الالم يف وسط الكلمة متد يديها إىل احلرفني
املوجودين على جنبيها  ،حتى حتقق االرتباط  ،ونفس الشيء
ميكن قوله بالنسبة لكل احلروف  ،حيث تقوم بتعديل
كياناتها دون حتريف  ،وهذا بغرض االرتباط باألحرف
األخرى  ،مبا يزيد من اجلمالية والروعة والتناسق  .فلو نتأمل
كيف يعدل اهلاء وجوده يف نهاية الكلمة  ،فسننبهر مبا
يفعله  ،خاصة حني يقوم بإغالق نفسه  ،يف عملية أشبه

ً
ضاما ذاته إىل الوراء  ،وكأنه
ما تكون باخللود إىل النوم ،
كائن حي  ،حيس ويشعر .
وهذا بالطبع له ميزة ثقافية تتجلى أكثر يف االرتباط
الوثيق بني اجملتمعات العربية  ،فهي كيانات متآلفة ،
ال تستطيع احلياة بصورة فردية  ،كما لدى اجملتمعات
ً
قائما كأحرف فردية  ،ال تعدل من
الغربية  ،حيث جند اخلط
خصائصها إذا ما ارتبطت مع غريها  ،كما أن ارتباط احلروف
العربية وتعديل نفسها يف عملية االرتباط خيربنا عن
شكل العالقات االجتماعية السائدة  ،فهي عالقات مرنة ،
تنجذب إىل بعضها البعض  ،وتتوحد يف أشكال كثرية ،
كالصالة واحلج والسوق واحللقة الدينية يف املسجد  ،واليت
ً
مفهوما
ال وجود للفرد الواحد فيها  ،بل للجماعة اليت تشكل
ً
شاسعا يف الثقافة العربية  ،ومن هنا نشأت الكلمة العربية
ً
ً
قائما بذاته
كيانا
كتعبري عن هذه اجلماعية  ،اليت تصبح
ليس من خالل الفراغ الذي يفصلها عن الكلمات األخرى
كما يف اللغة الالتينية  ،وإمنا من خالل االرتباط اخلطي
واملباشر فيها.

التناسقية

يتميز اخلط العربي بالتناسق الشديد بني أحرفه وكلماته
حتى يف ظل كونه لوحة فنية  ،فاملسافات فيه حمددة ،
والفراغات متناغمة أشد التناغم مع االمتالء  ،واألسود متوائم
مع األبيض  ،وأهمية التناسق هنا  ،تكمن يف قدرتها على
إضفاء طابع أخالقي ملزم على احلرف  ،حيث يصعب أن
نتقبل تشويها يتم يف حرف أو لوحة  ،إذ أن التشويه يعرب
عن الشر والفساد وما هو مدنس يف عرف اجملتمع ،وبالتالي
فإن اجملتمعات العربية واإلسالمية أمكنها أن تعرب عن هذه
املثالية من خالل اخلط  ،وقراءة اخلط من جديد متكننا من
التعرف على القيم األخالقية وأهمية احملافظة عليها  ،واليت
كانت سائدة أثناء نشوء اخلط كفن وكحامل لقيم
الثقافة  ،واليت اختفت اآلن أو كادت ختتفي من حياتنا
الثقافية  ،رغم أنها بقت يف فن كاخلط  .لقد طور اجملتمع
العربي واإلسالمي ذاته يف فرتة اتسمت بالعطاء الكبري
واملتنوع  ،وقد انعكس ذلك على فن كاخلط  ،حيث محل
ً
حمافظا عليها مدة طويلة
خصائص الثقافة واحلضارة وبقي
وحنن إذ منارس اخلط بعد أربعة عشر قرنا  ،ال بد أن نتناغم
معه فكريا ووجدانيا  ،مستلهمني تلك اخلصائص السابقة
واليت ال تزال موجودة رغم التطور الكبري الذي لفها  ،فألقى
بغبار الزمن والتخلف عليها  ،ولكنه مل يشوهها .
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محسن الذهب
كاتب وقاص عراقي  -لندن

يف نهاية األربعينيات من القرن املاضي ،ظهرت تيارات جديدة
يف األدب والفن حتمل مسات التجديد والبحث عن هوية متيزها
ومثل ما حدث للشعر العربي احلديث (الشعر احلر) كان للوحة
التشكيلية احلروفية يف تبوء مسة الريادة .وبقى جدل الريادة
ومازال قائماً ،فمن هو الشاعر الرائد يف قطع حبال حبور اخلليل
أهو السياب يف (هل كان حباً) أم نازك املالئكة وقصيدة
(الكولريا)؟
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وهكذا يعاد اجلدل  ،فمن هو احلرويف األول.؟؟.
الفنانة العراقية مدحية عمر؟ أم الفنان مجيل
محودي؟ مدحية عمر احلائزة على درجة
الشرف من كلية (ماريا غري) بلندن 1933
ثم الدراسة يف جامعة جورج واشنطن 1943
واملنسبة إىل كلية الكوركوران للفنون
حتى  ،1950تعرض أول عمل هلا تستلهم يف
الكتابة العربية عام  1949وذلك يف املعرض
الدوري ملتحف الكوركوران بواشنطن
بلوحتها (صور جتريدية للحروف العربية)
ثم تعرض يف املعرض الشامل ألعماهلا املقام
ً
1981عددا من أعماهلا
على قاعة الرواق ببغداد
احلروفية األوىل مؤرخه بعام  ،1946أهي رائدة
احلروفية األوىل أم ما يؤكده الفنان مجيل
محودي من مواليد  1924من أنه الرائد األول يف
استلهام احلرف العربي كما يؤرخ له الفنان
شاكر حسن آل سعيد يف كتابه البعد
الواحد «كان مجيل محودي منذعام  1947قد
اختذ من الكلمة املكتوبة ضمن عامل اللوحة
ً
ً
جديدا يف البناء الفين» .لكن
عنصرا
املرسومة
ً
بعدا آخر أكثر وضوحاً
مدحية عمر تعطينا
للصورة بكونها الرائد بوعي ومعرفة يف
استلهام احلروف والكتابة العربية لكونها
أول من َّ
نظر وكتب عن ماهية العالقة بني
الفن واحلروف العربية  .ففي واشنطن كانت
بيانا ً
ً
فنيا عام  1949حتت عنوان
قد نشرت
(اخلط العربي عنصر استلهام يف الفن) درست
فيه إمكانية االستفادة من اخلواص املطاوعة
للحروف العربية وإمكانية استخدام القيم
التجريدية يف بناء اللوحة الفنية احلديثة وهي
بذلك سبقت كل املهتمني بالفن التشكيلي
من فنانني ونقاد يف هذا اجملال .لكننا قبل
احلكم على هذه الريادة العراقية للحروفية
البد من النظر اىل التجارب العربية األخرى يف
هذا املضمار واليت تؤكد ريادتها أيضا ،فالفنانة
اللبنانية سلوى روضة شقري من مواليد 1931
تقدم لوحتها احلروفية باسم (يا ليل) واملنفذة

بتاريخ  1947كذلك الفنان اللبناني وجيه حنلة يؤرخ لوحته
ً
مستغال إمكانية اخلطوط العربية
(احملارب) بتاريخ 1954
ومطاوعتها التشكيلية يف بنائه الفين .ثم هناك جتربة الفنان
سعيد عقل وأعماله باحلرب الصيين اليت اعتمد فيها تشكيل
احلرف بنظرة جديدة وأطلق عليها (كتابه) يف معرضه األول
 .1954كذلك البد من الوقوف عند التجربة السودانية ودور
مدرسة اخلرطوم التشكيلية وريادة الربوفسور أمحد حممد
شربين  1930ورفاقة عثمان وقيع اهلل وإبراهيم الصلحي إذ
حاولوا إدخال إيقاعات ورؤى جديدة للفنون احلرفية وأعطوها
ً
ً
خاصا ثم جتربة أدهم امساعيل وامتدادها إىل حممود
مذاقا
محاد إذ استخدما النسيجرالكتابي بأشكال لونية ّ
مموهة
لصورة احلرف والكتابة باجتاه جتريدي واضح .إما فنانو املغرب
العربي فانهم تأثروا بشكل واضح باستلهام احلرف من اإلطار

مجالية احلروف العربية يف نسق روحي .كما استفاد الفنان
الرائد صالح طاهر من طواعية احلرف .وتبقى جتربة الفنان
العراقي شاكر حسن آل سعيد عرب أعماله املستمده من تنظريه
جلماعة (البعد الواحد) وتأويالته الصوفية يف نسج العمل الفين
من أبرز ما قدمته للحروفيني العرب يف وضع األسس األوىل ملدرسة
فنية معاصرة تعتمد استلهام احلرف العربي .
وتتسع التجربة يف أعمال العديد من رواد التشكيل لعربي
فالفنان الفلسطيين كمال بالطة والسوري عبد القادر
األرناؤؤط ومروان قصاب باشي واملصري امحد فؤاد سليم
وسعيد وائلي وعصمت داوستاشي ومن لبنان يسار صفي الدين
وحسني ماضي واملغربي أمحد الشرقاوي وغريهم الكثري لتمتد
إىل اجليل الالحق ليضيفوا الكثري كتجربة الفنان ضياء
العزاوي والذي يعد من أكرب امللونيني .وكرافييكية جنى

التارخيي لصفحات املخطوطات العربية والزخرفة ليتجاوزوا
الشكل الصريح للحروف .ففي أعمال الفنان التونسي جنيب
بلخوجة تربز قدرة التعاطي مع احلرف بإيقاعات هندسية
مميزه .وكذلك يف أعمال املغربي حممد املويلحي الذي اقتبس
انسيابية احلرف ومطاوعته خللق أشكال جتريدية متفردة.
ويف اجلزائر جتربة األخوان حممد وعمر راسم والفنان سيد علي
الذين قربهم اخلط من الفن التجريدي وإن مل ّ
يدعوا االنتماء إليه.
ويف مصر كان الفنان الرائد حامد عبد اهلل (املتويف عام  )1986من
أوائل رواد احلروفية يف اخلمسينات من القرن املاضي .وكذلك
الفنان عمر النجدي يف حبثه عن البيئة الشعبية واستخدام

املهداوي وجراره املؤشاة حبروف ورموز ممطوطة .ونقوش فريد
بلكاهية على اجللود .وأختام رشيد القريشي الصينية فوق
اخلط الكويف املغربي .وجتربة الفنان حممد سعيد الصكار
وجتديداته يف اخلط العربي التقليدي.
وتتسع الرؤية يف استلهام احلروف بالعديد من األساليب لتشمل
أغلب الفنانني العرب حتى لتكاد ال جتد ً
فنانا إال واستقى من
هذا النبع اجلميل .ليس يف إجناز اللوحة فحسب بل امتدت إىل
النحت كما فعل الفنان الرائد جواد سليم يف إدخال الكتابة
يف أعماله وكذلك فعل الفنان النحات حممد غين حكمت
ّ
واخلزاف املصري الرائد كمال عبيد.
عربمنحوتاته
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موسيقى ( املولوية ) الصوفية

يف سوريا

من كتاب السماع واملوسيقى الصوفية
الدكتور نهرو محمد الكسنزان احلسيني

انتشرت املولوية إىل العامل اإلسالمي من مدينة قونية اليت
ً
مركزا ملوالنا جالل الدين الرومي الذي كان يف
كانت
ً
ً
حياته يعقد اجتماعا خاصا فيه للذكر والسماع املعروف
عند الناس بالفتلة وبعد مدة قصرية انتشرت املولوية على
يد ( الشلبيون ) من أحفاد موالنا ومن الشيوخ املولويني
( الداد ) يف األناضول والبالد اإلسالمية وبعد ذلك أسست
يف بالد الشام مولوخيانه ( التكية املولوية ) اليت متثل
الثقافة املولوية وفكرتها ومن بينها مولوخيانه حبلب .
أسست املولوخيانه يف سورية يف مخس مدن هي  :الشام
 محاه  -محص  -الالذقية وحلب ومولوخيانه حلب تعتربأكربها وأهمها واحتلت مكانة كبرية بني الناس
وأصبحت مركز إدارة املولوية بعد إغالق الزوايا والتكايا
يف تركيا  1925وقامت بهذه املهمة حتى إغالق الزوايا
والتكايا يف سورية . 1944
ولألراضي السورية مكانة خاصة عند املولويني ألن
موالنا جالل الدين الرومي الذي تأسست بامسه املولوية
أكمل صفحة مهمة من دراسته الدينية يف
الشام وحلب ويف هذه الفرتة سكن رمحه اهلل
تعاىل يف املدرسة احلالوية يف حلب ودرس
الفقه واحلديث وغريهما من العلوم اإلسالمية
يف مدينة حلب اليت كانت مركز العلوم
اإلسالمية وملجأ كثري من العلماء واملتصوفة
بعد اقتحام املغول للبالد اإلسالمية يف ذلك العهد
ودرس على يد الفقيه احلنفي الذي اشتهر يف
الفقه واألدب عديم بن كمال الدين املتوفى
(  ) 1262 – 660ويف أثناء وجوده يف الشام بقي
موالنا يف املدرسة املقدسية ويف هذه املدة وجد
موالنا جالل الدين فرصة صحبة مع بعض
العلماء واملتصوفة يف هذه املدينة وعلى
رأسهم حمي الدين ابن العربي .
ظهرت املولوية يف العصر اخلامس عشر امليالدي
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ومن منتسيب مولوية مدينة قونية حممد شليب املتوفى
ً
ً
مولويا أتى إىل
درويشا
حوالي (  ) 1544 - 951ومعه أربعني
ً
ضيفا فيها بزاوية أبي بكر الوفائي وهو من
حلب وبقي
الطريقة الوفائية من نسب تاج العارفني أبي الوفاء ونصبه
حممد شليب يف مقام مولوية حلب .
ً
مركزا من مراكز الثقافة والفن
أصبحت مولوخيانه حلب
طوال العصور اخلمسة اليت قامت يف مدينة حلب عرب
العصور اإلسالمية وأن املولويني بأزيائهم اخلاصة وحياتهم
املمزوجة بالسماع واملوسيقى والشعر والظرافة واللطافة
يف التكية جعلوا احلياة اليومية ذات ألوان خمتلفة كما
قامت مولوخيانة بتوكيل للمولوية بإدامة ثقافة التصوف
يف حلب .

الدكتور محمد املنسي قنديل
جامعة املنصورة  -مصر

املرتوبوليتان
 ..أعظم متاحف العامل

ً
متحفا بقدر ما هو موسوعة حية
ليس
لكل تاريخ الفن يف العامل  .فمن النادر
أن تلتقي كل الشواهد احلضارية حتت
سقف واحد  ،ومن املدهش أن يضم املتحف
كل هذه األشياء البالغة القدم يف مدينة
بالغة احلداثة .
تدير السيدة حاملة الشعلة ظهرها ملدينة
(نيويورك ) ناظرة للمحيط العميق واجلزر
الصغرية املتناثرة  .وحتت قدميها أبيات من
الشعر حمفورة على لوحة من النحاس ترحب
بالغرباء واملعذبني يف األرض  .رمبا ألنهم
ً
عذابا من نور آخر .
سيجدون يف شوارعها
الكثريون غري السيدة حرية أداروا
ظهورهم ملدينة نيويورك ليبحثوا عن احللم
األمرييكي يف مدن أخرى .
ً
ولكنها تبقى وبرغم كل شيء رمزا هلذا
احللم  ،تلك املدينة العمالقة اليت تربض
فوق جزيرة نهرية اشرتاها البيض من اهلنود
ببضعة عقود من اخلرز .
مل يكن اهلنود بهذه السذاجة ولكنهم
كانوا مرغمني على إتهام هذه الصفقة
وحتى اآلن ما زالت مثل هذه الصفقات املريبة
تسري يف عروق املدينة السرية حيث يوجد
دائها مغبون وغابن  .إنها ليست أقوى املدن
ً
ً
وارتفاعا يف
عنفا
فقط  ،وليست أكثرها
معدالت اجلرمية  ،ولكنها الشاهد الوحيد
على حضارة العصر احلديث  ،فهي مدينة
ً
تقريبا والرقعة الضيقة اليت تظهر
بال مساء
بني رؤوس ناطحات السحب تبدو باهتة
وبعيدة وغري حقيقية  ،كأنها قد صنعت
وجودها املادي اخلاص دون حاجة ملؤثرات
الطبيعة  ،إن حوالي  500عام من عمر املدينة
هي فرتة قاحلة من تاريخ البشرية مل تشهد
ً
فيها ً
جديدا  ،ومل تشيد معابد خمتلفة
دينا
ومل تضخ يف عروق اإلنسان روح متدفقة
ً
حتمل ً
جديدا خلالياه القدمية على
بعثا
حد تعبري الكتاب الفرنسي أندريه
مالرو  .ونيويورك متثل هذا التاريخ احلديث
حيث ال توجد أضرحة للملوك القدامى  ،وال
معابد لآلهلة املقدسني وال أكاليل غار
للفرسان املنتصرين  ،ملوكها احملدثون
من نوع خمتلف  ،ملوك للصلب  ،وملوك
للصابون .
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عروشهم يف األدوار العلوية لناطحات السحاب أما فرسانها
احلقيقيون فإن البورصة هي ساحة املعارك اليت خيوضونها
والسندات املالية هي السيوف اليت يشهرونها  ،معارك شرسة
تومض يف أرقام دقيقة على شاشات أجهزة الكمبيوتر حيث
ال عزاء للخاسر  .وكما تصلح ناطحات السحاب عروشها فهي
ً
أيضا مهاوي للمنتحرين  ،ويبقى مكان ضئيل لآلهلة
تصلح
يف ذلك املبنى الذي يضم متحف املرتوبوليتان على أطراف
حديقة السنرتال باك –آهلة للجمال والفن .
إن آهلة الفن واجلمال تسكن هادئة وسط جالل تلك األروقة
ً
ً
حروفا
قطعا من روح احلضارت القدمية  ،كتب الزمن عليها
ً
كالتجاعيد فأكسبها ذلك نوعا من البهاء واحلكمة .
آهلة حتت طائلة البصر بال صوت وال حركة ولكنها قادرة
على إفعام النفس بالتسامي والبهجة الغامضة  ،ثالثة ماليني
قطعة ختتلف يف احلجم ولكنها ال ختتلف يف املكونات
اجلمالية  ،بداية من املعبد الفرعوني الضخم الذي كتب غريق
ممري امسه على جدرانه قبل أن تبتلعه مياه النيل  ،إىل خامت
صغري قادم من عصر النهضة كانت لوكريشيا بورجيا ختفي
فيه السم لعشاقها .

ً
متاما
بل حاولت أن تنقله من مانه لعلها جتعله ينتمي إليها /
مثل فعلت بأفواج املهاجرين إىل أرضفتها  .فباإلضافة اىل املعبد
ً
خصيصا من
الفرعوني الضخم الذي أنشا املتحف قاعة جديدة
أجله وهو يعترب قطعة واحدة من بني  400قطعة مصرية قدمية
ميتلكها املتحف  ،تنتصب أسود بابل اجملنحة  ،تبتعد عنها
ً
قليال كنيسة قوطية جاءت من إسبانيا العصور الوسطى ،
وحمراب مطعم بالفسيفساء من إيران  ،وقاعة إسالمية الطراز
مليئة بالطنافس كان ميلكها تاجر دمشقي يدعى نور الدين
وحديقة يابانية تبدو كأنها انتقلت يف التو بكل ما على
أغصانها من طيور  ،وجناح كامل من أحد القصور الفرنسية
قبل أن يغدر رعاع باريس مبلوكهم الشموس مبا فيه من أثاث
فاخر وستائر مسيكة وجدران مزينة بلوحات اجلوبالن أيقونات
للعذراء وخمطوطات نادرة للقرآن الكريم  ،دروع حماربي امللك
آرثر وسيوف الفرسان الثالثة  ،وأوىل ما كينات الطباعة واآلالت
املوسيقة  ،وعدد هائل من اللوحات حتمل كل جنوح الفنانني
وعذاباتهم حتى الصور الفوتوغرافية كان هلا نصيب وافر يف
حيز هذا املتحف  ،إنه أشبه مبوسوعة لكل أشكال الفنون
يف متخلف احلضارات  ،موسوعة مادية وجمسدة  .إن كل
ثقافة ممثلة من كل مكان يف العامل من طيبة إىل فلورانسا
إىل بابوا يف غينيا اجلديدة  .كل هذا على مساحة قدرها 1.4
ً
جممعا
مليون قدم مربع ومتحف املرتوبوليتان بهذا االتساع يعترب
ً
متحفا
للمجموعات ألن كل جزء من أجزائه ميكن أن يعترب
ً
قائما بذاته .

املولد يف حفلة عشاء
تاريخ طويل من اجلالل والنزق اإلنساني  ،من رماح الصيد
واألقنعة اإلفريقية إىل سيوف سالطني آل عثمان املقوسة
واملطعمة بالدر والزبرجد جتمعت أطرافه يف هذا املكان  ،رمبا
ألنه ال توجد مدينة يف العامل كانت يف حاجة ملثل هذه الذاكرة
املمتدة مثل نيويورك وهي مل تكتف بعرض مالمح هذا التاريخ
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بدأت حكاية هذا املتحف الضخم يف حفل عشاء عندما اجتمعت
جمموعة من األمريكيني يف أحد مطاعم باريس لالحتفال
بذكرة عيد االستقالل يف الرابع من يوليو ونهض جون جاي
ً
واحدا من الشخصيات
ليلقي كلمة ما بعد العشاء  .كان
العامة وحفيد أسرة عريقة من رجال الدين والقضاء  ،وكان
يف خياله وهو يتحدث نوع من الغرية القومية من متحف اللوفر

ً
واحدا
الذي متلكه فرنسا وال متلك أمريكا بكل ثرائها
مثله  ،وطرح الدعوة إلنشاء متحف وطين ومعرض فين يضم
كل الرتاث األمريكي قبل وصول الرجل األبيض وكذلك
الفن املعاصر وقد قوبلت هذه الدعوة حبماس بالغ ويف العام
التالي عقد يف مدينة نيويورك أول اجتماع من أجل اإلعداد
هلذا الغرض وقد ضم حتت رئاسة جاي نفسه املوظفني املدنيني
ورجال األعمال وحميب الفنون وجامعي التحف الفنية وكل
املتخصصني يف املتاحف .
بدأ العمل يف إنشاء املتحف يف  13إبريل عام  1970ومل ينتظر
حتى يقام املبنى احلالي فبدأ نشاطه يف مبنى مؤقت يف الشارع
اخلامس  ،ومل ينتقل اىل السنرتال بارك إال بعد عامني  ،وقد
اشرتك يف تصميم أجنحته عدد كبري من املعماريني على مدى
ً
ً
كبريا من خالل املنح واهلبات
تطورا
عقود من السنوات وشهد
اليت آلت اليه من كبار رجال األعمال وهواة مجع التحف الفنية
والذين يسري يف أرجاء املتحف يدهش من األمساء الكثرية اليت
منحته كل ما أنفقت عمرها وثروتها على مجعه من حتف
فنيه .

يف متحف اللوفر وارتفعت درجة فزعي يف املتحف الربيطاني
كان املربر الذي حاولت به إقناع نفسي أن هاتني الدولتني قد
احتلتا مصر واستباحتا أهلها فما بالك بآثارها  .ولكن املربر
الوحيد الذي كان يطرحه يف متحف املرتوبوليتان هو سحر
ً
واستمرارا من قوة االحتالل من التابوت
الدوالر الذي هو أشد مضا ًء
الرائ واملزين الرسوم الذي كان يرقد فيه خانون من خت حيث
ترفع اإلهلة إيزيس ذراعيها يف توسل  ،إىل متثال األباسرت الذي
ميثل امللكة حتشبسوت وهي جالسة مشرئبة كأنها تستعد
لتلقي ضربة أخيها  ،الذي توىل العرش وبعدها انتقم من كل
آثارها  ،إىل رأس اجلميلة نورمي ابنة أشهر أطباء مصر القدمية
ً
اىل متثال البازلت الذي جيسد ً
متحفزا  ،كان هذا
قطا أسود
القط ميثل إله مشال الدلتا وقد وصف املؤرخ اليوناني هريودوت
االحتفاالت اليت كانت تقام كل عام واملعبد اجلميل الذي
كان يعبد فيه  .ولكن ال شيء يضاهي ذلك املعبد الذي حيتل
وحده قاعة كاملة من قاعات املتحف  .رمبا كان هذا املعبد هو
القطعة الوحيدة اليت انتقلت بطريقة شبه شرعية  .فقد أهداها
الرئيس السادات اىل الرئيس األمريكي ريتشارد نيكسون

فراعنة يف نيويورك
من أين ميكن أن تبدأ رحلتنا داخل أجنحة املتحف إال من القسم
الذي يضم اآلثار املصرية القدمية ؟ ليس هذا وليد شعور عاطفي
فقط  ،ولكن ألن هذا القسم بالفعل ميثل نقطة جذب لكل
الرواد  .ويف الوقت الذي تسبح فيه بقية األقسام األخرى يف اهلدوء
ً
متسعا لقدم يف هذا القسم  .إن من الصعب تصور كيف
ال جتد
جرى تهريب آثار بهذا احلجم وهذه الضخامة خارج بالدها األصلية
تلك التماثيل البازلتية الضخمة والرءوس اليت تزن عشران األطنان
واألعمدة السامقة واللوحات اجلدارية اليت مت نشرها على مسافة
أمتار  .هذا غري املئات من القطع الفنية الصغرية اجلواني حتى
سواحل املاحل  ،حيث غادرت هذه القطع النادرة بالدها إىل األبد ؟
نهب منظم مل يتوقف حتى أالن وسلطات غافلة أتفق حتى اآلن
أيضا  .لقد أصابين الفزع حني شاهدت جمموعة أخرى مثل هذه

مبناسبة زيارته الشهرية إىل مصر يف عام  . 1974وميكن القول
ً
ً
معبدا ملن ال يستحق  .إن معبد
أيضا إن من ال ميلك قد أعطى
هنا
ً
دندر الصغري اجلميل كان مقاما على أرض النوبة اليت كان
من املقرر أن تغمرها مياه السد العالي  ،لقد أمر بتشييد املعبد
ً
تقربا من اإلهلة إيزيس وقد حاول
األمرباطور الروماني أوجستني
املتحف أن يعيد جتسيد البيئة الطبيعية فأحاطه باملياه وأشجار
النخيل كأنه ما زال يقف على حافة النيل  .إن عمر احلضارة
املصرية موغل يف عمق الزمن فمنذ حوالي ثالثة آالف عام وحد
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يف ممفيس يف مشال البالد  ،ويف حقبة الدولة القدمية بنيت
األهرامات وأخذ الفن املصري مسته األساسية  ،ذلك الشموخ يف
األشكال الثابتة واجتاه الرأس الذي خيالف اجتاه اجلسد  .إن
مفهوم املصري القديم عن الزمن والفراغ يغري إال قليال على مدى
ً
أيضا .
ثالثة آالف عام وبالتالي أتتغري السمات الفنية إال قليال

نفحة من حضارة الزيتون
وال يقتصر وجود احلضارات القدمية على احلضارة املصرية
ً
ً
أيضا فهو يغطي
كثيفا
فقط ولكن الوجود اآلسيوي يبدو
مساحة واسعة متتد من إيران حتى اجلزر اليابانية  .إن املالمح
األساسية للحضارة الغربية توجد وسط تضاريس الشرق األدنى
عندما جتمعت قطع فنية يعود عمرها إىل العصر النيوليثك
أو العصر اجلليدي اجلديد يف املليون السابع قبل امليالد حتى
عصر بزوغ السالم وانتشاره يف كل هذه املناطق يف القرن
ً
أيضا
السابع بعد امليالد  .احلضارتان اليونانية والرومانية هلما
وجود حافل داخل املتحف  .فهو يضم جمموعة من املقتنيات تضم
مناذج من الفن الكالسيكي يف أرقى صوره  .ولقد عرف هذا
النوع من الفن قبل أن ينتشر اسم اليونانيني الذي استقروا يف
هذه األرض املعروفة بامسهم  .فقد وجد الكثري من هذه اآلثار
يف جزيرة صقلية ويف كريت وقربص ويف وسط اليونان الذين
استقروا يف هذه األرض املعروفة بامسهم  .فقد وجد الكثري من
هذه اآلثار يف جزيرة صقلية ويف كريت وقربص ويف وسط
اليونان  .من كل هذه األماكن اكتشفت متاثيل من الطني
والرخام وهي املواد املفضلة لصنع األشكال البشرية والتحكم
يف مقاييسها .
لقد بلغت احلضارة املسينية نسبة إىل الوسط اليونان ذروتها
خالل القرنني الثالث والرابع شعر قبل امليالد  .وقد جتلى ذلك
يف املصنوعات اليدوية اليت ختص احلرب واحملاربني  .ولكن
جنم هذه احلضارة سرعان ما أفل وتناثرت مؤثراتها الثقافية
على مساحة واسعة  .ومل تشهد ً
بعثا إال بعد ذلك حبالي ألف عام
يف أرض اليونان الرئيسية وخاصة يف أثينا اليت برع فنانوها يف
استخدام األبعاد الرياضية يف تزيني املعابد وصنع التماثيل .
لقد بدأ قسم اآلثار اليونانية والرومانية يف املتحف بداية
متواضعة يف عام  1909عندما أهدي إليه تابوت حجري روماني.
ولكنه واصل التطور حتى أصبح اآلن حيتوي على متاثيل
قربصية ومزهريات يونانية على رسوم اسطورية  .ومتاثيل
نصفية رومانية  ،باإلضافة إىل اللوحات اجلدارية امللونة .

إسالميات
كان علي أن أقف أمام هذه احملراب اإلسالمي البديع يف بداية
جوليت يف القسم اإلسالمي من املتحف  ،عشق ذائب بني احلرف
واللون صنعته يد الفنان املسلم وهو يزاوج بني قطع الفسيفساء
جنبا إىل جنب  ،وخلق لوحة حية ومتألقة ً
الصغرية ً
دوما من اآليات
القرآنية والنقوش الزخرفية  .لقد جاء هذا احملراب من أصفهان
مدينة الفنانني والصناع واملهرة  .نقل بدقة ومهارة فائقتني دون
أن يفقد قطعة واحدة من قطعه الدقيقة  .ومل تتوقف دهشيت
وأنا أتأمل ذلك التمثال الربونزي الذي ميثل ً
قطا  .إن التماثيل
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التأثري يف النفس

ً
واحدا من
نادرة يف الفن اإلسالمي وهذا التمثال السلجوقي يعترب
أكربها وأكثرها إثارة لروح املرح  ،فهو قط متصلب ووديع ال
يفكر يف مهامجتك برغم أن السالجقة الذين صنعوه كانوا
من أتراك آسيا الوسطى الذين مل يكفوا ً
أبدا عن القتال أباريق
من الفضة املنقوشة  ،وأنابيق من الزجاج الرقيق امللون  ،صفحات
من خمطوطات نادرة وخيوط من سجاد متشابك العقد محراء
ً
أخريا ذلك السيف
كألسنة اجلحيم خضراء كرياض اجلنة  .ثم
املطعم باجلوهر والدر  ،املقبض من الزفري األزرق  ،ثم تفرد زهرة
من الياقوت أوراقها عند التقاء املقبض بالنصل  ،وحتى النصل
القاطع نفسه ال خيلو من الزخرف والدر وال أدري فيم كان
يستخدمه السلطان الرتكي مراد للقتال أم للمباهاة ؟ .
أنها جمموعة رائعة متثل خالصة الفن اإلسالمي وهي تؤرخ له
من القرن السابع اىل التاسع عشر  ،يف عام  1891تلقى املتحف
أول جمموعة من اآلثار اإلسالمية هبة من عاشق هذا النوع من
اآلثار – إدواردس مور _ ومنذ ذلك الوقت توالت على املتحف اهلدايا
واهلبات وكانت أهم اجملموعات تلك اليت حصل عليها من متحف
نيسابور يف إيران يف الفرتة من  1935اىل  1947وال أدري حتت أي
ظروف متت مثل هذه الصفقة  .ولكن املرتوبوليتان حيتوي اآلن
على واحدة من أهم اجملموعات اإلسالمية يف العامل  .فهناك تلك
اجملموعة النادرة من األواني الزجاجية واملعدنية من مصر وسوريا.
وجمموعات السرياميك املنقوش من فارس وتركيا  ،ومقتنيات
البالط امللكي من قصور املغول يف جنوب اهلند باإلضافة إىل
ً
تارخيا إىل القرنني السادس عشر والسابع
السجادة اليت يعود
عشر امليالديني .

ً
كثريا من األزمنة واإلبداعات البشرية
كان علي أن أعرب
يف إفريقيا وأمريكا ما قبل االكتشاف وأعماق آسيا حتى
أصل إىل عذابات الفنانني التشكيليني على مشارف العصر
ً
ً
وظال وعلى لوحات
ألوانا
احلديث  .تلك العذابات اليت صاغوها
من القماش  .تلك اجملموعة النادرة اللوحات اليت ال نظري هلا إال يف
متحف اللوفر الفرنسي .
من لوحة دافيد عن سقراط وهو ميد يده ليتناول كأس السم
من تلميذه اخلجل إىل األمريات اإلسبانيات اللواتي كان جويا
ً
مغرما خبدودهن املتوردة  ،ثم ثار عليهن وهبط للشوارع لريسم
أفكاره الكاريكاتريية باألبيض واألسود وحيرض الثوار
عليهن  .من اجلنتلمانات املتأنقني يف رسوم كونستابل إىل
رسوم ديالكروا بألوانها الشرقية الدافئة وحركتها العنيفة من
ألوان مونيه الرقيقة إىل راقصات الباليه الالتي ينتقلن بأقدامهن
الرشيقة فوق حنيلة دجيا  .من ضربات رينوار التأثريية إىل تلك
النظرة اجملنونة اليت تبدو يف عيون فنست فان جوخ قبل حلظات
من حماولته قطع أذنه .
جنون الفن وعظمته  .شخبطان من اللون واحللم والرغبة .
كلها اجتمعت حتت السقف يف مكان واحد  .من النادر أن
ترى كل هذه الروائع ً
معا  .ولكن أروع ما حيتويه هذا املتحف
هو جمموعة التأثرييني اليت بدأت كاجتاه وكحلم وكضربة
عفوية من ضربات الفرشاة .
يف عام  1874مت رفض عرض لوحات جمموعة من الفنانني
الفرنسيني يف صالون باريس السنوي الذي كان يدشن الفن
الرمسي للمؤسسة الفرنسية  .وقد اجتمع هؤالء املرفوضون يف
استديو أحدهم هو املصور نادر وكانت هذه اجملموعة تتكون
من بيسارو ورينوار وسيزان ومونيه ومن هذا االجتماع برزت
مدرسة التأثريية يف الرسم وهو االجتاه الذي كان له تأثري بالغ
األهمية يف الفن املعاصر  .ومل يكن ثورة أو قطيعة مع األسلوب
التقليدي القديم أو األسلوب األكادميي يف التلوين  .ولكنه
كان حماولة لإلمساك بالزمن احلالي وبدال من حماولة رسم زمن
ماض أو مكان منعزل حاولوا اإلمساك بتالبيب احلياة اليومية .
لقد حتولت الطبيعة إىل إحساس داخلي بهذه الطبيعة تعكس
مدى ما حتدثه يف النفس من تأثري مع ضربات سريعة من الفرشاة
حتاول أن حتاكي الطريقة اليت ينعكس بها الضوء على
شبكية العني  .ولقد قادت هذه الثورة على التقليدية إىل
طريقة جديدة للرسم  .وكما قلنا قبال فإن جمموعة الفن
التأثريي من مقتنيات متحف املرتوبوليتان هي األفضل واألكمل
يف العامل ً
بدءا من بدايات الثورة على الكالسيكية يف أعمال
مانيه ودجيا إىل شكلها البالغ التأثر يف أعمال بيسارو وسيزان
الذي حاول أن يعيد للرسم الثقل والصالبة اليت أهملها زمالؤه .
أخرج إىل بوابات املتحف وأجلس على الدرج احلجري وسط
عشرات الشباب والتقط أنفاسك وسوف تكتشف أنك يف
حاجة للعودة من جديد  .وأن زيارة واحدة ال تكفي  .إنك يف
حاجة إىل عدة أيام حتى ميكن أن تكتشف آالف التفاصيل
وتقرأ سطور التاريخ واحلضارة وقد حتولت إىل نبضات حية  .أنه
التاريخ اإلنساني املوغل يف القدم يقف يف مواجهة تاريخ املدينة
الشديد احلداثة .
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وفد الطريقة
الكسنزانية

يف كينيا

أصبحت مهمة اإلرشاد يف زمننا احلاضر ضرورة ملحة
فهي الدواء الناجع لكثري من مشكالت العامل اليت باتت
تؤرقه وتقض مضجعه  ،فلقد تعددت أشكاهلا وأسبابها
ومسبباتها  ،وبدأت تتعقد أكثر فأكثر حتى كأنها
عصية أمام مجيع احللول والعقول املدبرة  ،وضاقت على
أهل الرأي السديد مجيع السبل إال سلوك الصراط القويم
وانتهاج منهج الدين اإلسالمي العظيم  ،والذي به صالح
معاش العباد ومعادهم يف الدارين  ،ومن هذا املنطلق وجه
حضرة السيد الشيخ حممد الكسنزان احلسيين ( قدس
ً
وفدا إىل دولة كينيا ضم اخلليفة أسامة حسن
سره )
حسني القاضي واخلليفة ياسني حممد حممود  ،فتوجه
الوفد إىل زيارة مسجد وسط املدينة امسه ( مجعية مسجد )
ً
شخصا
مت إعطاء عهد الطريقة الكسنزانية لثالثة عشر
فيه .
وبعد مكوث الوفد يف هذا املسجد ثالثة أيام انتقل إىل
زيارة مسجد آخر امسه ( امتيازي )  ،فاستأذن الوفد من إمام
املسجد باإلرشاد وإلقاء حماضرة حضيت بالقبول من كثري
ً
حنوا من ثالثة وثالثني
من املصلني أخذ عهد الطريقة
ً
شخصا بينهم أحد خلفاء الطريقة القادرية الرازقية ؛ حيث
يقولون أنها تنسب إىل الشيخ عبد الرزاق اجليالني ( قدس
سره ) .
كذلك زار الوفد ( مسجد الصحابة ) وهنالك ألقى أحد
أعضاءه حماضرة إرشادية هزت مشاعر احلضور فأخذ عهد
الطريقة الكسنزانية مئيت شخص يف صالة العصر وبعد
ً
احتفاال بأحد أولياء الصومال يقال
صالة العشاء حضر الوفد
له الشريف علي سومطرة  ،فألقيت كلمة ألحد أعضاء
الوفد أخذ بعدها عهد الطريقة ألف شخص ؛ من ضمنهم
مجع من العلماء وإمام املسجد وخطيبه وهو من السادة
األشراف احلسينية الشيخ عبد اهلل الشريف حسن والذي
يقيم حلقات العلم يف املسجد  ،كما أن له حديث أسبوعي
يف اإلذاعة عن التصوف  ،ويف اليوم السابع من مقدم الوفد إىل
الدولة الكينية أخذ عهد الطريقة الكسنزانية خليفة
الطريقة القادرية يف الصومال الشيخ عبد النور عبد اهلل
الشيخ حممد وله أتباع كثر بكينيا والصومال .
وبفضل اهلل تعاىل أجاز وفد الطريقة ثـمـانية من الذين
انتسبوا إىل الطريقة العلية القادرية الكسنزانية  ،وذلك
ليتسنى هلم اإلستمرار يف مهمة اإلرشاد  ،ومتابعة املريدين ،
وتربيتهم على املنهج القويم فيتخلقوا بأقوال وأفعال وأحوال
حضرة الرسول األعظم ( صلى اهلل تعاىل عليه وسلم ) ،
ويكونوا من خري أمة أخرجت للناس تأمر باملعروف وتنهى
عن املنكر .

الطريقة الكسنزانية

يف اهلند

ً
امتدادا
للقـــــــــر و ن
السابقــة أصبـــح
للطريقــــة العــــلية
القادرية الكسنزانية واليت هي أوسع الطرق انتشاراً
يف شبه القارة اهلندية يف القرن العشرين والقرن الواحد
ً
ً
كبريا يف انتشار التصوف
دورا
والعشرين احلالي
ً
اإلسالمي والذي ظهر يف وقت مبكر جدا هناك  ،ولتعزيز
اجلانب الروحي بني املسلمني قام حضرة السيد الشيخ
حممد الكسنزان ( قدس سره ) رئيس الطريقة القادرية
يف العامل بإرسال خلفاء الطريقة واملرشدين فرادى وعلى
شكل وفود لغرض اإلرشاد  ،وفتح باب الطريقة على
مصراعيه  ،فشيدت الكثري من التكايا  ،وشكلت
العديد من الدورات الدينية التثقيفية  ،وأعطي ثلة من
املريدين إجازة اإلرشاد  ،ومورست شعائر الطريقة حبرية
تامة  ،ففي تاريخ  2009/1 /29قامت خنبة مباركة من
اخللفاء واملرشدين الذين اعتربوا أنفسهم مسؤولني عن
هداية الناس واألخذ بأيديهم للعبور إىل ساحل احلقيقة
ً
وتعرضا منهم لنفحات بركة قوله صلى اهلل تعاىل
ً
واحدا خري لك من
عليه وسلم  ( :ألن يهدي اهلل بك رجال
الدنيا وما فيها ) فتمثل الوفد باخلليفة أمحد يوسف

وأمحد جواد واملرشدين حممد ناصر
وحممد فاروق وقام بتلقني عهد الطريقة
القادرية ملئة وواحد ومخسني رجال ،
وتسعة وعشرون امرأة  .مشل إرشادهم
هناك أربعة مناطق يف اهلند وهي :
( كوومل – وامن بدي – شناي مدراس – بونا
معلى ) وما زالت الطريقة الكسنزانية
آثارها مطبوعة وأرجيها فائح يف توجيه
الناس حنو التحقق مببادئ الدين
اإلسالمي وآدابه  .وهذا نتاج بذر بذره
غوث هذه الطريقة اليت مسيت بامسه
ً
احرتاما
فاملسلمون اهلنود يكنون
ً
عظيما ملؤسسها وهو حضرة السيد
الشيخ عبد القادر اجليالني ( قدس سره )
ويعتربون بغداد واحدة من املدن املقدسة
واملباركة لوجود مقامه فيها .
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الصورة تبني نشاط اخللفاء الكسنزانيني في اإلرشاد هناك
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في الصورة خليفة يوسف حسن يقوم بتلقني عهد الطريقة جملموعة من الرجال في الهند
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التصوف احلق يف اإلسالم كما يراه الرعيل األول
من الصحابة رضوان اهلل تعاىل عليهم علم وعمل به
يتوصل املسلم إىل أعلى درجات اإلميان  ،وهو لون
من ألوان املعرفة اإلسالمية  ،ومذهب من مذاهب
السلوك اإلنساني الرفيع  ،لذلك احتل جانبًا مهمًا من
جوانب الفكر اإلسالمي  ،وله شأن عظيم  ،فقد قاد
أهله حركات ثورية جهادية كان هلا دور فعال يف
تاريخ اإلسالم واملسلمني .

التصوف يف اإلسالم
عرفه الشيخ زكريا األنصاري بأنه  ( :علم تعرف به أحوال

األستاذ الدكتور
سعدون محمود الساموك
جامعة العلوم اإلسالمية العاملية  -االردن

والهرب من عالئق احلياة وأن احلقيقة التي يبشر بها

تزكية النفوس  ،وتصفية األخالق وتعمير الظاهر والباطن

الصوفيون ال حتصل بقراءة الكتب وإمنا بالوجد واالستغراق

واخلروج من كل خلق دني ) .

واخللوة والزهد وترويض النفس والتجربة واالمتحان ) .
وقال أيضا ً  ( :إني علمت يقينا ً أن الصوفية هم السالكون

لنيل السعادة األبدية  .وهو الدخول في كل خلق سني ،
ويقول السري السقطي ( قدس سره ) ألتباعه  ( :التصوف
اسم لثالث معان  :وهو الذي ال يطفئ نور معرفته نور
ورعه  ،وال يتكلم بباطن ينقض الكتاب والسنة  ،وال حتمله
الكرامات على هتك محارم الشريعة ) .
وكان لإلمام الغزالي أثرا ً في وضع قواعد جديدة للصوفية
ضمن نطاق القواعد اإلسالمية وسعى إلى إقامة فلسفية
دينية أخالقية بكتابه ( تهافت الفالسفة ) و ( املنقذ من
الضالل ) وفي تدريساته بالنظامية في بغداد كان قصده
الوصول إلى احلقيقة من خالل التمسك بالزهد والتقوى

لطريق اهلل خاصة وأن سيرتهم أحسن السير وطريقتهم
أصوب الطرق  ،وأخالقهم أزكى األخالق  ،وقال  :إن الصوفية
أولها استغراق القلب بذكر اهلل  ،وآخرها الفناء بالكلية في
اهلل ) .
ويرى الصوفيون أن العلم احلقيقي ال يحصل إال بالوجد
واالستغراق حتى يصل املؤمن إلى حالة الفناء في اهلل .
وأن الفناء خاص بهذا الوجود وأما البقاء فهو الرجوع إلى
اهلل بعد الوفاة  .يقول أبو يزيد البسطامي  :شهادة أن احلب
واحملب واحلبيب واحد ال جزء له ألن الكل في عالم الوحدة

واخللوة والرياضة ومجاهدة النفس وتزكيتها وتهذيب

واحد حيث أن القصة من هذه الوحدة معنوية ال حسية

وإلى نور يشرق في نفسه من مصدر علوي أو نور يقذفه اهلل

كبيرا ً .

األخالق حتى يصل إلى تخلية قلبه من غير اهلل تعالى ،

فال حلول وال احتاد بني احملب واحلبيب تعالى اهلل عن ذلك علوا ً

في صدره  ،فقال قولته الشهيرة  ( :لقد رأيت بوضوح أن

يقول احلسن البصري ( قدس سره )  ( :مثقال ذرة من الورع

الصوفية أرباب أحوال ال أصحاب أقوال ) .
وقد حتصل األحوال بالذوق والرياضة وباإلعراض عن الدنيا
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السليم خير من ألف مثقال من الصوم والصالة ) .
ويقول معرف الكرخي ( قدس سره )  ( :إن محبة اهلل شيء ال

يكتسب بالتعليم وإمنا هي هبة من اهلل وفضل )  .والقصد

لذائذ الدنيا وطيباتها بأمل الوصول أحسن منها وإلى ثواب

من التأول الذي يرمي إليه الصوفيون هو تفسير النصوص

أخروي أطيب منها ويرجون ثواب اهلل في اليوم اآلخر  .وفريق

الغامضة مبا يقبله العقل واملنطق والفلسفة الشائعة في
األوساط املفكرة بقصد مقابلة املذاهب املتطرفة ضمن

آخر يسمى ( الع ّباد ) وهم املواظبون على العبادات بأنواعها
وأشكالها عمال يعملون ألجرة يأخذونها في اآلخرة  ( .وأهل

نطاق قواعد السنة  ،وبهذا أعطوا للفالسفة والعلماء

التقوى ) أولئك الذين يعملون الطيبات  ( ،واألبدال ) احملدثون

واألذكياء طريقة التفكير العميق والوجد واالستغراق أو

بآالء اهلل وأهل السنة  ،وهم املطلعون على أسرار التصوف

املراقبة واخللوة للوصول إلى مرتبة الكمال ومرتبة الوصول

وتأويل النصوص .

إلى اهلل جل وعال ال سيما وأن الوصول ليس كالوصول بني
ذوات األشياء بل معنا ُه معرفة اهلل تعالى .

وللصوفي ثالث حاالت :

لذلك أعطى املشايخ الكرام أفراد الناس طريقة األذكار

األولى  :حالة الصحو وهي حالة الشعور والوعي ويشترك

واألوراد والتسابيح والتهاليل وحلقات الذكر لغرض التحقق

معهم فيها كافة البشر .

والوصول .

علم ي ُ ُ
عرف به كيفية السلوك إلى
أما تعريف التصوف فهو ٌ

ملك امللوك وتنقية البواطن من الرذائل والشواغل وحتليتها
بأنواع الفضائل أوله علم ووسطه عمل وآخر ُه موهبة .

الثانية  :حالة فقدان الوعي والشعور .
الثالثة  :وتسمى حالة الشهود أو حالة الصحو الثانية
وتعقب حالة السكر .

واملعرفة عند الصوفية هي شيء يلقى في النفس عند

أسس الصوفية :
أوالً  :احلب  ،فهم يظهرون احلب لكل ما هو جميل أينما تألق

الباطني املتولد عن الكشف والشهود وفيه تظهر احلقائق

لعيونهم .
ثانياً  :الذوق واحلال  ،والذوق هو معرفة اهلل وهو نور يقذفه

املعرفة وقد يكتسب العارفون منهم املعرفة باهلل مبجرد

اهلل في قلوب أوليائه وبه يفرقون بني احلق والباطل دون

االنتساب إلى الطريقة أو مبجرد اللحظة من الشيخ .
أما الطريقة العامة عندهم فهي التوبة واالستغفار والزهد

التماس معلم أو سماع كتاب .
ثالثاً  :التجرد والشك وهي جترد الذات عن كل وهم وفكرة

في الدنيا واخلشوع وعمل اخلير والتوكل والتسليم إلرادة

ومعتقد وتقليد والتوجه بالكلية إلى اليقني للوصول إلى

اهلل واالستغراق واحلال واجلذب ثم اجملاهدة واملراقبة واخللوة

احلقيقة وال يحصل اليقني إال بالشك والتدقيق والزهد عن

والتوجه إلى اهلل وااللتجاء إلى اهلل وترديد اسم اهلل والذكر

احلاجات والفقر .

والوجد ثم املشاهدة بالقلب وإدراك احلقائق فاملعرفة فالفناء

وفي نهاية املطاف  ،فإن الصوفية احلقة تتحقق بالصحبة

باحلق عز وجل .

احلقة مبعانيها الزاكية السامية وحكمها العالية وأبعادها

وأما ( أهل الكشف ) من الصوفية فهي في أسمى مرتبة

العميقة  ،فهي بالنسبة إلى التصوف كنسبة الرأس إلى

الكمال يشاهدون احلقائق ببصيرتهم وبنور يقذفه اهلل في

اجلسد فال تصوف بال صحبة  ،ويعرفها املتصوفة بأنها :

قلوبهم فيشهدون اهلل في كل شيء وفي أنفسهم قال
َ
آْ َ
س ِه ْم َحتَّى ي َ َت َبينَّ َ
تعالى َ { :
اق وَ ِفي أَن ْ ُف ِ
يه ْم آيَاتِنَا ِفي ال َف ِ
سنُرِ ِ
لَ ُه ْم أَن َّ ُه الحْ َقُّ  . } .....فصلت . 53

( خدمة الرجال وموافقة أهل الكمال ملعرفة اخلالق وفائدتها

جتريدها من العوارض الشهوانية  .واملعرفة هي العلم
للصوفي  .ولكل من العارفني طريقة خاصة للوصول إلى

( والزهاد )  :وهم أهل مرتبة من العارفني باهلل فهؤالء يتركون

وثمرتها تهذيب النفوس وتطهير القلوب ملعرفة عالم
الغيوب ( وهي ) االجتماع بالعارفني واالستماع منهم بطريق
السلوك للوصول إلى اهلل سبحانه وتعالى .
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ً
كتابا ملقى على األرض..
دخلت شرفة مكتيب ،فوجدت
ً
ً
ومتسائال !!
مستغربا
نظرت
من الذي وضعه هنا ؟!
إنين حريص على ترتيب كتيب .
فمن الذي رماه على األرض؟!

ً
شخصا عبث بكتابي؟
هل سقط هو بنفسه ؟! أم أن
مددت يدي ألتناول الكتاب فسقطت منها كلمة على
األرض مددت يدي مرة أخرى لتناول الكلمة .
فقالت :ال متسكين!!
ً
مستغربا ،وإذا بها كلمة ( الغفلة ).
نظرت إليها
قلت  :أكلمة تتكلم؟!
قالــت  :نعــم  ..إذا كثرت
الغفالت نطقت الكلمات .
قلت  :وما قصدك؟!
الغفلة  :أعين أن هناك
ضربني للغفلة عامة وخاصة
فأما العامة فهي غفلة بعض
الدعاة عن املعاني اإلميانية
فإنكم قليلو املراقبة قليلو
اجملاهدة  ،قليلو احملاسبة ،
قليلو التوبة .
قلت :نعم كالمك صحيح
فأنا قوي من الناحية الثقافية
واحلركية إال أنين ضعيف
مــن النــاحية اإلميــانية ،
وأعيش يف غفلة روحانية .
فما السبب يا ((غفلة))؟؟
الغفــلة  :الســبب  ،واضــح
فمرافقة الغافلني هي السبب،
ألنهم جيملون لك قبيح،
ويزينون لك السيئات وهلذا
نهى اهلل تعاىل عن صحبتهم
وطاعتــهم بقــوله تعاىل:
{ وال تطع من أغفلنا قلبه
عن ذكرنا واتبع هواه } أما

من جاور الكرام فقد آمن من اإلعدام .
قلت  :وكيف تتحقق (الغفلة القلبية) ؟
الغفلة  :حني يتجه اإلنسان إىل ذاته ،وإىل ماله  ،وإىل أبنائه
ً
متسعا
وإىل متاعه ولذائذه وشهواته ،فلم جيعل يف قلبه
هلل .عند ذلك تتحقق الغفلة القلبية واليت نهى اهلل عن
ً
غافال بقوله { :وال تطع من أغفلنا
اتباع من كان قلبه
قلبه . } ..
قلت :وهل تظنني أن مرافقة أهل
الغفلة له أثر ؟!
الغفلة :اعلم يا عبد اهلل « أن
الدخان وإن مل حيرق البيت
ّ
سوده  .
قلت :إنه ملثل مجيل ،ولكن
ما مظاهر الغفلة اإلميانية يف
القلب ؟
الغفلة  :جتد الغافل ال يفرح إذا
ما اختلى باهلل عز وجل  .وجتده
ال يأنس ،وال يطرب لذكر اهلل
تعاىل وقراءة كتابه .
جتده ال يشتاق للنظر إىل وجه
اهلل عز وجل  .وهلذا قال اهلل
تعاىل  { :واذكر ربك يف نفسك
ً
تضرعا وخفية ودون اجلهر من القول بالغدو واآلصال وال
تكن من الغافلني } .
ً
متحمسا :نعم هذه هي مشكليت فإنين أحب أن أخالط
قلت
ً
الناس كثريا ،حتى إنين اعتدت على ذلك ،فال آنس باخللوة
مع اهلل تعاىل وكثرة ذكره .ثم عاد فقال :ولكن أريد
ً
مثاال على أثر الغفلة يف حياتي حتى
منك أن تضربي لي
ِ
ً
ازداد فهما وقناعة .
الغفلة :هب أنك ضعت يف صحراء قاحلة ،ونفذ طعامك
ً
جوعا ،واستسلمت لشبح املوت،
وشرابك حتى كدت متوت
وبينما أنت يف انتظاره ،رأيت قافلة بعيدة ،قفزت قائماً،
وأسرعت للحاق بها ،وبينما أنت جتري دخلت شوكة يف
قدمك فنظرت إىل أسفل ،ثم رفعت بصرك وإذا بالقافلة قد
اختفت عن ناظريك .
قلت :وأين معنى الغفلة هنا ؟
الغفلة :النظر إىل أشواك الدنيا يا عبد اهلل .
قلت :وما أشواك الدنيا ؟
الغفلة :هي التعلق بالدنيا ،وميالن القلب إىل النساء واملال
واملنصب والزينة وتقدميها على حق اهلل تعاىل ،فحينما

تتحقق الغفلة بأنواعها املختلفة من غفلة القلب أو اللسان
أو اآلذان أو العني ،وعندها يكون املرء من أهل البالء .
قلت :لقد تذكرت مجلة قد قرأتها منذ زمن ،وهي قول ألحد
العارفني حني قال  :إذا رأيتم أهل البالء فاسألوا اهلل العافية.
ثم قال  :أتدرون من أهل البالء ؟ هم أهل الغفلة عن اهلل
سبحانه وتعاىل .
الغفلة  :نعم هذا صحيح  ،فطوبى ملن تنبه من رقاده ،
وبكى على ماضى فساده ،وخرج
من دائرة املعاصي إىل دائرة سداده
عساه ميحو بصحيح اعرتافه قبيح
اقرتافه ،قبل أن يقول فال ينفع
ويعتذر فال يسمع  .فالتفتت
(الغفلة) إىل (عبد اهلل) وإذا بعينيه
ً
دموعا.
تذرف
فقالت له « :رمبا عثرة تعرتي
الداعية يف طريقه دلته على
ً
عمال
تقصري يف الطريق فيزداد
وتقوى  .
ثم قالت :ولكين أبشرك يا عبد
اهلل فليس كل غفلة مذمومة ،
وإمنا هناك غفلة حممودة .
قلت  :وهل هذا يعقل؟!
الغفلة :نعم وقد حتدث عنها مطرف بن عبد اهلل  -رمحه
اهلل  -حني قال « :لو علمت متى أجلي خلشيت على ذهاب
عقلي ،ولكن اهلل ّ
من على عباده بالغفلة عن املوت،
ولوالها ما تهنأوا بعيش وال قامت بينهم األسواق  .
فهذا هو املعنى الوحيد احلسن األمسى ،إال أن الناس يف غفلة
عنه .
قلت  :صدقت واهلل .
الغفلة :ولكن هناك معنى أخري ،مل أتطرق له .
ً
قلت  :وما هو ؟ فإنين يف حاجة إىل فهم الغفلة ً
شامال ،
فهما
حتى أعرف كيف أرتقي بنفسي وأصلح سريرتي .
الغفلة  :أما املعنى األخري فهو معرفة السبب الرئيسي
لالستهزاء بالناس  ،والنظر إىل عيوبهم وهو الغفلة عن
التنفس .
كما قال عون بن عبد اهلل  -رمحه اهلل  « : -ما أجد أحداً
ّ
تفرغ لعيب الناس إال من غفل عن نفسه  .
فاتعظ يا عبد اهلل ..
املصدر  :منتدى احملور الثقافي والتاريخي
76960=http://www.paldf.net/forum/showthread.php?t
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مع النفس

بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني والصالة
والسالم على سيد اخللق حممد وعلى آله وصحبه الطيبني
ً
دائما إىل االستنارة
الطاهرين إن املسرية اإلنسانية حتتاج
ً
سعيا للوصول إىل طريق احلق
بقواعد تنظيم نشاطها
والسالم  .ويف طليعة تلك املسرية محلة القرآن الكريم
الذين يؤمنون بقدسية القرآن وشرف رسالته  ،إن املعنى
احلقيقي لإلميان كما أفهمه ليس العقيدة احملنطة يف
القلب  ،بل الشعلة اليت تتقد وتشع على اآلخرين  ،فاإلميان
الواعي هو الفهم الفعال احملقق للعقيدة يتأصل يف النفس
ويستأصل كل املفاهيم واملمارسات اخلاطئة للقرآن
الكريم هو نور إهلي يدعو إىل التحرر املطلق جوهرة عبادة
احلق بنقاوة القلب وسالمة العقل وطيبة الروح  ،بل هو
التخلق بأخالق اهلل والتأمل يف عظمة اخلالق .
جيب أن ندرك قداسة وجسامة الرسالة اليت حنملها حنن
محلة رسالة السماء فالواجب الرسالي يدعونا أن نتخلق
بأخالق األنبياء واألولياء عليهم أفضل الصالة والسالم ،
فهم مل يكتفوا بإبداء النصيحة واملواعظ بل كانوا يف
مقدمة الصفوف يف ساحة الصراع بني الفضيلة والرذيلة
وقدموا أرواحهم الزكية قرابني على مذبح اإلميان واحلرية
 ...أجل إنهم سر بقاء دين اهلل واملبادئ السامية .
ً
وانطالقا من باب احلرص واإلخالص نشري إىل نقطتني
ً
ضعفا يف مسريتنا وهما الفرقة بني صفوفنا
تشكل
والتقصري يف أعمالنا ملاذا هذه الفرقة ؟ ملاذا هذا التباعد ؟
أمل يكن هذا حموراً
لنداء الرمحن لبين
اإلنسان ؟ لقد احتد
األشرار لنشر الرذيلة
فحري أن نتحد حملاربة
الرذيلة ونشر الفضيلة
إنــي ال أكــف عـن
الدعوة املخلصـة إلـى

الشيخ عبد اجلليل الطائي
أستاذ الفقه واملنطق
مدرسة القرآن الكرمي  -العراق

التآلف والتقارب وإجراء احلوار اهلادف لتوحيد األهداف
فوحدة اهلدف قبل وحدة الصف ما أحوجنا إىل نداء الرمحة
يظللها العطف والتسامح واإلحسان بدال من محيم الظلم
واألحقاد...
أين حنن من قوله تعاىل  « :حممد رسول اهلل والذين معه
أشداء على الكفار رمحاء بينهم ».
أين حنن من قوله تعاىل « :إمنا املؤمنون أخوة فأصلحوا بني
أخويكم واتقوا اهلل لعلكم ترمحون ».
أين حنن من قول الرسول الكريم « املؤمن أخو املؤمن
أحب أم كره» .
«اليؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ماحيب لنفسه» .
أين حنن من قول إمام املوحدين وتاج العارفني اإلمام علي
( عليه السالم ) عندما يصف الرساليني «الذبل الشفاه
اخلمص البطون رهبان يف الليل فرسان يف النهار إذا جنهم
الليل أزروا على األوساط وارتدوا على األطراف وحفوا
األقدام وافرتشوا اجلباه وإذا جتلى النهار فحلماء علماء أبرار
ً
ً
ً
شعارا .
طيبا والقرآن
بساطا واملاء
أتقياء واختذوا األرض
ً
مؤمنا
إن شهدوا مل يعرفوا وإن غابوا مل يفتقدوا وإن رأوا
ً
فاسقا هجروه شرورهم مأمونة وقلوبهم
أكرموه وإن رأوا
حمزونة حوائجهم خفيفة وأنفسهم عفيفة وال حتن إىل
الشهوات اختلفت منهم األبدان ومل ختتلف منهم القلوب» .
إن الواجب الرسالي يدعونا إىل تفعيل هذه اآليات الكرمية
واألحاديث الشريفة واحلكم اخلالدة يف جمتمعنا اجلريح
اليت ميكن أن تتحول تلك الكلمات إىل بناء صاحل يف
اجملتمع إذا نبعت عن قلب يؤمن بتلك القيم اليت تدل عليها
تلك الكلمات فمسألة القلب هي اليت تعطي للكلمات
معناها وللشعارات أبعادها .
إهلي عرفتك وعقدت هناك رمزي وجعلت غاية معرفيت
عجزي سبحانك ما أعظم شأنك..
الدليل عليك حاجة الكل إليك ووقوف الكل بني يديك
أسألك اإلمداد والرشاد لوحدة العباد والبالد .
وفقنا اهلل وإياكم ملا حيب ويرضى والعاقبة للمتقني
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني .

من منظور صويف
رياض عامر القيسي -العراق

إن هذا الوجود العجيب بسماواته وأرضه وإنسه وجنه
جبماده ونباته ورماله ومياهه ,حبروفه وكلماته
نراه عند الصوفية صورة مجيلة متماسكة نابضة
باحلركة مؤلفة متآلفة فيما بينها.
والكون كله مبا حوى يف نظرهم عابد مسبح
كل ما فيه قد أهلم صالته وتسبيحه  ,كون يسري
على أنغام موسيقى ربانية أو كما يقول ابن عربي :
(باإليقاع اإلهلي والقول الرباني) ,الكون كله مساع
ملن ألقى السمع  ,ورفع عنه الغطاء (تسبح له السماوات
السبع واألرض ومن فيهن  .وإن من شيء إال يسبح حبمده
ولكن ال تفقهون تسبيحهم )
وإذا كانت أمواج املوسيقى الساحبات يف اجلو من
حمطتنا األرضية  .متر باإلذن وال تسمعها إال باجلهاز
املعد هلا  .فكذلك تلك التسبيحات املنغمة باإليقاع
اإلهلي حباجة إىل حمطات وأجهزة يف قلوبنا  .أجهزة
ال تفتح إال بالذكر والتقوى واحلب والتسامح وكم

لتلك اخلصائص من أسرار وأسرار .
كل شيء يقع حتت أبصارنا  ،له حياته وله عباداته وله
عجائبه وفنونه  .حتركه يد اخلالق املدبرة احلاكمة
اليت أحسنت وأبدعت خلق كل شيء  ،وأودعته
ما شاءت وأرادت  ،وكشفت مما أودعت ملن شاءت
وأحبت .
إن احلياة يف نظر املتصوفة هي ليست لإلنسان
واحليوان والنبات فحسب  .بل احلياة لكل شيء  .تلك
اجلبال واألحجار اليت تراها جامدة منها ما يتفجر منه
املاء ومنها ما يهبط من خشية اهلل واخللق كل اخللق
يسبح حبمده ويذكر آياته  ،يقول ابن عربي  ( :إن آلة
النجار رمبا تعلم أكثر مما يعلم الصانع بها  ،فإنها حية
عاملة خبالقها  ،مسبحة حبمد ربها عاملة مبا خلقت له .
فكل شيء يف الطبيعة قد أوحي إليه مبا يراد منه ) .
حتى احلروف اليت نكتبها فهي مقدسة عند الصوفية
ويؤمنون بأن هلا أسرارها ودنياها  .فيعتربونها أمة
قائمة بذاتها هلا صالتها بالسماء والنجوم  .وهلا مساس
باإلنسان  ،وعالقة برساالت الرسل واألنبياء .
ً
أيضا هلا قدسيتها  ،أليس عيسى كلمة
والكلمات
اهلل ؟ والكلمة الطيبة أليست كالشجرة املباركة
اليت أصلها ثابت وفرعها يف السماء ؟
إنه لعامل مجيل أبدعته القوة اإلهلية نرى مجاله لو
مزقنا أقنعة الشهوات والظلم والتطرف وتسلحنا باحلب
واإلميان باهلل وأنبيائه وكتبه ورسله ال نفرق بني أحد
من رسله .
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جديد سكاي بي

جوجل تطلق هاتف باللمس

بعد أيام على انخراطها في حرب ُمتصفحات االنترنت بطرحها
املتصفح «كروم»،
دخلت شركة «غوغل» ،عمالق محركات البحث على اإلنترنت ،في
منافسة مع شركة «آبل» بإعالنها طرح هاتفها اخلليوي الذكي
املعروف باسم «غوغل فون» والذي يستند إلى شاشة تعمل
باللمس.
وأعلنت شركة غوغل عن هاتف غوغل في معرض برشلونه 2008
للهواتف املتحركة مشيرة إلى أن نظامها سيعتمد على مصدر
مفتوح للبرمجة مما يعني بانها ستستخدم نظام لينكس للهواتف
املتحركة و هدفها األساسي صنع نظام تشغيلي منافس ألنظمة
تشغيل الهواتف املتحركة احلالية و باألخص مايكروسوفت ( ويندوز
موبايل ) .
ويتوقع الكثير من املهتمني في عالم التقنية جلوال غوغل إحداث
طفرة في عالم التقنية سواء من حيث السعة أو من حيث رخص
السعر ،وتعدد االستخدامات الذكية مما يشير إلى أن
الهاتف اخللوي «آي فون» ،الذي لقى قبوال واسعا ً في
اآلونة األخيرة سيتحول إلى موضة قدمية خالل الشهور
القادمة خصوصا ً بعد أن يتم انتشار غوغل فون في
كافة األسواق الغربية والشرقية ،والذي يعتمد على
التقنية الذكية في كل مكوناته سواء الشاشة التي
تُدار باللمس .

ّ
حول رسائلك الصوتية إىل

ت

رسائل نصية

يعتزم موقع برنامج احملادثة الشهير
“سكاي بي” اإلعالن عن تعاونه
مع سبينفوكس وذلك لتزويد
مستخدميه بخدمة حتويل الرسائل
الصوتية إلى رسائل نصية SMS
وبأربع لغات .مما يضيف خيارًا آخرًا إلى
إشعارات رسائل سكاي بي لكل من
نظامي التشغيل ويندوز وماكينتوش،
وباإلضافة إلى إشعار بريد إلكتروني
مجاني أو إشعار  SMSبسيط عندما يترك
املتصل رسالة.
إال أنه حتويل الرسائل من صوتية إلى نصية لن
رخيصا ،حيث سيدفع املستخدمون  25سنتًا
يكون
ً
في الرسالة الواحدة ،وهذا السعر غير شامل سعر
رسالة سكاي بي النصية العادية .كما ميكن أيضا ً تقسيم
البريد الصوتي الطويل إلى ثالث رسائل كحد أقصى .وإذا
لم يتم استيعاب البريد الصوتي بأكمله في ثالث رسائل
نصية ،فسيتم قطع الرسالة .وكذلك إذا كانت الرسالة
مشوشة أو غير قابلة للتحويل ،بسبب سوء جودة اإلشارة
على سبيل املثال ،فستحاسبك سبينفوكس وسكاي بي
على اجلهد املبذول في التحويل وإن لم يكلل بالنجاح.

لغة ج

أول لغة برمجة عربية
وهي لغة برمجة رفيعة املستوى High Level
 Programming Languageتستخدم اللغة العربية قلبا ً
وقالباً .ولعلها أول لغة برمجة عربية متكاملة حتتوي ّ
جل
خصائص لغات البرمجة األجنبية رفيعة املستوى مثل
 Cو  . Pascalلقد أصبح بإمكانك اآلن كتابة البرامج
للحاسوب الشخصي باللغة العربية..
ميكنك أن جتد في هذا املوقع كثيرا ً من املعلومات عن
لغة ج  ،ونسخة مجانية من اإلصدار التجريبي لبرنامج
اخلوارزمي ،وهو برنامج يتيح لك كتابة البرامج بلغة ج،
وتنقيحها ،ومن ثم تنفيذها.
كما ستجد في هذا املوقع أيضا ً كثيرا ً من األمثلة لبرامج
متنوعة مكتوبة بلغة ج.

ياهو ورحلة إعادة
األجماد !..

يف حماولة منها إلعادة أيام األجماد األوىل بعد تفوق
قوقل يف جمال البحث على اإلنرتنت قامت ياهو بتطوير
خاصية البحث عن الصور وذلك بتسهيل استخدامها،
فبعد أن تظهر نتائج البحث أمامك وبالضغط على
صورة معينة تقسم الشاشة إىل ثالثة أقسام األول
لعرض مصغر للصورة والثانية لعرض نتائج البحث أما
الثالثة فهي لعرض صفحة اإلنرتنت اليت حتتوي على
صورة .ياهو بهذا التعديل تساهم يف تسهيل عملية
التنقل بني نتائج البحث والبعد عن فتح صفحة جديدة
يف املتصفح لكل صورة

كان من النادر أن تشاهد كلمتي “ مجانا ” و”مايكروسوفت” في نفس
العبارة ،لذلك كانت املفاجئة الكبيرة والتي أعلنت عنها شركة
مايكروسوفت وهي خدمة  Microsoft Office Live Basicsعن اسم
عنوان موقع خاص مجاني واستضافة ويب مجانية وحسابات بريد
إلكتروني مجانية واملزيد .
وبالرغم من أن خدمة  Microsoft Office Live Basicsتركز على
الشركات ،لكن ذلك ال يعني أنه ال ميكنك استخدامها ملوقع شخصي.
وال يتضمن احلساب اجملانية العنوان فقط (أي اسم غير مستعمل من
أيضا أدوات إنشاء
قبل مع النطاقات  com.أو  net.أو  org.أو  )info.بل ً
املوقع وأدوات إعداد التقارير ومدير املستندات واملشروع و 100عنوان بريد
إلكتروني ومساحة تخزين تصل إلى  500ميجا بايت.
وجدير بالذكر بأن استضافة املوقع اجملانية تنتهي بعد عام واحد .بعد
ذلك ،ستكون مقابل  14.95دوالرًا سنويًا .وهو ما يعد مناس ًبا للشركات
الصغرى.
وبامكانك التسجيل عبر الرابط التالي :
http://officeliveoffers.com/affiliate/default.htm

دراسة …
متصفحات اإلنرتنت
احلديثة حتجب لك
“النوافذ املنبثقة”
يشكو معظم متصفحي شبكة االنرتنت من النوافذ
املنبثقة واليت تظهر فجأة على شاشة الكمبيوتر حني
تصفح املواقع  ،حبيث تعطلهم عن أعماهلم.
إال أنه األجيال احلديثة من “متصفحات االنرتنت”
استطاعت التغلب على هذه املشكلة  ،حيث أنها عادة
ما تكون مزودة هذه املتصفحات خباصية احلجب
التلقائي للنوافذ اإلعالنية  ،كما يستطيع املستخدم
تنزيل خواص إضافية على برامج املتصفح للتخلص
من أي إعالنات غري مرغوب فيها قد تظهر أثناء تصفح
الشبكة الدولية.
ويقول خرباء متخصصون بأن حماولة التخلص من تلك
النوافذ املنبثقة بواسطة برامج املتصفح القدمية هي
جهد ضائع ،حيث أن املربجمني الذين يبتكرون هذه
النوافذ يتفننون يف إخفاء عالمة “اإلكس” الصغرية
اليت تغلق النافذة اإلعالنية بغرض إطالة الفرتة اليت
تبقى فيها النافذة على الشاشة ألطول فرتة ممكنة.
ولعل أسهل طريقة ملواجهة هذه النوافذ املزعجة هي
أن يقوم برنامج املتصفح حبجبها من البداية قبل حتى
أن تظهر على الشاشة .ويقول نوربرت بوملان األستاذ
يف معهد امن االنرتنت يف مدينة جيلسنكريشن
األملانية إن النسخ احلالية من برامج التصفح الشهرية
مثل موزيال وفايرفوكس وإكسبلورر وأوبرا تتميز
مجيعها بهذه اخلاصية.
وهلذا السبب ينصح بوملان متصفح االنرتنت باستخدام
أحدث نسخة من برنامج املتصفح ألنها ترصد النافذة
اإلعالنية وحتجبها تلقائيا  ،كما تتيح هذه الربامج
للمتصفح إمكانية تعديل اإلعدادات للتعامل مع
هذه النوافذ كل مستخدم حسب رغبته.

علوم وابتكارات

بدلة روبوتية تساعد املشلولني على املشي
مت ابتكار بدلة روبوتية جديدة ميكن أن حتدث حتوال ً في حياة
األشخاص املشلولني ،مبنحهم القدرة على املشي مجدداً.
واالختراع الذي يطلق عليه اسم «ريووك»  Rewalkميثل نوعا ً
من الهيكل اخلارجي.
ويتألف هذا االختراع من عكازين آلييني خفيفي الوزن ،ومجموعة
معقدة من مستشعرات احلركة.ويقوم األشخاص املصابون
بالشلل بلبس حقيبة سوداء على الظهر تتضمن صندوقا ً
محوسبا ً للتحكم ،ويقوم هذا الصندوق مبساعدة اآللة الطبية
على إدراك متى ينبغي القيام بحركة أو خطوة ما.
وقال راضي كيوف الذي استخدم اآللة لشبكة  ،CNNإن
«الوقوف يغير املشهد كله .فلم أعد مضطرا ً إلى النظر من
اجلهة السفلى فقط .أنا اآلن أنظر إلى األشخاص بندية ،فعيني
تواجه أعينهم ».وكان كيوف قد أصيب بالشلل في النصف
األسفل من جسمه قبل  20سنة .ومع أنه ال يشعر بساقيه ،إال
أن البدلة الروبوتية جتعله قادرا ً على حتريكهما.
مساعدة من العكازين اآلليني اللذين يوفران التوازن والسند،
ميكن لألشخاص املصابني بالشلل النصفي السفلي ،املشي
واالنحناء واجللوس وحتى صعود الساللم .وهذا االختراع
املستقبلي يقدم بديالً من الكرسي املتحرك ،ألولئك الذين يستطيعون
القيام بوظائف اجلزء العلوي من أجسامهم ،والقادرين على الوقوف
باستخدام الدعم.
وإلى جانب أن البدلة الروبوتية حتسن نوعية احلياة لألشخاص املشلولني
في النصف السفلي ،فإنها أيضا ً تساعدهم على اكتساب االحترام،
فالكرامة هي املشكلة األولى للناس الذين يستخدمون الكرسي
املتحرك.

تقنية جديدة حتول حرارة
جسم اإلنسان إىل طاقة كهربائية
طور باحثون أملان تقنية جديدة
لتحويل حرارة جسم اإلنسان
إلى طاقة كهربائية ميكن
استخدامها لتشغيل األجهزة
اخملتلفة .تطبيقات هذه التقنية
مازالت محدودة ،إال أنها قد تعني
في املستقبل االستغناء عن
البطاريات في عدد من األجهزة.
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أول جهاز الب توب بشاشتني
مدموجتني من Lenovo

ماوس يعمل
بالعصر والضغط
طورت شركه سايربسبورت ماوس السلكياً طريف
الشكل أطلقت عليه اسم أوربيتا يعمل بطريقة
خمتلفة عن الطريقة اليت تعودنا عليها
حيث يستخدم املاوس البعد العامودي
الثالث فبدال من استعراض الصفحات
والنوافذ على الكمبيوتر من خالل تدوير العجلة
العليا يف أغلب أجهزه املاوس  ..يتم ذلك يف ماوس
أوربيتا من خالل تدوير املاوس علي حموره  ،فعند النقر األيسر
ميكنك أن تضغط على املاوس وللنقر األمين ميكنك عـصـر
املاوس ويتوافق املاوس مع أجهزه الكمبيوتر و حاسبات
ماكنتوش أيضاً .

قد تبدو املالبس ذاتية التبريد إحدى مواد اخليال
العلمي ولكن بالنسبة إلحدى الشركات اليابانية
فإنها ال تعد جتارة رائجة فحسب وإمنا وسيلة
ملساعدة البيئة أيضاً .
وقال هيروشي اشياجا املسؤول التنفيذي لشركة
كوتشو -فوكو والتي تعني حرفياً »مالبس مكيفة
الهواء» أن القمصان والسترات التي تصنعها
الشركة تبقي مرتديها في حالة مريحة حتى في
درجات احلرارة الالفحة مع استخدام واحد على
خمسني من طاقة مكيف هواء صغير احلجم.
وأضاف «حتى اآلن تكييف الهواء يعني ضمنا
تبريد احلجرة بأكملها .اآلن نستطيع تبريد اجلسم
فقط».
وحيكت مروحتان صغيرتان خلف كل ثوب وزودت
ببطارية جيب قابلة للشحن توزع الهواء على كل
أنحاء جسم مرتدي السترة وتبخر العرق وتخفض
درجات احلرارة وهو أمر يخفف من رطوبة منتصف
الصيف ودرجات احلرارة التي ارتفعت إلى مستويات
قياسية خالل األيام األخيرة في اليابان.
وتعرض املالبس املكيفة الهواء في عشرة طرز
وبتشكيلة مختلفة من األلوان.
وباعت الشركة نحو  5500قطعة منذ عرضها
للبيع قبل ثالث سنوات معظمها لعمال مصانع.
ولكن مهما كانت برودة املالبس فمن غير املرجح أن
تلقى رواجاً في أي وقت قريب وذلك ألن املراوح تنفخ
املالبس بالهواء مما يعطي مرتديها مظهرا ً خادعاً.

مالبس يابانية مكيفة اهلواء ملقاومة حرارة الصيف

ً
جديدا من سلسلة
طرحت شركة لينوفو موديال
حاسبات ثتك باد احملموله حيمل اسم ثنك باد دبليو
 700دي اس ويتميز باحتوائه على شاشتني !  ..إحداهما
رئيسية .
مساحتها  17بوصه واألخري فرعية مثبتة يف جانب
الشاشة مساحتها  10.6بوصة .
ومت إعداد الشاشة املزدوجة للمصورين وخرباء الرسومات
ومطوري الربامج ويعمل احلاسب اجلديد إما مبعاجلات
انتل وذاكرة إلكرتونية ترتواح بني  4و  8جيجا
مع كارت شاشه 3700M NVIDIA Quardo FX
بسرعه جيجا ووحدتي ختزين إحداهما إلكرتونية
واالخرى معناطيسيه  ،وسيظل وزن اجلهاز الي
حــوالـي  5كـيلو
جــرام ! وبالتالــي
سـيـكـون أثـقـل
حاسب حممول يف
األسواق .

الطاقة احلرة

قبضت على احملور
بإحكام ـ لقد كانت
حركته قوية ال تقاوم
بشكل غريب  :ال صوت
ال دليل على استطاعة
جمرد دوران صرف

عجلة والي مينتو املدهشة

Wally mintos wonder wheel
بقلم ي  .ف  .ليندسلي
By E.f. lindsley

ملعت عينا والي مينتو  ( .واآلن بعد أن التقطتم الصورة لهذا الشيء
املدهش  ،أريد أن أقدم لكم آخر محرك لنا  .إنه يتميز بفعالية ال تقل
عن  ، % 85ال يصيبه االهتراء أبدا ً  ،ال يتطلب وقودا ً وال صيانة  ،تكاليفه
ضئيلة جدا ً  ،وكان يجب أن يتوصلوا الختراعه منذ مائة عام ) .
عجلة « والي مينتو « العجيبة
كنت قد أنهيت للتو التقاط بعض الصور جملموعة مينتو التي هي
عبارة عن محرك  /مولد فريوني  freonيعمل على الطاقة الشمسية
( عدد شباط  1976من مجلة العلم الشعبي ) ولم أكن متاكدا ً من
جديته حول هذا احملرك اجلديد متاما ً  .مت استخدام أربع عبوات بروبان
فارغة مرتبطة معا ً وموصولة إلى نهايات قطعتني من األملنيوم على
شكل زاوية  ،يصل طول كل منها إلى حوالي  120سم  .تتقاطع
الزوايا بزاوية  90درجة عند املركز وتثبت على محور مركزي على شكل
األذرع األربعة للطاحونة الهوائية بحيث يسمح للعبوات بأن تتأرجح
بحرية  .ومت وصل كل عبوتني متقابلتني عند نهايتي الزاويتي بأنبوب فوالذي
 .وحتت محور االستناد مت وضع خزان شبيه بالبرميل الذي يستخدمه عمال
إصالح عجالت السيارات لكشف تسرب الهواء من اإلطارات الداخلية لها
باستخدام سائل  .كان والي يشرح لي  ،وأنا أحملق به غير مصدق  ،كيفية
عمل عجلته القوية ( انظر اخملطط اعاله )  .بعد بضعة أسابيع قمت بزيارة
ثانية خملبر احلركيات  .كانت عبوات البروبان قد تطورت لتصبح  12حاوية
من األنابيب الفوالذية ملحومة على شكل مضلع  .بقى املبدأ على حاله .
كنت أراقب بينما كان والي يفتح الصمام ليسمح لقليل من املاء بالدخول
من صفائح شمسية متوضعة على سقف كراج سيارته  .كانت درجة
احلرارة  155درجة فهرنهايت .
بدأت العجلة بالدوران  ،وازدادت سرعتها قليال بحيث وصلت إلى دورة واحدة
بالدقيقة تقريبا ً  .أحس مينتو بارتيابي وقال  ( :حاول أن متسك احملور لتمنعه
من الدوران )  .قبضت على احملور بإحكام ـ لقد كانت حركته قوية ال تقاوم
بشكل غريب  :ال صوت  ،ال دليل على استطاعة  ،مجرد دوران صرف .
أضاف قائال  « :الصورة األولى  :القطر يبلغ  65مترا ً  ،إنه شيء مخيف  ،حيث
قد يصل اإلرتفاع إلى مستوى األهرامات .
لم يتوقع والي أن الدول الصناعية ستزحف باحثة عن عجلته  ،وهو ال يبيع
أي شيء  .إنه يقدمها « كهدية إلى العالم « ويتوقع أن يتم استخدامها
في املناطق املتخلفة الفقيرة مبصادر الطاقة .
على سبيل املثال  .ميكن لعجلة عملية ذات قطر يبلغ  10أمتار تدور على
فرق حراري ال يزيد عن  3.5درجات فهرنهايت وتقدم استطاعة من عدة
أحصنة بخارية  ،أن تستخدم لضخ مياه الري  ،أو طحن احلبوب  ،أو نشر
األخشاب  .يكفي لصناعتها استخدام بقايا أنابيب مستخدمة  ،وال حتتاج
إلى مهارات تصنيعية عالية  .ميكن أن يدخل في تركيبها أي من السوائل
ذات درجة الغليان املنخفضة  ،ولكن يفضل البروبان أو  12ـ  . rيتوقع مينتو
استخدام عجلة بقطر أكبر بقليل (  13مترا ً ) ذات  14زوج من حاويات
حجمها ( )cm 30 × cm 140ميكن لكل حاوية أن تقدم عمال قدره 10.240
قدم  /ليبرة ألن كل  269ليبرة من السائل تستجيب إلى جاذبية عبر 20
قدم  .عند سرعة ال تزيد عن دورة واحدة بالدقيقة  ،يصل العمل إلى 8.69
حصان بخاري ؛ صحيح أنه رقم غير مدهش  ،ولكنه منخفض الكلفة
وقادر على االستمرار بثبات ملدة أجيال  .ميكن رفع هذه السرعة البطيئة ألي
حد نريده ( عن طريق طاقم من املسننات )  ،كما هو حال العجالت املائية
القدمية متاما ً .

لن يكون هناك حاجة للوقود في كثير من احلاالت  .إن الفرق املطلوب بني
درجتي احلرارة هو احلرارة املوجودة خارج السائل و تلك املوجودة في داخله ،
ميكن أن يحصل اختالف في احلرارة بشكل طبيعي في كثير من احلاالت :
سائل وهواء  ،الضوء والظل  ،الخ .
قدم مينتو بعض التفاصيل املتعلقة بالتصنيع على ورقة من صفحتني
بعنوان « عجلة مينتو «  .لم يضع أية قيود على إنشائها وإجراء جتارب
عليها  .مبدأ العمل بسيط جدا ً ميكن تلخيصه في الرسومات التالية :
 إذا وصلت عبوتني من الغاز ( متساويتي احلجم ) بأنبوب بطول معني ،وقمت مبلء الفراغ املتشكل داخل كتلة العبوتني مع األنبوب  ،بكمية من
الغاز ( أو سائل ذات درجة غليان منخفضة ) تساوي حجم كتلة إحدى
العبوتني فقط  ،ويفضل استخدام غاز البوتان  butaneأو الغاز املسيل
العادي  ، liquified bottled – gasأو غاز الفريون ( ، freon -12 )12ثم قمت
بعدها بتعريض إحدى العبوتني إلى درجة حرارة مرتفعة قليال ( نسبة
اختالف  3درجات وما فوق ) سوف ينتقل الغاز مباشرة من تلك العبوة إلى
العبوة األخرى ذات احلرارة األدنى .
 أما طريقة احلصول على درجة حرارة أعلى من احلالة الطبيعية  ،فهيمتعددة  .ميكنك استخدام املاء املسخن بواسطة األشعة الشمسية (
كالتي تستخدم في املنازل ) .
عندما تبني الناعورة املؤلفة من عدة أزواج من العبوات املقابلة  ،تستطيعحينها وضع مسننات لنقل احلركة على احملور املركزي للناعورة  ،فتتمكن
بعدها احلصول على قوة حركة دائمة  ،وتتفاوت استطاعتها حسب قطر
الناعورة وعدد العبوات ودرجة احلرارة التي تتعرض لها العبوات الغازية .
 هذه الناعورة سهلة البناء  ،ومن أجل جعلها آمنة من تسرب الغاز ،ميكنك االستعانة باألدوات اخملصصة للتمديدات الغازية كصمامات تعبئة
الغاز  ،أو أساور الوصول  ،أو غيرها  .وميكنك إيجادها في األسواق التي تبيع
قطع وأدوات لها عالقة بالتمديدات الغازية ( كالبرادات أو مكيفات الهواء
أو غيرها ) .
 من أجل مراقبة حترك الغاز املتنقل بني العبوتني من خالل األنبوب  ،ميكنكتثبيت ( وصلة ذات زجاجة ) مخصصة لالستخدام في متديدات الغاز ،
على األنبوب الواصل بني العبوتني  ،ميكنك إيجادها في األسواق التي تبيع
قطع وأدوات لها عالقة بالتمديدات الغازية ( كالبرادات أو مكيفات الهواء
أو غيرها ) .
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إن التصور الذي يقدمه لنا القرآن اجمليد عن الكون  ،يختلف
اختالفا ً تاما ً عن ذلك التصور الذي كان في ذهن الفالسفة
واحلكماء في العصور السابقة  .وفي زمن الوحي القرآني
كانت األفكار اليونانية عن الفلك هي السائدة بني الناس في
كل مكان من العالم املعروف ،ويبدو أن جميع احلضارات كانت
قد تأثرت بتلك األفكار .واستمر هذا التأثير بدون انقطاع
حتى زمن كوبرنيكوس (.)copernicusفكان الناس في كل
مكان يظنون أن السماوات تتك ّون من طبقة فوق طبقة من
مادة شفافة مثل البالستك املوجود اليوم ،وهذه السماوات
مرصعة بأجرام سماوية المعة منيرة نطلق عليها اسم
النجوم .وعلى وجه التحديد أن ملخص العلم الكلي لدى
الناس في ذلك الزمن كان كما يلي  :أن األرض تتكون من كتلة
من التراب والصخور واملاء والهواء واملعادن  .وهي كتلة ثابتة
ال تتحرك ،يكاد سطحها أن يكون مسطحا ً  ،ال تدور حول
نفسها وال حول أي من األجرام السماوية أن األرض كانت
تشغل موقعا ً فريدا ً في هذا الكون  ،األمر الذي لم يكن له
مثيل في أي مكان آخر في السماء .إذ أنها ظلت ثابتة ساكنة
في مرساها ،بينما تدور السماوات حولها في حركة مستمرة
دائمة ومن الواضح أن هذه الفكرة عن الكون قد استبعدت
متاما ً أية إمكانية لوجود حياة في أي مكان آخر غير األرض.
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فالناس في ذلك الزمن لم يكونوا يعرفون مكانا ً للحياة غير
هذه األرض املعلقة في الفضاء كما كان األمر في مخيلتهم.
وفي املقابل جند أن القرآن اجمليد لم يعترف بفكرة تفرد األرض
في وضعها في الكون وال في ثبوتها وسكونها ،بل قال عن
موضوع عدد األرضني في الكون ( :الطالق)13:وال بد من التبيان
هنا أن الرقم «سبعة» له استعمال ومعنى خاص في القرآن
اجمليد ،سواء كان في هذه اآلية الكرمية أو في الكثير من اآليات
املماثلة األخرى ،إذ أنه يدل على الكثرة غير احملددة بعدد معني.
وعلى هذا يكون معنى اآلية هو أن الكون يحتوي على عدد غير
محدود من السماوات وكل منها ينقسم إلى مجموعات من
«سبعة» (العدد الكامل) لكل منها أرض واحدة على األقل،
يدعمها النظام السماوي (اجملرة) الذي تنتمي إليه  .وفي إشارة
إلى هذا التركيب العام تومىء إحدى اآليات الكرمية إلى وجود
احلياة في الكون ،وهي(:الشورى )30 :إن كلمة دابة تشمل كل
حيوان يزحف أو ميشي على سطح األرض ،وال تنطبق على
احليوانات التي تطير في الهواء أو التي تسبح في املاء ،وهي
يقينا ً ال تنطبق على احلياة الروحية .ففي اللغة العربية ال
يطلق لفظ « دآبة» أبدا ً على األشباح وال على املالئكة .واجلزء
الثاني من اآلية الكرمية ال يتحدث عن امكانية وجود احلياة في
الكون فحسب ،بل يؤكد على وجودها ،وهو تأكيد ال يستطيع
معظم الباحثني العلميني في عصرنا احلديث أن يتحدث عنه
بأي درجة من اليقني .غير أن هذا ليس كل ما تكتشف عنه هذه
اآلية الكرمية والفريدة .بل إننا نرى إعجاز حني نقرأ في نهاية

الآلية أن اهلل تعالى سوف يجمع بني احلياة على األرض واحلياة
التي في جنبات الكون حينما يشاء ذلك سبحانه وتعالى ،إذ
يقول:؛  (....وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ) (الشورى )30
.وكلمة «جمعهم» لفظ عربي يتحدث حتديدا ً عن اجتماع
احلياة على األرض مع نظيرتها املوجودة في الكون .أما متى
يحدث هذا االجتماع فهو أمر لم يحدد ،وليس مذكورا ً ما إذا
كان هذا االجتماع سوف يحدث هنا على األرض أو في مكان
آخر .غير أن أمرا ً واحدا ً ذكر بكل تأكيد  ،وهو أن هذا االجتماع
سوف يحدث يقينا ً حني يشاء اهلل تعالى ذلك .ويجب أن يوضع
في االعتبار أن لفظ «جمع» ميكن أن يعني أما االجتماع املادي
أو االجتماع عن طريق االتصال .والزمن املستقبل وحده سوف
يبني كيف ومتى يحدث هذا االجتماع ،ولكن يظل اإلعجاز
قائما في هذه احلقيقة بذاتها ..وهي أن نبوءة في هذا الشأن
قد ذكرت منذ أكثر من أربعة عشر قرنا ً من الزمان  ( .وَ ِم ْن
الس َماوَ ِ لأْ َ
يه َما ِمن دَاب َّ ٍة وَ ُه َو َعلَى
آيَات ِ ِه خَ لْقُ َّ
ات وَا ر ْ ِ
ض وَ َما بَثَّ ِف ِ
َج ْم ِع ِه ْم إذَا ي َ َ
شاء َق ِدي ٌر ) (الشورى )30 :جاء هذا النبأ الغيبي
ِ
في القرآن في زمن لم يكن فيه الفلك وعلوم الكون قد ولدت
بعد .إذ كانت تسود في تلك الفترة تصورات افتراضية ،كان
مقدرا ً لها أن تدوم وتستمر ألزمان طويلة ،قبل أن يوجد أي
تصور عن وجود حياة في أمكنة أخرى من الكون الرحيب .وحتى
اليوم ..ال توجد هذه األفكار عن وجود احلياة في أمكنة أخرى
من الكون الرحيب .وحتى اليوم ال توجد أي فكرة عن
وجود احلياة في الكون سوى في أقاصيص اخليال
العلمي.أما العلماء فلم يستطيعوا حتى اآلن

التخلص متاما ً من الشكوك التي راودتهم عن وجود احلياة في
أمكنة أخرى من الكون غير األرض .ولم يتم اكتشاف أي دليل
مادي يزيل تلك الشكوك  ،وال يزال العلماء يتحدثون فقط عن
مجرد احتماالت  .غير أن البروفسور أرشيبولد روي (Archibold
 )Royمن جامعة جالسكو ،وهو واحد من العديد من العلماء
املنشغلني بحماس في البحث عن إمكانية وجود نوع من
احلياة تتسم بالذكاء في األجرام السماوية  ،كتب يقول ( :في
العديد من املؤمترات الدولية التي عقدت حول مسألة وجود
احلياة في الكون ،مت بحث املوضوع وصار من الواضح أنه ليس
هناك احتمال في التعرف على إشارة نابعة من مصدر ذي
ذكاء فحسب ،بل أنه سوف يكون من املمكن إجراء اتصال مع
نوع من احلياة املذكورة وتبادل املعلومات معها )  .ولكن اجلميع
ال يشارك البروفسور روي هذا احلماس الشديد .فالدكتور
فرانك تيبلر من جامعة تولني بنيو أورليانز (Dr Frank Tipler،
 )Tulane University، New Orleansميكن أن يعد من أكثر
املتشككني ،وهو يبني شكوكه على اإلحصاءات احلسابية.
فبالنسبة له يعتبر ظهور حياة تتصف بالذكاء في مكان آخر
من الكون خالل عملية النشوء املادي العمياء تتعارض مع
قانون األعداد الكبيرة .ونشوء احلياة هنا
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على األرض يشكل معضلة للعلماء ال يجدون لها حال .وأن تتكرر
الظاهرة نفسها من خالل هذا العدد الضخم من اإلحتماالت
الذي يفوق احلسابات البشرية لهو أمر يعد استحالة رياضية
يقول الدكتور تيبلر ... ( :وجود ذكاء في الكون أمر غير وارد،
وما علينا إال أن نفسر هذه احلقيقة .ويتمسك معظم الفلكيني

مبعتقد عن وجود حياة ذات ذكاء في الكون بغير دليل وإمنا بسبب
مبدأ فلسفي  :الفكرة الكوبرنيكية (نسبة الى كوبرنيكوس) بأن
مركزنا في الكون ال بد أن يكون منوذجا ً متاما ً  .ولكننا نعلم أن هذه
الفكرة خاطئة .فالكون يتطور ،واألشعة الكونية تدلنا على أنه
كان هناك وقت من األوقات لم توجد فيه حياة  ،ألن اجلو كان ساخنا ً
جداً .وعلى هذا فإن مكاننا في الكون كان فريدا ً من حيث التوقيت.
وأيضا ال بد أن تكون هناك احلضارة األولى  ،وقد تصادف أن تكون هي
حضارتنا اإلنسانية )  .والدكتور توني مارتن ( )Tony Martinنائب
الرئيس السابق للجمعية البريطانية ملا بني الكواكب ،له أفكار
مماثلة في الشك .وبالرغم من كل هذه املعارضة  ..فان احللم العلمي
للدكتور روي يبدو أنه اقترب من التحقيق ،جزئيا على األقل .ففي
الواليات املتحدة استطاعت «ناسا» احلصول على موافقة حكومية
على مشروع بإجراء بحث كبير عن وجود حياة ذات ذكاء في الكون.
ويؤيد هذا الهدف بعض العلماء من ذوي الشهرة العاملية من أمثال
البروفسور ( ساجان )  .أليس من الغريب -جد غريب -أن ما أكده
القرآن اجمليد باعتباره حقيقة منذ حوالي أربعة عشر قرنا ً بدأ اآلن
يبدو حقيقة ممكنة لعلماء اليوم!! بل أن األغرب واألعجب هو أن
القرآن يذهب الى األمام خطوة أبعد حني يتنبأ بأن اإلنسان سوف
يتمكن يوما ً ما من االتصال بهذه احلياة املوجودة على الكون.ولعل
الوقت لم يحن بعد للتحقيق الكامل لهذه النبوءة ،ولكن أمارات
حتقيقها بدأت تلوح في األفق ،األمر الذي يدل على أن نبوءات القرآن
اجمليد تسبق التقدم العلمي لإلنسان .فكل عصر جديد يشهد
حتقيق الكثير من النبوءات التي أتى بها الوحي اإللهي في القرآن
اجمليد ،رغم أن العصور السابقة لم يكن لديها أي وسيلة للتحقق
من صحتها .وعلى هذا يجب أن يفهم بوضوح هنا أن نبوءات القرآن
في جوهرها تختلف طبيعتها عن تلك التي تأتي في قصص اخليال
العلمي  .لم يكن من الغريب أبدا ً أن يحلق اخليال البشري فينطلق
من واقع احلقائق املعروفة في الطبيعة إلى آفاق اخليال ملا سوف
تأتي به أيام املستقبل ،غير أنه من النادر أن يشهد املستقبل
حتقيق هذه النبوءات التي حتلق في آفاق اخليال .وباالضافة،
فإن كل األعمال املتعلقة باخليال تظل دائما ً
محصورة في اإلمكانيات التي تخلقها املعرفة
واملعلومات املتاحة في ذلك العصر .وكتّاب
اخليال العلمي يستلهمون أفكارهم
دائما ً من املعلومات املوجودة

ّ
ليستشفوا منها ما ميكن أن يأتي به الغد .وفي كثير من
اليوم
األحيان تكون خياالتهم جامحة أشد ما يكون اجلموح.وحينما
يكشف املستقبل عن خباياه وأسراره ،جند أنه ال يتبع ما أملته
وفرضته خياالتهم  .وهذا يقودنا حتما ً إلى اإلقرار بأن حتقق خياالت
اإلنسان فيما يتعلق باجملهول له حدوده ونطاقه احملصور .ولتوضيح
احلدود التي تفرضها مرحلة معينة فيما يتعلق مبدى ما ميكن أن
يصل إليه اخليال ،ميكن أن نذكر العبقري ليوناردو دافنتشي كمثال
مناسب .فقد حاول أن يتصور إمكانية طيران اإلنسان ،ولكنه لم
يستطع سوى أن يتخيل تلك اإلمكانية في حدود املعلومات املتاحة
تقدما ،حتى ذلك الزمن،
في زمنه .وال يكن العلم وال التقنية قد ّ
للدرجة التي يستطيع فيها العقل البشري أن يتصور إمكانية
الطيران مبساعدة اآلالت التي تدفعها قوة النيران .وعلى هذا فقد
كان مما يفوق التصور واخليال عند ليوناردو دافنتشي أن يتخيل
ولو فكرة بدائية عن الطائرة .ويختلف األمر متاما ً فيما يتعلق
بالصحف املقدسة ،فان املعرفة التي حتتويها ليست منحصرة
في املعلومات السائدة في عصرها وال في أي فترة أو مجال معني.
وباإلضافة ..فإن عامل الصدفة ليس له داخل في حتقيقها  .ولم
تستطع أبدا ً االكتشافات العلمية التي يكشف النقاب عنها في
العصور املتعاقبة أن تثبت خطأ أية نبوءة جاءت في القرآن اجمليد
 .ولذلك يجب أن ننظر دائما بنظرة أمل ..أمل يقوم على أساس
قوي ..أن تتحقق هذه النبوءات القرآنية حسبما يقرره املستقبل .
والنبوءة عن االجتماع بني احلياة هنا على األرض واحلياة املوجودة في
مكان آخر هي من تلك النبوءات التي لم تتحقق بعد  .ولعل العمر
ميتد بنا حتى نشهد ذلك اليوم اجلليل اجمليد الذي تستطيع فيه
احلياة على األرض أن حتقق نوعا ً من االتصال باحلياة املوجودة في هذا
الكون الواسع الرحيب .

موقع االسالمية االحمدية العاملية
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الضوء األسود يف نهاية النفق

ّ
معجل سرين

انفجارات عظيمة مصغرة لكشف أسرار الكون

ّ
املعجل عن طريق خلق ثقوب
العلماء يستعدون ملا يكشفه
سوداء صغيرة والسفر عبر أبعاد جديدة.
ميدل ايست اونالين
نورويتش (اجنلترا)  -من جيرميي لوفيل
في مكان ما حتت األرض على احلدود الفرنسية السويسرية تبدأ
العام القادم واحدة من أكثر التجارب طموحاً في التاريخ لدراسة
أسرار الكون ورمبا اكتشاف أبعاد جديدة.
ّ
معجل جسيمي ضخم حلقي الشكل يبلغ طوله 27
وسيقوم
كيلومترا في منشأة سيرن التجريبية بالقرب من جنيف بإحداث
تصادم للبروتونات بعضها ببعض بسرعات ال ميكن تصورها في
محاولة حملاكاة أحداث االنفجار العظيم بشكل مصغر.
وقال بريان كوكس من جامعة مانشستر أمام االجتماع السنوي

للرابطة البريطانية لتطور العلوم «هذه األشعة سيكون لها
نفس الطاقة احلركية حلاملة طائرات مضغوطة في حجم الصفر
املوجود على عملة العشرين بنسا».
وأضاف «سوف نصنع انفجارات عظيمة مصغرة .لم حتدث مثل
هذه القفزة في علم فيزياء اجلسيمات من قبل .سوف تقودنا إلى
مجال ال نفهمه حقا».
والهدف الرئيسي من اآللة العمالقة هو االجابة عن سؤال أساسي
ولكن حرج بشأن كيف خلقت املادة عند بداية الكون.
وقال كوكس «ال نعرف مم يتكون  95في املئة من الكون  -وهو أمر
محرج قليالً عندما يتعلق األمر بشيء أساسي ...هناك مادة سوداء.
إنها موجودة في كل مكان ولكننا ال نعرف شيئاً عن كنهها».
وتابع قائال «يوجد أيضاً شيء يسمى الطاقة السوداء وهي قضية

أكبر أيضاً  .تشكل نحو  70في املئة من الطاقة املوجودة في
الكون ولكن مرة أخرى ال توجد لدينا أي فكرة عنها.
«إنها آلة مشوقة للغاية .سوف يتم تشغيلها العام القادم وملدة
عشر سنوات على األقل ورمبا عشرين عاماً وإذا سارت األمور على
ما يرام فإن النتائج النهائية ستبدأ في الظهور خالل عام».
وإذا صحت النظريات فإن اآللة ستحدث ثقوباً سوداء صغيرة
تتبخر ورمبا جتد جسيمات تقدم دليالً على أن األبعاد الثالثة التي
يعرفها االنسان ليست سوى جزء صغير من األبعاد املوجودة
بالفعل.
وقال كوكس «سيكون ذلك اكتشافاً أكثر أهمية من الثقوب
السوداء .ميكن ان يعني األمر أن هناك كوناً جديدا ً على بعد
ملليمتر واحد من رؤوسنا ولكنه متقاطع بزاوية قائمة مع
األبعاد الثالثة املوجودة هنا».
وأضاف «ألول مرة في عشرات السنني صنعنا آلة تفوق قدرتنا
على التوقع .سوف يتم اكتشاف عمليات جديدة ...سوف نسافر
حقا إلى أراض مجهولة».
واستبعد كوكس مخاوف من ان الدخول إلى عالم اجملهول وصنع
ثقوب سوداء ضئيلة احلجم قد يهدد بتدمير الكوكب.
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من عجائب املخلوقات

الشجر حيس وينطق
الدكتور أحمد شوقي ابراهيم
عضو كلية األطباء امللكية  -لندن

اإلحساس واحلركة والنطق من أهم مظاهر احلياة،
جند ذلك في اإلنسان والدواب واحلشرات ويتميز
اإلنسان بالعاطفة  ،فاألم ترضع صغيرها  ،وحتنو عليه
وترعاه واألب يعطف على زوجته وأوالده  ،أما الدواب
فلها عاطفة من نوع آخر  ،وما جنده من رعاية الدابة
لغيرها،ليس من قبيل العاطفة التي نحس نحن
بها  ،ولكنها من قبيل الفطرة والغريزة  ،ولكن هل
للشجر إحساس  ،يتألم ويفرح ويعبر عن إحساسه
وينطق ؟ .
نقول أنه ينبغي أن ندرك أن اإلحساس  ،هو االستجابة
ملؤثر خارجي باحلركة أو الصوت فهل يحدث هذا
للنبات احلي ؟
اكتشف العلماء أن النبات يحس ويتحرك ذاتياً..
ولكن كيف ؟ هناك أدلة على ذلك..
أوال :مئات األنواع من النبات والشجر يتغذى على
احلشرات  .مثل نبات الديونيا الذي ينمو في أمريكا
الشمالية  ،وبعض أوراقه متحورة على شكل فكني
على طرف كل فك أشواك

طويلة ،وعلى سطح الفك األسفل من الورقة غدد
حمراء اللون  ،في كل منها شعرة حساسة للمس،
فإذا دخلت حشرة بني فكي الورقة  ،وقد استمالتها
الغدد احلمراء  ،أحست بها الشعيرات احلساسة
فنبهت أعصاب الورقة  ،حينئذ يطبق كل فك من
الورقة على الفك اآلخر  ،وتفرز الغدد احلمراء عصارات
تهضم احلشرة  ،ومتتصها الورقة ويتغذى عليها
النبات  ،إذن فللشجر إحساس .
ثانيا ً  :بعض النباتات حتس باللمس  ،وتتحرك على
الفور ..مثل أوراق شجر السنط إذا ملستها بأصبعك
انكمشت األوراق على الفور  ..وإذا تركت دقائق تعود
كما كانت ..وغير ذلك كثير .
ثالثا ً  :جذور النباتات تتحرك ومتتد في التربة في
الناحية التي يوجد فيها املاء .
رابعا ً  :النباتات ذات احملاليق  :تلتف احملاليق حول اجلسم
الذي تلمسه وتتعلق به .
خامسا ً  :معظم النباتات تتحرك أغصانها وأوراقها
ناحية الضوء  ..وذلك لتستمد أكبر قدر من الضوء

هل كل الشجر يرى ويسمع وينطق ؟

هل النبات حيس ويتأمل ويسعد ؟

الالزم لها في عمليات التمثيل الضوئي الكلوروفيلي
وكل الشجر يرى ويسمع وينطق ؟
كما أن الشجر يحس  ،فهو يرى ويسمع وينطق أيضا ً
وما الدليل على ذلك ؟
الدليل في قوله تعالى  ( :وقالوا جللودهم لم شهدمت
علينا قالوا أنطقنا اهلل الذي أنطق كل شئ ) .
نفهم من اآلية الكرمية أن اهلل أنطق كل شئ  ،سواء
كان دابة أو طيرا ً أو حشرة أو نباتا ً أو جمادا ً ودليل
ذلك أيضا ً في السنة النبوية املشرفة  ،فقد أخرج
الترمذي عن عباد بن أبي زيد ،عن اإلمام علي بن أبي
طالب كرم اهلل وجهه قال  :كنت مع النبي صلى اهلل
عليه وسلم مبكة  ،فخرجنا من بعض نواحيها فما
استقبله جبل وال شجر وال مدر إال وهو يقول ( السالم
عليك يا رسول اهلل ) وهذا أمر عجيب  ،واألعجب منه
كيف سمع اإلمام علي كالم اجلبل والشجر واملدر
وفهمه ؟ وفي هذا الدليل على كرامات األولياء .
وهل النبات يحس ويتألم ويسعد وينطق ؟
النبات يحس ويتألم ويسعد وينطق  ،هذه حقيقة ال
شك فيها  ،ويعبر عن ذلك باحلركة

أو الصوت  ،مـا الدليل على
هذا ؟ الدليل ما أخرجه البخاري عن حفص
بن عبيد عن أنس عن جابر رضي اهلل عنهم قال :
كان أول بيت بناه الرسول صلى اهلل عليه وسلم في
املدينة مسقوفا ً على جذوع نخل  ،فكان النبي صلى
اهلل عليه وسلم في املدينة إذا خطب يقوم على
جذع نخل باملسجد فلما صنع له منبر فكان عليه
وترك جذع النخلة سمعنا لذلك اجلذع صوتا ً كصوت
العشار ( أي كصوت الناقة ) وظل كذلك حتى جاء
النبى  ووضع يده الشريفة عليه فسكن .
وهذه الرواية مشهورة آخذها اخللف عن السلف ،
ولم ينكرها الكفار واملنافقون ،ألن بعضهم شاهد
ذلك وسمعه  ،إال أنهم فسروا ما حدث أن النبي صلى
اهلل عليه وسلم ساحر كما زعم الوليد بن املغيرة
وأمثاله .
إذن فالشجر له إحساس وله نطق ويسعد ويتألم ،
فسبحان الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وسبحان
الذي أنطق كل شئ .

صحة

ً
أيضا!!
البكاء مفيد
ً
ً
عمليا
هدفا
يف حني أن الدموع ختدم
حبملها األوكسجني إىل سطح العني وقتل
البكترييا واحتجاز الفلذ اليت قد تدخلها ثـمـة
ً
ً
عاطفيا من الدموع اليت حتتوي على
نوعا
كمية أكرب من الربوتني من الدموع
العادية ويعتقد العلماء أن الربوتني هو
بروتني اإلجهاد وهلذا فإن البكاء حبرقة
يشعرنا حبال أفضل بكثري .

عني اصطناعية تهب
البصر بعد  30سنة
من فقدانه

متكن رجل في الثالثة والسبعني من عمره فقد بصره قبل  30عاما ً
من متييز الضوء ثانية بعد تركيب عني اصطناعية خاصة له.
وخضع رون ـ الذي امتنع عن إعطاء اسمه بالكامل ـ جلراحة في
مستشفى مورفيلد للعيون بلندن قبل  7أشهر أجراها الطبيب
ليندون دو كروز .
ويقول رون إنه يستطيع اآلن متييز اخلطوط البيضاء على الطرق وحتى
انتقاء جواربه بنفسه باستخدام العني احليوية التي
يطلق عليها اسم «آرجوس .»2
وتستخدم العني كاميرا وجهاز فيديو
مثبتني على نظارة شمسية
لترسل الصور التي يتم التقاطها
السلكيا إلى جهاز استقبال دقيق
على جانب العني.
وبدوره يرسل جهاز االستقبال
املعلومات التي تتجمع لديه
عبر سلك دقيق إلى عدد من
األقطاب اإللكترونية املثبتة على
شبكية العني ،وهي طبقة من خاليا
متخصصة تستجيب عادة للضوء
وموجودة في اجلزء اخللفي من
العني.
وحني يتم تنشيط هذه
األقطاب ترسل إشارات على
طول العصب البصري إلى
املخ والذي يستطيع إدراك
اشكال الضوء والنقاط
السوداء املوافقة لألقطاب
التي مت تنشيطها.
ويأمل األطباء أن يتمكن
املرضى من ترجمة األشكال التي
يرونها إلى صور لها معنى ،ويشعرون
بالتفاؤل بسبب النتائج التي أسفر عنها
استخدام هذه العني حتى اآلن ،إال أنهم بحاجة إلى مرور
عامني قبل التأكد من فاعلية استخدامها.
وقامت بتطوير هذه العني الشركة األمريكية «سكوند
سايت» ،ويبلغ عدد املرضى الذين يستخدمونها في
العالم كله .18
وهي مصممة ملساعدة الذين يفقدون بصرهم
إلصابتهم مبرض وراثي يسبب تآكل الشبكية
ويدعى «ريتينايتيس بيجمينتوزا».
ويتم تشخيص املرض عادة في مرحلة الطفولة
ويشتد مبرور السنني ،ويبلغ عدد املصابني به في
بريطانيا  20ـ  25ألفا.

الدماغ الصناعي ..أصبح حقيقة!
طوّر علماء بريطانيون دماغاً صناعياً يعتقدون أنه
سيساعدهم في اكتشاف عالج ألمراض الشلل
الرعاشي «باركنسون» والزهماير واالختالل العقلي.
وقالت صحيفة «ديلي تليغراف» إن العلماء في جامعة
أستون مبدينة بيرمنغهام البريطانية أخذوا خاليا من
ورم سرطاني وأعادوا برمجتها البتكار خاليا مماثلة
للنظام العصبي البشري ،ويرون أن هذا التطوير ميكن
أن يقود إلى إحداث اختراق في مجال معاجلة أمراض
مثل الشلل الرعاشي واالختالل العقلي والزهماير.
وأضافت أن البروفيسور مايكل كوملان ،الذي قاد البحث،
فعاالً وقادراً
أكد أن فريق العلماء «طوّروا دماغاً صناعياً ّ
على معاجلة األفكار باملستويات األساسية وهو قريب
من دماغ البشر أكثر من أي شيء آخر متوفر حالياً».
ونسبت الصحيفة إلى البروفسور كوملان قوله «نأمل
أن نتمكن من استخدام هذا اإلجراء على املدى الطويل
ملساعدتنا في فهم طريقة تطور أعراض الزهماير
وغيره من األمراض العصبية األخرى وإيجاد عالج لها
وتطوير أدوية أفضل».
وأضاف كوملان «حافظنا على اخلاليا حية وتعمل
بفعالية وترتبط وتتصل
ببعضها البعض لتمكيننا
من استيعاب طريقة عمل
الدماغ وطوّرنا وحدة
حقيقة من
الدماغ
البشري».

شرب املاء قبل
األكل يخفف الوزن
أكدت خبيرة التغذية والرشاقة ،ميلينا جامبولس ،أن األبحاث
احلديثة أكدت على أن تناول كميات كبيرة من املاء تساعد
على تخفيف الوزن .
وأشارت جامبولس إلى أن دراسة ،نشرتها السي ان ان ،قامت
بها بريندا ديفي ، ،األستاذة املساعدة في قسم التغذية
البشرية واألطعمة والتمرينات البدنية في جامعة «فرجينيا
تك» ،أثبتت أن األشخاص الذين شربوا كوبني إلى ثالثة من املاء

آخر اإلبتكارات الطبية
ملرضى السكري ..علكة
أنسولني بدال من احلبوب
أو احلقن

أعلن صيدلي أميركي اكتشافه طريقة جديدة إلدخال مادة األنسولني
إلى اجلسم عن طريق مضغ علكة بدل األدوية األخرى كاحلقن واحلبوب
التي تؤخذ عن طريق الفم.
وقال روبرت دويلي من جامعة سايروكوس في نيويورك إن لديه حال
محتمال ملشكلة أن اجلسم لديه آلية
معينة حلماية وامتصاص اجلزيئات القيمة
ملا تتعرض له من تلف عند وصولها إلى
األمعاء  ،مضيفا ً أن العلكة التي اخترعها
تساعد اجلسم على امتصاص األنسولني
بالشكل املطلوب.
وأضاف أنه من املعروف أن فيتامني
ب 12متكن حمايته بواسطة بروتني في
اللعاب اسمه هابتوكورين يلتصق بالفم
ويحمي املعدة ،موضحا ً أن هذه املادة -أي
هابتوكورين -عندما تصل إلى األمعاء
يتولى مجرى كيميائي آخر مساعدة
الفيتامني وإدخاله إلى مجرى الدم.
ومع أن مرضى كثيرين يفضلون استخدام
حبة أنسولني عن طريق الفم  ،فإن بعض
الدراسات ذكرت أن األنسولني ميكن أن
يتحول بسهولة إلى أجزاء صغيرة بواسطة اجلهاز
الهضمي  ،وبأن مجرى الدم ال ميتص األنزميات احلية
بسهولة .
وقال دويلي إن العلكة التي مضغتها جرذان اخملتبر
أثبتت فعاليتها  ،مضيفا ً أن ذلك يعني أنها قد تعطي
نتائج مماثلة على البشر .
يشار إلى أن بخاخ أنسولني
كان قد طرح في األسواق
األميركية عام  ،2006ولكنه
مت سحبه بعد عام من ذلك
بسبب عدم فعاليته .

قبل تناول الطعام ،قد خسروا من وزنهم
بشكل أسرع وبكمية أكبر من غيرهم.
وأكدت جامبولس ،أنه من الصعب
جدا ً للجسم البشري التمييز بني اجلوع
والعطش ،وعليه إن لم يشرب الشخص
كميات كافية من املاء ،فإنه ميكن أن يفترض
أنه جائع وهو في الواقع عطشان  ،وبالتالي أن
يأكل أكثر مما يجب ،مما يزيد وزنه .
وباملقابل حذرت جامبولس من شرب كميات
زائدة عن احلد من املاء  ،ألن هذا قد يؤدي إلى
اإلصابة بنقص في صوديوم الدم مما يسبب
حاالت تشوش وإعياء ونوبات تشنجية
وصوال ً إلى الغيبوبة .

املعلومات الصحية

على اإلنرتنت

مت حترير هذا املقال باالستناد إلى مشروع بحث تخرج بعنوان
(املعلومات الصحية على اإلنترنت) ،مع بناء منوذج ملوقع صحي
على اإلنترنت عن اإلعاقة السمعية ،وقد مت تنفيذ البحث في
قسم علم املعلومات في جامعة قطر في مايو2004م بإشراف
الدكتورة ليلى عبدالواحد الفرحان ،وقام بإعداد اجلانب النظري
كل من الطالبات :كلثم محمد الكبيسي ،وفوزية عمر يوسف،
وفاطمة حسن السهلي ،ومرمي طالب النابت ،وعائشة عبداخلالق
الكواري .أما اجلانب العملي (تصميم موقع صحي خاص باالعاقة
السمعية) فقد قامت بتصميمة الطالبة كلثم الكبيسي حتت
إشراف الدكتور عبدالعزيز اجلفيري استشاري األنف واألذن واحلنجرة
مبؤسسة حمد الطبية.

ماملقصود باملعلومات الصحية واملعلوماتية
الصحية؟

إن مصطلح املعلومات الصحية  Health Informationيشمل
املعلومات التي تهم املريض وكذلك العاملني في اجملال الصحي
أيضا املعلومات اخلاصة باحملافظة على املعافاة والوقاية
وتشمل ً
من األمراض ومعاجلتها واتخاذ القرارات األخرى املتصلة بالصحة
والرعاية الصحية ،وهي تشمل كذلك املعلومات الالزمة التخاذ
القرارات حول املنتجات الصحية واخلدمات الصحية وهي قد تكون
في شكل نصوص مكتوبة أو مسموعة أو لقطات فيديو ،ومتثل
املعلومات الصحية على اإلنترنت مجاال واس ًعا.
أما مصطلح املعلوماتية الصحية  Health Informaticsفيعتبر
امتدادًا لنمو املعلومات الصحية والذي يركز على اجلوانب
اإلكلينيكية وتطبيقات التكنولوجيا في توصيل العناية الصحية
ويغطي هذا املصطلح مجاالت متنوعة منها معاجلة اإلشارات
الفيزيولوجية Physiological signal Processing and medical
 Imaging electrocardiogramخاصة بعد تطوير القدرة على قلب
البيانات التماثلية إلى الشكل الرقمي في أواسط الستينات،
وتشمل كذلك األشعة والتصوير املقطعي واملوجات فوق الصوتية
والتصوير الفوتوغرافي.
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تطبيقات هامة للمعلوماتية الصحية:

ظهرت تطبيقات هامة في مجال املعلوماتية الصحية وهي:
( )1السجل الطبي اإللكترونيEMR) (The electronic Medical :
 Recordوكذلك يطلق عليه اسم سجل املريض اإللكتروني
والسجل الصحي اإللكتروني وتوجد حاجة لهذا السجل لتوثيق
العناية الصحية للمريض.وسجل املريض يتألف من بيانات
أساسية في أول السجل ،يتبعها هيكلية تسمى ( )SOAPلكل
مشكلة ،وهذا السجل يتضمن ثالثة أقسام
( )1بيانات املصدر (املقابلة – التاريخ الفحص اإلكلينيكي ...إلخ)
( )2التشخيص
( )3العالج
وترتب املداخل ضمن كل قسم ترتي ًبا زمن ًيا
إن الدافع الرئيسي لتطوير هذا السجل استند على أربعة أهداف:
 .1دعم رعاية املريض وتطوير جودة الرعاية.
 .2تعزيز إنتاجية العاملني في الرعاية الصحية.
 .3دعم البحث في مجال خدمات الصحة والرعاية.
 .4تقليص النفقات اإلدارية.
( )2معاجلة اإلشارات الفيزيولوجية والتطوير الطبي:
 Physiological signal processing and Medical imagingواحدة
جناحا هو electrocardiogram
من التطبيقات املبكرة واألكثر
ً
هذا التطبيق فقد أصبح وبشكل متزايد ذي قيمة كبيرة عندما
مت تطوير القدرة على قلب البيانات التماثلية إلى الشكل الرقمي
في أواسط الستينات والتحول إلى املعاجلة الرقمية لإلشارات
الفيزيولوجية ،فاإلشارات الرقمية ميكن أن تخزن بسهولة وتعرض
عند احلاجة ،وتشمل األشعة ،التصوير املقطعي ،Tomography
املوجات فوق الصوتية ،والتصوير الفوتوغرافي ومع معاجلة
اإلشارات الفيزيولوجية طورت عملية التصوير الرقمي نوعية
الصورة مما يسمح بتحليل وترجمة أكثر ،وميكن أيضا ً أن حتول
الصور عند احلاجة إليها بواسطة شبكات االتصاالت ،مما يسمح
جملهزي الصحة لإلفادة منها في تشخيصات املريض وعالجه.
( )3نظم املعلومات الصحية :Health Information System
نظام املعلومات الصحية تتضمن :قبول  /نقل البيانات ()ADT
النظم املالية استمارات أمر الدخول (أوامر اإلجراءات واالختبارات
واخلدمات) تقرير النتائج ،نظم دعم املعلومات (مثل األشعة ،اخملتبر،
الصيدلية) نظم التوثيق (السجل الطبي اإللكتروني) النظم
اإلدارية ،ونظم العمليات فهي تتمحور حول الوظائف اإلدارية،
وعندما طورت نظم املعلومات الصحية للمرة األولى فإن مجهزي
العناية الصحية لم يتدخلوا في إدخال البيانات ولكن مستوى آخر
من العاملني أدخل البيانات في وقت متأخر .وهذا التحول بدأ في
التسعينات ،حيث بدأ األطباء واملمرضات وغيرهم بإدخال البيانات
بأنفسهم ،وهذا أصبح ممكنًا بواسطة التقدم في التكنولوجيا
مثل املساعدات الرقمية الشخصية ،والتكنولوجيا الالسلكية
وتطبيقات البرمجيات وهذا يعكس تبدل رئيسي في البيئة
التنظيمية لنظام املعلومات الصحية.
وتتألف نظم املعلومات الصحية من أربع مكونات رئيسية وهي:
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( )1عنصر البيانات :املعلومات – املعرفة :وتتألف من برمجيات
املعلومات وهي احلجر األساس في بناء النظام وتنظيم العالقات
املتداخلة بني البيانات.
( )2عنصر املاديات :البرمجيات والشبكة تقرر فعالية وكفاءة
النظام والتكنولوجيا اجلديدة والتي يظهر لها تأثير رئيسي في
هذا اجملال.
( )3عنصر عملية تطبيق العملية ،املهمة تعكس طبيعة متداخلة
ً
ارتباطا
االختصاصات لنظام املعلومات الصحية ،وهي مرتبطة
وثيقًا بإرسال اخلدمات الصحية.
( )4عنصر املستخدم – اإلدارة – وتتألف من معمارية السيطرة وهي
متثل وظيفة حرجة من حيث حتقيقها للمخرج املناسب للعناصر
الثالث األخرى.
( )4اخلدمات الصحية عن بعد :Telehealth
ويعني توفير املعلومات واخلدمات جملهزي العناية الصحية
واملستهلكني (املرضى) عن بعد ،وقد اشتمل على استخدام
التليفونات بني كل من متخصصي الصحة واملريض إال أن االهتمام
بالصحة عن بعد مت التوسع فيه في التسعينات.
وتطبيقات اخلدمات الصحة عن بعد متعددة ومتنوعة تشتمل
على ماله عالقة بالعمل اإلكلينيكي  %32ثقافي والباقي يتعلق
بالتكنولوجيا واجملاالت اإلدارية.
التطبيقات اإلكلينيكية تتضمن رؤية املريض ،التقييم
التشخيصي ،ونقل الصور ،خدمات املناطق الريفية وخدمات
الطوارئ وكذلك خدمات الصحة املدرسية حيث ميكن للممرضات
في املدارس استشارة األطباء حسب احلاجة ،واخلدمات الصحية
الالسلكية املنزلية والتي تتضمن أخذ قياسات بايومترية مثل:
دقات القلب ،وضغط الدم ،مجموعات املرضى اخلاصة مثل مرض
السكر أو نساء ذوات احلمل املهدد.
( )5الصحة على اإلنترنت Health on the Internt
إن اإلنترنت هي أكبر شبكة كمبيوتر في العالم وتصل بني ماليني
احلواسيب ،والنمو الدراماتيكي لإلنترنت قد جلب عالم جديد من
املعلومات لكل من متخصصي الصحة ومستهلكي الصحة في
الوصول إلى املعلومات الصحية حيث يتوفر سلسة عريضة من
املواقع الصحية ومن خالل هذه املواقع الصحية على اإلنترنت ميكن
للمستفيد الوصول إلى أخبار الصحة ،ومعلومات عن األمراض،
أيضا املساهمة في مجموعات املناقشة والدعم أو حتى
وباإلمكان ً
شراء املنتجات الصحية.
وقد ساهمت املكتبة الطبية الوطنية األمريكية U.S.A national
 libray of medicineبدور هام في توفير املعلومات الطبية والصحية
على اإلنترنت وذلك من خالل إتاحة قواعد البيانات الكبيرة جملهزي
الصحة وكذلك املستهلكني باإلضافة إلى ذلك طوروا من قاعدة
بيانات ميدالين  Med-lineأو ما يسمى ميدالين بالس Medline-
 plusوالذي يتضمن معلومات من مصادر موثوق بها عن أكثر من
 700مريض وحالة ويغطي معلومات صحية ومعلومات عن األدوية
وانسكلوبيديا طبية وقاموس باملصطلحات الطبية واألخبار
الصحية وأدلة بأسماء األطباء واملستشفيات ومصادر أخرى مثل
املكتبات احمللية واملنظمات الصحية ومواقع عاملية.
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معايير املعلومات الصحية والطبية على
اإلنترنت:

إن الزيادة الهائلة املفاجئة على كمية املعلومات الصحية التي
تتوفر عن طريق شبكة اإلنترنت واألقفال املتنامي من االختصاصيني
في مجال الرعاية الطبية علي استخدام اإلنترنت للحصول على
املعلومات ،أدى إلى زيادة في الدعاوى املثيرة للشك في أمور الصحة
على اإلنترنت.
وبالرغم من أن هناك قدرًا كبيرًا من املعلومات الصحية والطبية
القيمة عن طريق اإلنترنت إالّ أنها تشير إلى أن كال من اختصاصي
الرعاية الصحية ومن يتلقونها جميعهم في خطر من ذلك
االنتشار الواسع للمعلومات غير الدقيقة واملضللة ،بل واملتوقع
ضررها ،لذلك أضحى البد من احلذر عند التعامل مع اإلنترنت فالبد
من التعرف على مصداقية ودقة املعلومات.
لقد جرت محاوالت عديدة لتعريف العوامل التي على أساسها
ميكن تقييم املعلومات الصحية وكانت موضع تقصي بهدف
إيجاد معايير مباشرة ميكن االعتماد عليها في تقييم املعلومات
الصحية ،فمثالً بالنسبة لـ  pandolfiniوآخرين اعتبروا معايير مثل
(املؤلفني املذكورين ،توفر مصداقية عن املؤلفني ،املراجع املذكورة،
الروابط ذات العالقة بيان يتضمن نصائح عن العناية ومبستوى
مهني ،إعطاء تاريخ التحديث) وكان استنتاج هذه الدراسة أن
احلكم على قيمة أي موارد على الويب  webيجب أن يستند على
التقييم املباشر للمحتوى.
ولتخفيف ذلك هناك خدمات (البوابات) :التي حتاول توفير مداخل
إلى املواد األفضل مع تقدمي مقترحات عن كيفية التحقق وتقييم
املواد.
فالبوابات توفر الوقت واجلهد وهي موجهة عمو ًما لقطاع محدود
ومعني من الرواد كما إن املصادر خصص لها رؤوس موضوعات أو
كلمات رمزية تصف بدقة محتويات املوقع.
وهناك العديد من املواقع التي توفر إرشادات في هذا اجملال منها
موقع ( )Honfوهو موقع رائد في توجيه األشخاص العاديني
واالختصاصيني على مجال الطب إلى مصادر موثوق بها ملعلومات
الرعاية الطبية ،وميكن منه الدخول إلى بوابات املعلومات الطبية
في اإلنترنت وهناك ثمانية مبادئ جعلت من موقع ( )Honfمنوذج
للسلوك الهادف منها:
 .1الصالحيات :حيث مت إدراج كلمات توضح أن هذا املصدر غير
مستند إلى مراجع طبية متخصصة.
واضحا متا ًما.
 .2املرجعية :مصدر املعلومات يكون
ً
 .3التبرير :عرض الفوائد مدعومة باألدلة املناسبة املتوازنة.
 .4شفافية التأليف واإلشراف :وأن يذكر مصدر متويل املوقع
ويحاول موقع (الصحة على اإلنترنت – دليل العمل) أن يتطرق
للموضوعات ذات العالقة مبصداقة معلومات اإلنترنت ،وذلك بأن
يقدم مجموعة قواعد تشمل:
املعلومات التي تعطي فقط من قبل مختصني مؤهلني فى مجال
الصحة والطب وإال فيجب إيضاح أن تلك البيانات قد أعدت من
قبل شخص غير مؤهل في مجال الصحة والطب.
يجب دعم املعلومات بذكر املرجع أو املصدر قد اإلمكان.
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معلومات صحية من قبل عامة الناس ،والقدر
الذي يتوفر من تلك املعلومات وعن الكيفية
التي جتهز بها املعلومات وأسلوب تقدميها ،وهذه
العوامل تتركز في:
 .1العوامل الدميوغرافية وحتدي ًدا الزيادة في أعداد
كبار السن ،فالزيادة في عدد ونسبة السكان
من فئة كبار السن قد تسبب في زيادة احلاجة
إلى املعلومات الطبية.
 .2املستويات التعليمية العليا والتي خلقت
زيادة في قابلية عامة الناس للقراءة والتعامل
مع املعلومات.
 .3الراحة املتزايدة في التعامل مع التكنولوجيا .

مستقبل املعلوماتية الصحية:

أي ادعاءات بخصوص الفوائد أو تأثير ذلك العالج يجب دعمه بأدلة
متوازنة.
يجب توضيح عناوين لالتصال بصدد املزيد من املعلومات.
مصادر التمويل يجب أن تذكر بوضوح.
وقد قام كيم وآخرين  1999بإجراء بحث وقد خرج كير بنقاط هامة
كمعايير منها:
 .1احملتوي (النوعية – االعتمادية – الدقة – الشمول – العمق) .
 .2التصميم والبعد اجلمالي (تعريف املؤلفني ،املشرفني.
 .3مواكبة املعلومات وجتديدها باستمرار.
 .4الصالحية القانونية  /الشهرة بالنسبة للمصدر ،موثوقية
املصادر التي مت االعتماد عليها.
وبناء على هذه املبادئ قمنا بتقييم مواقع متخصصة في مجال
اإلعاقة السمعية ووجدنا أن أغلبها مواقع موجهة إلى اجملتمعات
الغربية أما املواقع العربية فهي عبارة عن منتديات كما أن بعض
املواقع تفتقر إلى بعض املعايير منها املصداقية واملوثوقية.

املعلومات الصحية  -العرض والطلب:

هناك عوامل كثيرة تؤثر على كل من نوع ومقدار ما يطلب من
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إن الزيادة الناجتة عن البيانات الصحية
اإللكترونية ستقود إلى تطورات مستقبلية
واستخدام دور خزن البيانات ،والتسريع في
إيجاد مؤشر املعرفة اجلديدة سيمكن من تخزين
بيانات صحة املريض في ( )implantedالتقدم
التكنولوجي في مجال التشفيرالبايومتري
 Biometrich encryptionوهذا سيساعد على
التقليل أو التخلص من قضايا األمنية واملرتبطة
باملوثوقية لبيانات املريض.
أيضا قدمت
تطبيقات الذكاء االصطناعي
ً
احتماالت كثيرة وجدية لتوفير عناية صحية
ذات جودة ،وهناك مجال يعتبر نقطة اهتمام
كبير ،هو الروبوت اجلراحي (الربوتات املتحركة)
ستمتلك القدرة على القيام باجلراحات
الدقيقة والتي حتتاج إلى دقة وإتقان أكثر مما تستطيعه األيدي
وأيضا هناك تصور بأن الروبوت سيكون قادرًا على القيام
البشرية
ً
بأغلب املهام الروتينية للمريض ،كما أن التطبيقات املستقبلية
األخرى تتضمن تنفيذ املعاجلات الدقيقة أو املعاجلات الثانوية في
اجلسم للقيام بوظائف طبية وجراحية ،واستخدام املتحسسات
البيولوجية التي باستطاعتها قراءة وحتويل اإلجابات للمتبدالت
الطبيعية والكيمائية بالنسبة للمرضى (ذوي األمراض املزمنة) .
وأيضا تنامي اإلنترنت وتطبيقات الصحة عن بعد جعلت العالج عن
ً
وأيضا سيوفر الفرصة لتطبيقات متزايدة للتعليم
بعد ذات مردود ً
عن بعد للطلبة ومجهزي الصحة واملرضى ومستهلكي الصحة،
وبحلول عام 2005م ،من احملتمل أن تتوفر املعلومات عن الصحة
واألمراض في شكل إلكتروني في املنزل وستكون تلك املعلومات
قابلة للتفاعل وتشمل الفيديو والصوت والصورة والنصوص
والرسم التخطيطي إلى جانب املعلومات العامة ،ويتم إيصال
هذه اخلدمة عبر جتميع للتلفزيون/الكمبيوتر/التليفون /وسيتضمن
بري ًدا إلكترون ًيا جملموعة أخبار حتى يتمكن املستخدمون من
االتصال ببعضهم البعض وستتوفر املعلومات الصحية على منط
تكنولوجيا األقراص احلديثة.

موقع الصحة
www.hmc.org.qa

اإلسالم والصحة النفسية

وقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم  :عجبا ألمر املؤمن إن أمره كله خري وليس
ذلك ألحد إال للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان ً
خريا له وإن أصابته ضراء
صرب فكان ً
خريا له .
 -4املرونة يف مواجهة الواقع :
وهي من أهم ماحيصن االنسان من القلق او االضطراب حني يتدبر قوله تعاىل :
ك َر ُه ْ
ك ْم َو َع َسى أن تحُ ب ْ
َ و َع َسى أن َت ْ
ُّوا َش ْي ًئا َو ُه َو َش ٌّر َّل ُ
وا َش ْي ًئا َو ُه َو َخيرْ ٌ َّل ُ
ك ْم
َ ِ
نت ْم َال َت ْع َل ُم َ
َوا َي ْع َل َُم َوأ ُ
ون . 
َ
للهّ ُ
 -5التفاؤل وعدم اليأس :
فاملؤمن متفائل دائما ال يتطرق اليأس اىل نفسه فقد قال تعاىل َ  :و َال َت ْيأ ُس ْ
وا ِمن
َ
َّر ْوح ا ِ إ َّن ُه َال َي ْيأ ُس ِمن َّر ْوح ا ِ إ َّال ْال َق ْو ُم ْال َ
كا ِف ُرون . 
ِ للهّ ًِ
ِ للهّ ِ
َ
دائما معهم  ,اذا سألوه فإنه قريب منهم وجييبهم اذا
ويطمئن اهلل املؤمنني بأنه
دعوه َ  :وإ َذا َسأ َل َك ِعب ِ َ نيِّ َ ِّ َ ٌ ُ ُ َ ْ َ َ َّ
اع ِإ َذا
َْ ِ
َادي ع ْ ف ِإن َي َّق ِريب أ ُِجيب دعوة الد ِ
س َتجي َب ْ
ُوا ِلي َو ْل ُي ْؤ ِم ُنوا بي ل َعل ُه ْم َي ْرش ُد َ
ون  . وهذه قمة
حيقق منهج االسالم أركان الصحة النفسية يف بناء َد َع ِ
ِ
ان فل َي ْ ِ
األمن النفسي لالنسان .
شخصية املسلم بتنمية هذه الصفات األساسية :
 -6توافق املسلم مع نفسه :
حيث انفرد االسالم بأن جعل سن التكليف هو سن البلوغ للمسلم
 -1قوة الصلة باهلل :
وهي أمر أساسي يف بناء املسلم يف املراحل األوىل من عمره حتى وهذه السن تأتي يف الغالب مبكرة عن سن الرشد االجتماعي
تكون حياته خالية من القلق واالضطرابات النفسية  ..وتتم الذي تقرره النظم الوضعية وبذلك يبدأ املسلم حياته العملية وهو
ً
ً
مناسبا من األسس النفسية السليمة اليت متكنه
رصيدا
تقوية الصلة باهلل بتنفيذ ماجاء يف وصية الرسول صلى اهلل حيمل
الم إني ُأ َع ِّل ُم َك َ
مات :من التحكم والسيطرة على نزعاته وغرائزه ومتنحه درجة عالية
عليه وسلم لعبداهلل بن عباس   :يا ُغ ُ
ك ِل ٍ
للهَّ
فاسأل من الرضا عن نفسه بفضل االميان والرتبية الدينية الصحيحة
اح َف ِظ اللهَّ تجَ ِ ْد ُه تجُ َ
ْ
اح َف ِظ ا يحَ ْ َف ْظ َك ْ ،
اه َك َ ،إذا َس ْأل َت
ِ
َ
َ
للهَّ
للهَّ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
ْ
َ
اج َت َم َع ْت اليت توقظ ضمريه وتقوي صلته باهلل .
ْ
فاست ِعن با ِ َ ,و ْ
اعل ْم أن األ َّمة ل ِو ْ
است َعنت ْ
ا َ ،وإذا ْ
َ
وك ب َش ْيء لمَ ْ َي ْن َف ُع َ
أنِ َي ْن َف ُع َ
وك إ َّال ب َش ْيء َق ْد َ
على ْ
ك َتب ُ
َه اللهَّ َل َك  -7توافق املسلم مع اآلخرين :
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ ُ
ْ ُ َ َ لمَ ْ ُ َ
َوإن ْ َ
يء قد احلياة بني املسلمني حياة تعاون على الرب والتقوى  ,والتسامح هو
اجت َمللهَّ ُعوا على أن َيض ُروك ِبش ْي ٍء َيض ُروك ِإال ِبش ٍ
ِِ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َّ
ك َتب ُ
الص ُحف  رواه الرتمذي الطريق الذي يزيد املودة بينهم ويبعد البغضاء  ،وكظم الغيظ
َه ا َعل ْيك ُ ،ر ِف َع ِت األق ُ
الم َو َجف ِت ُّ
ُ
اح َف ِظ والعفو عن الناس دليل على تقوى اهلل وقوة التوازن النفسي  ،قال
وقال :حديث حسن صحيح ويف رواية غري الرتمذي زيادة ْ 
للهَّ
الرخاء َي ْعر ْف َك يف ِّ
الش َّد ِة  ،تعاىل َ  :وال َت ْس َت ِوي الحْ َ َس َن ُة َوال َّ
الس ِّي َئ ُة ْاد َف ْع ِب َّالتيِ ِه َي أ ْح َس ُن َف ِإ َذا
ا تجَ ْد ُه َ
أمام َك َ ،ت َع َّر ْف إىل ا يف َّ
ِ
ِ
َ
َ
َّال ِذي َب ْي َن َك َو َب ْي َن ُه َع َد َاو ٌة َ
للهّ ُيصيب َ
أخ َ
يم َ  . و َما ُي َل َّق َ
كأ َّن ُه َو ِل ٌّي حمَ ِ ٌ
أصا َب َك لمَ ْ َي ُ
طأك لمَ ْ َي ُ
أن ما ْ
اع َل ْم َّ
اها ِإال
َو ْ
َك َ ،و َما َ
ك ْن
ك ْن ِل
ِ
َ
َ
َّ
ّ
ُ
َّ
ٍّ
َ
ُ
برَ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َّ
َّ
َّ
َ
َ
َّ
الصبرْ  ،وأن الف َر َج َم َع الك ْرب  ،وأن ال ِذين ص وا وما يلقاها ِإال ذو حظ ع ِظيم . 
ِل ُيخ ِطئك َو ْ
ِ
اعل ًْم أن الن ْص َر َم َع َّ ِ
املصدر  :شبكة احلصن للعلوم النفسية واالنسانية .
َم َع ُ
الع ْس ِر ُيسرا . 
 -2الثبات والتوازن االنفعالي :
االميان باهلل يشيع يف القلب الطمأنينة والثبات واالتزان ويقي
املسلم من عوامل القلق واخلوف واالضطراب.
َ
لحْ
َّ
ْ َْ
قال تعاىل ُ  :ي َثب ُ
ِّت ا َّال ِذ َ
اة
ين َآم ُنوا ِبالق ْو ِل الث ِاب ِت فيِ ا َي ِ
للهّ ُ
ُّ
اآلخ َر ِة . 
الد ْن َيا َو
ِ
فيِ
َ
َ
َ
َ
َ
ٌ
َ
ويقول تعاىل   :ف َمن تب َع ُه َد َ
اي فال َخ ْوف َعل ْي ِه ْم َوال ُه ْم
ِ
يحَ ْ َز ُن َ
ون . 
ُق ُلوب المُْ ْؤمن َ
ََ
ويقول تعاىل ُ  :ه َو َّال ِذي أ َ
نز َل َّ
ني
ِِ
الس ِ
ِ
كينة فيِ
َ
مي ًانا َّم َع ِإ َ
ِل َي ْز َد ُادوا ِإ َ
ميا ِن ِه ْم . 
 -3الصرب عند الشدائد:
يربي اإلسالم يف املؤمن روح الصرب عند البالء عندما يتذكر
ُ َ
َ ْ
ين ْالبَأ َساء َّ
الصابر َ
قوله تعاىل َ :
و َّ
ـئ َك
والض َّراء َو ِحني الب َْأ ِس أول ِ
َّ َ َ ُ َ ُ َ َِ ِ فيِلمُْ َّ ُ َْ
ـئك ُه ُم ا تقون .
ال ِذين َصدقوا وأول ِ

شبكة احلصن للعلوم النفسية واالنسانية
www.bafree.net

كيف جتعل التوتر متع
التوتر أو ضغوطات احلياة تلك الكلمات التي طاملا ارتبطت
في أذهاننا باملعاناة واأللم ،ولكن هل هذا االعتقاد صحيح؟
هل التوتر مصدر لأللم؟ وهل يعد التخلص من ضغوطات
احلياة شيئًا مفي ًدا؟ أم أن
تلك الضغوطات باب مفتوح من التحدي الذي هو مبثابة
وقود النجاح؟ ولهذا فقد اختلف الناس في اإلجابة عن
تلك األسئلة ،فبينما يرى البعض أنها مصدر لأللم،
كما جاء في دراسة قامت بها مؤسسة العلوم الدولية
بالواليات املتحدة عام 1977م ،وتوصلت إلى أن التوتر هو
أحد املشاكل الرئيسة التي تؤثر على حياتنا اليومية ،وأنه
ميكن أن يؤدي إلى القصور النفسي واجلسمي واالجتماعي،
كما أنه يتسبب في خسارة  10مليون دوالر سنويًّا ،تنفق
أسرة املستشفيات ،ونتيجة أيام تضيع بدون عمل.
على ِ
ولكن يرى البعض اآلخر أن احلياة تفتقد لذتها إن لم نكن
في جو من التوتر ،والذي يضيف مذا ًقا من التحدي إلى
حياتنا ،فكما يقول د .بيتر ج .هانسون( :التوتر ال يقتل
السعادة في حياتك ،فعلى العكس ،التوتر يساعد في
حتقيقها) ،وإليك دل ًيال على ذلك ،فبعض الناس ميارس
رياضات مثيرة للتوتر مثل املالكمة واملصارعة ،أو التزحلق
على اجلليد ،فتظنها أنت مصدر
إزعاج وتوتر ،لكنها متثل بالنسبة
إليهم ذروة املتعة في احلياة!
كالهما يضيرنا  .ونستطيع أن
نخلص من ذلك إلى تلك النتيجة
التي يصوغها لنا الدكتور
بيتر ج .هانسون فيقول عن
التوتر ( :إن القليل ج ًدا والكثير
ج ًدا منه ،كالهما يضيرنا)؛
فالتوتر الزائد عن احلد يضعف
تركيز الفرد ،وبالتالي يقلل من
إنتاجيته ،بينما القليل منه
أيضا ،فإن الشخص الذي
ضار ً
اعتاد أن يعمل بجد طوال حياته،
ثم يتقاعد بدون عمل ،فإنه
يشعر بفقد الثقة وعدم تقدير
الذات ،فيظهر آثار التوتر عليه

ة؟!
في شكل نوبات سريعة من الغضب ألتفه األسباب.
ولذا فعليك ـ عزيزي القارئ ـ بالتوتر احلميد ،الذي يخبرنا
عنه الدكتور عبد الكرمي بكار فيقول( :التوتر إذا زاد على
حد معني أربك املرء ،وشل فاعليته ،لكن إذا ظل في حدوده
ً
منشطا قويًّا للخيال ،إذا ُو ِّظ َ
ف في
الطبيعية فإنه يعد
العثور على بعض احللول ،أو ارتياد بعض اآلفاق اجلديدة).

منبع الداء
ولاً وقبل كل شيء دعنا ـ عزيزي القارئ ـ نقر قاعدة
هامة ،تلك القاعدة التي يخبرنا بها الدكتور وارين و.
داير بقوله( :ليس هناك توتر في العالم ،لكن هناك أناس
يفكرون في أشياء تدعو للقلق) ،ولكن ما هي تلك األشياء
التي تدفعنا إلى التوتر؟ واإلجابة على هذا السؤال هي
أنه هناك عدة أسباب رئيسة وراء التوتر ،من أهمها:
 .1الشعور بالعجز عن أداء أمر ما  :كعجز املرء عن حل
مشكلة ما  ،أو عدم القدرة على إمتام هدف أو إجناز عمل،
فكما يقول هيرودوت( :إن أكثر أنواع األلم مرارة عند املرء،
هو أن ميلك الكثير من املعرفة ،ولكنه ال ميلك القوة).
 .2اإلجهاد والعمل اإلضافي  :ويحدث التوتر نتيجة
اإلجهاد عندما يود الفرد إجناز أهداف كثيرة في وقت

ضيق ،أو حينما يفتقد القدرة على جدولة يومه بشكل
فعال ،حيث يسعى املرء إلى إجناز املهام في وقت أسرع
من الالزم ؛ مما قد يعرضه إلى ضغوطات ال يتحملها في
بعض األحيان  ،وفي أحيان أخرى قد يؤدي العمل بشكل
خاطئ؛ فيصاب باإلحباط  ،ويدفعه ذلك إلى التوتر .
 .3القلق املستمر من املستقبل  :وذلك داء العصر احلديث،
والذي انشغل فيه اإلنسان مبستقبله ،فما تعلم من
ماضيه ،وال انتفع بحاضره ؛ ألنه نسى بشارة رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم حني قال(( :من أصبح منكم آمنا ً في
سربه ،معافى في جسده ،عنده قوت يومه ،فكأمنا حيزت
له الدنيا بحذافيرها)) [رواه الترمذي ،وحسنه األلباني].
 .4أسلوب احلياة  :ونعني به ما يتعلق بحياة الفرد
من العادات الغذائية ،وعادات النوم ،ومدى اهتمامه أو
إهماله لصحته اجلسدية والنفسية ،وإذا نظرنا إلى
احلياة احلديثة ،فسترى كثيرًا من الناس يضع االهتمام
بصحته في ذيل قائمة األولويات؛ مما يؤدي إلى زيادة التوتر.
إشارات التحذير  .وللتوتر عالمات وأعراض كثيرة ،وهي لك
مبثابة إشارات حتذير من ذلك اخلطر الداهم ،ومن أهم تلك

اإلشارات ارتفاع صوت ضربات القلب ،واإلصابة املستمرة
بالصداع وبآالم الرأس ،واإلحساس الدائم باإلحباط ،والنسيان،
والغضب ألقل األسباب ،واألرق املزمن ،وحدوث مشاكل في
الرقبة والظهر ،وأما في الشهية للطعام فإما فقدانها
بشكل ملحوظ أو اإلفراط في الطعام الزائد عن احلد.

روشتة العالج
واسمح لنا ـ عزيزي القارئ ـ أن نصف لك روشتة
العالج لهذا املرض ،عسى اهلل أن يجعل فيها الشفاء
من التوتر والضغوطات الزائدة ،وهي كما يلي:
 .1حياة القلوب  :فاهلل عز وجل هو القائل{ :الَّ ِذي َن آ َ َمنُوا
وب}
وَت َْط َم ِئ ُّن ُقلُوبُ ُه ْم ب ِ ِذ ْكرِ اهلل أَلاَ ب ِ ِذ ْكرِ اهلل ت َْط َم ِئ ُّن الْ ُقلُ ُ
[الرعد]28 :؛ ألن في الذكر حياة القلب وتوفيق الرب عز
وجل ،فالنبي صلى اهلل عليه وسلم يقول(( :مثل الذي
يذكر ربه والذي ال يذكر مثل احلي وامليت)) [متفق عليه].
 .2تعلم من الطيور  :بأن تعيش حياتك كما يعيش الطير،
متا ًما كما أوضح لنا النبي صلى اهلل عليه

وسلم في احلديث حني قال(( :لو أنكم كنتم توكلون
على اهلل حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ،تغدو
خماصا وتروح بطان ًا)) [رواه الترمذي وصححه األلباني].
ً
  .3كن مثل األسكيمو  :سافر رجل إلى أالسكا للتعرف
على عادات سكان القطب الشمالي ،وبينما كان هناك قابل
واح ًدا من شعب األسكيمو ،فسأله( :كم عمرك؟) ،فقال
له( :تقري ًبا يوم واحد) ،فلم يفهم جوابه إال بعد أن تكلم مع
صديق له ،كان قد عاش في القطب الشمالي ملدة عشرين
عا ًما ،وألف كتابًا عن عادات األسكيمو ،فقال له( :يعتقد
األسكيمو أنهم ميوتون عندما ينامون بالليل ،ويعودون
للحياة عندما يستيقظون ،لذا فليس هناك من األسكيمو
من يزيد عمره عن يوم واحد ،فاحلياة في الدائرة القطبية
الشمالية قاسية ج ًدا ،والبقاء حيا ً يعد إجنازا ً مهماً ،مع ذلك
فإنك لن ترى أبدا ً إنسانا ً من األسكيمو يبدو قلقا ً أو متوتراً؛
لقد تع ّلموا مواجهة كل يوم على حدة  ،كل يوم بيومه).
 .4تخلص من تلك اخلرافة  :إنها خرافة عدم كفاية الوقت
إلجناز املهام ،مما يخلق ضغوطات وتوترات كبيرة ،وليكن شعارك
ما قاله إليان ألكني( :ليس هناك شيء يسمى نقص الوقت،
فنحن جمي ًعا منلك الوقت الكافي لنفعل كل ما نحتاج إلى
فعله) ،ولكن املشكلة في جدولة ذلك الوقت مبا يتيح لك
إجناز كل ما تريد دون اإلحساس بالضغوطات والتوترات ،متا ًما
كما يقول الدكتور إبراهيم الفقي( :إن نوعية حياتك تتحدد
بدرجة حكمتك في استغالل الوقت).
 .5توقع واستعد  :فإن أردت أن تقضي
على اإلحساس بالتوتر الزائد ،فتوقع
كل االحتماالت حتى أسوأها ،واستعد
ملواجهته بقوة وحسن تخطيط؛ فإن
ذلك االستعداد سيجعلك أكثر قوة،
وأعمق معرفة باملشاكل التي ستحدث؛
مما ميكنك من التخلص منها وجتاوزها.
  .6انظر إلى النجوم وتأمل  :مبعنى
أن تتخذ مثلاً أعلى ،وتخيل أنك ذلك
الشخص ،وسل نفسك لو كان هذا
الشخص مكاني  ،كيف كان سيتصرف؟
وكيف كان سيتخلص من املشكلة؟

نصائح غالية
وإليك ـ عزيزي القارئ ـ جملة من
النصائح الغالية من أجل التخلص من
تلك التوترات والضغوطات الزائدة عن
احلد ،ومن أهم تلك النصائح ما يلي:
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 .1تنفس بطريقة  8-2-4مبعنى أن تأخذ شهي ًقا ببطء وعد
حتى  ،4ثم احتفظ بن َفسك وعد  ،2ثم أخرج الزفير ببط
من الفم وعد حتى  ،8وقم بتكرير هذا التمرين  10مرات.
 .2ممارسة الرياضة ،كأن تقوم باملشي  ،أو القيام
ببعض التمرينات الرياضية في املنزل ،أو في صالة
األلعاب الرياضية ،وذلك ملدة نصف ساعة يوم ًيا.
    .3مارس هواية حتبها ،واجعل لها وقتًا كل يوم ،حتى ولو
لدقائق معدودات.
س عن مشاكلك وهمومك ،بأن تناقشها مع شخص تثق
 .4ن َ ِّف ْ
فيه وفي آرائه ،أو بأن تكتب حول املشكلة التي تصيبك بالتوتر ،
وأن تدون بعض األفكار حول كيفية التعامل مع تلك املشكلة.
 .5اجعل البيئة احمليطة بك تدفع عنك التوتر ،غ ِّير من شكل
غرفتك ،أو لون دهان حوائطها ،أو ب ِّدل من موضع األثاث فيها.
ً
قسطا
 .6احرص على تناول الغذاء الصحي املتوازن ،وخذ
كاف ًيا من النوم ،وقلل من املشروبات التي حتتوي على الكافيني،
مثل القهوة والشاي؛ فهي تزيد من التوتر على عكس ما
يعتقد الكثيرون  .وأخيرًا تذكر قول واين و .داير( :ليس في
مقدور أحد أن يوجد الغضب أو التوتر بداخلك؛ فإنك وحدك
املسئول عن ذلك من خالل الطريقة التي تسوس بها عاملك).

موقع مفكرة االسالم
www.islammemo.cc

حيدر العبيدي
إن األسس التي ينطلق منها الصوفية في طريقة
تعاملهم مع القرآن الكرمي وتناول آياته الكرمية تنسجم
مع ذائقتهم القلبية ومشاربهم الروحية املتأتية من
نقاء سرائرهم من شوائب األوزار وصفاء قلوبهم من
محبة األغيار  ،قد دفعتهم إلى وضع قراءة القرآن
وتدبر آياته في الصدارة من سلم أولوياتهم عند تأدية
الطاعات وإتيان القربات باعتباره دستور املسلمني والشارع
األوحد والعروة األوثق واخلارطة التي رسمها احلق جل وعال
إلنقاذ البشرية من جلج املعاصي واالبتالءات في سفن الطاعات
إلى بر النعيم األبدي  ،وهو اخليمة التي يستظل بها الهارب من
هجير الفنت  ،والبوصلة التي يستدل بها التائه في أروقة الضالل
 ،واملنجم الثر الذي يلجأ إليه املفتقر إلى جواهر احلكمة وكنوز
املوعظة احلسنة  ،وهو الكهف الذي يلوذ به اخلائف من سباع
النفوس األمارة والواحة التي ينهل منها الضامي إلى ري احلقيقة
والصواب  ،واملالذ الذي يقصده احلائر في زحمة األهواء املتبعة واآلراء
اخملتلفة  .إضافة إلى ما به من العبر والعظات  ،واحلكم البالغات من
سير األوائل في القرون الغابرة والسنني العابرة  ،والتي من شأنها
أن تصلح حال املسلمني
وتوحد صفوفهم وجتمع
كلمتهم وتضعهم أمام
صورة رائعة وشمس
ناصعة وتذكرهم بأمجاد
سلفهم الصالح وتشحذ
فيهم الهمم وترقى
بهم إلى القمم وتبعث
فيهم األمل وحتثهم على
العمل ملواجهة التحديات
التي يتعرض لها اإلسالم
واملسلمون  ،وملا له من دور
في إثارة مكامن العاطفة
والوجـدان في قلـوب

املسلمـني وإثـارة مشاعر احلـب والتـعظيم هلل رغبة برضاه
ونعيمه  ،ومشاعر اخلوف منه رهبة من سخطه وجحيمه .
إن السير وفق تعاليم القرآن ال يعني فقط اإلهتمام بحفظ
آياته ودراسة أحكامه الشرعية وضبط أحكام التجويد
وإتقان اللفظ واإلعتناء مبخارج احلروف  ،فقد نبه الصوفية إلى
مسألة هي من األهمية مبكان  ،وهي أن كالم اهلل عز وجل في
س ُنلْ ِقي َعلَ ْي َك َق ْوال ً ث َ ِقيالً } ثقيل مبا يحمله من األسرار
آية { إِن َّا َ
اجللية واألنوار العلية واحلكم الفريدة واآلراء السديدة والتي
لتنوء بحملها اجلبال الراسيات بل واألرض والسموات  ،وهو ما
ال ينبغي ألحد أن يحيط به علما ً وذوقا ً إال إذا ارتقى إلى مرتبة
اإلحسان  ،وهي أن تعبد اهلل كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه
يراك ..
لقد دأب مشايخ الصوفية في مجال التربية السلوكية والتهذيب
النفسي واألخالقي على وضع مناهج للعبادة يسير وفقها
بآذان
مريدوهم لكي يرتقوا إلى مصاف الرجال الذين يتمتعون
ٍ
واعية وألسن ٍة داعية ومسامع صاغية وقلوب باصرة تعي ما تقرأ
وتفهم ما يقال لكي يضعوه من حياتهم موضع التنفيذ ولكي
يجلوا من قلوبهم ظلمات اجلهل واملعاصي والكبر ألن كالم اهلل
يستدعي من املسلم أن يكون على استعداد روحي وقلبي لكي
يدرك مراميه البعيدة ومقاصده السنية...

من موسوعة الكسنزان فيما اصطلح عليه اهل التصوف والعرفان
السيد الشيخ محمد عبد الكرمي الكسنزان احلسيني

إن مشايخنا الكرام أشد الناس تعظيما ً لكالم اهلل عز وجل
ومتسكا ً بسنة نبيه األكرم (صلى اهلل تعالى عليه وسلم)  ،وهم
حريصون كل احلرص على جعل مريديهم يسيرون على خطى
الشريعة اإللهية والسنة النبوية  ،وأن يستلهموا من شخصية
الرسول األعظم في كل تفاصيل حياتهم وسلوكهم اليومي .
إن التذوق القلبي لكالم اهلل يستدعي املزيد من العبادات التي
تتمثل بالذكر الكثير وقيام الليل وكبح جماح النفس بالرياضات
الروحية من جوع وصمت وسهر وعزلة لكي حتصل الفائدة من
قراءة القرآن  ،ويتحقق الهدف املنشود والغاية املرجوة  ،ولنا في
السلف الصالح من العلماء الربانيني القدوة احلسنة واملثل
راق
األعلى حيث كان أحدهم يقرأ القرآن في ليلة واحدة  ،فأي تذوق ٍ
وتلق للفيوضات
واستنشاق لنسائم اللطف اإللهي واستشعار
ٍ
الربانية  ،وأي حترر من سجن املاديات ورق للنفس وارتقاء إلى عالم
الروح .
إن قوله تعالى (( :ال ميسه إال املطهرون )) يعني من ضمن ما يعني
 ،املطهرون من آفات النفس الباطنة وأمراض القلب املهلكة من
كبر وعجب ورياء – فضال عن طهارة الظاهر  -ألن هذه األمراض
هي حجب كثيفة حتجب القلب عن اإلحساس باخلشوع جلالل احلق
والشعور بقدسية الكالم  ،وألن القرآن كالم اهلل فإن من يقرأه
هو في احلقيقة يخاطب ربه لذلك فإن من يقرأ القرآن وهو مكبل
بآفات النفس والقلب فإنه يسيء األدب مع ربه كما أنه ال يؤمن
عليه من أن يجعل علمه بالقرآن مطية للوصول إلى أطماعه
الشخصية وإشباع غرائز النفس كما قال اإلمام الغزالي (رحمه
اهلل)((زيادة العلم في الرجل السوء كزيادة املاء في أصول احلنظل
كلما ازداد ريا ً ازداد مرارة))

السالكون طـريق احلـق مـن جعـلوا الـ
ً
إبليــس
قـرآن حصنـا يقيهم كيد
ِ
لم يكتفوا باألخـذ مـن علــم ظاهـره
وتدريـــس
مـن فقـه أحكـام جتوي ٍد
ِ
بـل آثـروا الـغـوص فـي قيعـان أبحـره
بلقيـس
فجنـوا جواهر فاقت ملك
ِ
بالقشـر لم يرضوا للـب الهــدى بـدال ً
تأســيس
وال أساسـا ً رأوا مـن غيـر
ِ
أهل احلقيقة هم في العلم قد رسخوا
تكــريــس
أذواقـهـم كرسوهـا أي
ِ
لم ينظـروا أحــرف القـرآن بـل نظـروا
تقـديـــس
ملن لـه منز ٌل فـي عيـن
ِ
لـذا مـن الظلـم هـم عـــدوا تـالوتـه
تـدنـيــس
قلـب خال مـن كل
بغير
ٍ
ِ
لــم يـقـرأوا آيــة إال وضــج لـهــــا
باألحاسيــس
عضـو
من هيبة كل
ِ
ٍ
أرأيــت ( قــوال ثـقيالً )فـي جـاللتـــه
قـــدوس
بقـلـب إلى أعتـاب
يرقى
ٍ
ِ
قد يرجى إطالق بني اجلدر ِ مـن حـبـسـا
محــبوس
بفـكر طلق
وليس يرجى
ِ
ٍ
أس العبـادة قلـبـا ً خـاشـعـا ً وجــدوا
ً
مرؤوس
للنفس يبقى رئيســـا غير
ِ
للقـلب قـل قـس إذا أفتـاك مجتهــ ٌد
وال تقل للنفس في فتوة قيـــسي
فالنفس تبغي قضاء الوطـر من مـتـع
مدسوس
واألمر بالسوء فيها شــر
ِ
ال تهتدي العيس لو لـم يهـ َد حاديـهـا
كالعيس
والقلب كاحلادي واألعضاء
ِ
كســل
خمـول عـد ذا
طائـع مـن
كم
ٍ
ٍ
ٍ
بقـديـس
عـــاص
ومــن ريـاء عـد
ٍ
ِ
عـلـي شـأن ســادتنـا
يا صـولة احلـق
ّ
وفـي بالدي رؤوس الفـتــنة دوسي
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يقول الشيخ جنم الدين الكبرى :
احلكمة في افتتاح اهلل بالباء عشرة
معان :
أحدها  :أن في األلف ترفعا ً وتكبرا ً وتطاوال ً  ،وفي
الباء انكسارا ً وتواضعا ً وتساقطا ً ...
وثانيها  :أن الباء مخصوصة باإللصاق بخالف أكثر
احلروف خصوصا ً األلف من حروف القطع .
وثالثها  :أن الباء مكسورة أبدا ً  ،فلما كانت فيها
كسرة وانكسار في الصورة واملعنى وجدت شرف
العندية من اهلل تعالى ...
ورابعها  :أن في الباء تساقطا ً وتكسرا ً في الظاهر
ولكن رفعة درجة وعلو همة في احلقيقة  ،وهي من
صفات الصديقني  ،وفي األلف ضدها  .أما رفعة
درجتها  :فبأنها أعطيت نقطة وليست لأللف
هذه الدرجة  .وأما علو الهمة  :فإنه ملا عرضت
عليها النقط ما قبلت إال واحدة ليكون حالها
كحال محب ال يقبل إال محبوبا ً واحدا ً .
وخامسها  :أن في الباء صدقا ً في طلب قربة احلق ،
ألنها ملا وجدت درجة حصول النقطة وضعتها حتت
قدمها وما تفاخرت بها  ،وال يناقضه اجليم والياء
ألن نقطهما في وضع احلروف ليست حتتهما بل
في وسطهما  ،وإمنا موضع النقط حتتهما عند

اتصالهما بحرف آخر لئال يشتبها باخلاء والتاء
بخالف الباء  ،فإن نقطتها موضوعة حتتها سواء
كانت مفردة أو متصلة بحرف آخر .
وسادسها  :أن األلف حرف علة بخالف الباء .
وسابعها  :أن الباء حرف تام متبوع في املعنى وإن
كان تابعا ً صورة من حيث أن موضعه بعد األلف
في وضع احلروف  :وذلك ألن األلف في لفظ الباء
يتبعه بخالف لفظ األلف  ،فإن الباء ال يتبعه
واملتبوع في املعنى أقوى .
وثامنها  :أن الباء حرف عامل ومتصرف في غيره
فظهر لها من هذا الوجه قدر وقدرة  ،فصلحت
لالبتداء بخالف األلف فإنه ليس بعامل .
وتاسعها  :أن الباء حرف كامل في صفات نفسه
بأنه لإللصاق  ،واالستعانة  ،واإلضافة  ،مكمل
لغيره  :بأن يخفض االسم التابع له ويجعله
مكسورا ً متصفا ً بصفات نفسه  ،وله علو وقدرة
في تكميل الغير بالتوحيد واإلرشاد  ،كما أشار
إليه سيدنا علي بقوله  ( :أنا النقطة حتت الباء ) .
فالباء له مرتبة اإلرشاد  ،والداللة على التوحيد .
وعاشرها  :أن الباء حرف شفوي تنفتح الشفة به
ما ال تنفتح بغيره من احلروف الشفوية  ،ولذلك
كان أول انفتاح فم الذرة اإلنسانية في عهد :
س ُت بِرَب ِّ ُكم ) بالباء في جواب بلى  .فلما كان
( أَلَ ْ
الباء أول حرف نطق به اإلنسان وفتح به فمه وكان
مخصوصا ً بهذه املعاني  :اقتضت احلكمة اإللهية
اختياره من سائر احلروف  ،فاختارها  ،ورفع قدرها
وأظهر برهانها  ،وجعلها مفتاح كتابه ومبدأ
كالمه وخطابه تعالى وتقدس .

األربعني حديثاً

الصوفية

احلديث االول

عن أنس بن مالك رضي اهلل تعاىل عنه قال خطبنا رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم على ناقته اجلدعاء فقال  ( :أيها
الناس كان املوت فيها أي يف الدنيا على غرينا كتب  ،وكان
احلق فيها على غرينا وجب  ،وكان الذين نشيع من األموات
سفر  ،عما قليل إلينا راجعون  ،نبوئهم أجداثهم ونأكل
تراثهم  ،كأنا خملدون بعدهم  ،قد نسينا كل واعظة  ،وأمنا
كل حائجة  ،طوبى ملن شغله عيبه عن عيوب الناس طوبى
ملن أنفق ماالً اكتسبه من غري معصية  ،وجالس أهل الفقه
واحلكمة  ،وخالط أهل الذلة واملسكنة  ،طوبى ملن ذلت
نفسه  ،وحسنت خليقته  ،وطابت سريرته  ،وعزل عن الناس
شره  ،طوبى ملن أنفق الفضل من ماله  ،وأمسك الفضل من
قوله  ،ووسعته السنة  ،ومل تستهوه البدعة ) .
مخطوطة دار اآلثار العامة برقم ( ) 38096

يتبع يف العدد القادم

واجعلنا
للمتقني إماماً
د .علي احلمادي

يروي اإلمام مسلم عن أنس بن مالك رضي اهلل
عنه قال :كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أحسن
الناس ،وكان أجود الناس ،وكان أشجع الناس ،ولقد فزع أهل املدينة
ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت ،فتلقاهم رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم راجعاً وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس ألبي
طلحة عرى في عنقه السيف وهو يقول  :لم تراعوا..لم تراعوا .
لقد سبق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أصحابه إلى مكان
الصوت ثم عاد ليطمئنهم ويهدىء من روعهم ويقول لهم  :لم
تراعوا ..لم تراعوا  .وهكذا يكون القدوات.
إن أزمة األمة في هذه األيام هي أزمة قدوات ..لقد ابتليت أمة اإلسالم
بأسماء ال مسميات لها ،وبألقاب تفتقر إلى مضمون .لذا كثر
املتكلمون وقل املؤثرون ،ونمُ قت العبارات ُ
وشوهت احلقائق.
وما أجمل ما نقله املاوردي عن علي بن أبي طالب حيث قال  :إمنا
زهد الناس في طلب العلم ملا يرون من قلة انتفاع من علم مبا علم،
وكان يقال :خير من القول فاعله ،وخير من الصواب قائله ،وخير من
العلم حامله  .
ً
ثم تبعه مالك بن دينار فأطلق صيحته املدوية قائال  :إن العالم
إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما تزل القطرة عن
الصفا  .
إن احلقيقة التي ينبغي أن يدركها الدعاة وأفراد الدعوة اإلسالمية
هي أنهم مبجرد التزامهم باإلسالم ومطالبتهم بتحكيمه واعتباره
منهج حياة ،أقول :مبجرد هذا االلتزام فإن الناس ينظرون إليهم نظرة
دقيقة ويضعونهم حتت رقابة مجهرية .فرب عمل يقوم به املسلم
امللتزم ال يلقي له باالً هو في حساب عامة الناس من الكبائر ألنهم
يعدونه قدوة لهم.
ومن ثم فإن حياة الداعية وسلوكه وطبيعة تصرفاته واهتماماته
ليست مالكاً له وحده ،فهو ليس حرا ً يفعل ما يشاء ،ويدع ما
يشاء ،بل ينبغي أن يزن كل حركة وكل سكنة وأن يدرك تأثيرها
على الناس.
لذا قال أحد السلف   :كنا نخوض ونلعب فلما وجدنا أنه يُقتدى
بنا أمسكنا  .
ودخل املروزي على اإلمام أحمد بن حنبل فقال له   :يا أستاذ  ،قال اهلل
تعالى   :وال تقتلوا أنفسكم  فقال اإلمام أحمد :يا مروزي أخرج،
انظر أي شيء ترى ،قال املروزي :فخرجت إلى رحبة دار اخلليفة فرأيت
خلقاً من الناس ال يحصي عددهم إال اهلل ،والصحف في أيديهم
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واألقالم واحملابر في أذرعتهم.
فقال لهم املروزي :أي شيء
تعملون؟ قالوا :ننظر ما يقول أحمد
فنكتبه ،قال املروزي :مكانكم ،فدخل
إلى أحمد بن حنبل فقال له :رأيت قوماً
بأيديهم الصحف واألقالم ينتظرن ما
تقول فيكتبونه ..فقال أحمد :يا مروزي أضل
هؤالء كلهم؟ أقتل نفسي وال أضل هؤالء  .
إننا بحاحة أن ننتبه إلى القدوات ،وأن نعتني بهم عناية خاصة،
بل أن يكون من بني كل مجموعة من الدعاة فئة أو ثلة من القدوات
كي يقوموا بدور املرشد واملوجه واملشجع إلخوانهم الدعاة،
فتكون للدعوة اإلسالمية قدوات تربوية ،وأخرى دعوية ،وثالثة
إميانية ،ورابعة اجتماعية..الخ.
بقي أن نقول :إن مسئولية إيجاد هؤالء القدوات هي مسئولية
مشتركة بني الدعوة والفرد ..فالدعوة اإلسالمية ينبغي أن تقوم
بانتقاء القدوات وتطويرهم وتوجيههم وحتفيزهم واالهتمام بهم
وتوفير ما يحتاجه القدوة من علم ومعرفة ،هذا باإلضافة إلى
توفير األدوات والوسائل التي تعني القدوة كي يحافظ على ورعه
وتقواه واتصاله باهلل تعالى.
ً
وفي اجلانب اآلخر فإن الفرد يتحمل جز ًء كبيرا من املسئولية،
فمن غير املقبول للقدوة أن يبقى عاجزا ً ال هم له إال فتح فمه
لي َّ
ُلقمْ مستلزمات القدوة تلقيماً ،فإن ذلك من الصعوبة مبكان
على الدعوة اإلسالمية .ومن هنا ال بد للقدوة ( أو من يراد له أن
يكون قدوة ) أن يبادر بنفسه فيطور قدراته وينمي معارفه ويعتني
بإميانه وقلبه.
إن أصحاب الهمم العالية تأبى نفوسهم أن يكونوا همالً ال
تأثير لهم ،ولذا كان من دعاء املؤمنني   :واجعلنا للمتقني
إماماً ( الفرقان :اآلية  .)74يقول قتادة معلقاً على هذه اآلية  :أي
قادة في اخلير ودعاة هدى يؤمت بنا في اخلير  .
إنه مضمار سباق فرحم اهلل عبدا ً شمر فسابق فسبق ،وجزى
اهلل خيرا ً من قاد نفسه فألزمها سبيل اجلد واالجتهاد ،إذ ال مكان
اليوم للضعفاء.
وتذكر قول الشاعر إذ يقول:
فالسابقون مضوا وما خدعوا ال َورَى
هــــات ألنهـم أمــــنا ُء
بال ُّت َّر
ِ
والالحقون مضوا على أهوائـــــهم
ْ
َ
فعــــلت بنا األهواء
أرأيت ما
بدع بها جمعـوا من األمـــوال مـــا
ُ
الهباء هبا ُء
ومجموع
جمعوا
ِ
في ذمــــة ُ
لــــماء هذا كـــــله
الع
ِ
إن كان فيمــــا بيننا علمــا ُء

ً
من ترك شيئا هلل عوضه اهلل

خيـــراً

الشيخ حممد احلمد
رئيس اللجنة العلمية جبمعية احياء
الرتاث االسالمي  -الكويت

ً
مناذج ألمور من تركها هلل ّ
خريا
عوضه اهلل
منها:
 - 1من ترك مسألة الناس ،ورجاءهم ،وإراقة ماء
الوجه أمامهم ،وعلق رجاءه باهلل دون سواه
ً
ّ
خريا مما ترك  ،فرزقه حرية القلب،
عوضه
وعزة النفس ،واالستغناء عن اخللق { ومن

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره  ،ونعوذ
باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا  ،من يهده اهلل
فال مضل له  ،ومن يضلل فال هادي له  ،وأشهد أن ال
ً
حممدا عبده
إله إال اهلل وحده ال شريك له  ،وأشهد أن
ً
ً
ورسوله  ،صلى اهلل عليه وآله وسلم تسليما كثريا .أما
بعد...
سلطانا على النفوس  ،واستيالء ومتكناً
ً
فإن للشهوات
يف القلوب  ،فرتكها عزيز  ،واخلالص منها عسري ،
ولكن من اتقى اهلل كفاه  ،ومن استعان به أعانهَ :و َمن
َ َّ ْ َ هَّ
الل َف ُه َو َح ْس ُب ُه وإمنا جيد املشقة يف ترك
َيت َوكل َعلى ِ
املألوفات والعوائد من تركها لغري اهلل  ،أما من تركها
ً
خملصا هلل فإنه ال جيد يف تركها مشقة إال أول وهلة؛
ُلي َ
متحن أصادق يف تركها أم كاذب  ،فإن صرب على
ً
قليال استحالت لذة  ،وكلما ازدادت الغربة
تلك املشقة
يف احملرم  ،وتاقت النفس إىل فعله  ،وكثرت الدواعي
للوقوع فيه ُ
ُ
األجر يف تركه  ،وتضاعفت املثوبة
عظم
يف جماهدة النفس على اخلالص منه .
وال ينايف التقوى ُ
ميل اإلنسان بطبعه إىل الشهوات ،
إذا كان ال يغشاها  ،وجياهد نفسه على بغضها  ،بل
إن ذلك من اجلهاد ومن صميم التقوى  ،ثم إن من ترك
ً
ً
شيئا ّ
خريا منه  ،والعوض من اهلل أنواع
عوضه اهلل
هلل
ّ
ُ
خمتلفة  ،وأجل ما ُي ّ
ُ
األنس باهلل  ،وحمبته
عوض به :
وطمأنينة القلب بذكره  ،وقوته  ،ونشاطه  ،ورضاه
عن ربه تبارك وتعاىل  ،مع ما يلقاه من جزاء يف هذه
الدنيا  ،ومع ما ينتظره من اجلزاء األوفى يف العقبى .

يتصرب يصربه اهلل ومن يستعفف يعفه
اهلل } .
ّ
 - 2ومن ترك االعرتاض على قدر اهلل ،فسلم لربه
يف مجيع أمره رزقه اهلل الرضا واليقني ،وأراه من

حسن العاقبة ما ال خيطر له ببال .
 - 3ومن ترك الذهاب للعرافني والسحرة رزقه اهلل
الصرب  ،وصدق التوكل ،وتحَ َ ُق َق التوحيد .
 - 4ومن ترك التكالب على الدنيا مجع اهلل له
أمره  ،وجعل غناه يف قلبه ،وأتته الدنيا وهي
راغمة .
 - 5ومن ترك اخلوف من غري اهلل  ،وأفرد اهلل وحده
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باخلوف َس َ
لم من األوهام  ،وأ ّمنه اهلل من كل شيء  ،فصارت
ً
ً
خماوفه ً
وسالما .
وبردا
أمنا
 - 6من ترك الكذب  ،ولزم الصدق فيما يأتي ويذر ُهدي إىل
ً
صديقا  ،ورزق لسان صدق بني الناس ،
الرب  ،وكان عند اهلل

ً
ً
ً
ً
كثريا.
كثريا ،فخسر
كثريا  ،فنام
كثريا شرب
من أكل
 - 18ومن ترك املماطلة يف َّ
الدين أعانه اهلل ،وسدد عنه بل كان
ً
حقا على اهلل عونه .
 - 19ومن ترك الغضب حفظ على نفسه عزتها وكرامتها ،

ّ
فسودوه ،وأكرموه  ،وأصاغوا السمع لقوله .
 - 7ومن ترك املراء وإن كان محُ ً
قا ُضمن له بيت يف ربض اجلنة ،

الكاظمني الغيظ .

وسلم من شر اللجاج واخلصومة  ،وحافظ على صفاء قلبه  ،وأمن

جاء رجل إىل النيب  فقال  :يا رسول اهلل أوصين !

من كشف عيوبه .

قال  { :ال تغضب } [ رواه البخاري ] .

 - 8ومن ترك الغش يف البيع والشراء زادت ثقة الناس به  ،وكثر

قال املاوردي رمحه اهلل ( :فينبغي لذي اللب السوي واحلزم القوي
ّ
فيصدها  ،ويقابل دواعي شره
أن يتلقى قوة الغضب حبلمه
حبزمه فريدها ؛ ليحظى ّ
بأجل اخلرية ،ويسعد حبميد العاقبة ).

إقباهلم على سلعته .
 - 9ومن ترك الربا  ،وكسب اخلبيث بارك اهلل يف رزقه  ،وفتح له
أبواب اخلريات والربكات .

ً
 - 10ومن ترك النظر إىل احملرم ّ
ونورا
عوضه اهلل فراسة صادقة ،
وجال ًء  ،ولذة جيدها يف قلبه .
 - 11ومن ترك البخل  ،وآثر التكرم والسخاء أحبه الناس  ،واقرتب
من اهلل ومن اجلنة  ،وسلم من اهلم والغم وضيق الصدر  ،وترقى
ُ
يف مدارج الكمال ومراتب الفضيلة َو َمن ُي َ
وق ُش َّح َن ْف ِس ِه َفأ ْو َل ِئ َك
ُه ُم المُْ ْف ِل ُح َ
ون .
 - 12ومن ترك الكرب َ ،
ول َ
زم التواضع كمل سؤدده  ،وعال قدره

ونأى بها عن ذل االعتذار ومغبة الندم  ،ودخل يف زمرة املتقني

ً
ً
غضبا
يوما
وعن أبي عبلة قال  :غضب عمر بن عبدالعزيز
ُ
ً
وج ّرد ُ ،
شديدا على رجل  ،فأمر به  ،فأحضر ُ
وش ّد يف احلبال

وجيء بالسياط ،فقال :خلو سبيله ؛ أما إني لوال أن أكون
ً
غضبانا لسؤتك  ،ثم تال قوله تعاىل  (:والكاظمني الغيظ ).
 - 20ومن ترك الوقيعة يف أعراض الناس والتعرض لعيوبهم
ومغامزهم ُع ّوض بالسالمة من ّ
شرهم  ،ورزق التبصر يف نفسه .
قال األحنف بن قيس رضي اهلل عنه ( :من أسرع إىل الناس فيما
يكرهون قالوا فيه ما ال يعلمون ) .

وتناهى فضله  ،قال فيما رواه مسلم يف الصحيح  { :ومن تواضع

ّ
والتعرض للعيوب فتتخذ
وقالت أعرابية توصي ولدها ( :إياك
ً
غرضا  ،وخليق أال يثبت الغرض على كثرة السهام وقلما

 - 13ومن ترك املنام ودفأه ولذته  ،وقام يصلي هلل عز وجل عوضه
ً
ً
اهلل ً
وأنسا.
ونشاطا ،
فرحا ،

قال الشافعي رمحه اهلل:

هلل رفعه }.

 - 14ومن ترك التدخني ،وكافة املسكرات واملخدرات أعانه
اهلل وأمده بألطاف من عنده  ،وعوضه صحة وسعادة حقيقية ،
ال تلك السعادة الوهمية العابرة.
 - 15ومن ترك اإلنتقام والتشفي مع قدرته على ذلك ،عوضه اهلل
ً
ً
وفرحا يف القلب؛ ففي العفو من الطمأنينة
انشراحا يف الصدر،
والسكينة واحلالوة وشرف النفس ،وعزها  ،وترفعها ما ليس
شيء منه يف املقابلة واالنتقام .
ً
ً
قال فيما رواه مسلم  { :وما زاد اهلل عبدا بعفو إال عزا }.
 - 16ومن ترك صحبة السوء اليت يظن أن بها منتهى أنسه  ،وغاية
ً
ً
أبرارا  ،جيد عندهم املتعة والفائدة
أصحابا
سروره عوضه اهلل
وينال من جراء مصاحبتهم ومعاشرتهم خريي الدنيا واآلخرة .
 - 17ومن ترك كثرة الطعام سلم من البطنة  ،وسائر األمراض ألن
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ً
غرضا حتى يهي ما اشتد من قوته ) .
اعتورت السهام
مؤمنا ً
ً
ورعا
املـــرء إن كـان

أشغله عن عيوب الورى ورعه
كما السقيم العليل أشغله
عن وجــع الناس كلهم وجعه
 - 21ومن ترك جماراة السفهاء  ،وأعرض عن اجلاهلني محى
عرضه  ،وأراح نفسه ،وسلم من مساع ما يؤذيه ُ خ ِذ ْال َع ْف َو َوأ ُم ْر
ْ
ض َعن الجْ َ اهل َ
ب ْال ُع ْر ِف َوأ ْعر ْ
ني [ األعراف.]199:
ِِ
ِ
َ ِ
ِ
 - 22ومن ترك احلسد سلم من أضراره املتنوعة ؛ فاحلسد داء
عضال  ،وسم قاتل ومسلك شائن ،وخلق لئيم  ،ومن لؤم احلسد
أنه موكل باألدنى فاألدنى من األقارب ،واألكفاء  ،واخللطاء ،
واملعارف  ،واإلخوان .

قال بعض احلكماء  ( :ما رأيت ً
ظاملا أشبه مبظلوم من احلسود

م ْث َق َ
ال َذ َّر ٍة َش ّر ًا َي َر ُه [ الزلزلة.]8،7:
ِ
ً
ً
مثال على من ترك شيئا هلل عوضه اهلل خريا منه:

 - 23ومن سلم من سوء الظن بالناس سلم من تشوش القلب واشتغال

ً
ً
شيئا هلل َّ
مثاال ّ
عوضه اهلل
جلي ًا ،يبني لك أن من ترك
وإذا أردت
ً
خريا منه فانظر إىل قصة يوسف عليه السالم مع امرأة العزيز ،

نفس دائم ،وهم الزم  ،وقلب هائم ) .
الفكر ،فإساءة الظن تفسد املودة  ،وجتلب اهلم والكدر  ،وهلذا
حذرنا اهلل عز وجل منها فقالَ  :يا أ ُّي َها َّال ِذ َ
ين َآم ُنوا ْ
اج َت ِنبُوا
َ
كث ً
ض َّ
ريا ِّم َن َّ
الظ ِّن إ َّن َب ْع َ
الظ ِّن [ احلجرات  ]12 :وقال : 
َ ِ
ِ
 إياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث  [ رواه البخاري

فلقد راودته عن نفسه فاستعصم  ،مع ما اجتمع له من دواعي
املعصية  ،فلقد اجتمع ليوسف ما مل جيتمع لغريه  ،وما لو اجتمع
كله أو بعضه لغريه لرمبا أجاب الداعي  ،بل إن من الناس من

ومسلم ] .
َ
َّ
 - 24ومن اطرح الدعة والكسل  ،وأقبل على اجلد والعمل َعلت

ذلك باخلسران املبني  ،يف الدنيا واآلخرة  ،إن مل يتداركه اهلل

همته ،وبورك له يف وقته ،فنال اخلري الكثري يف الزمن اليسري .

برمحته .

ومن هجر اللذات نال املنى ومن  ...أكب على اللذات عض على

أما يوسف عليه السالم فقد اجتمع له من دواعي الزنا ما يلي :
 - 1أنه كان ً
شابا  ،وداعية الشباب إىل الزنا قوية .

 - 25ومن ترك طلب الشهرة وحب الظهور رفع اهلل ذكره  ،ونشر
فضله ،وأتته الشهرة تجُ َ ّرر أذياهلا.

 - 26ومن ترك العقوق  ،فكان ّ
بر ًا بوالديه رضـي اهلل عنه ،

 - 2أنه كان ً
عزبا  ،وليس له ما يعوضه ويرد شهوته .
ً
غريبا  ،والغريب ال يستحيي يف بلد غربته مما
 - 3أنه كان

ورزقه اهلل األوالد األبرار وأدخله اجلنة يف اآلخرة.

يستحيي منه بني أصحابه ومعارفه .
ً
مملوكا ،فقد اشترُ ي بثمن خبس دراهم معدودة ،
 - 4أنه كان

 - 27ومن ترك قطيعة أرحامه ،فواصلهم ،وتودد إليهم  ،واتقى اهلل
فيهن ؛ بسط اهلل له يف رزقهَ ،
ون َسأ له يف أثره  ،وال يزال معه ظهري
َ
من اهلل ما دام على تلك الصلة .

واململوك ليس ُ
وازعه كوازع احلر .

اليد .

يذهب ملواقع الفنت بنفسه  ،ويسعى حلتفه بظلفه  ،ثم يبوء بعد

 - 5أن املرأة كانت مجيلة .
 - 6أن املرأة ذات منصب عال .

َّ
وجترع غصص
 -28ومن ترك العشق  ،وقطع أسبابه اليت متده ،
اهلجر ونار البعاد يف بداية أمره ،وأقبل على اهلل بكليته ُرزقَ
ِ
َ
السلو وعزة النفس ،وسلم من اللوعة والذلة واألسر ،و ُملئ
ً
ً
وحمبة هلل عز وجل تلك احملبة اليت تلم شعث القلب
حرية
قلبه

 - 10أنها أغلقت األبواب .

ُّ
وتسد خلته  ،وتشبع جوعته ،وتغنيه من فقره ؛ فالقلب ال يسر

 - 11أنها هي اليت دعته إىل نفسها .

وال يفلح  ،وال يطيب وال يسكن ،وال يطمئن إال بعبادة ِّ
ربه،

 - 12أنها حرصت على ذلك أشد احلرص .

وحبِّه ،واإلنابة إليه .
ْ
 -29ومن ترك العبوس والتقطيب  ،واتصف بالبشر والطالقة ؛
ورقت حواشيه  ،وكثر حمبوه َّ ،
النت عريكته َّ ،
وقل شانؤوه .

 - 13أنها توعدته إن مل يفعل بالصغار .
ً
ً
واختيارا ملا عند اهلل  ،فنال السعادة
إيثارا
ومع هذه الدواعي صرب
والعز يف الدنيا ،وإن له للجنة يف العقبى ،فلقد أصبح السيد ،

قال ُّ { : 
تبسمك يف وجه أخيك صدقة } [أخرجه الرتمذي وقال:

وأصبحت امرأة العزيز فيما بعد كاململوكة عنده  ،وقد ورد

حديث حسن غريب].

أنها قالت ( :سبحان من صري امللوك بذلك املعصية مماليك  ،ومن
ً
ملوكا ).
جعل املماليك بعز الطاعة

الب ْشر ُم َؤ ِّن ٌ
س للعقول ،ومن دواعي
قال ابن عقيل احلنبليِ ( :
القبول ،والعبوس ضده ).
ً
ً
وباجلملة فمن ترك شيئا هلل عوضه اهلل خريا منه  .فاجلزاء من

جنس العمل َ ف َم ْن َي ْع َم ْل م ْث َق َ
ال َذ َّر ٍة َخيرْ ًا َي َر ُه (َ )7و َم ْن َي ْع َم ْل
ِ

 - 7أنها سيدته .
 - 8غياب الرقيب .
 - 9أنها قد تهيأت له .

فحري بالعاقل احلازم ،أن يتبصر يف األمور ،وينظر يف العواقب ،
وأال يؤثر اللذة احلاضرة الفانية على اللذة اآلجلة الباقية .
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احتفالية الذكرى  1484لظهور نور اهلل األسنى
سيد الكائنات وفخرها سيدنا حممد

احتفلت الطريقة العلية القادرية الكسنزانية بجميع تكاياها في العالم احتفاال مهيباً مباركاً في يوم
واحد ووقت واحد مبرور  1484عاماً على ظهور النور احملمدي ( صلى اهلل تعالى عليه وسلم ) الذي أرسله اهلل
ً
رحمة للعاملني بشيرا ً ونذيراً وداعياً إليه بإذنه وسراجاً منيرا ً  ،ألقيت فيه اخلطب والكلمات  ،وأنشد
تعالى
املادحون مدائحهم التي تتغنى بأوصافه العظيمة وأخالقه الكرمية وسيرته العطرة التي هي أسوة حسنة
لكل مؤمن ومؤمنة  .ومن ثم قام احملتفلون متوجهني إلى القبلة رافعني أكف الضراعة متوسلني بجاهه
العظيم أن ينعم اهلل تعالى على العالم بالهداية والسالم واألمن واإلسالم .

مراسم احتفالية الطريقة العلية القادرية
الكسنزانية يف بغداد

96

دد ا
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مراسم احتفالية الطريقة العلية القادرية
الكسنزانية يف بغداد  /الصليخ
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العدد الع
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لعدد ال
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مراسم احتفالية الطريقة العلية القادرية
الكسنزانية يف السليمانية

دد ا

د د ال ع

لعدد ال

دد ا
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مراسم احتفالية الطريقة العلية القادرية
الكسنزانية يف نينوى
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مراسم احتفالية الطريقة العلية القادرية
الكسنزانية يف دهوك

دد ا

د د ال ع

لعدد ال

دد ا
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مراسم احتفالية الطريقة العلية القادرية
الكسنزانية يف كركوك
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مراسم احتفالية الطريقة العلية القادرية
الكسنزانية يف نينوى  /تلعفر

دد ا

د د ال ع

لعدد ال

دد ا
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ملف

عدد

مراسم احتفالية الطريقة العلية القادرية
الكسنزانية يف البصرة
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مراسم احتفالية الطريقة العلية القادرية
الكسنزانية يف بابل

دد ا

د د ال ع

لعدد ال

دد ا
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مراسم احتفالية الطريقة العلية القادرية
الكسنزانية يف دياىل وصالح الدين
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مراسم احتفالية الطريقة العلية القادرية
الكسنزانية يف االنبار

دد ا

د د ال ع

لعدد ال

دد ا

107

العدد الع

ملف

عدد

مراسم احتفالية الطريقة العلية القادرية
الكسنزانية يف االنبار  /زنكورة
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مراسم احتفالية الطريقة العلية القادرية
الكسنزانية يف اململكة االردنية اهلامشية

دد ا

د د ال ع

لعدد ال

دد ا
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مراسم احتفالية الطريقة العلية القادرية
الكسنزانية يف دولة االمارات العربية
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مراسم احتفالية الطريقة العلية القادرية
الكسنزانية يف مجهورية السودان

دد ا

د د ال ع

لعدد ال

دد ا
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العدد الع
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عدد

مراسم احتفالية الطريقة العلية القادرية
الكسنزانية يف اهلند

العدد

السيد الشيخ الغوث
السلطان حسني الكسنـزان 
هو السيد الشيخ حسني ابن السيد الشيخ عبد القادر ابن السيد
الشيخ عبد الكرمي الشاه الكسنـزان .
ولد السيد الشيخ السلطان حسني الكسنـزان  عام (  1306هـ )
املوافق (  1885م ) في قرية ( كربجنة ) وتربى تربي ًة دينية حيث درس
القرآن الكرمي وعلوم الفقه  ،وكان شابا ً مجاهدا ً قوي العزم عالي
الهمة اشتهر برد املظالم إلى أهلها ومناصرة الضعيف .
كان الشيخ السلطان حسني الكسنـزان  كثير الشغف باجلبال
والتنقل فيها حتى لقب ( بسلطان اجلبال )  ،وكان كثير الزهد
والتعبد حتى أنه كان في صوم دائم في فترة السنوات األخيرة من
حياته  ،وكان سخيا ً كثير العطاء ينفق كل موارده على الفقراء
واأليتام واألرامل  ،وذات مرة سألته أرملة شيئا ً من املال أليتامها
ولم يكن ميلك شيئا ً في وقتها فخلع أسنانه الذهبية وأعطاها
لألرملة كي تبيعها وتنفق ثمنها على أيتامها .
وكان يذهب للتعبد في اجلبال بعد منتصف الليل ويرقد بني
الشوك حتى الصباح ترويضا ً لنفسه  ،وقد خصص من ماله اخلاص
مخصصات مالية شهرية لعدة عوائل من الفقراء واأليتام مع أنه
ال يأكل سوى خبز الشعير واحلنظل .

اشترك الشيخ السلطان حسني في عدة معارك ضد اجليش
الروسي في احلرب العاملية األولى والذي كان يهاجم عن طريق
إيران كما اشترك في عدة معارك ضد اجليش البريطاني في شمال
العراق أيام االحتالل وأسر بنفسه في إحدى املعارك ثمانني جنديا ً
مع ضابطني وقتل الكثيرين منهم  ،إذ كانت ضربة موجعة وجهها
للجيش البريطاني .
أرسلت بريطانيا على أثرها قوة مؤلفة من عشرين ألف مقاتل
لقتال والده السيد الشيخ عبد القادر الكسنـزان  وأسرته
وإبعادهم إلى خارج العراق .
أسس السيد الشيخ السلطان حسني  مدرسة دينية في قرية

ني على نفقته مدرسني دينيني وتالمذة يدرسون
( كربجنة ) وع ّ
فيها احلديث الشريف والنحو والفقه وسائر العلوم الدينية ،
حيث يتخرج في هذه املدرسة سنويا ً علماء متخصصون في شتى
العلوم .
وللشيخ كرامات عديدة وأعمال خارقة كثيرة شهدها أناس كثيرون
منها :
• أمر الشيخ أحد ُمريديه املسمى ( عزيز ) بالذهاب إلى املوصل
من أجل اإلرشاد ولكن هذا املُريد الفقير حتدث في قلبه مع حضرة
الشيخ حسني يتعذر بحاله وضعفه وعدم معرفته باللغة العربية
وال الطريق إلى املوصل ومع ذلك جاء التكليف بالذهاب بصحبة
ُمري ٍد ٱخر معه وكان أعرجا وأضعف منه  ،مما زاد األمر تعقيدا ً وحرجا ً
عليه  ،لم يكن السفر في ذلك الوقت ميسور الوسائط وال الطرق
معبدة وإمنا سيرا ً على األقدام أو ركوبا ً على الدواب  ،ولكنهما
وصال إلى املوصل بسهولة ويسر  ،وهكذا أمر اهلل ملن أراد أن يسير
فقير في دار خربة
رجل
طريق اإلرشاد وأخيرا ً استقر بهم املقام مع ٍ
ٍ
وكان جار ذلك الفقير من النصارى فيهم امرأة عجوز مصابة مبرض
ألزمها الفراش ألكثر من عشر سنوات .
وملا علموا بقدوم هذين املُريدين سأالهما الدعاء لشفاء مريضتهم
وأن يدفعوا لهما خمسني ليرة ذهبية  ،فقاال لهم  :إمنا أعمالنا
لوجه اهلل تعالى وال نريد جزا ًء وال شكورا ً  ،وحال جلب العجوز
ضربها اخلليفة بالعصا طالبا ً املدد من حضرة الشيخ حسني 
فقامت في احلال بإذن اهلل مشافاة .
وقد جنحا مبهمة اإلرشاد جناحا ً منقطع النظير حتى ذاع صيتهما
في كل مكان وكل ذلك كان بهمة أستاذهما السيد الشيخ
حسني الكسنزان .
•وكانكثيرمنالناسيسمعونصوتاجلنحولهوهميذكروناهللسمعا ً

واضحا ً  ،وملا سئل عنها  قال  :إنهم من اجلن املسلمني املتصوفني .
• ومن كراماته أيضا ً ما حدث لرجل من أهالي إسطنبول في تركيا
بداء لم تنفع معه مراجعة األطباء في أكثر
حيث كان مريضا ً ٍ
العواصم األوربية .
وفي ذات ليلة جاءه رجل في الرؤيا يقول تعال إلى ( كربجنة ) في
العراق وعندما تدخل في طريقتنا ستشفى  ،وعندما استيقظ
من نومه قرر أن يشد رحاله وجاء إلى ( كربجنة )  ،فلما وصل
إليها ورأى حضرة السيد الشيخ جالسا ً مع ُمريديه انكب على
يده يقب ّلها قائالً :
أنت الذي ناديتني فجئت  ،فقال له الشيخ  :لقد آن لك أن تأخذ
البيعة ( الطريقة ) وتدخل اخللوة أربعني يوما ً  ،فيستجيب الرجل
لكالم الشيخ ولم متض فترة طويلة حتى متاثل للشفاء .
• كان محمد خان سليمان من رؤساء عشيرة اجلاف وكان ال يؤدي
فريضة الزكاة من ماله واحلج املفروض عليه فجاء لزيارة الشيخ
في كربجنة فأعطى خمس ليرات ملفوفة بخرقة ألحد مريدي
الشيخ السلطان حسني هدية للتكية  ،فلما وضعها أمام حضرة
الشيخ قال له  :أعدها إلى محمد خان سليمان وقل له  :إن التكية
ال تقبل املال احلرام فليؤدِ زكاته وحجه ثم يقدم ما يشاء للتكية .
انتقل السيد الشيخ السلطان حسني الكسنـزان إلى عالم
البقاء في عام (  1360هـ ) املوافق (  1939م ) ومقامه في
( كربجنة )  ،بعد أن خ ّلف على سجادة املشيخة أخاه السيد
الشيخ عبد الكرمي الكسنـزان  وكان لذلك اإلنتقال ضج ًة
كبير ًة وأثر عميق بني املريدين خاص ًة واملسلمني عامة ألن اإلسالم
عصر كان اإلسالم
فقد بانتقاله رجالً عظيما ً ومصلحا ً كبيرا ً في
ٍ
فيه بأشد احلاجة ملثل هؤالء الرجال العظماء الذين خدموا الدين
اإلسالمي أكبر خدمة طيلة ثماني عشرة سنة .

السيد الشيخ الغوث
عبد الكريم الكسنـزان 
هو السيد الشيخ عبد الكرمي بن السيد الشيخ عبد القادر بن
السيد الشيخ عبد الكرمي ( الشاه الكسنـزان  ) بن السيد
حسني بن السيد حسن بن السيد عبد الكرمي بن السيد الشيخ
إسماعيل الولياني . 
ولد السيد عبد الكرمي سنة (  1336هـ ) املوافق (  1915م ) في
قرية كربجنة في عائلة دينية  ،حيث كان والد ُه شيخ الطريقة
واإلرشاد  ،ومن قبله كان عمه الشيخ السلطان حسني  ،فتربى
على يد شيخني جليلني قدست أسرارهم جميعا ً .
كان منذ نشأته كرمي النفس  ،رقيق القلب  ،إذ يروى عنه أنه كان
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في طفولته يطلب من أبيه أن يعطيه خروفا ً ليذبحه ويوزعه على
أطفال القرية الذين كانوا كلهم أصحابه وملا كان بعض من يقف
بخدمة الشيخ من اخللفاء يتدخل لرده كان والده السيد الشيخ
عبد القادر الكسنـزان  يقول لهم  :نفذوا أوامره فإن لهؤالء حقا ً
عليه يراه هو وال ترونه أنتم .
وكان أكثر ما يحب من أطفال القرية الفقراء واملعدمني  ،ويحب
خدمتهم  ،وهو ملا يزل دون العاشرة من عمره  ،ويقف إلى جانبهم
ويطعمهم من طعامه  ،وكثيرا ً ما يؤثرهم على نفسه .
ويراه الناس على قدرٍ كبير من احلكمة بالرغم من صغر سنه فكان
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يتدخل حلل املنازعات بني أصحابه ويصلح ذاتهم مما كان يجلب
انتباه الناظرين إليه يتابعونه وينقلون تصرفاته إلى والده الذي كان
يرعاه كثيرا ً ويشجعه .
ويروى أنه عندما كان والده الشيخ عبد القادر يسافر إلى إيران كان
هو صغيرا ً ويذهب مع رفاقه إلى منطق ٍة بعيد ٍة  ،وكان يقول لهم
تعالوا نزرع بساتني وغابات هنا  ،فيقولون له  :وكيف نزرع وال يوجد
ماء في هذه املنطقة ؟
فيقول لهم  :ال عليكم  ..ثم يأخذ بيده قطعة صغيرة من اخلشب
ويحفر بها مبقدار شبر فقط  ،فيخرج املاء بكثرة وال تزال هذه العني
جتري وتسمى بـ ( عني عبد الكرمي ) .
ّ
هكذا كان هذا الغصن اليافع من الشجرة الطيبة حتلق به تلك
الروح املالئكية اللطيفة  ،وهذه هي بدايته  ،كان يحب أن يكون
مثل بقية املُريدين في الوقوف بني يدي الشيخ بكل تواضع وأدب
حتى أصبحوا هم يقلدون سلوكه  ،وملا بلغ أشده مارس التدريب
على الفروسية وحتلى بجميع فضائلها فكان يخرج للصيد على
جواده وكان في الغالب ال يصحب أحدا ً ألنه أحب االنفراد واخللوة
وسنة
إلى نفسه  ،ولقد متسك متسكا ً شديدا ً بالقرآن العظيم ُ
الرسول األعظم  ، فأحب العبادة واالختالء ومجاهدة النفس
حتى نال درجة عالية من الوالية .
لقد كان أخوه السيد الشيخ السلطان حسني الكسنـزان 
يحبه حبا ً شديدا ً ملا كان يرى فيه من عظمة وتواضع وقابلية في
خدمة الدين احلنيف  ،وكان كثيرا ً ما يصطحبه معه عندما كان

يذهب ليالً إلى اجلبل ليتعبد فيه فيمكث معه أياما ً
وليالي وكان
َ
هو الشخص الذي يرافقه في خلوته ويقوم على خدمته حتى
أصبح في أواخر أيام الشيخ الوسيلة التي تربط بني شاه اخللوة
املعتكف واملُريدين في اخلارج فكان يقول له السلطان حسني : 
أنت مكلف بشؤون املُريدين  ،وبذلك أجلسه على سجادة املشيخة
وهو مازال على قيد احلياة وأمر املُريدين باالجتاه نحو شيخهم اجلديد
وأخبرهم بأن جميع أمور الطريقة واإلرشاد منوطة بالسيد الشيخ
عبد الكرمي وأما هو فقد ظل مستمرا ً على اخللوة واالعتكاف حتى
وافاه األجل وذهب ملالقاة ربه  ،وهكذا استمر املُريدون يجتمعون عند
الشيخ عبد الكرمي الذي تولى أمرهم وقام بشؤونهم خير قيام .
وكان السيد الشيخ السلطان حسني الكسنـزان  قد أوصى قبل
وفاته قائالً  :إني رأيت رسول اهلل  في املنام وأشار بأ ْن أستخلف
أخي السيد الشيخ عبد الكرمي مقامي .
كان السيد الشيخ عبد الكرمي  كثير التوكل على اهلل  ،واسع
الصدر كثير املسامحة  ،وكان ال يغضب إال هلل  ،وكان زاهدا ً في
الدنيا ويحذر من مفاتنها  ،كثير العبادة والتوسل  ،كثير البكاء
قليل الضحك  ،وكان كرميا ً وشجاعا ً قوي البنية شديد املراس ،
عليه عالمات الهيبة والوقار  ،كما كان صريح البيان ويحب
اإليجاز في احلديث  ،إذا حتدث في اهلل فرح والن  ،وإذا نصح صرح
وهان ومجالسته ترد القلوب بالود إلى عالم الغيوب  ،قوي اإلرادة
كرمي اخللق  ،محب للفقراء إذا جلسوا عنده مازحهم والطفهم
وتودد إليهم يحبهم ويقربهم في مجلسه  ،يعطف على األيتام

واألرامل وينفق عليهم بسخاء ال يخاف في اهلل لومة الئم  ،شديد
على الظاملني واملتكبرين فال يدخل مجلسه من كان فيه هـاتني
اخلصلتني خوفا ً من صراحته وفراسته إال من تاب وآمن وعمل
صاحلا ً .
وقد خطى اخلطوات التي خطاها أخوه ووالده وجده من قبل في
تدبير شؤون الطريقة والوعظ واإلرشاد  ،ويهتم كثيرا ً بتطبيق
تعاليمهم بني املريدين ألنه املرجع األعلى واألصيل للطريقة
القادرية الكسنـزانية .
وكان يفيض بالعلم الروحي واألحوال على املُريدين وكثيرا ً ما يأخذ
املُريد بالهمة ليصل به إلى الصفاء الروحي  ،ويوصي له بحسن
اخللق وقوة العقيدة .
لقد كان يحب التائب ويفرح به ويدعو له  ،وهو ذو رأفة باملُريدين
يأخذهم باللني والسماحة ويشوقهم إلى اهلل وي ُ َ
ط ْم ِئنَهم به
شاك
ويُفرح قلوب الفقراء  ،كثيرا ً ما يسامح املعتدين وإذا ما جاءه
ٍ
ص ّبره وقال له :
( إن اهلل يرانا ويراهم واحتسب نسأله الهداية لهم )  ،فما أن يصل
كالمه إلى آذان املعتدين والظاملني حتى ترق قلوبهم فتشدهم إليه
ٌ
عارف بدواء
شدا ً  ،فنراهم في اليوم التالي قد تابوا وأصلحوا ألنه
العلل وله في كالمه صولة  ،صولة حق فيها رغبة ورهبة  ،يرغبها
أهل احلق ويرهبها غير أهله  ،وياله من صوت روحي يدفع الباطل
فإذا هو زاهق .
كان كثير التوكل على اهلل فهو ال ييأس وال يقنط قط وحاشاه من
ذلك  ،فإذا ما سألته عن شيء  ..أي شيء  ..ملتمسا ً منه الدعاء
يبادرك قائالً :
( على اهلل  ..اهلل كرمي ابني )  ،فتكون عبارته هذه دوا ًء لكل
العلل  ،كرمي في كل شيء شريطة أن ال يؤثر على سلوك املُريد
ونهجه  ،فكان كثيرا ً ما يُحذر من الدنيا ويصفها بأوصاف ذميمة
ألنه ال يرغبها ملُريديه .
كان يعتكف في غرفة صغيرة مخصصة له فيها حصير يجلس
عليه وأمام احلصير رحلة صغيرة يعلوها املصحف الشريف وخلفه
على اجلدار سيف معلق  ،وكان يقضي أغلب يومه منفردا ً يقرأ
القرآن ويتلو أوراده اخلاصة به ويصلي  ،وكان كثير النوافل حتى أنه
ليسجد السجدة بعد نافلة املغرب ال يرفع رأسه منها حتى أذان
العشاء  ،وتسمع له بكا ًء وحنينا ً  ،فهو قليل من الليل ما يهجع
وله أدعية خاصة يقرأها  ،كثير التوسل إلى اهلل عز وجل  ،كثير
البكاء قليل الضحك  ،وكان يقضي أغلب أيامه صائما ً ويكتفي
ماء ولم يسغ إال النزر اليسير من الطعام البسيط
أحيانا ً بشربة ٍ
ولم يكثر من تناول شيء سوى الشاي .
وكان زاهدا ً ال يرغب في الدنيا وله أقوال كثيرة في الزهد دائما ً يحذر
من الدنيا ويقول إنها ناعمة امللمس حادة األسنان سامة اللسان
وأن رأس مالنا فيها ما خلقنا ألجله في اآلية الكرمية   :وَ َما خَ لَ ْق ُت
ون . 
الجْ ِ َّن وَالإْ ِ َ
نس إِلاَّ لِ َي ْع ُب ُد ِ
وآثار زهده جل َّية في بساطة ملبسه حيث يرتدي املالبس البسيطة
ويرغب اخلشنة منها  ،وكانت متر عليه سنة أو أكثر وتراه في ملبس
واحد فهو ال يرغب اجلديد  ،وينتعل حذا ًء خفيفا ً من القطن مما
يلبسه َمن ُعدم من الناس  ،وال يجدد مالبسه حتى ترى عليها أثرا ً
لتهذيب خيوطها .

ومن أعظم مآثر زهده انه ما جلس عنده أحد وقام من مجلسه إال
ناله من حال الشيخ نصيب وتراه قد آثر حياة الزهد وفض ّله على
الترف  ،فتراه يصبح سخيا ً زاهدا ً ملتفتا ً عن الدنيا متجها ً إلى
اآلخرة داعيا ً لها محذرا ً الناس منها .
هذه من بركات مجالسة الزاهدين فمن جلس مع أهل الدنيا أصبح
محبا ً لها  ،ومن جلس مع أهل اآلخرة زاد تقربا لها وأر َف َع الهجرة
إليها .
هاجر السيد الشيخ عبد الكرمي الكسنـزان  إلى قرية
( ميرخاو ) في إيران  ،فدخل القرية وأقام بها واجتمع حوله آالف
املُريدين واحملبني فكرس جهده إلرشاد اخللق ونشر تعاليم الطريقة
بني الناس  ،وبقي في القرية
ما يقارب السنة ثم هاجر بعدها إلى ( سنندج ) وأقام فيها فترة
من الزمن  ،ولُقن الطريقة خاللها آلالف من الناس وترك لهم خلفاء
وتكايا عديدة  ،وترك لهم تعاليمه السديدة التي ال يزال يتناقلها
األبناء عن اآلباء واألحفاد عن األجداد  ،ثم انتقل بعدها إلى مدينة
( مشهد ) وقابل عددا ً من رؤساء العشائر ووعظهم وأرشدهم
وأصبحوا من أتباعه و ُمريديه  ،واجتمع عنده آالف من املُريدين
واحملبني فتزايد عدد أتباعه و ُمريديه حتى صار تنقله صعبا ً ومكلفا ً
ألن آالفا ً يتبعونه حيثما حل وارحتل .
وهكذا تنقل الشيخ في أنحاء إيران وهو يحمل تعاليمه في الزهد
والورع ويرشد املُريدين ويُسدي النصح لعوام املسلمني ويبني
التكايا واملساجد ويُصلح بني الناس  ،حتى دخل ( طهران ) والتقى
بعدد كبير من الناس
ثم عاد بعد ذلك إلى ( ميرخاو)  ،من ثم ( بنجوين ) في العراق وأقام
في قرية ( بوبان ) وبنى تكي ًة وبيتا ً يسكن فيه مع عياله قريبا ً من
احلدود بني العراق وإيران داعيا ً إلى اخلالص من الدنيا وزخرفها ناقالً
الناس إلى الصفاء الروحي والنقاء اجلسدي  ،فالقت الطريقة إقباال ً
واسعا ً واستوعبت ماليني املُريدين حتى راح سناها الروحي إلى بالد
كثيرة أخرى من املعمورة مثل أفغانستان وباكستان والهند وسرى
شعاعها إلى بعض بالد أفريقيا مثل زامبيا َف ُف ِتحت فيها تكايا
وقام اخللفاء باإلرشاد .
وأخيرا ً انتقل السيد الشيخ عبد الكرمي إلى قرية كربجنة حيث
مقام اآلباء واألجداد وأقام فيها فترة من الزمن ثم انتقل بعدها إلى
كركوك واستقر فيها بعد جوالت عديدة لإلرشاد شملت معظم
احملافظات العراقية مثل بغداد ونينوى وبابل والنجف األشرف
واألنبار وتكريت وأربيل والسليمانية وغيرها .
وقد بنى في تلك احملافظات عددا ً كبيرا ً من التكايا وأثناء
وجوده في كركوك َج ّهز حملة للحج ّ
انظم لها عدد كبير من
الفقراء واملُريدين قاصدا ً بيت اهلل احلرام ألداء فريضة احلج وزيارة
املصطفى . 
وللسيد الشيخ عبد الكرمي الكسنـزان  كرامات كثيرة جدا ً
ال تعد وال حتصى ألن حياته كانت كلها كرامات خلدمة اإلسالم
واملسلمني .
ولكن البد من ذكر بعض منها والتي حتققت على أيدي ُمريديه
بعد طلب اإلجازة من سماحته كالقيام بفعاليات خارق ٍة للعادة
مثل مسك األسالك الكهربائية وأكل األفاعي والعقارب والضرب
بالطلق الناري والضرب باخلنجر في الرأس  ،وضرب السيوف واحلـراب
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والدخول وسط النار  ،باإلضافة إلى الكرامات األخرى التي
حتققت بدعائه كالشفاء من السرطان والعقم  ،والشفاء
من الصرع وأمراض القلب والكآبة واجلنون وغيرها .
• ومن كراماته  : انه ُح ِكم على أحد ُمريديه بالسجن
ملدة عشرين سنة في سجن الرمادي ولكثرة التوسل ومن
ِقبل أهله بحضرة الشيخ أرسل الشيخ رسالة إلى أحد
اخللفاء في الرمادي طالبا ً منه مساعدة السجني باخلروج
من السجن وكانت املفاجأة عندما علم اخلليفة أن
السجني قضى من مدته ثالث سنوات فقط ولكن إميانه
وعقيدته بهمة الشيخ دفعته إلى الذهاب إلى السجن
وقدم إلى مدير السجن مستفسرا ً عن املدة التي قضاها
السجني املذكور فجاء اجلواب بعد التدقيق في سجالت
النزيل تبني أنه أنهى محكوميته كاملة وسوف يطلق
سراحه غدا ً  ،وفي اليوم الثاني عاد اخلليفة واصطحب
معه السجني إلى داره .
• بينما كان حضرة الشيخ عبد الكرمي الكسنـزان 
خارجا ً من غرفته دخل إلى التكية رجل من اآلغوات
محموال ً على أيدي ذويه حيث قرر األطباء أنه مريض
بالسرطان وقد أعجزهم عالجه  ،وحاملا رآه حضرة الشيخ
عبد الكرمي قال  :هذا ليس مريضا ً بالسرطان وإمنا هو تأثير
سم جرى في جسمه قبل أربعني عاما ً .
وقد أيد ذلك من كان مع املريض من ذويه بأنه فعالً قد
لسعته حية في ذلك الوقت  ،ثم قال الشيخ  ( :أطعموه
احلليب وأجلسوه في التكية فإنه سيشفى إن شاء
اهلل )  ،فما لبث املريض أياما ً حتى عاد سليما ً ميشي كأن
لم يصبه شيء .
• كان أحد املُريدين واسمه شريف محمد خاتون مصابا ً
بسرطان األمعاء وقد عجز األطباء من عالجه وقرروا بأنه ميت ال
محالة فأحضروه
عند حضرة السيد الشيخ عبد الكرمي الكسنـزان  وأخبروه
بكالم األطباء حول اليأس من عالجه وبينما هو جالس عند حضرة
الشيخ ألقى إليه الشيخ بـ ( سيجارة ) وقال له  :تناول هذه يا
شريف فعلم شريف إن هذه السيجارة من الشيخ هي عالجه
املناسب فتناولها وبدأت صحته تتحسن تدريجيا ً حتى شفي
شفا ًء تاما ً وعاش بعد ذلك سنني طويلة .
• كان مجموعة من املُريدين عائدين من زيارة الشيخ إلى ديارهم
فنفد الوقود من السيارة ولم يكن السائق من ُمريدي الشيخ
وتسخط فترجل املُريدون وأقاموا حلقة ذكر ثم قالوا له
فضجر َّ
ً
َ
سخرَ منهم
ف
الوقود
من
ال
قلي
اخلزان
في
يكون
أن
عسى
حاول
ِ
وقال أنا منذ الطفولة في هذا العمل واني أقول لكم الوقود قد
نفد وأ ّ
حلوا عليه كثيرا ً حتى رضخ لهم وما أن أدار احملرك حتى بدأت
السيارة تعمل فرفع السائق أصابعه العشرة وقال أشهد أن ال إِله
إال اهلل وأشهد أن محمدا ً رسول اهلل  ،هذا عمل لم يحصل في
التاريخ كله وحتركت السيارة بهم إلى أن وصلوا .
ً
• حينما كان حضرة الشيخ عبد الكرمي الكسنـزان ساكنا في قرية
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( عمروغان ) العائدة إلى ناحية قرَداغ في محافظة السليمانية ،
كان عند حضرته عدد من علماء السليمانية األفاضل  ،وقد دارت
أحاديث حول موضوع الكرامات وذكروا حديث عمر بن اخلطاب رضي
اهلل عنه ( يا سارية اجلبل )  ،فتبسم الشيخ وقال  :هـذا أسهل ما
يكون على األولياء .
فطلبوا أن يريهم شيء مثل هـذا  ،فنادى قائالً  ( :تعال يا حاج
عزيز ) .
وكان احلاج عزيز في قرية كريزه شهرزور والتي تبعد مسيرة يوم
واحد  ،وفي اليوم الثاني كان العلماء كعادتهم يجالسون الشيخ
وفي تلك األثناء حضر احلاج عزيز فرحب به الشيخ وسأله كيف
جئت ؟
فقال  :سمعتك تناديني فأتيت .
فتعجب العلماء احلاضرون من كرامة الشيخ . 
• كان حلضرة الشيخ عبد الكرمي  صندو ٌق صغي ٌر يودع فيه أموال
التكية وينفق منها ما حتتاجه التكية من النفقات اليومية ،
وذات يوم راجعه محمد مجيد وهو أحد ُمريديه واخملتص بشؤون
النفقات  ،طالبا ً من حضرته نفقة التكية لذلك اليوم
كعادته  ،فابتسم الشيخ قليالً ثم قال  :يا محمد إن املال ن َفد
وأراه الصندوق فارغا ً  ،فاصبر قليالً حتى يجد اهلل لنا مخرجا ً

الشيخ عبد الكرمي  إلى حضرة الشيخ محمد
الكسنـزان  ، وحتقق ما أخبر به الشيخ من
أنها كانت آخر زيارة آلبائه وأجداده  ،فقد ﭐنتقل
إلى ﭐلرفيق ﭐألعلى في عام ( 1398هـ) املوافق
للعام (1978م) بعد زيارته األخيرة بفترة وجيزة .
محمد عمر ﭐلقرَداغي
وقد أرَّخ وفاته ﭐلشيخ
ّ
( رحمه ﭐهلل ) رئيس علماء ﭐلسليمانية في
َمرْث َّيـ ِت ِه بحقِّ ﭐلشيخ عبد ﭐلكرمي  فقال :
وَ َفـات ُ
ﭐلكريـم
ُـك ْم َكـارِثَـ ٌة عـبـ َد
ْ
قيـم )
ت َأْرِيخُ ُك ْم ( فـي جنـة ﭐخلُلْـ ِد ُم
ْ
190 665 453 90
وكانت وفاته  فاجعة ألحبابه وخلفائه ومريديه
واملسلمني جميعا ً ملا كان ميتلك من شخصي ٍة
اسـتـطـاعت أن تـم ّثـل الشخصيـة القيـاديـة
ببعديها الروحي واملادي  ،وقد تسارع ﭐلعلما ُء
والثناء على َم ْن
والشعرا ُء واألدبا ُء إلى رثائ ِه
ِ
ّ
محمد
وحل محلَّ ُه جنل ِه السيد الشيخ
خَ لَ َف ُه
ّ
الكسنـزان . 
ُ
ونقتطف أبياتا ً من قصيد ٍة في رثاء الشيخ عبد
الكرمي  قالها ﭐلشيخ العــالمة عبد اجمليد
علم من أعالم علماء
القـطب ( رحمه ﭐهلل ) وهو ٌ
َ
ً
العراق ورئيس علماء كركوك مادحا خَ ل َف ُه ﭐلشيخ
محمد ﭐلكسنـزان : 
ويرزقنا من حيث ال نحتسب.
قال محمد  :فأصبحت مطمئن القلب من قول حضرة الشيخ .
علي الشيخ وقال  :يا محمد لقد سمعت
فما لبث قليالً حتى نادى َّ
حرك ًة أو رفرف ًة داخل الصندوق فأسرع إليه لعل اهلل فتح علينا
باب الفرج فأتيت بالصندوق إلى حضرته وفتحه بيده الكرمية فإذا
َ
الصندوق مملوء باملال .
وفي آخر زيارة قام بها حضرة السيد الشيخ عبد الكرمي الكسنـزان
 ألضرحة املشايخ الكرام في قرية (كربجنة) وكان معه السيد
الشيخ محمد  وبصحبته عدد كبير من اخللفاء والدراويش
واحملاسيب واألتباع .
وبعد أن انتهى حضرة ﭐلشيخ عبد الكرمي من مراسيم الزيارة ،
جلس وكانت عالمات السرور تعلو وجهه الكرمي وقال  ( :يا أوالدي
الدراويش منذ اليوم يكون السيد الشيخ محمد شيخكم  ،وهذا
أمر أساتذتنا  ،و َمن أطاعه فقد أطاعنا  ،و َمن أحبه أحبنا  ،و َمن
خرج عن أمره فقد خرج عن أمرنا )  ،ثم نظر ملتفتا ً إلى أضرحة
املشايخ قائالً  ( :أنا أودعكم اآلن وستكون هذه آخر زيارة لكم  ،وهذا
وكيلكم الذي أوكلتموه  -مشيرا ً إلى جنله الشيخ محمد ) .
كان هذا ﭐحلدث إيذانا ً بانتقال مشيخة الطريقة من حضرة

َ
أرباب ال َو َفا
َغ َ
ِ
اب َع ْن أنظار ِ
بيت ﭐملصطفى
أهل ِ
ُمرْ ِ
ش ٌد ِمن ِ
س ِّيـ ٌد ع ْن سي ٍد ع ْن سي ٍد
َ
ﭐلعـال وﭐلشـــرَ َفا
ُكلُّ ُه ْم َحازُوا ُ
ر َ َح َل ّ
الش ُ
يخ وَ َقـ ْد أورثــنا
أســــــ َفا
لوعـ ًة في قلـبنا وا َ
ر َ َح َل ّ
ﭐلش ُ
ـم لك َّن ُه
يـخ ن َ َع ْ
ُ
َّ
ً
ْصـــــــرَفا
ـم ﭐن َ
أسدا خَ ـلف ث َّ
ذَ َه َب ّ
ﭐلش ُ
يخ وأبْقَى بعد ُه
ذهبــــا ً ي َ ْعــرِ ُف ُه َم ْن َعــــــرَ َفا
ٌ
شيخ تجَ َـلَّى بعد ُه
لَ ْم يمَ ُ ْت
َ
َمـ ْن َحـ َذا َحـ ْذوَ أبيـ ِه وَﭐ ْقتَـ َفــى
وكان للشيخ عبد الكرمي أوالدا ً وإضاف ًة إلى الشيخ محمد
الكسنزان الذي أصبح شيخ الطريقة العلية القادرية الكسنزانية
في العالم  ،وهم ( الشيخ حسني  ،الشيخ هلكورد  ،والشيخ
آزر  ،والشيخ عقيل  ،والشيخ كوشش  ،والشيخ بيشوار  ،والشيخ
مرتضى ) .
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من املشاهري
يف كردستان العراق

الربزجنية

السيد حممد ساالر شيخ علي

اشتهرت البرزجنة مبركزها الثقافي الهام في العراق وخاصة كردستان ونبغ فيها أكابر العلماء وأساطني
الطريقة والشريعة والقادة الوطنيني بحيث أصبحوا أساتذة في كل امليادين العلمية وروادا ً في كافة الثورات
التحررية لتحقيق أهداف الشعب واستفاد العرب والعجم من علومهم الفياضة وتوجيهاتهم الروحية
ولهم الدور الريادي في خدمة أبناء وطنهم العزيز وتوجيههم نحو التعليم والتحرير وإرشادهم إلى طريق
اخلير والكمال ومن أبناء هذه األسرة العريقة السيد محمد املدني البرزجني بن السيد عبد الرسول بن السيد
عبد السيد بن السيد عبد الرسول بن السيد قلندر ويتصل نسبه الشريف بقطب العارفني السيد الشيخ
عيسى الكوراني البرزجني سليل اإلمام احلسني سيد الشهداء ورمز احلق واإلميان والنصر عليه السالم  .ولد
املترجم له في برزجنة عام  1040هـ في بلد العلم والتقوى واإلميان في شهرزور شمال العراق وازداد تألقه يوما ً

بعد يوم حتى أصبح شمسا ً مألت العالم نورا ً وأدبا ً وعرفانا ً بيت مكتظ بطالب
العلم واألدب والسلوك بيت تخرج فيه فطاحل العلم وقادة شعبنا الكردي
التاريخيني الذين تلمع أسماؤهم اخلالدة في صفحات التاريخ كما تلمع النجوم
في كبد السماء عند غسق الليل
لم يكن عجبا ً أن تتخرج عمالقة العلم واألدب وجهابذة التربية والسلوك
والقادة الوطنيون في هذا البيت املتواضع املطبوع على الزهد والكرم ألن نوره
الوهاج مقتبس من مشكاة النبوة اخلالدة .
وكان السيد محمد املدني منذ صباه تبدو على وجهه الوضاء مالمح النبوغ
والذكاء تلقى العلوم من والده التقي الورع اجلامع للشريعة والطريقة العالمة
الشيخ بابا رسول بزورك ( الكبير )  الذي كان نابغة دهره ومرجعا ً علميا ً فذا ً
للعرب والعجم وكان يتصدر للتدريس والتربية واإلفتاء ليل نهار في مدرسة
برزجنة التاريخية التي كانت منارا ً ثقافيا ً يتوافد إليها طالب العلم واملعرفة من
كل صنف كي يكملوا دراساتهم العلمية والسلوكية فيها وكانت برزجنة فيها
مكتبة ثرية مفعمة بالكتب النفيسة واخملطوطات القيمة .
واملترجم له نشأ في هذه البيئة العامرة بالعلم والتقوى وتلقي العلوم وهو صبي
كما نوهنا إليه من والده الشيخ بابا رسول بزورك وكذلك من العاملني الفاضلني
املال محمد شريف الكوراني واملال إبراهيم بن احلسن الكوراني ولذكائه اخلارق تفوق على زمالئه وأحاط
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بالعلوم العربية وهو في ريعان شبابه ثم شد الرحال كعادة الطلبة
إلى األماكن العلمية املوجودة آنذاك في كردستان ثم بدأ بالسياحة والتجوال بغية توسيع دائرة علومه
واإلطالع على املناطق العلمية النائية والتعرف على فطاحل العلم واملعرفة بها واالستفادة منهم
ولذلك سافر إلى بلدان كثيرة منها همدان  ،بغداد  ،دمشق  ،قسطنطينية
استانبول  ،القاهرة واستفاد من العلماء الذين التقاهم منهم
العلماء األفاضل .
وأبو الوفاء العرضي ومحمد الكواكبي بحلب وعبد الباقي احلنبلي
وعبد القادر الصفوي بدمشق ومحمد البابلي وسلطان املزاحي
ومحمد العناني وأحمد العجمي مبصر كما زار احلرمني الشريفني
وأخذ من العلماء الوافدين إليها منهم الشيخ إسحاق الزبيدي
وعلي الربيعي وعيسى اجلعفري وغيرهم
حيث ترقى سلم اجملد العلمي حتى تسلم ذروة العلوم وبدت معارفه
تتدفق كشآبيب املطر وأخيرا ً استقر باملدينة املنورة مشتغالً فيها
بالتدريس والتأليف واإلفتاء
واجلدير بالذكر أن ترجمة املترجم له وردت في كثير من املعاجم
واملصادر والكتب املعتبرة القيمة مثل سلك الدرر واألعالم للزركلي
ومعجم املؤلفني لألستاذ عمر رضا كحالة ومشاهير الكرد لألستاذ
محمد أمني زكي وغيرها يقول األستاذ عمر رضا كحالة محمد البرزجني
(  1103 – 1040هـ ) مفسر  ،محدث  ،أصولي  ،أديب  ،لغوي  ،صوفي ،
ولد في شهرزور ونشأ بها كما أشار إلى رحالته العلمية ثم يذكر بعض مؤلفاته حيث يقول ومن
تأليفاته خالص التلخيص في مختصر تلخيص املفتاح  ،اإلشاعة في أشراط الساعة ،
مرقاة الصعود في تفسير أوائل العقود  ،املقالة السنية في اعتراف اجلامي على اخلمرية وأنهار
السلسبيل في شرح أنوار التنزيل للبيضاوي راجع معجم املؤلفني عمر رضا كحالة اجمللد العاشر
ص . 165
أما خير الدين الزركلي فيقول البرزجني محمد بن عبد الرسول بن عبد السيد احلسيني البرزجني
عالم فاضل له علم بالتفسير واألدب من فقهاء الشافعية برزجني األصل ولد وتعلم بشهرزور
واستقر باملدينة فتصدر للتدريس وتوفي بها ثم يذكر مؤلفاته مفصالً راجع األعالم تأليف خير الدين
الزركلي اجمللد السابع ص 75
وقام املترجم له بترجمة كتاب اجلانب الغربي في حل مشكالت ابن العربي للسيد محمد مظفر
البرزجني من الفارسية إلى العربية وكان رحمه اهلل مجبوال ً على سرعة االجابات وجل املسائل
املستعصية في أسرع وقت وبأعذب حديث ومؤلفات املترجم له تنوف على ستني كتابا ً منها كتابه
اخملطوط بعنوان ( كتاب الفصول في مناقب السيد عبد الرسول )  ،الذي خصة بالبحث عن السادات
البرزجنية ومناقبهم وكيفية استقرار جدهم في برزجنة
ومن املفضل هنا إلقاء الضوء على استيطان الشيخ عيسى الكوراني جد املترجم له في برزجنة
مستندا ً إلى ( كتاب الفصول ) ألنه من الواجب للتحقيق عن ذلك االستيطان التاريخي الرجوع إلى
أقدم املصادر املوجودة ألن املصادر القدمية وبالذات مخطوطاتها قد تكون أقرب إلى احلق والصواب
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وهكذا كانت كردستان عبر التاريخ ممرا ً لقافلة األنبياء واملصلحني ومرفأ ً لهم أول ما استوت سفينة سيدنا نوح  راسية على
جبل اجلودي في كبد كردستان ليقود نوح  اجملتمع اإلنساني اجلديد نحو التحرير والعدل والسالم على أرض كردستان املباركة ومن
املؤكد أن حط أول ِئك الرجال سليل أهل البيت األطهار عليهم السالم في برزجنة واستقرارهم فيها ليس من باب الصدفة إمنا هو
حلقة متواصلة لسلسلة األبطال اخلالدين الذين اختاروا كردستان مستقرا ً لهم .
إن ذلك احلدث التاريخي ليس إال تأكيدا ً على أهمية أرض كردستان وجتديدا ً لقدسيتها العريقة عصرا ً بعد عصر كما أن استيطان
الشيخني قدس سرهما في برزجنة دليل ساطع على مباركة هذه األرض ومالئمتها الكاملة لتكون منارا ً يشع منه نور العلم
والهداية .
ولتكون برزجنة اخلالدة أم القرى الثانية في كردستان املقدسة يزورها الناس من أنحاء العالم ومن األجدى أن نشير هنا إلى أن الشيخ
املدني كما هو معروف كان من أساطني العلم وشهد على فضله وصحة سلسلة نسبه الشريف املتصل بالرسول األعظم صلى
اهلل تعالى عليه وسلم .
العرب والعجم واجلدير بالذكر أن سلسلة نسبه الشريف سجلت في ( كتابه الفصول ) الذي نوهنا إليه بصورة صحيحة واضحة ال
غبار عليها واملترجم له كان وحيد دهره ومجدد قرنه كما قال قائل :
مجدد وشرطه جلي
حادي عشر قد كان برزجني
وتوفي الشيخ محمد املدني البرزجني  في املدينة املنورة سنة  1103هـ واحتضنته أرضها املباركة وعال اسمه الالمع مع برزجنة
املقدسة نحو سماء اخللود وبه أوالد وأحفاد كلهم من أفاضل العلماء منهم السيد إبراهيم البرزجني الذي كان من أكابر علماء
عصره حيث رجع إلى كردستان خلدمة أبناء وطنه واشتغل بتدريس الطلبة وتربيتهم إلى أن توفي وأوالده منتشرون في السليمانية
وأنحائها والسيد جعفر املدني الذي ولد في املدينة املنورة وتعلم فيها حتى أصبح من أبرز علمائها وكان إماما ً وخطيبا ً في املسجد
النبوي الشريف كما تصدر للتدريس واإلفتاء فيه وله مؤلفات قيمة وتوفي سنة  1177هـ حيث دفن في أرض البقيع املباركة فطوبى
لبرزجنة القرية الوديعة اآلمنة في كردستان .
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من أعالم مشايخ الطريقة الكسنزانية
الشيخ عبد الواحد اليماني ( قدس سره )
امسه عبد الواحد بن عبد العزيز اليماني التميمي  ،كنيته أبو الفضل
طريقته الطريقة العلية أخذها من الشيخ أبو بكر الشبلي (قدس سره) ،
سكن بغداد ثم سافر إىل خرسان  ،وكان ميلي احلديث جبامع املنصور
ً
منارا للعلم آن ذاك
وله فيه حلقة ذكر حيضرها املريدون واملشايخ وكان
ً
انتقل إىل عامل احلق عام  410هـ يف خراسان  .قال اخلطيب  :كان صدوقا ،
ً
حنوا من مخسني ً
ألفا .
وحدثين أبي  -وكان ممن شيعه  -أنه صلى عليه

الشيخ علي اهلكاري ( قدس سره )
امسـه علي بن أحـمد بن يوسف بن جعفر بن عـرفة القريشـي وقيـل علي
بن حمـمد بن يوسف بن عبد اهلل  ،لقبـه اهلكاري  ،شيخ اإلسالم  ،وكنيته
أبواحلسن  ،ولد يف  409هـ يف هكار وهي من قرى شرق املوصل  .طريقته
الطريقة العلية أخذها من الشيخ أبو الفرج الطرسوسي (قدس سره)  ،كان
ً
ً
ً
ً
وقار
متفردا بطاعة اهلل تعاىل يف جبال هكارة وكان صاحلا زاهدا ربانيا  ،ذا ٍ
وهيبة وأتباع ومريدين  ،رحل يف احلديث  ،ومسع من أبي عبد اهلل بن نظيف
ّ
الفراء  ،وأبي القاسم بن بشران وطائفة  ،وأقبل الناس عليه واعتقدوه  ،وخرج
من أوالده وحفدته مجاعة تقدموا عند امللوك  ،وعلت مراتبهم فيها وأمروا
َ
 .وهو شيخ أبو سعيد املخرمي (قدس سره)  ،وقد كان له جملس يف بغداد
يقيم فيه األذكار وحيضره آالف املريدين  ،وقد بنى الكثري من األربطة
للفقراء واملريدين ملمارسة شعائرهم يف التصوف  ،وإن الشيخ عبد الغفار بن
حممد بن منصور بن عالن قال :مسعت أبا احلسن علي بن أمحد بن يوسف
ً
ً
وفضال  ،انتقل إىل عامل الشهود واحلق
زهدا
اهلكاري وما رأت عيناي مثله
يف عام  486هـ .

الشيخ أبو الفرج الطرسوسي ( قدس سره )
امسـه حممد يوسف بن عبد اهلل وقيل عبد الرمحن بن عبد اهلل لقبـه
الطرسوسي نسبة إىل طرسوس الرتكية وهي موطن هجرته ومسكنه
وكنيته أبو الفرج  ،والدته يف طرطوس املدينة السورية  ،طريقته
الطريقةالعلية أخذها من الشيخ عبد الواحد اليماني (قدس سره)  ،ومن
معاصريه الشيخ أبو بكر الشبلي (قدس سره)  ،اشتهر باحلديث والفقه
وكان من األئمة الزاهدين والشيوخ العاملني العاملني  ،انتقل إىل عامل احلق
والشهود يف عام  440هـ يف بغداد وقيل يف طرسوس .

الشيخ أبو سعيد املخزومي ( قدس سره)
امسـه املبارك بن علي بن احلسني املخزومي نسبة إىل قبيلة بين خمزوم  ،واملخرمي
وهي حملة من حمالت بغداد القدمية نزهلا بعض ولد يزيد بن املخرم فنسبت إليه
وكنيته أبو سعيد  .ولد يف بغداد  446هـ  .مذهبه حنبلي وطريقته الطريقة
العلية .
كان قاضي قضاة بغداد  ،ثم بنى مدرسته يف باب األزج شرق بغداد واملدرسة
املذكورة اليت بناها هي املنسوبة اآلن إىل تلميذه الشيخ عبد القادر اجليلي (قدس
سره) ألنه وسعها وسكن بها ُ ،
ّ
وللمخرمي ذرية فيهم شيوخ تصوف ،
فعرفت به .
ورؤساء ذوو واليات  ،ورواة حديث  .ومسع احلديث من القاضي أبي يعلى ،وأبي
احلسني بن املهتدي ،وأبي جعفر بن املسلمة ،وجابر بن ياسني  .ومسع من القاضي أبي
ً
شيئا من الفقه ،ثم تفقه على صاحبه الشريف أبي جعفر ،ثم القاضي يعقوب
يعلى
ً
البرَ ْ َز ِبيين  .وأفتى ود ّرس وناظر ،ومجع كتبا كثرية مل يسبق إىل مجع مثلها  .وشهد
عند أبي احلسن الدامغاني يف سنة تسع وثـمانني ،ثم ناب يف القضاء  .وكان حسن
السرية ،مجيل الطريقة ،سديد األقضية  ،ثم عزل عن القضاء يف سنة إحدى عشرة،
ووكل به يف الديوان على حساب وقوف الرتب ،فأدى ماالً .واشتهر بالفقه والتصوف
ومن مناقبه  : أنه كان يعرف الشقي من السعيد  ،وله من الكرامات العظيمة اليت
ال يشاركه فيها غريه آن ذاك وقد اشتهر بالعدل وإنصاف املظلوم وكان ال يهاب غري
اهلل  .انتقل إىل عامل الشهود واحلق ليلة اجلمعة يف  18حمرم سنة  513هـ ومقامه يف
باب حرب .

مقدمة كتاب

التالل الزمردية

حنو حياة القلب والروح

السيد عبد الرزاق
كاتب في األدب اإلسالمي والصوفي  /مصر

هذا كتاب يرسم فيه مؤلفه  -فضيلة الشيخ فتح
اهلل گولن  -طريق ارتقاء القلب اإلنساني في معارج
املعرفة اإللهية التي هي أرقى معارف اإلنسان قاطب ًةُ ،
وك ُّل
معرفة دونها مدين ٌة لهاٌّ ،
وظل من ظاللها ،وأث ٌر من أثارها .وقد
استعان الشيخ في رسم معالم هذه الطريق بتجاربه الذانية،
وبتجارب جمهرة من فضالء َم ْن سلك هذه الطريق نفسها
من عظماء الصوفية امللتزمني بكتاب اهلل وسنة رسوله عليه
الصالة والسالم.
والتصوف  -على الرغم من كونه جتارب نفوس في طريق التزكية،
ومعاناة أرواح يضنيها الشوق إلى اهلل ،تختلف من متصوف
إلى آخر  -غير أ َ َّن مجموع هذه التجارب واخلبرات املتراكمة والتي
تناقلها الصوفية بعضهم عن بعض عبرَ قرون متتالية حتولت
إلى علم له أصوله وقواعده ومصطلحاته .مثلما أن لكل علم
له أصوله وقوعده ومصطلحاته وجتاربه.
وقد وقف الشيخ عند هذه املصطلحات ،وشرح مدلوالتها
اللغوية ،ومعانيها اإلصطالحية ،ومفاهيمها عند أرباب
التصوف أنفسهم .ومن خالل هذه املنهجية استطاع أن يجعل
القارئ في الصورة احلقيقية للتصوف كما هي دون أي التباس
قد يؤدي إلى عدم إدراك مراميه وفهم مقاصده
اإلصطالحية التزكوية.
نعده نوعا ً من
والكتاب بعد ذلك ميكن أن ّ
أنواع الدراسة للقلب اإلنساني في
أحواله ومقاماته وسيره وسلوكه
إلى اهلل تعالى ،كما أنه في
الوقت نفسه دعوة ألرباب القلوب
لكي يفيدوا ممِّا يقوم عليه هذا
وأدب ،وأذواق
السلوك من خُ لُ ٍق
ٍ
وأشواق ،في رؤية قرآنية وسنَّة
نبوية ال حتيد عنهما .وميكننا متابعة
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األستاذ املؤلف في رؤياه للتطور الروحي للسالك،
حيث تبدأ أولى خطوات السلوك عنده مبعرفة النفس
التي بني جنبيه ،وجتلية جوهرها اإللهي .فالنفس آية من
ُ
وإدراك
آيات اهلل تعالى لذلك أقسم بها بنص القرآنَ ،ف َف ْه ُم َها
َ
لطائف وأبعاد غيبية وشهودية دليل على
ما تنطوي عليه من
أن السالك قد خطى اخلطوة األولى في طريق السلوك.
وتأتي اخلطى بعدها متتاليات مترادفات؛ من تخلية وحتلية
شئت
قلت؛ من إسالم وإميان وإحسان ،وإ ْن
وتزكية ،أو إ ْن
َ
شئت َ
َ
قلت؛
قلت؛ هو علم اليقني ،عني اليقني ،وحق اليقني ،أو إ ْن
شئت َ
َ
َ
هو استغراق بالكلية في حب اهلل ،وهيام به ،وعشق قد يبلغ
بصاحبه أحيانا ً حد الشده.
ُك ُّل هذه األحوال واملقامات ،واردات وفيوضات تتنـزل على قلب
املريد ،فتنقله من حال إلى حال ،ومن قبض إلى بسط ،ومن
قهر اجلالل إلى باحة اجلمال ،ومن فرح بالوارد املوجود إلى حزن
على املفقود منه ،ومن خوف من اإلعراض إلى اطمئنان باإلقبال،
ُّ
تظل تتقلب النفس في هذه األحوال واملقامات حتى
وهكذا
تبلغ في خامتة املطاف إلى مقام «الرضى» وعندئذ تكون هي
س المْ ُ ْ
ط َم ِئ َّن ُة .
املعنية بقوله تعالى( :يَا أَيَّت َُها ال َّن ْف ُ
ض َّي ًة َ .فادْخُ لِي ِفي
اض َي ًة َمرْ ِ
إر ْ ِج ِعي إِلَى رَب ِّ ِك ر َ ِ
ِع َبادِي  .وَادْخُ لِي َج َّن ِتي)(الفجر؛ .)30-27
وفضيلة الشيخ بكيانه كله ،وبوجوده
بأجمعه ،روح عظيم فياض باملعارف
اإللهية ،لقد ذهب بعيدا ً وبعيدا ً
جدا ً في ارتقاءاته الروحية ،إال َّ أنه
ّ
ْس حلظ ًة واحد ًة أنه صاحب
لم يَن َ
قلم مسؤول عن إميان أمة ،وعن
حياتها الروحية واحلضارية ،فما
ابتعد إالّ اقترب ،وما غاب إالّ حضر ،وما

ارتقى إالّ ليرتقي بأمته ،وما َ
عرف إالّ ليع ّرف أمتَه ،فهو دائم الرواح
بني اهلل تعالى وبني خلقه ،بني سمائه وأرضه ،بني عروج وهبوط،
وهبوط وعروج ،لكنه مع األمة دوما ً في أوجاعها ومعاناتها.
لقد قرأ لعمالقة التصوف الكبار ،من عرب وفرس وترك ،وكان له
ان على ذلك ،فشرب
وح ّ
من وجدانه الشاعريِ ،
س ِه املرهف خير ِم ْع َو ٍ
من الكأس نفسها التي شربوا منها ،وخاض البحار نفسها التي
خاضوها ،وعانى ما عانوا ،وَوَ َج َد َ
شمس احملبة
مثل وَ ْج ِد ِه ْم ،وات َّ َق َد ْت
ُ
في قلبه كما اتَّقَدت في قلوبهم ،وسكب الغزير من الدموع كما
نشيجه،
سكبوا ،وأ َ َّن ،وَ َح َّن ،وفاض وَ ْج ُد ُه ،والتهب شو ُقه ،وعال
ُ
واحترق قلبه ،إال أنه َّ
ظل ممسكا ً مبيزان الشريعة

والتجليات في األنفس واآلفاق ،وهو في انطراح دائم بذلة ومسكنة
وعجز بني يدي اهلل تعالى منتظرا ً اإلشارة والرمز وومضة الهداية
إلى الطريق.
ورجال القلوب بهذه املثابة هم تاج اجلنس البشري ،إذا تكلموا أراقوا
في كل كلمة من كلماتهم حيا ًة ،وفي ُك ّل خاطرة من خواطرهم
روحاً ،فيخلفون في األسماع دو ّيا ً مستدمياً ،تبقى أصداؤه في حنايا
الصدور طوال احلياة ،وهؤالء هم األمل الذي َّ
ظل الشيخ فتح اهلل
يهدهده في كتاباته حيث يقول« :فالذين يريدون تذ ّوق هذه النشاوى
الروحية الالمتناهية إلى األبد ،ي ُ ّ
نظمون هجرات فائقة جادة
في كل حني ،مما ال يريده اهلل إلى ما يريده ومما

ليفرق بني مقبولها ومرفوضها ،وها
هو يؤكد ذلك بقوله« :ففي أمثال هذه املواقف،
فاحلذر واليقظة وموازين السنة النبوية هي األساس .أما رجال احلق
الذين غلب عليهم احلال وهم مخمورون بحظوظ املشاهدة ،فقد
يتلفظون بأمور مخالفة لهذه احلقيقة .ففي أمثال هذه املواقف،
ينبغي البحث بإنصاف عن ن ّياتهم وعدم االستعجال في إصدار
احلكم عليهم».
ُّ
سم ٍّو
وقلب الصوفي  -كما يصفه الشيخ عن دراية -
يظل في ُ
وارتقاء إلى آخر مدياته حتى يقف عند ينابيع العطاء الرباني في
بهجة وهيام يزداد لهيبه في قلبه ُك َّل يوم قو ًة على قوة.
فصاحب هذا القلب يتحول إلى إنسان عظيم النفس غير الذي
كان ،ويشعر أن روحه مفعم بعوالم سامية اجلمال تتخذه موئالً
وسكناً ،فيتسع بذلك قلبه حتى ليحتوي العالم بأسره ،ويعلو
عقله حتى ليشرف على سرِّ الواحدية واألحدية ذات الومضات

نهى عنه إلى ما أمر به ومما ال يحبه وال
يرضاه إلى ما يحبه ويرضاه .فيعيشون في فرار
إليه تعالى ،ال يق ّر لهم قرار إالّ بإسناد كل شيء إليه سبحانه،
وهذا هو االعتصام احلقيقي».
والقلب  -كما يراه الشيخ  -كو ٌن روحي عظيم يقوم قبالة هذا
الكون املشهود بسماواته وجنومه وكواكبه ،ولكنه حني يغلق
نوافذه من دون القرآن يصبح خليطا ً من قوى عمياء يصدم بعضها
بعضا ً ويحطم بعضها بعضاً ،بل احلياة نفسها من دون القرآن
تقفر وجتدب ويصعب تقبلها ،ورمبا ينتهي عذاب اإلنسان في هذه
احلياة إلى نوع من أنواع االنتحار الفكري واجلسدي ،وكثيرون هم
الناس الذين يولون األدبار في هلع من احلياة ألنهم عجزوا عن
فهمها وإدراك مراميها ،وكثيرة هي النفوس املرتعشة أل َّن قبسا ً
من نور القرآن لم يدلف إليها.
وأنت  -أيها االنسان  -أتستطيع أن تصوغ نفسك صياغة جديدة...؟
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وقد وضع الشيخ يف هذا الكتاب  -على الرغم
من كونه دراسة موضوعية لعامل التصوف  -شيئًا
من ذاته ،وشيئًا من روحه وفكره ،وفهمه لروح
التصوف وجوهره.
أن تهدمها وتشكلها من
جديد...؟ أن تعدمها ثم ترتقي
بها نحو كمال جديد للوجود...؟
نعم ...القرآن يستطيع ذلك ...إنه
يستطيع أن يجعلك تتسع ومتتد بحيث
تتجاوز مبا ال يقاس مبصيرك اإلنساني الذاتي ...بل
برمتها ،وعن
حتس بسمؤوليتك عن احلياة ّ
يجعلك ُّ
جنس االنسان بأكمله ،بل يجعلك قادرا ً على أن تنشئ
حقائق جديدة لم تكن تخطر على بال أحد ،وأن ملكات
ّ
معطلة فيك ميكنك أن تبعث فيها احلياة وتنميها
عظيمة
لتبلغ بك غايات هي ما وراء املوت واحلياة ،واخلير والشر ،واألرض
تظل ال تشغل من وجودك إالّ
ُّ
والسماء .حتى أن األبدية نفسها
بعض هذا الوجود ،فإذا بك تصير بهذه اخلليقة اجلديدة إنسانا ً
فوق االنسان ،وإميانا ً فوق اإلميان ويقينا ً فوق اليقني ،وإلى هذا
يشير الشيخ فتح اهلل فيقول:
«القلب ،كالقلعة احلصينة لصحة الفكر واستقامته وصحة
التصور ووضوحه وصحة الروح ونقائها ،بل حتى لصحة البدن
وسالمته .فمشاعر اإلنسان املادية واملعنوية حتتمي بهذه
القلعة وتُصان بها .لذا فالقلب الذي يحوز هذه األهمية ال بد
وح ْجر صحي ومنتجع .ذلك ألنه لطيفة
له من موضع مراقبة َ
عسير جدا ً ضمادها إذا ُجرحت بل أعسر منه إحياؤها إذا ماتت.
لذا يوصينا القرآن الكرمي بهذا الدعاء( :ر َبَّنَا ال تُزِ ْغ ُقلُوبَنَا ب َ ْع َد إِذْ
َه َدي ْ َتنَا ) (آل عمران )8 :والرسول األكرم صلى اهلل عليه وسلم
ّ
يذكرنا بهذا احلَجر الصحي واحلماية حيث يدعو مرارا ً صباح
وب
مساء متضرعا ً إلى اهلل تعالى ( :يَا ُم َقلِّ َب الْ ُقلُ ِ
ث َ ِّب ْت َقلْ ِبي َعلَى دِي ِن َك )».

وقد وضع الشيخ في هذا الكتاب  -على
الرغم من كونه دراسة موضوعية
لعالم التصوف  -شيئا ً من ذاته،
وشيئا ً من روحه وفكره ،وفهمه
لروح التصوف وجوهره.
إنه يعلمنا كيف نشحن النفس
بقوى اإلميان وطاقاته في مواجهة
محن الزمان ،وهو يريد من املسلم
أن يكون عظيم النفس ،هائالً في
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عظمته ،مهيبا ً في سموه،
َّ
يظل
خارقا ً في قوة روحه ،وأ ْن
تعطشه إلى احلياة متأججا ً في
نفسه رجع إلى اهلل
قلبه ،وإذا ما خانته
ُ
متضرعاً :رجعت إليك فانقذني من نفسي،
إكسر قيودي ّ
حطم سجون ذاتي ،ارفعني إليك،
خذني مني إليك!...
وبعد :فهذا الكتاب مرآة للروح تنعكس على صفحاته،
وتعكسه على اآلخرين ،والروح ال جهات لها ،فمن أين
دلفت إلى هذا الكتاب
أتيتها فقد أتيتها ،وكذلك من أين
َ
دلفت إلى الكتاب كله ،وإلى روح صاحب الكتاب ،وم ْن هنا
فقد
َ
هذا االقتران احلميمي التجانسي بني الروح والقرآن ،فكالهما
روح
من عالَم األمر ،بل القرآن
نفسه هو روح نزل به روح على ٌ
ُ
قلت على
سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم أو إن شئت َ
قلبه ،فالروح والقلب في املصطلح الصوفي واحد كما ورد في
الكتاب ،وهو الساري في أوصال الوجود والباعث فيه احلياة،
كسريانه في اإلنسان املنطوي على العالم األكبر.
والصوفي احلق  -كما عند الشيخ  -قرآني الروح ،س ِن ُّي السلوك،
فال عروج وال ارتقاء إالّ فيهما ومنهما ،فإذكاء نار العداء بني
أج َج في السابق
الذين يسمون أهل الشريعة وأهل احلقيقة ّ
ويؤجج اليوم صراعات خطيرة بني املسلمني ،وهو وَ ْه ٌم يجب
ّ
ولعل اهلل تعالى يقيض رجاال ً من رواد احلقيقة
االنتباه إليه،
ورجاال ً من رواد الشريعة ليتداركوا هذا األمر اخلطير ويردموا ما
بني املسلمني من ُه ّوات واسعة عميقة.
وأحسب أن هذا الكتاب هو محاولة في هذا
الشأن وللتقريب بني املسلمني وإشاعة الود
والسالم بينهم.
ال ّل ُهم أنت السالم ومنك السالم
وإليك يعود السالم ،فح ّينا ر ّبنا
بالسالم وأدخلنا دارك دار السالم
برحمتك ياذا اجلالل واإلكرام.
وص ِّل
آمني واحلمد هلل رب العاملنيَ ،
ال ّل ُه َّم على نبينا محمد صلى اهلل
عليه وسلم نبي السالم ،والسالم.

تأمالت صوفية

يف الطبيعة الكونية

الس َماوَ ِ لأْ َ
ض ُك َّل ي َ ْوم ُه َو ِفي َ
شأ ْ ٍن )
قال تعالى  ( :ي َ ْ
سأَلُ ُه َمن ِفي َّ
ات وَا ر ْ ِ
ٍ
( الرحمن  ، ) 29إنها احلقيقة املطلقة بصور منسقة أبدعتها مشيئة
احلق سبحانه الفعالة واملطلقة التي أوجدت الوجود أشياء بأزدواجيتها
مثقلة ومرهقة ( :وَ ِمن ُك ِّل َ
ش ْي ٍء خَ لَ ْقنَا زَوْ َجينْ ِ لَ َعلَّ ُك ْم ت َ َذ َّك ُرو َن )
( الذاريات  ، ) 49أرواح ( ذوات ) مختلفة متجاذبة ومتنافرة ولكل ذات
موضوع ( هيكل ) متشابه ومشتبه فانفعلت الذوات بفعل ذات
احلق جل شأنه وبتأثير مواضيعها فكانت مسيرة ومخيرة .
وعجزت العقول عن إدراك الذوات بالضوء واإلبصار فتقيدت
بقياس مواضيعها األفكار وتفرق اخللق إلى أخيار وأشرار
بحسب املصالح والشهوة واالستئثار وتفاوتت الفهوم
سالم حازم
فكانت األبحاث والعلوم ومبقتضاها تكونت اجلماعات ما
بني أعداء وأنصار
لتستمر احلياة بتالقح األفكار وظن العقل أن الطبيعة هي الواقع املرئي املقترن
بالتكرار بعد أن أدرك األبعاد الثالثة لألشياء التي هي الطول والعرض واالرتفاع .
وبفعل نشوء املدنية وظهور النظريات كان اإلبداع واالختراع وانحازت العقول إلى
التعاون أو النزاع ولم تنتبه الزدواجية طبيعة األشياء والتي هي طبيعة ذاتية عن
األبصار محجوبة وغير مرئية وطبيعة موضوعية ظاهرة وأخرى مخفية وكذلك
غفلت العقول عن ثبوت الزمان الذي هو البعد الرابع الذي أحاط بفضاء املكان
وصفة
واألكوان باجتاه املاضي واحلاضر واملستقبل الذي قدر فيه احلق آجال الذوات ونتائج
ا لـــخري
انفعاالتها باإلرادة العلية الربانية فانقسمت العلوم إلى علوم مادية تأخذ بالكتب
والدراسة ألنها علوم نقلية وعقلية وعلوم روحية اصطلح عليها بالعلوم الغيبية
والفضيلة
اختصت باجلانب الروحي لألشياء يهبها احلق جل شأنه لألنبياء والرسل واألولياء على
نبينا وعليهم الصالة والسالم  .فكانت العلم األكبر .
و ا إل حسا ن
ً
الذي استوعب حركة األشياء وإبصارها شكالً ومنظرا وأدرك ذواتها وماهياتها واجلوهر
ألهل األيـمان
بالبصيرة والنور بعيدا ً عن تقلب الرغبات ومنهجية الشهوات والهوى والغرور
التي صيرت الكفر والفاحشة والفجور والظلم والفسوق واجلور لترتقي البشرية إلى
الذيــن تنــورت
اخلير والفضيلة بالرحمة والعناية اإللهية وينتشلها من مستنقع األنانية الذي أوصل
قلوبــهم وزكت
إبليس امللعون إلى االستكبار والعصيان وأعقب ذلك بالغواية والبهتان واستدرج آدم
عليه السالم إلى اخلطيئة لقلة عزمه والنسيان فكانت الشقاوة واخلذالن صفة
أنفـــسهم وطهرت
ألهل الكفر والتكبر واملنكر والطغيان .
عقوهلم بنور الرمحن
وصفة اخلير والفضيلة واإلحسان ألهل األميان الذين تنورت قلوبهم وزكت أنفسهم
وطهرت عقولهم بنور الرحمن .
واحلمد هلل رب العاملني وصل اللهم على سيدنا محمد الوصف والوحي والرسالة
واحلكمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما .
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رسالـة

الدكتور  -وائل كمال

ال تنتهي

يأتي الليل على العامل و تتنفس القلوب نسماته يف اشتياق إىل حبيب أو إىل طريق  ،و يف إحدى
الليالي اخلالية إال من دقات قليب ناديت املاضي ليقضي ليلته معي  ،فاستجاب لي  ،و مر بي خاطر من
ً
أحيانا و إعصار أحيان أخرى  ,أتت الذكريات تبتسم أوقات
الزمان حيمل معه أفعال وأقوال  ،طيف
وترتعد أوقات أخرى  ،فما استطعت حموها و ما استطعت أن أراها ،
و سعى قليب لغافر الذنب و قابل التوب و قد أسرعت معه إىل النداء والرجاء  ،فخشع القلب برسالة قد
كتب حروفها بالسنني ومن أخبار األيام  ،و متنيت لو أني أرسلتها  ،فما استطعت إال أن أصوغها  ،فما
كان من صواب فبتوفيق من إرادته تعاىل و ما كان من خطأ فمن رعيب و خشوعي.
ً
ً
ً
طمعا يف
خوفا من جاللك و
خوفا و طمعا ،
{ بامسك اللهم  ،ترتعد الكلمات مين قبل أن تولد
خصالك  ،بامسك اللهم أناجيك  ،بامسك اللهم أناديك  ،هذا حبق سلطانك القديم و حبق ملكك
العظيم أرسل إليك موالي و سيدي رسالة من عبد مهني و ال يكاد يبني.
إهلي علمت بي من قبل وجودي  ،و كتبت قدري يف علمك علم الغيب  ،خلقتين بيديك و كرمتين
ً
سبيال للوجود دون طلب مين  ،حفظتين يف بطن أمي و كنت ال أزال نطفة
على الباقني  ،جعلت لي
أمشاجا  ،ضمنت لي رزقي و حياتي دون حول مين و ال قوة  ،ألقيت لي روحي و كتابي و جعلت
ً
ً
ً
حلما  ،فأنشأتين من العدم
وحفظا  ،شققت مسعي و بصري و كسوت عظامي
سرتا لي
مالئكتك
و مل أكن شيئا  ،قدرت صورتي و سويتها  ،و جعلت من روحك يف جسدي تسري مع أنفاسي فرتمحين
 ،وضعت مضغة صدري ثم حفظتها بني أصابعك  ،و يف يوم مولدي كان أمرك بوجودي سابقي  ،و
ً
معلوما  ،وهبتين ُ
نعم ال حتصى و ال تعد دون علم مين و من قبل أن أحتاج إليها ،
كان رزقي من الدنيا
أرسلت لي معقبات من أمرك مالئكة  ،و هم حيفظونين من بني يدي من كل سوء  ،قدرت لي العلم
و الفكر و العقل  ،ثم دعوتين لطاعتك و عبادتك ...فكان مين ما كان.
أتاني من كرهين قبل أن يراني – و أنت بي و به أعلم -أتاني من يزعجه بل و يؤمله
وجودي يف حضرتك و دخولي جنتك  ،جاءني من ساومين على أملي و قد زاد لي يف
ً
عزما فنسيت  ،نسيت أني من العدم خرجت
وعده املغرور  ،صدقته نفسي و مل أجد لي
و كان بأمرك  ،نسيت أني ملكت الدنيا و كان هذا بإذنك  ،نسيت أني مل آتي ما
آتيت على علم مين بل هبة منك  ،و غاصت قدمي خلف اللئيم  ،و مل ميهلين أن أقتبس
نظرة إىل رضاك  ،فحملين على جناح الغواية الناري حتى ظننت أني من اهلالكني...
و يف أقصى أرض الذنوب وعلى بعد سحيق يف حقول من ضياع و معاصي  ،أوحشين
مساع اخلري و اطمئنان القلب  ،و مل أر هناك ما تقر به عيين أو يهدأ له بالي  ،و تركين
من حولي حتى ضاقت ّ
علي األرض مبا رحبت  ،فذكرت ما نسيت ...ذكرت امسك
األعظم  ،ذكرت روحك اليت ترعى احلق يف صدري  ،ناجيت قليب الذي بقي على حب

فاطره  ،فدعوت ...ثم دعوت ...ثم دعوت  ،و مسع صوتي قريين
العني فسخط مين و أتاني بصوته و ركبه و رجله  ،فأحاط
بي و كدت أن أسقط  ،و لكن ...هذا هو الصدى ميأل عنان
السماوات و األرض  ،رعد يناديين و برق حيتضن رجع صوتي
العاشق  -ال إله غريك سبحانك – فإذا بي أمسع آيات قرآنك
تقول « :أال بذكر اهلل تطمئن القلوب»  ،فأذكرك ليطمئن
قليب  ،أشتاق إىل كلمات احلق يف قولك « :و إذا سألك عبادي
عين فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان»  ،فأدعو أكثر
و أكثر ً
أمال يف اإلجابة  ،ثم يسري بي شوقي فأطمع يف آية
كرمية تقول « :نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم»  ،و كان
شرفا و ً
ً
ً
طمعي ً
عزا ،
صدقا فأتت رمحتك بي
حقا و رجائي
لقد لبيت عبدك من بعد ذنوبه  ،لبيت عبدك ألنه دعاك يف
جوف ليله الوحيد  ،فبالرغم من ثقل الذنب  ،و بالرغم من أرض
املعصية و إحاطة اللعني  ،كان حنانك أقرب لي مين  ،و
كانت رمحتك أوسع من ذنوبي  ،و أضاء الكون حولي من
بعد تلبيتك دعائي  ،فذهب السوء عين و أنتفض احلزن مين ،
ً
فأصبحت ً
عبدا لك وحدك  ،ومل أجد عن السجود بديال ،
حرا
فخشع لك قليب و عقلي و مسعي و بصري.
و عربت معي األيام و السنون  ،و مل يرتكين رحيم السموات
و األرض فكانت الغواية أكرب و الضالل أشد  ،وكان مين
ضعف اإلرادة و فقر اإلميان  ،فهويت ثانيا  ...كم أنا ظامل
لنفسي و كم ندمت  ،كم أنا جهول عجول ،و كم أنا خـُلفت
ً
ضعيفا  ،تنفست إىل السماء  ،و كأني أرسل همساتي إىل
ً
املأل األعلى شاكيا غواية عدوي وضعف نفسي  ،بكيت
على حال عبد يرفض أن يكون ً
حرا هلل تعاىل  ،عبد قد
خـُلقت له الدنيا فلم يكتفي بها و مل يستحي من عطائك
عبد ما بكيت عليه السماء و األرض و بكى هو على
نفسه  ،و بلغ أنيين عنان السماء  ،ويف سكرات موت دعائي
الذي شق برنينه املأل األعلى  ،دعوتك بامسك األعظم و
ناديت «يا رب» ...و بشؤم حالي حجبت دعائي املالئكة ،
فعدت ألعيد مناجاتي «ربي ال حول بي و ال قوة»...فتمنعين
املالئكة  ،و يشتد أنيين و ترجتف دموعي فأصرخ ً
بدال من
الدعاء  ،ولبعدي عن صراطك املستقيم صرت ألناديك ً
بدال
من أناجيك  ،فقلت «ربي من لي إن مل تكن أنت؟»  ،و يقطر
قليب ً
دما فأتأمل و أتوسل «ربي ال ملجأ و ال منجى منك إال أنت»
و ينهار العقل مين « اللهم إني أعوذ بك مين و أعوذ بك منك ،
ربي عافيتك أوسع لي ...عافيتك أوسع لي» ...
و إذا بالسماء ترتعد و تنشق من فوقي  ،و إذا باملخلوقات ختر
ساجدة من حولي  ،و إذا باألرض ترجتف وكأنها خترج أثقاهلا
من حتيت  ،و امسع نداءك للمالئكة يف احلديث القدسي:
«إىل متى حتجبون دعاء عبدي ؟ لبيك عبدي  ...لبيك عبدي

 ...لبيك عبدي»  ،و تنهمر أنهار دموعي الشاكرة  ،و
تلتصق جبهيت بأرضك خاضعة  ،وأحبو على طريق مرمري
من آللئ كلماتك  ،و أنا أحلم حبضن رمحتك و بهاء عفوك
فقد وجدتك معي حتنو ّ
علي يوم أن ملكتين قسوة العامل
وجدتك تغفر لي يوم أن سخطت ّ
علي ذاتي  ،وجدتك
ً
تنتظرني بل وتناديين يوم أن لفظتين دنياي بعيدا عنها ،
كم أحببتين و كم حنوت علي  ،أنقذتين و رفعت شأني
من بعد أن كانت أعمالي األضل و صرت من عبادك األذل
و لتكرار ذنيب كدت أن أيأس من نفسي فأغفل عن
إصالحها  ،و كعادتك اإلهليه كنت معي ترفق حبالي ،
فعلمك حبالي أغناك عن سؤالي .أعصاك و أنت تغفر لي
أتركك و أنت ال تنساني  ،أبتعد عنك فتالحقين بندائك
تأبى أن تضيعين فأنا صنيعتك اليت أحببت  ،و ملا تركت
حكمك و عدلك مل تتوقف عن الرزق و العطاء  ،أسأت
إليك فرمحت  ،عصيتك فغفرت  ،بعدت عنك فاقرتبت ،
وعندما دعوتك أجبت  ،وعندما جئتك ذليال ً
تائبا  ،أبيت إال
أن تعزني و تقبل توبيت  ،أشعر بك حولي...معي ...و داخلي
تعلم ما بي قبل أن تعلمه ذاتي  ،تغفر لي و أنا الزلت أفكر
يف التوبة  ،تعصمين من نفسي يوم ال أجد معي أحد إال
الواحد األحد.
إهلي و خالقي  ،إن رحلة عمري قد طالت و كثر فيها لغو
ً
قليب  ،و مل يكن معي خالهلا إال أنت ً
رامحا  ،إهلي
إهلا و
هل لي يف خامتة اخلري و رمحة الرضا ؟ هل لي يف نصر من
عندك مينعين من نفسي و يهون ّ
علي نوائب الدهر ؟ هل
لي أن أقوهلا قبل أن ألقاك فتنري بها قربي و حتفظ لي بها
صراطي:
« أشهد أنه ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك بها خلقتنا
و عليها أحييتنا  ،و معها منوت و عليها نبعث إن شاءت
مشيئتك».
يا إهلي الغفور  ،ال أمل لي يف حياتي إال بعبادتك  ،و ال رجاء
عندي إال بدعائك  ،و ال ثبات يف قربي إال بك  ،و ال رمحة
تنالين إال منك...
هذا عبد من عبادك يرنو إليك  ،عبد من عبادك رجاؤه
عندك و بيديك  ،عبد من عبادك يستصرخك أن حتول
بينه و بني قلبه كما وعدت و أعلمت  ،عبد من عبادك
ليس له نصري و ال موىل و ال هاد و ال رمحن إال أنت}.
أنتهيت من كتابة الرسالة و مل تنتهي بعد حروفها  ،و لكن
مل يبقى إال...
اللهم نصرك الذي وعدت  ...اللهم غفرانك الذي وهبت ...
اللهم آمـيـن.

قالوا

يف التصوف والصوفية

االمام العز بن عبد السالم ( تويف
سنة  660هـ ):

قال سلطان العلماء عز الدين بن عبد السالم رحمه
اهلل تعالى( :قعد القوم من الصوفية على قواعد
الشريعة التي ال تنهدم دنيا وأخرى ،وقعد غيرهم
على الرسوم ،مما يدلك على ذلك ما يقع على يد القوم
من الكرامات وخوارق العادات ،فانه فرع عن قربات
احلق لهم ،ورضاه عنهم ،ولوكان العلم من غير عمل
يرضي احلق تعالى كل الرضى ألجرى الكرامات على أيدي
أصحابهم ،ولولم يعملوا بعلمهم ،هيهات هيهات .

العالمة الشريف اجلرجاني يف
( التعريفات ):
التصوف مذهب كله جد فال يخلطونه بشيء من
الهزل ،وهو تصفية القلب عن مواقف البرية ،ومفارقة
األخالق الطبيعية ،وإخماد صفات البشرية ،ومجانبة
الدعاوي النفسانية ،ومنازلة الصفات الروحانية،
والتعلق بعلوم احلقيقة واستعمال ما هو
أولى على السرمدية ،والنصح جلميع األمة ،والوفاء هلل تعلى على احلقيقة ،واتباع
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في الشريعة.
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والصويف َ :من صفا قل ُبه من الكدر  ،وامتأل من
ُ
الذهب واملَ َدر ..
العبرَ  ،واستوى عنده
ِ

العالمة الشيخ حممد أمني الكردي:
ينبغي لكل شارع في فن أن يتصوره قبل الشروع فيه ؛ ليكون على بصيرة فيه  ،وال يحصل التصور إال
مبعرفة املبادئ العشرة املذكورة..
فحد التصوف :هوعلم يُعرف به أحوال النفس محمودها ومذمومها ،وكيفية تطهيرها من املذموم
ّ
منها  ،وحتليتها باالتصاف مبحمودها ،وكيفية السلوك والسير إلى اهلل تعالى  ،والفرار إليه..
وموضوعه :أفعال القلب واحلواس من حيث التزكية والتصفية.
وثمرته :تهذيب القلوب  ،ومعرفة عالم الغيوب ذوقا ً ووجداناً ،والنجاة في اآلخرة ،والفوز برضا اهلل تعالى،
ونيل السعادة األبدية  ،وتنوير القلب وصفاؤه بحيث ينكشف له أمور جليلة  ،ويشهد أحواال ً عجيبة،
ويُعاي ُن ما عميت عنه بصيرة غيره.
وفضله :أنه أشرف العلوم ؛ لتعلقه مبعرفة اهلل تعالى وحبه  ،وهي أفضل على اإلطالق.
ونسبته إلى غيره من العلوم :أنه أصل لها ،وشرط فيها ؛ إذ ال علم وال عمل إال بقصد التوجه إلى اهلل،
فنسبته لها كالروح للجسد.
وواضعه :اهلل تبارك تعالى  ،أوحاه إلى رسوله
صلى اهلل عليه وسلم واألنبياء قبله ؛ فإنه روح
الشرائع واألديان املنزلة كلها..
واسمه :علم التصوف  ،مأخوذ من الصفاء،
والصوفيَ :من صفا قل ُبه من الكدر ،وامتأل من
الذهب وامل َ َدر..
ال ِع َبر ،واستوى عنده
ُ
واستمداده :من الكتاب والسنة واآلثار الثابتة
األمة.
عن خواص ّ
وحكم الشارع فيه :الوجوب العيني ؛ إذ ال يخلو
أحد من عيب أومرض قلبي  ،إال األنبياء عليهم
الصالة والسالم..
ومسائله :قضاياه الباحثة عن صفات القلوب ،ويتبع ذلك شرح الكلمات التي تُتَداول بني القوم
(كالزهد والورع واحملبة والفناء والبقاء).
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فيما ينبغي للقاصدين

عاية النفس
نر
م
قـال شيـخنـا
إمــام املـلــة
الشـيخ الكـامـل
أستاذ أالكابر شرف
الدين ابو القاسم
محمد اجلنيد  : اعلموا
معاشر القاصدين إلى اهلل
تعالى أن هذه النفس شهوانية
خسيسة لئيمة سيرانها في ملكوت الفناء
والروح روحاني قدساني نوراني سريانه في ملكوت
البقاء  ،والقلب رباني فرداني صمداني سريانه في
ملكوت احلضرة واللقاء  ،فالنفس مريدة الدنيا وجميع
ميلها إليها وأكثر همتها وإرادتها في طلبها  ،والروح
مريدة اآلخرة واجلنة وحورها وقصورها وأكثر همته
وإرادته وميله إلى طلبها  ،والقلب مريد املولى وجميع
ميله إلى قربة وأكثر همته الى وصله  ،فأما سبيل
النفس إلى مرادها احلرص الرغبة وأما سبيل الروح
إلى مراده الوفاء واحلرمة وأما سبيل القلب إلى مراده
فالشوف واحملبة .
والنفس كلما وجدت السبيل الى مرادها بالغلبة
اضطرت الروح فيها بطلب الدنيا  ،وإذا أصابت منيتها
صار الروح فيها منغطا ً ومظلما ً من حيث وجدت
النفس منيتها قنعت بخساسة همتها  ،واطمئن
القلب معها بطلب شهواتها فعند ذلك تصير همة
هذا العبد شهوانية ويصير لها بالكلية أسيرا ً مغلوبا ً
والروح كلما وجد السبيل إلى مراده بالغلبة اضطرت
النفس فيها بطلب العقبى  ،وإذا أصاب الروح منيته
صارت النفس مغطاة بنور صفوته ومعالي همته
واطمئن القلب معه بطلب النجاة من حيث
رهبته  ،فحينئذ تصير همة هذا العبد روحانية
وصار هلل تعالى عبدا مطيعا  ،والقلب كلما
وجد السبيل إلى مراده بالغلبة اضطرت
النفس والروح فيه بطلب املولى عز
وجل  ،واذا صار القلب منيبا ً صارت
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النفس مغطاة
بنور قربه من
اللــه تعـالى ،
واطمئن الروح معه
بطـلب املـولى علـى
صدق وفاء العبودية
بصدق انفراده بالفرد للفرد ،
فعند ذلك تصير همة هذا العبد
ربانية ويصير هلل تعالى بالكلية عبدا ً واصالً
وصفيا ً مقربا ً  ،ألنه قد برز إلى محبوب  ،وارحتل عن
الكلية إليه فيطير بالنفس من طاعته إلى طاعته ،
ويطير بالروح من ذكره إلى ذكره ويطير بالقلب منه
اليه  ،فصارت نفسه مقيدة بقيد الزهد والتقوى ،
وصار روحه مقيدا ً بقيد الصدق والوفاء  ،وصار قلبه
مقيدا ً بقيد القرب والنجوى  ،فعند ذلك يجول هذا
العبد بالنفس في ميدان حسن الرياضة والرعاية ،
ويجول بالروح في ميدان رؤية املنة  ،ويجول القلب في
ميدان القرب واملشاهدة  ،فصارت النفس مقهورة حتت
سلطان عقله وصار الروح مدهوشا ً حتت جالل هيبته
وصار القلب مزينا ً حتت جمال ربوبيته  ،فحينئذ يقوم
هذا العبد بشكره وشكر شكره  ،ويصير بالكلية
مستغرقا ً في أبحر ذكره  ،ويجول بالسر في منتهى
عزه  ،ويرتع في روضات قدسه  ،ويطير بجناح الهمة
في سرادقات غيبه  ،ويجول في ميادين قدرته ويسبح
في بحر هويته  .ولو أن أهل الغفلة اطلعوا على
قلوب القاصدين إليه عند أوقات جوالنها  ،في حجب
الغيوب وعند طيرانها في سرادقات اجلبروت ملاتوا
حسر ًة من حرمان هذه النعمة  ،وإن جميع الذين
وقعوا في الضالالت ما وقعوا إال لتوهمهم في
مراتب األولياء واألصفياء الذين جعلهم اهلل
آية للعاملني  ،وهم الذين ال يعرفهم إال من
جعل اهلل سبحانه وتعالى له نورا ً في
سراج الديـمـــومة  ،فمن لم يجعل
اهلل له ذلك النور فماله من نور



اإلرادة فإنها تزول باآلفات والعوارض حتى النوم والغفلة والنسيان
واجلنون  ،وغيرها تزيل اإلرادة وال تزيل الهمة  .يعني أن الهمة تعمل
أعمالها وترتقي مراقيها وإن كان صاحبها مستغرقا ً في النوم
واالغماء واجلنون وأمثالها  .قال الشبلي ( قدس سره )  :صاحب
الهمة اليشتغل بشيء وصاحب اإلرادة يشتغل  ،يعني صاحب
الهمة ال يشتغل بشيء عن
مراده  ،وصاحب اإلرادة تشغله
الشواغل واآلفات  .وهذا مثل
قول ابن عطاء  .وقال أيضا ً :
الهمة اهلل وما دونه ليس بهمة
 .معنى الهمة أن ال يريد إال اهلل
تعالى ؛ أو نقول معناه أن الهمة
إرادة اهلل تعالى فحسب وإرادة
ما دونه ليست بهمة  .وهذا
كما قالوا في احملبة هي محبة
اهلل تعالى ذاته لذاته الغير  .كأن الشبلي أراد بالهمة هنا محبة اهلل
تعالى ذاته  ،وجعل ما كان ذلك غير الهمة ولهذه الكلمة معنى آخر
وهو احلمل على الظاهر ويشير إلى قول النبي  : من أصبح وهمه
غير اهلل فليس من اهلل تعالى  .واإلرادة مما يكثر للنفس والقلب في
باب أمور الدنيا  ،والهمة في اصطالحهم شيء ال يكون إال ألمور
الدين  .واإلرادة يتسافل والهمة يتعالى على ما يعرف من بعد  ،وألن
اإلرادة التستتبع الهمة في شؤون الدنيا  ،والهمة تستتبع اإلرادة في
شؤون العليا  ،كما تستتبع القلب والنفس والبدن واجلوارح جميعا ً
 .قال اجلنيد ( قدس سره ) حقيقة العبد ترك االشتغال  ،واالشتغال
بالشغل الذي هو أصل الفراغة يعني أن العبد اليكون محققا ً بدون
احلقيقة وحقيقته ترك االشتغال مبا اليعنيه  ،ثم االشتغال بالشغل
الذي هو أصل الفراغة عن كل شيء سواه  ،معنى االشتغال باهلل
هو أصل الفراغة عن كل ما سواه واهلل أعلم .

االنفاس الروحية
قال ابن عطاء الهمة ال تنزل من العرش  ،واإلرادة التنزل من اآلخرة
 ،واملنية ال تخرج من الدنيا  .هذا كما قال الشبلي ( قدس سره )
 :الهمة اهلل معناه الهمة ارادة اهلل وحده الشريك له الينزل عنه
يحبه ويريده أبدا ً دائما ً  ،واإلرادة إرادة اآلخرة يريدها ويحبها وال يزول
عنها  ،واملنية إرادة الدنيا اليرتفع منها  .قال رومي ( رحمه اهلل تعالى )
 :الهمة التسكن إال باحملبة واإلرادة التسكن إال باحملبة واملنية صاحب
سعة يعني  :أن صاحب الهمة يرتقي في احلق دائما ً وال يسكن إال
باحملبة وعندي أن األمور على العكس فإن صاحب الهمة اليسكن
إال باحلق ويرتقي دائما ً فلو انضمت احملبة إلى الهمة كانت الهمة
أسرع في الطلب وأعجل في اإلرتقاء حتى يصل إلى املقصود فإذا
وصل إلى املقصود األعلى سكن لضرورة احليرة قوله اإلرادة التسكن
باحملبة ألنه متيل إرادته إلى اآلخرة فطالب اآلخرة ال يكفيه إرادة اآلخرة
وال محبتها يفنيه برجوعه بل بحمله على الطلب دام حيا ً أو نقول
املريد اليسكن مبحبة اهلل تعالى حتى يصل إلى احملبوب ذكر اإلرادة
وأراد الباطرة الشاطرة الباغية الطاغية تدعوك إلى قضائها من حل
وحرمة كيف ما تيسر  .قوله والهوى إشارة الكفر معنى بالهوى إرادة
الشرور والفجور والبدع والضالل فذاك كلها
دواعي الكفر يدعوك إليها لتياسرها ثم تنزل
في طبقاتها إلى طبقة الكفر والعياذ باهلل ألنه
إذا كان في باطن اإلنسان كفر كامن اليبرز إلى
اخلارج إال من طريق الهوى فافهم  .وقال أيضا ً :
ما عاقب اهلل تعالى صاحب الهمة وإن عصاه  ،يريد بصاحب الهمة
الولي والنبي البالغ الكامل في محبة اهلل تعالى  .وقال النوري  :حرم
اهلل النار على أهل الهمة وحرم اآلخرة على أهل اإلرادة وحرم الزيادة
على أهل النار  .يعنى بأهل الهمة ما عنى جنيد بصاحب الهمة ،
وعنى بأهل اإلرادة الذين يريدون الدنيا واآلخرة ويحبون اهلل تعالى
ملنافع الدنيا واآلخرة  ،ويريد بالزيادة احملرمة عليهم الرؤية واملشاهدة
قال ابن عطاء رحمه اهلل تعالى  :الهمة ال يزائلها
عوارض واإلرادة يزائلهاعوارض  .معنى أن الهمة
اليزائلها وال يعارضها عوارض الدنيا واآلخرة أي
اشتغالها ال يزاحمها وآفاتها ال ينافيها بخالف

االنفاس الروحية
االنفاس الروحية
االنفاس الروحية

صفحات من موسوعة الكسنزان

اخلوف
يف اللغة

« اخلوف  :الشعور بنوع من االضطراب بسبب اقتراب
مكروه أو توقعه » .

يف القرآن الكريم

وردت هذه اللفظة في القرآن الكرمي ( )128مرة مبشتقاتها
اخملتلفة  ،منها قوله تعالى  ( :وَإِذا جا َء ُه ْم أ َ ْم ٌر ِم َن الأْ َ ْم ِن
َ
َ
لأْ َ
أوِ الخْ َ ْو ِف أذاعوا ب ِ ِه وَلَ ْو ر َ ّدو ُه إلى الرَّ ِ
سول وَإِلى أولي ا ْمرِ
س َتن ِْبطون َ ُه ِمن ُْه ْم ) .
ِمن ُْه ْم لَ َعلِ َم ُه الَّذي َن ي َ ْ

يف السنة املطهرة

عن أبي هريرة يقول  :قال رسول اهلل  ( :من خاف أدلج
 ،ومن أدلج بلغ املنـزل  ،أال أن سلعة اهلل غالية  ،أال أن
سلعة اهلل اجلنة ) .

يف االصطالح الصويف

الشيخ اجلنيد البغدادي
« اخلوف  :هو توقع العقوبة مع مجاري األنفاس » .
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الغوث األعظم عبد القادر الكيالني
« اخلوف  :هو اضطراب القلوب مما علمت من سطوة
احملبوب » .
الشيخ أحمد الرفاعي الكبير
« اخلوف  :سوط اهلل يقوم به نفسا ً تعودت سوء
األدب » .
الشيخ األكبر ابن عربي
« اخلوف  :ما حتذر من املكروه في املستأنف » .

يف اصطالح الكسنـزان

اخلوف  :هو شعور بالتقصير  ،وتوقع حصول عقوبة
نتيجة ذلك التقصير  ،فيحدث قلق في النفس وارتباك
وفقدان السيطرة على التصرفات .

[ من أقوال الكسنـزان ]

اخلوف من اهلل فوق كل شيء  ،خافوا من اهلل  ،من خاف
اهلل  ،أخاف اهلل منه كل شيء .
إن األولياء الكبار خافوا اهلل وباخلوف وصلوا إلى مراتبهم

العظيمة  ،تركوا املعرفة  ،تركوا كل شي واجتهوا إلى
اخلوف من اهلل وطمعا ً مبحبة اهلل فوصلوا وحصلوا .
اخلوف من اهلل هو الذي يرجعك إلى اهلل  ،ألن اخلوف يولد
احملبة  ،واحملبة تولد التقرب من اهلل أي  :الرجوع .

[ مسألة  : ]1 -يف أن اخلوف من اهلل هو الدين

الشيخ األكبر ابن عربي :
« ما الدين كثرة صوم وصالة  ،إمنا الدين خوفك من اهلل » .

[ مسألة  : ]2 -يف أمساء اخلوف

[ مسألة  : ]6 -يف أشد أنواع اخلوف

الشيخ أبو احلسني النوري :
« اخلوف من الوصل أشد من اخلوف من املكر ألنه خوف
وقوع سوء األدب منه في احلضرة  ،وذاك من اآلفات
العظام » .

[ مسألة  : ]7 -يف أنفع اخلوف

الشيخ عبد اهلل بن املبارك :
« أنفع اخلوف  :ما حجزك عن املاضي  ،وأطال منك احلزن
على ما فاتك  ،وألزمك الفكرة في بقية عمرك » .

الشيخ محمد بن عبد اجلبار النفري :
« الوجل والروح والفزع والهلع واخلشية والهيبة واإلشفاق
واحلزن  ،وما يجري مجرى هذه األسماء  :أسماء للخوف
على حكم ما تتخصص به معانيه التي يتعلق بها .
وإمنا يرق اخلوف في معرفة من املعارف فيسمى  :خشية
أو غير خشية مما يشبه أسماء الرقة  ،ويجفو اخلوف في
معرفة من املعارف  ،فيسمى  :خوفا ً  ،روعا ً  ،هلعا ً أو غير
ذلك مما يشبه أسماء اخلوف » .

الشيخ أبو طالب املكي :
« أعلى اخلوف  :أن يكون قلبه معلقا ً بخوف اخلامتة  ،ال
يسكن إلى علم وال عمل  ،وال يقطع على النجاة بشيء
من العلوم وإن علت  ،وال لسبب من أعماله وإن جلت
لعدم علمه حتقيق اخلوامت » .

[ مسألة  : ]3 -يف عالمة اخلوف

[ مسألة  : ]9 -يف أضرب اخلوف

الشيخ شاه الكرماني :
« عالمة اخلوف  :احلزن الدائم » .

[ مسألة  : ]4 -يف أقسام اخلوف

الشيخ أبو طالب املكي :
« خوف عموم املؤمنني  :بظاهر القلب عن باطن العلم
بالعقد .
وخوف خصوصهم وهم املوقنون  :بباطن القلب عن باطن
العلم بالوجد .فأما خوف اليقني  ،فهو للصديقني من
شهداء العارفني  :عن مشاهدة ما آمن به من الصفات
اخملوفة » .

[ مسألة  : ]5 -يف حقيقة اخلوف وغايته

الشيخ محمد بن وفا الشاذلي :
« حقيقة اخلوف  :األحجام عن اإلقدام على ما غلب على
الظن سوء العاقبة فيه  .وغايته  :مالحظة سطوات
العز من حضرات جتلي اجلالل » .

[ مسألة  : ]8 -يف أعلى اخلوف

الشيخ القاسم السياري :
« اخلوف على ضربني  :رهبة وخشية  ،فصاحب الرهبة
يلتجيء إلى الهرب إذا خاف  ،وصاحب اخلشية يلتجيء
إلى الرب » .

[ مسألة  : ]10 -يف أوجه اخلوف

الشيخ السري السقطي :
« اخلوف على ثالثة أوجه :
خوف من الذنب  ،وهو خوف العامة .
وخوف عارض  ،عند تالوة القرآن .
وخوف مزعج  ،ينحل القلب  ،ويهد البدن  ،ويذهب بالنوم
 ،وهو اخلوف احلقيقي » .

[ مسألة  : ]11 -يف درجات اخلوف

الشيخ عبد اهلل الهروي :
« اخلوف وهو على ثالث درجات :
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الدرجة األولى  :اخلوف من العقوبة وهو اخلوف الذي يصح
به اإلميان  ،وهو خوف العامة  .وهو يتولد من تصديق
الوعيد  ،وذكر اجلناية  ،ومراقبة العاقبة .
والدرجة الثانية  :خوف املكر في جريان األنفاس املستغرقة
في اليقظة  ،املشوبة باحلالوة .
وليس في مقام أهل اخلصوص وحشة اخلوف إال هيبة
اإلجالل  ،وهي أقصى درجة يشار إليها في غاية اخلوف
وهي هيبة تعارض املكاشف أوقات املناجاة  ،وتصون
املشاهد أحيان املسامرة  ،وتقصم املعاين بصدمة
العزة » .

[ مسألة  : ]12 -يف قوة اخلوف

اإلمام أبو حامد الغزالي :
« قوة اخلوف  ،بحسب قوة املعرفة بجالل اهلل وصفاته
وأفعاله  ،وبعيوب النفس وما بني يديها من األخطار
واألهوال » .

[ مسألة  : ]13 -يف حمل اخلوف

الشيخ األكبر ابن عربي :
« اخلوف في القلب » .

[ مسألة  : ]14 -يف منـزل اخلوف

الشيخ أحمد بن العريف الصنهاجي :
« اخلوف هو من منازل العوام  :ألنه انخالع عن السرور ،
ومالزمة األسف  ،والتيقظ له بالوعيد  ،واحلذر من سطوة
العقاب  . . .وليس في منازل اخلواص خوف  ،ألنه ال يليق
للعبد أن يعبد مواله على وحشة من نظره ونفرة من
األنس به عند ذكره » .

[ مسألة  : ]15 -يف صحة اخلوف وصدقه
يقول الشيخ عبد الواحد بن زيد :
« ما صح خوف خائف قط ظن أنه ال يدخل النار  .وما
صدق خوف من ظن أنه يدخل النار فظن أنه يخرج
منها » .

[ مسألة  : ]17 -يف مثرة اخلوف

الغوث األعظم عبد القادر الكيالني :
« اخلوف من النار يقطع أكباد املؤمنني  ،ويصفر وجوههم ،
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ويحزن قلوبهم  ،فإذا متكن هذا منهم  ،صب اهلل تعالى على
قلوبهم ماء رحمته ولطفه  ،وفتح لها باب اآلخرة فيرون
مأمنها  ،فإذا سكنوا واطمأنوا وارتاحوا قليالً  ،فتح لهم
باب اجلالل  ،فقطع قلوبهم وأسرارهم وكثر خوفهم أشد
من األول  ،فإذا مت لهم فتح لهم باب اجلمال فسكنوا
واطمأنوا وتنبهوا وتبوءوا درجات  ،هي طبقات شيء بعد
شيء » .

[ مسألة  : ]21 -يف خوف األنبياء

الشيخ عبد الوهاب الشعراني :
« ال يحصل ألحد في هذه الدار طمأنينة إال أن كان نبيا ً
 ،فهناك يطمئن بالنسبة وما عدا األنبياء  ،فاخلوف من
الزمهم من سائر املراتب إلى أن يضعوا أقدامهم في
اجلنة  .وما ورد في خوف األنبياء عليهم الصالة والسالم
 ،إمنا هو خوف إجالل وتعظيم  ،الخوف أن اهلل ميكر بهم
 .وأما خوفهم في مواقف القيامة  ،فإمنا هو على أممهم
ال غير » .

[ مسألة  : ]22 -يف خوف موسى 

الشيخ اجلنيد البغدادي :
« كان خوف موسى  خوف التسليط  ،ال خوف
الطبع » .

وقفات مع الدكتورة سعاد احلكيم

إلنس
ان ا

ملع

اصر

والتصوف

بقلم
mohamoha makhmakh
Morocco

ا

لك أن تعجب ،إن كنت متعج ًبا ،من غربة
التصوف في زماننا هذا ومكاننا هذا ،رغم
انتشاره مبختلف ألوانه وتنوع مشاربه عبر التاريخ
العربي اإلسالمي ،بني اآلخذين به أنفسهم ،قبل غربته
بني جاهليه أو متحاشييه .واحلق أن تغاضي األستاذة
سعاد احلكيم عن انتهاز الفرصة لبسط القول في
جتربتها بعد أن أطالت في اإلجابة عن أسئلة تهم وجهة
نظرها في التصوف وطرق التعامل معه وضرورة األخذ
به وأهميته إلخ  ،شيء يدعو إلى العجب الذي ال يرفعه
تأمل وال يدفعه عذر  .تقول « :درجت عادة على البوح
بتجربتي العلمية ،وقلما حتدثت عن حياتي الروحية،
وعندما أجد في هذه التجربة ما يستحق التدوين ويفيد
الناس ،سأعمد إلى كتابتها ،وأكتفي اآلن مبا قاله اإلمام
الغزالي  :وكان ما كان مما لست أذكره ُ
فظن خيرًا وال
تسأل عن اخلبر» .واحلق أن زمن الظن قد ولى ،وإمنا السؤال
اآلن هو عن اخلبر بالذات .وكذلك يتحاشى أقطابنا
احلديث عن جتاربهم الروحية ،ولعل السبب في ذلك هو
كتمانها عن املتلقي الذي ال يقدرها حق قدرها .فسوء
الفهم ال يزال عال ًقا بهذا امليدان .وما أظنه إال سيستمر
كذلك لعقود أخرى من السنني ،طاملا لم ينفتح العقل
الطبيعي احلسي على اآلخر :على املنظومة الفكرية
الروحانية خاصة .زمن «املضنون به على غير أهله» ال

يزال إذن مستمرًا ،وهو إغالق للموضوع يضر به أكثر مما
يحمله إليه من نفع .مهما يكن ،فإن سعاد احلكيم
أفاضت القول في جوانب عامة من هذا املوضوع يجمل
بنا أن نقف معها عندها .ولعل أول ما يتبادر إلى الذهن
هو ما مدى تفاعل اإلنسان املعاصر مع التصوف؟ أهناك
ما يجذبه إليه ح ًقا ؟ فإن كان هذا واردًا ،فأية قيمة
مضافة يزيدها التصوف في حياة وفكر إنساننا املعاصر
هذا؟ تقول سعاد احلكيـم « :في تصوري نعم يستطيع
العاملون في احلقل الصوفي اجتذاب اإلنسان املعاصر،
ألن الفضاء احلضاري اليوم مؤات حلركة تصوف حديثة.
ونظرة حولنا ترينا إلى أي مدى يبحث إنسان اليوم عن
التصوف ،ويحاول أن يتصوف ويُفعل بعده الروحاني ولو
قليال ليحقق تكامله وتوازنه اإلنساني .والدليل على ذلك
ما نلمسه من توجه شرائح اجتماعية عدة إلى اليوغا
والتأمل التجاوزي وغير ذلك من أشكال االهتمام باألعماق
وبالعالم الداخلي .كما نالحظ أن لكلمة تصوف نفسها
اليوم تأثيرًا إيجاب ًيا جذابًا يثير اهتمام الناس وتعاطفهم
ورغبتهم في املعرفة والتعمق ،خالفـًا ملا كان الوضع
عليه في القرن املاضي» .نعجب ملثل هذا الكالم يصدر
في عصر يكاد ينفرد باسم «عصر العوملة» .ولكن
عاملتنا ترى في العوملة ،على العكس مما قد يتبادر إلى
الذهن ،خير وسيلة مشجعة لنشر التصوف بل وإنشاء
حركة صوفية حديثة .تقول« :أما بخصوص حركة
تصوف حديثة ،فأرى أن العوملة تفرض على كل امليادين
العلمية ،البحتة واإلنسانية ،أن تنفتح على بعضها،
وتجُ ري التعارف وتتبادل اخلبرات ،وهذا يرسم مطلع عهد
جديد ليس للتصوف فقط ،وإمنا لكل العلوم» .أفكار
تدعو إلى التأمل ،ولنا مع غيرها موعد في وقفة أخرى
قادمة ال تقل عن هذه عمقـًا وثـراء .
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الدكتور محمد القهوجي

التصوف باعتباره حالة وفكرة نشأ مع نشأة اإلنسان .
فاإلنسان منذ نشأته يتطلع إىل معرفة الغيب  ،وإىل استشراف
عامل ما وراء الطبيعة  ،بل إىل االتصال بذلك العامل  ،ومعرفته
عن طريق الوسيلة الصحيحة لذلك  .فالتطلع إىل املعرفة
اإلشراقية  ،مل ينشأ متأخرا  .فالعقل هو العقل  ،ال باعتباره
معرفة كسبية  .فاملعارف هي املكتسبة  ،أما العقل
فهو هو .
فلو أخذنا طفال من البدائيني  ،من جماهل أفريقيا  ،ووضعناه
منذ والدته ونشأته يف أرقى األوساط حتضراً  ،لنشأ نشأة راقية
متحضرة  ،وبالعكس  :لو أخذنا طفال من أرقى األوساط
ً
حتضرا  ،ووضعناه مع البدائيني منذ والدته  ،لنشأ
األوربية
نشأة بدائية  .فالعقل اإلنساني هو  ،هو منذ أن وجدت .
اإلنسانية إىل اآلن  ،والذي اختلف  :املعارف اإلنسانية
املكتسبة  ،والتصوف يف وجوده وحتققه  ،غري حمتاج إىل
معارف مكتسبة  ،طبيعية أو فلكية .
إنه حمتاج إىل أساس عقيدي صحيح  ،وهذه العقيدة وجدت
مع اإلنسان األول  ،الذي سواه ونفخ فيه من روحه  ،فهذه النفخة
اإلهلية  ،أو هذه الروح  ،أو هذا القلب الذي منحه اهلل إياه  ،إذا
ارتكز على أساس صحيح من الدين  ،ثم جاهد يف طريق
التزكية  ،والتصفية  ،واختذ الوسائل اليت تؤدي إىل االتصال
باملأل األعلى  ،فإنه ينتهي بتوفيق اهلل إىل ما يريد من هذا
االتصال  ،وإىل ما يطمح إليه من ثـمار االتصال أي املعرفة .
ومعرفة ما وراء الطبيعة  ..هو األمل العذب الذي يراود الكثري
من النفوس  ،اليت تريد أن تتنزه عن املادة وتصرح ربانية  ،وبهذا
نرى أن معنى التصوف موجود مع خلق اإلنسان .

األديبة والباحثة ثناء درويش  -سوريا

حكمة

القسوة

ال تقولوا عنه  :متجهمٌ  ..عبوس ..
قاس ..
وال تصفوه بأنه ٍ
يكثر التأنيب والتقريع ..
أنتم لم تعرفوه حقاً..
ولم تسمعوا منه سوى األلفاظ ..
سيدي أب حنون
معلم كما يستوجب التعليم..
علي اجل ّد في حضوره ..
يصطنع التجهم ألعرف أن ّ
وأن مدرسته ليست مكاناً للهو واللعب ..
إن قال أني حمّ ال أسفار ال غير فصدقوه ..
ّ
فحقه أن يفعل
وإن طردني من مجلسه ..
أضطرّه لعرك أذني مؤنباً..
حني ال يرى مني سوى الكذب واإلدعاء ميسك بيدي
ألتعلم كيف أكتب أول حرف ..
ويصبر علي بأمل أن أخطو خطوتي األولى ..
يجبرني على إعادة احملاولة ..
مرات ومرات..إن أخفقت
ما بني وعد ووعيد..
حضرة أستاذي العظيم
أرادني أن أكون مثله..
ّ
لعلنا نلتقي ..
علي ..
لذلك يقسو ّ
مباركة قسوتك ..
أيها املعلم احلكيم..
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أ  .د .عبد الكريم بكار
اجلامعة العربية املفتوحة  -الرياض
أرواحنا وليست عقولنا هي مكمن وجودنا  ،وهي
البعد األرحب واألعمق يف شخصياتنا  .يف أرواحنا
جتتمع الروعة مع الغموض  ،ومنهما ً
معا تتولد
احلرية ،والعامل حائر يف أمر الروح اليوم  ،وحائر يف
التعامل معها  .وقد ّ
مس أمة اإلسالم يف أيامنا هذه
شيء من هذا وذاك  .ليست مهمة اإلميان مقصورة
على رسم الفضاء النظري ملعتقداتنا ورؤانا  ،وإمنا
ً
أيضا منحنا التميز يف عامل فقد اإلميان ودخل عامل
الشك والضياع  .إن اإلميان باهلل – تعاىل – مينحنا
ميزة فورية هي صعوبة سجننا داخل معطيات
مادية حمدودة  .إنه خيرجنا ً
فورا من العامل احملدود
واحملسوس إىل عامل من غري حدود.

وذلك العامل عامل الروح وعامل الغيب .يف العامل املادي
ً
دائما باالنكماش والضعف ،وجيد نفسه
يشعر اإلنسان
ً
ً
حماصرا بالضرورات ومهددا بنفاد الطاقة  .لكن يف عامل
الروح األمر خمتلف ،كل شيء يتمدد ،ويتسع ،ويكرب؛
فيشعر املؤمن مبدد مل حيسب حسابه يغمر كيانه كله
بالنور واحلبور .
هدفنا األعظم حنن املسلمني أن نفوز برضوان اهلل –تعاىل–
وهذا الفوز يشكل مرجعية وأولوية بالنسبة إلينا ،مبعنى
أن الذي يدخل البهجة على نفوسنا ،ويغمر أرواحنا بالسرور
ً
دائما يف إطار حمبـــوبات اهلل تبــارك
النقي جيب أن يظل
وتعاىل  ،كما أن كــل أشـكال االرتقاء املادي وكل
املغامن واملكاسب اليت حناول احلصول عليها جيب أن
تتم داخل ذلك اإلطار .
وهذه نقطة مفاصلة بيننا وبني األمم األخرى .إن
األمم اليت تقود احلضارة اليوم قد أسست منذ مدة
لوضعية فيها الكثري من اجملافاة للروح؛ حيث
األولوية لرفاهية اجلسد ،وحيث احلكم
ملنتجات العقل ومعطيات اخلربة واملمارسة.
وليس يف إمكان القوم على املدى القريب
فعل أفضل من ذلك ما داموا فقدوا املفاهيم
والرمزيات اليت جتعل استمداد الرؤى
ً
ً
من الوحي ً
مقبوال.
معقوال أو
شيئا
إن اإلميان جيعلنا ننظر جبدية إىل
أن كل التحسينات اليت ندخلها
على بيئاتنا وعلى أوضاعنا
العامة ال تشكل غاية يف
حد ذاتها ،وإمنا هي وسيلة
ملساعدتنا على تعميق
صلـــتنا باهلل تعاىل
وعلى النــــجاح يف
االبتـالء الذي كتب
علينا يف هذه احلياة.
إن مما يدعو إىل األسف أن هذا
املعنى احملوري قد حلقه الكثري من
احليف يف هذه األيام؛ حيث تعمل العوملة على
إغراق وعينا جبزئيات وفرعيات وتفصيالت ال نهاية هلا.
ومع أن االهتمام بالتفاصيل يظل عالمة على االرتقاء؛
إال أن ذلك جيب أن يكون يف إطار األصول واملبادئ
الكلية ،وإال حتول إىل عامل يطمس مالمح توجهنا
العام ،فنفقد الغاية العظمى ،وتصبح حركتنا يف احلياة
أشبه بكوكب فقد مداره .اخلالصة أن مواصفات زماننا
ً
ً
وتعميما ال ختدم عامل الروح ،وال تالئم
رسوخا
اليت تزداد
متطلبات اإلميان ،وهذا يعين أن على املسلم الذي يريد

أن حييا وفق مبادئه وعقيدته أن ّ
يعود نفسه السباحة
ضد التيار ،وأن ميتلك طاقة استثنائية على التحمل
واملمانعة ،ولدينا العديد من اآلثار اليت تدل على ما يالقيه
املتمسك بدينه يف زمان كزماننا من عنت ومشقة ،كما
ورد ما يدل على عظم األجر وجزالة املكافأة اليت أعدها
اهلل – تعاىل – له .
ّ
ال خيفى علينا أننا يف عامل يقدس القوة على حساب
الرمحة ،وحيتفي باملادي على حساب املعنوي ،وينخرط
يف العاجل على حساب اآلجل ،وينظر إىل الطيبة
على أنها نوع من السذاجة ،وينظر إىل
احلديث عن األخالق على أنه شيء
ينـزع إىل املثالية ،واملتحدث
عنها يستحق ً
شيئا من
اإلشفاق! .ويف عامل
كهذا تكون األحاديث
واخلوف
الرجاء
حول
واحملاسبة واملناجاة والشوق
إىل اهلل –تعاىل– وتذكر
الصراط وامليزان والكوثر وشقاء
ً
شيئا يدل على العيش
جهنم...
ً
خارج العصر وبعيدا عن دوائر
االهتمام  .وهذا بالضبط ما جيعل
مملكة الروح تبدو موحشة ومهجورة !.
إن املسلم يف هذه احلياة حيتاج إىل أمور
كثرية ،لعله يأتي يف مقدمتها أمران :
رؤية راشد مسددة للواقع بفرصه وإمكاناته
وحتدياته ...وطاقة تساعده على قطع طريق
طويل مملوء بالصعاب والعقبات .
التفكري والتأمل والتثقف واحلوار ...أمور تساعد
على تكوين الرؤى اجليدة .ويبقى علينا أن نتعلم
كيف حنصل على مفتاح منجم الطاقة والقدرة
املطلوبة.
إن اإلميان باهلل –تعاىل -حني يتجاوز وضعية القناعة
ً
مصدرا للشعور مبعية اهلل – تعاىل –
العقلية ليصبح
واألنس به والتوكل عليه واالستعانة به والثقة مبا عنده...
فإنه يصبح آنذاك ّ
املولد األساسي لروح املقاومة وروح املبادرة
وروح االستمرار لدى اإلنسان املسلم .
اإلميان حتى يكون كذلك فإنه حيتاج إىل شيء غري
الفكر وغري الثقافة ،إنه حيتاج إىل التعبد والتنفل
واإلكثار من ذكر اهلل – تعاىل – ومناجاته ...وال ريب
أن من يفعل هذا يكون يف األساس قد صار أداء الواجبات
ً
ً
مالوفا يف حياته وموضع التـزام صارم.
شيئا
وترك املعاصي
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ختلص من ضغوط احلياة
بسر الصالة
أستيقظ من نومي ،ألهث في دروب احلياة ..اجتماعات،
أوراق ،مكاملات ،مشاكل ،فوضى ،وطرق مزدحمة .إيقاع
احلياة املتسارع يضغط على أعصابي ،ومشاعر القلق
والتوتر ال تفارقني ،أشعر كأنني أغرق في بحر من الهموم
والضغوط املتالحقة ،وقبل أن أفقد القدرة على السمع
واإلبصار ،يأتيني صوته -صلى اهلل عليه وسلم -هاتفا ً عبر
أربعة عشر قرنا ً من الزمان «أرحنا بها يا بالل» ،ويثور التساؤل
احلائر  :ملاذا فقدت الصالة قدرتها على بث الراحة والسالم بني
جنبات نفوسنا املكدودة؟ وكيف ميكننا أن نستعيد الطاقة
الكامنة في العبادات اخملتلفة بحيث تؤدي دورها في بعث
الراحة والسكينة والسالم النفسي بداخلنا؟.
قد يثور البعض محتجا ً بأن علينا أن نؤدي العبادات
اخملتلفة طاعة هلل بدون النظر للفائدة
املتحققة منها ،ولكنني أحسب أن
العبادات ما شرعت إال لتضبط
إيقاع حياتنا ولتضمن
التوازن السوي بني
جنبات نفوسنا

د  .سحر طلعت
أ.م الباثولوجى بكلية طب القصر العينى

ومتألها بالراحة والسكينة واألمان ،وذلك من خالل التواصل مع خالقنا
وبارينا والقوة املسيطرة على هذا الكون مبا فيه ومن فيه «أال بذكر اهلل
تطمئن القلوب» .فنحن مأمورون بأن نؤدي العبادات اخملتلفة على الوجه
األكمل ،ونحن مأمورون بأن نتدبر ونتفكر حتى نعيد للعبادات اخملتلفة
وظيفتها املفقودة.

الضغوط العصبية ..تعريف ..أنواع وآثار
وقد يكون من املفيد -قبل أن نغوص في بحار العبادات اخملتلفة باحثني عن
جوهرها ودررها -أن نتعرف على الضغوط العصبية ..معناها ،أنواعها،
وتأثيراتها؛ فإيقاع احلياة املتسارع يضعنا دوما ً حتت عجلة الضغوط
املزمنة ،وهذه الضغوط تؤثر تقريبا ً على كل مكونات اإلنسان ،ويضاعف
من خطورة هذه الضغوط املزمنة أن تأثيراتها تتسلل في اخلفاء وتفعل
فعلها بصورة تدريجية وغير ملحوظة بحيث ال يدرك اإلنسان حجم ما
أصابه من خسائر إال في املراحل املتأخرة.
حتدث الضغوط تأثيراتها على جسم اإلنسان من خالل متالزمة
االستجابة العامة للضغوط ()General stress response syndrome؛
فمن خالل استجابة العراك والفرار ( )Fight and flight responseيعد
اجلسم نفسه ملواجهة اخلطر أو الهروب منه بإفراز هرمونات األدرينالني
والكورتيزول ،والتي تزيد من طاقة اجلسم ،وهذه االستجابة تعتبر مالئمة
جدا ً للضغوط الوقتية قصيرة األمد حيث تؤدي إلى حماية اجلسم من
األخطار التي حتدق به ،ولكن اخلطورة تكمن في استمرار الضغوط مما
يؤدي لتراكم هذه الهرمونات التي ال جتد لها أي مخرج محدثة انفجارا ً
داخليا ً للطاقة واختالطا ً بني طاقة العقل وطاقة اجلسد مما يحدث
تشوشا ً وارتباكا ً شديد اخلطورة ،وتزداد اخلطورة إذا شعر اإلنسان بأنه
ال ميلك قرار املفاضلة بني املواجهة أو الهروب وبأنه مجبر على أي من
اخليارين.
وميكن تقسيم مراحل استجابة اجلسم عند التعرض للضغوط اخملتلفة
إلى ثالث مراحل ،وهي:
 .1مرحلة اإلنذار ،وفيها يزداد معدل إفراز الهرمونات سالفة الذكر.
 .2مرحلة املقاومة ،وفيها يحدث نفاد للطاقة املتولدة في مرحلة
اإلنذار.
ً
 .3مرحلة التهالك واإلجهاد ،التي ميكن اعتبارها نتاجا للضغوط
املستمرة ،مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وغير
ذلك من األمراض واملشاكل التي تنتج عن التعرض املستمر
للضغوط.
كما ميكن تقسيم الضغوط اخملتلفة بحسب مصادرها إلى:
ضغوط داخلية (وهى الضغوط الناجتة عن سمات اإلنسان
الشخصية) وضغوط خارجية (نتاج عوامل خارجية) .وأيضا
ميكن تقسيمها بحسب استجابة اإلنسان لها إلى :ضغوط
بناءة (تدفع ملزيد من العمل واإلجناز) وضغوط هدامة ومعوقة.
وبحسب فترة التعرض ميكننا تقسيم الضغوط إلى :ضغوط
وقتية متقطعة وضغوط مستمرة مزمنة.
وللضغوط آثارها اجلسدية والعقلية والنفسية ،وقائمة
التأثيرات طويلة وممتدة ويصعب حصرها .فاآلثار اجلسدية تنتج
عن تأثر كافة أجهزة اجلسم ،وينتج عنها أمراض القلب وقرح
املعدة والقولون العصبي ،باإلضافة لزيادة نسبة حدوث داء
السكري ومضاعفاته ،كما تتأثر اخلصوبة ،ويتأثر جهاز املناعة
محدثا ضعفا عاما في مناعة اجلسم وزيادة في معدل حدوث
السرطانات اخملتلفة .والتأثيرات النفسية تشمل فيما تشمل

إيقاع احلياة املتسارع
يضعنا حتت عجلة
الضغوط املتزامنة
الوسواس والفوبيا واالكتئاب واضطرابات النوم اخملتلفة ،بينما تقع
اضطرابات الذاكرة حتت االختالل في الوظائف العقلية.
كيف نتعامل مع الضغوط؟
قد ال نستطيع في هذه العجالة أن نوضح كل اآلثار السلبية لبقاء
اإلنسان فترات طويلة حتت ضغوط مستمرة ،ولكننا على األقل نستطيع
دق ناقوس اخلطر محذرين من آثار هذه الضغوط على صحة اإلنسان
اجلسدية والنفسية والعقلية ،ومطالبني بالبحث الدءوب عن حل لهذه
املشكلة التي تتفاقم كل يوم .ومبا أنه قد يكون من املستحيل تغيير منط
وإيقاع احلياة املتسارع للغالبية العظمى ممن يعيشون في مجتمعاتنا
اآلن ،ومع التسليم بفشل الطب الرسمي بعقاقيره وكيماوياته في
التعامل مع هذه املعضلة ،فقد اجته العلم للبحث عن سبل جديدة
للوقاية والتخفيف من اآلثار املدمرة للضغوط املزمنة مثل تدريبات
االسترخاء والتأمل والتخيل واليوجا وفلسفتها؛ وخضعت هذه الطرق
اخملتلفة للبحث العلمي املنضبط لتحديد مدى فاعليتها وطريقة
عملها.
واألبحاث اخملتلفة أكدت مدى فعالية هذه الوسائل في التقليل من
هذه الضغوط وفي عالج آثارها اخملتلفة؛ وبالتالي أصبحت هذه الوسائل
اخملتلفة تدرج في البرامج التي تستخدم للوقاية من الضغوط أو في
عالج آثارها السلبية على جسم اإلنسان .والنظرة املتأملة تكشف عن
تواجد هذه الوسائل بوفرة في عباداتنا اخملتلفة إذا أحسنا الفهم واألداء..
فهل ميكن أن يكون احلل في أن يجد كل منا لنفسه واحة يصنعها
لنفسه ويفر إليها من هجير صحراء احلياة؟.
ويثور التساؤل :ما هي هذه الواحات التي ميكننا أن نقترحها نتيجة
فهمنا لوسائل عالج الضغوط املستخدمة في الغرب؟ وما هي اآلليات
التي تفعل بها فعلها السحري في تخفيف الضغوط؟.
واحة اإلميان
من املالحظ أن تأثيرات نفس الضغوط تختلف باختالف األشخاص
الذين يتعرضون لهذه الضغوط ،ومن هنا ميكننا أن نستنتج أن تأثيرات
الضغوط ال تعتمد على حجمها ونوعيتها بقدر ما تعتمد على استقبال
اإلنسان حلجم التهديد .أي إن االستجابة للضغوط ال يصنعها املثير
ولكن تصنعها الطريقة التي مت بها استقبال هذه الضغوط ،فتفاعلنا
مع الضغوط ينشط بناء على استجابتنا العصبية وبناء على إدراكنا
حلجم التهديد مقارنة بنظرتنا نحن للعالم من حولنا ومقارنة بإدراكنا
حلجم حتكمنا نحن في الظروف احمليطة بنا ،ولقد أثبتت الدراسات
انخفاض مستوى الضغوط ومستوى االستجابة لها عند من يشعرون
بقدر أكبر من القدرة على التحكم في الظروف احمليطة بهم.
إذا كان العلماء والدارسون يعتبرون أن فلسفة اليوجا ونظرتها للعالم
تعتبر من أهم احملاور التي تعطي لليوجا قيمتها وفعاليتها في التعامل
مع الضغوط مبا تتيحه من إعادة اكتشاف اإلنسان لذاته ومعناه اإلنساني
ومبا متنحه له من شعور بالقوة العميقة والتحكم ،فهل نعيد نحن
اكتشاف فلسفة اإلسالم التي تعطي لإلنسان قيمته وقدرته املستمدة
من كونه نفخة من روح اهلل؟!
واحة االسترخاء والتأمل والتفكر
حني يركز اإلنسان تفكيره على فكرة أو شيء ما من أجل اكتساب القدرة
على املزيد من التحكم في القدرات العقلية ،فإن التأمل بهذه الصورة

يوفر لإلنسان طاقته اجلسدية والعقلية ،ولقد درس هربرت بنسون
في سبعينيات القرن املاضي االستجابة الفسيولوجية للتأمل ووجد
أنه حتدث استجابة معاكسة الستجابة العراك والفرار أو ما يعرف بـ
( .)Relaxation responseوفيه يحدث انخفاض في معدل ضربات القلب
والتنفس واحتراق األكسجني وتوتر العضالت ،وتأثير التأمل في تخفيض
هذه العمليات احليوية يفوق تأثير النوم ،حيث تعطي  5-4ساعات من
النوم انخفاضا ً مبقدار  %8في معدل حرق األكسجني بينما يعطي التأمل
انخفاضا مبقدار  %17-10في غضون دقائق قليلة.
ولقد أثبت د .دين أورنيس في ثمانينيات القرن املاضي فائدة هذه
التدريبات في عالج مرضى القلب؛ حيث حدث عند من ميارسون التأمل
منهم انخفاض ملحوظ في دهون الدم الضارة ( )LDLوالكولسترول ،كما
حدث تراجع في التغيرات احلادثة في الشرايني التاجية ،وحدث انخفاض
في معدل ضغط الدم واملقاومة الطرفية الكلية (Total peripheral
.)resistance
كما أثبتت الدراسات انخفاضا ً مـلـحوظـا ً فـي مـستـوى مــؤكـسـدات
الــدهــون ( )Oxygen free radicalsعند من يواظبون على التأمــل
وهــذا يعنــي انخفاضـا ً فــي نسبة التلفيات احلادثة في األنسـجــة
نتيـجـة لعمـليـات األكسـدة الضارة والتي حتدث عبر سنوات العمر.
وفي دراسة أجراها بنسون أثبت أن التأمل يكون أكثر فعالية فيمن
ميارسونه كاستجابة ملعتقداتهم الدينية.
واحة الذكر
ميكن أن يتم التأمل بالتركيز والتفكر في شيء من مخلوقات اهلل (وردة أو
شجرة مثال) كما وضحنا في الفقرة السابقة .والطريقة األخرى للتأمل
تتم بالتركيز على كلمة واحدة أو عدة كلمات (اهلل ،أو ال إله إال اهلل،
أو غيرها من الكلمات) وترديدها في صمت بعمق وتدبر وتركيز مع طرد
صور األفكار السيئة من العقل ،وهذه الوسيلة حتدث نفس التأثيرات
الفسيولوجية التي يحدثها النوع األول .كما أنها تضيف بعدا آخر حيث
يشعر املتأمل والذاكر أنه في معية اهلل احلكيم واملدبر.
واحة التخيل
يعتبر من أقوى وسائل تقليل الضغوط ،وتزداد الفائدة منه لو اقترن
استخدامه بتمرينات االسترخاء ،وعلى اإلنسان -أثناء ممارسة هذه
التدريبات -أن يتخيل تواجده في مكان يبعث في نفسه الراحة
والسكينة.
واحة الصالة
هذه هي الواحة اجلامعة ..ففيها كل ما سبق ،فيها التأمل ،وفيها الذكر،
وفيها ميكن أن يتخيل اإلنسان تواجده بجنة عرضها السماوات واألرض،
وفي الصالة يشعر اإلنسان بتمام التحكم في الكون والبيئة من حوله.
وفيلسوف الهند غاندي اعتبر الصالة مفتاح الصباح ومزالج املساء،
فهي عالمة األمل لإلنسان ،وهى تعني أن هناك قوة أعظم وأكثر حكمة
هي التي ترشدنا في حياتنا ،فال سالم بدون منحة أو عطية من اهلل ،وال
توجد منحة من اهلل بدون صالة.
والدراسات العلمية اخملتلفة أثبتت أن الصلوات تؤدي دورها بالفعل؛ حيث
لوحظ أن نسبة حدوث املضاعفات والوفيات في املرضى الذين يتعرضون
لعمليات القلب املفتوح تقل بنسبة  %12في املرضى املتدينني ،كما
لوحظ فيهم أيضا ً انخفاض معدالت حدوث االكتئاب املرضي املصاحب
لدخول املستشفى .وللصالة نفس التأثير -الذي يحدثه التأمل -على
املصابني بأمراض القلب.
وبعد أن حاولنا استعراض بعض مما ميكن أن تفعله العبادات اخملتلفة
من تأثيرات إيجابية على اجلسم والنفس ،فهل جنعل رمضان هذا العام
فرصة إلعادة اكتشاف منجم العبادات الذاخر بكل نفيس؟!.
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الشيخ عبد الرزاق نوفل
باحث ومفكر

قرر القرآن الكرمي في آياته الشريفة أن اإلنسان إذا أصابه
األسى و احلزن أسود وجهه و ذلك بنص اآلية الكرمية  ( :و إذا
بشر أحدهم باألنثى َّ
ظل وجهه مسو ّدا ً و هو كظيم ) سـورة
النحـل . 58
و كذلك يفعل به األسف و الندم و اخلزي بنص اآلية الشريفة :
( و إذا بشر أحدهم مبا ضرب للرحمن مثالً ظل وجهه مسـودا ً
و هو كظيم ) سـورة الزخرف .17 :
وأورد حقيقة هامة و هي أن الوجه مرآة النفس و أنه ميكن
لإلنسان أن يعرف حالة صاحبه مبجرد النظر إلى وجهه و ذلك
بنص اآلية الكرمية :
( تعرف في وجوه الذين كفروا املنكر ) سورة احلج . 72 :
وكذلك بالنص الشريف ( :سيماهم في وجوههم من أثر
السجود ) سورة الفتح .29 :
و لم يعرف مدى ما في هذه اآليات الشريفة من إعجاز علمي
حتى تقدم العلم في أبحاثه و حتى قررت األبحاث الطبية
و السيكولوجية أن الوجه حقا ً مرآة النفس كما سبق القرآن
الكرمي بالقول به من عشرات املئات من السنني فيقول الدكتور
جايلورد هاروز ( إن وجهك هو رسولك إلى العالم و منه ميكن
أن يتعرف الناس على حالك بل ميكنك إذا نظرت إلى املرآة أن
تعرف حالتك حتديدا ً و أن تسأل وجهك عما يحتاج إليه  ..فتلك
احللقات السوداء التي تبدوا حتت العينني تدل داللة واضحة
على احتياج اإلنسان للتغذية و تنقية اجلو الذي يعيش فيه
فهو يفتقر على الغذاء و الهواء  ...و أما هذه التجاعيد التي
تظهر بوضوح مدى ما أصاب اإلنسان من سنني فهي عالمات
على كيف تسير حياة صاحب الوجه ) .
والطب احلديث يقرر أن بالوجه خمسا ً و خمسني عضلة
نستخدمها دون إرادة أو وعي في التعبير عن العواطف
واالنفعاالت  ،وحتيط بتلك العضالت أعصاب تصلها باملخ
وعن طريق املخ تتصل تلك العضالت بسائر أعضاء اجلسم
وكذلك ينعكس على الوجه كل ما يختلج في صدرك
أو تشعر به في أي جزء من جسمك  ..فاأللم يظهر واضحا ً
أول ما يظهر على الوجه  ..و الراحة و السعادة ....مكان
وضوحها وظهورها هو الوجه  ....و كل عادة حسنت أو
ساءت تخفر في الوجه أثرا ً عميقا ً  ،فلذلك فإن الوجه هو
اجلزء الوحيد من جسم اإلنسان الذي يفضح صاحبه و
ينبيء عن حاله وال يوجد عضو آخر ميكن به قراءة ما عليه
اإلنسان ...بل إن العلماء يقولون بإمكان قراءة طبع الشخص

وخلقه في جتاعيد وجهه ...فأهل العناد وقوة اإلرادة الذين ال
يتراجعون عن أهدافهم من عادتهم زم الشفاه فيؤدي ذلك
إلى انطباع تلك الصورة حتى حني ال يضمرون عنادا ً ....أما
التجاعيد الباكرة حول العينني فترجع إلى كثرة الضحك و
االبتسام و أما العميقة فيما بني العينني فتدل على العبوس
و التشاؤم ...و اخلطباء و من على شاكلتهم من محامني و
ممثلني تظهر في وسط خدودهم خطوط عميقة تصل إلى
الذقن  ،الكتبة على اآللة و اخلياطون و من يضطرهم علمهم
إلى طأطأة الرأس تظهر التجاعيد في أعناقهم و تتكون
الزيادات حتت الذقن .
و يقول الدكتور الكسيس كاريل احلائز على جائزة نوبل في
الطب و اجلراحة ( إن شكل الوجه يتوقف على احلالة التي
تكون عليها العضالت املنبسطة التي تتحرك داخل الدهن
حتت اجللد و تتوقف حالة هذه العضالت على حالة األفكار ....
حقا ً إن كل إنسان يستطيع أن يضفي على وجهه التعبير
الذي يريد و لكن يحتفظ دائما ً بهذا القناع و يتشكل و جهنا
تدريجيا ً على الرغم منا وفقا ً حلاالت شعورنا  ،و مع التقدم
في السن يصبح صورة مطابقة ملشاعر الشخص برمته
و رغباته وآماله  ...و يعبر الوجه أيضا ً عن أشياء أعمق من
نواحي نشاط الشعور فيمكن للمرء أن يقرأ فيه ـ فضالً عن
رذائل الشخص و ذكائه ورغبته و عواطفه و أكثر عاداته تخفيا ً
ـ جبلة جسمية و استعداده لألمراض العضوية والعقلية
فالواقع أن مظهر الهيكل العظمي والعضالت والدهن
و اجللد و شعر اجلسم يتوقف على تغذية األنسجة  ،و تغذية
األنسجة محكومة بتركيب الوسط الداخلي أي بأنواع نشاط
األجهزة الغددية والهضمية و على ذلك فمظهر اجلسم
يدلنا على حالة األعضاء  ،والوجه مبثابة ملخص للجسم
كله فهو يعكس احلالة الوظيفية للغدد الدرقية واملعدة
و األمعاء و اجلهاز العصبي في أن واحد و هو يدلنا على النزعات
املرضية لدى األفراد  .إن بوسع املالحظات املدققة أن يتبني أن
لك إنسان يحمل على صفحة وجهه وصف جسمه وروحه .
وهكذا يصل العلم أخيرا ً إلى ما سبق القرآن بتقريره في آياته
الشرفية من الوجه مرآة النفس وأن عليه تنعكس حاالت اإلنسان
السيما العاطفية منها وما يتصل بشعوره ووجدانه ،فمن
السهل مالحظة األسى واألسف ظاهرين على الوجه مبا يخالطه
من عالمات القناعة والسواد بعكس السعادة والطمأنينة واإلميان
و السكينة إذ تخط على الوجه عالمات النور و الرضا.
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بقلم  :زكي امليالد
اململكة العربية السعودية
من املمكن القول أن رؤية الفكر اإلسالمي املعاصر
ملسألة املرأة ،لن تتغري أو تتجدد بالصورة اليت تقبل بها
املرأة وتنسجم معها ،ما مل تساهم املرأة نفسها يف تغيري
وجتديد هذه الرؤية على الصعيدين املعريف والعملي.
والسؤال :هل تستطيع املرأة أن تدفع وتسهم يف جتديد
رؤية الفكر اإلسالمي جتاه املرأة؟
يفتح السؤال النظر ملدى اإلسهام الفكري والثقايف

للمرأة يف امليادين
املتصلة
واجملاالت
بقضاياها وشؤونها،
وفيما إذا كان هذا
ً
متقدما
اإلسهام يعد
بوترية
ويتحرك
أو
متقدمة؟
يعد

ً
ً
متأرجحا
مرتاجعا ويتحرك بوترية مرتاجعة؟ أو يعد
بني التقدم والرتاجع ،ويتحرك تارة بوترية متقدمة،
وتارة بوترية مرتاجعة؟
والذي يعنينا يف هذا الشأن وبشكل أساسي هو
رؤية املرأة  ،وتقييمها هلذا اإلسهام الفكري والثقايف.
ال يراد من هذا الطرح بالتأكيد حصر اهتمامات
املرأة بقضاياها وشؤونها ،وكأنها ال معرفة هلا وال
خربة إال يف هذه القضايا والشؤون ،وهذا ما تنتقده
ً
انتقاصا حبقها ،وإمنا باعتبار أن
املرأة وترفضه ،وتعده
املرأة هي األقرب إىل هذه القضايا والشؤون ،وكونها
األكثر دراية ومعرفة بها ،وبوصف أن هذه القضايا
والشؤون يف إدراك املرأة قد تعرضت للتعسف وسوء

الفهم ،وظلت تفسر بطريقة تفتقد
لشروط العدالة واملساواة ،وهي حباجة
إىل مراجعة وتصحيح ،وذلك حني
غابت أو غيبت املرأة عن النظر واإلسهام
يف هذه القضايا والشؤون .ويأتي
احلديث عن هذا املوضوع ،يف وقت
بدأت فيه املرأة تعلن عن تقدمها يف
امليادين الفكرية والثقافية ،وأخذت
ترفع من صوتها ،وتطالب باإلصغاء
واالستماع هلا وهي تتحدث بنفسها عن
ً
ً
وإدراكا
وعيا
تلك القضايا والشؤون،
ً
منها أنها قد تأخرت كثريا باإلسهام
الفكري والثقايف يف هذا الشأن،

وكيف أنها أخطأت أو تضررت حني تركت للرجل
خيوض يف قضاياها وشؤونها ،ويستحوذ عليها خبالف
ً
ذرعا ،وكأنها تريد
رغبتها ،الوضع الذي ضاقت منه
أن تستعيد حقها يف احلديث عن نفسها ،تأكيداً
ً
ورفضا للواقع الذي فرض عليها
لوجودها وحضورها،
غيابها أو تغييبها.
ومنذ إعالن املرأة عن هذا املوقف الذي كشف عن
وعي جديد بدأ يتشكل عندها ،وعن يقظة يف
مسلكياتها الفكرية والثقافية ،أخذت املرأة تلفت
النظر لطبيعة ما طرحته من أفكار وتصورات ووجهات
نظر ،أكدت على احلاجة إليها ،وضرورة االنفتاح
والتواصل معها ،وبرهنت على قيمة ما ميكن أن
تضيفه يف هذا اجملال ،وبالشكل الذي يثري الفكر
اإلسالمي وتدفع به حنو نقاشات جادة ،وحترضه على
استعادة اجلدل حول تلك القضايا والشؤون بطريقة
جديدة وخمتلفة عن السابق.
ً
وبالتأكيد أن الفكر اإلسالمي قد تأثر ضعفا يف
تكوين رؤيته عن املرأة ،بسبب الضعف الذي كانت

عليه املرأة يف التعبري عن رؤيتها الفكرية والثقافية،
وهذا ما ندركه حينما حاولت املرأة التغلب على ذلك
الضعف ،واالندفاع يف التعبري عما حتمله من أفكار
وتصورات ،حبيث مل يعد باالمكان احلديث عن رؤية
الفكر اإلسالمي للمرأة بدون العودة إىل خطاب املرأة
نفسها ،وكيف تنظر هي إىل ذاتها ،وإىل تلك القضايا
والشؤون املتصلة بها.
ولعل يف إدراك املرأة أن الوصول إىل مثل هذه القناعة،
ً
ً
فكريا
إجنازا
أو االقرتاب منها ،وااللتفات إليها ،ميثل هلا
ً
وثقافيا ،يفرتض أن يتحول إىل مكسب أخالقي
واجتماعي ،تستفيد منه يف تدعيم مطالبتها بضمان
حقوقها ،وحتسني نوعية حياتها.
ً
وال شك أن الفكر اإلسالمي قد تأخر كثريا يف الوصول

التعاون االيماني
بين الزوجين
الشيخ مازن الفريح  -السعودية
من الصور الرائعة اليت كانت بارزة يف
بيوت سلفنا الصاحل تلك الصور اليت
حتكي التعاون اإلمياني بني الزوجني
يف القيام ببعض العبادات والتعاهد على
ً
َ
ُ
أداء الفرائض
أن يعني بعضهم بعضا يف ِ
واملستحبات .
ٌ
وقد ُروي يف هذا املعنى صفحات مشرقة
ُ
ومشاعل نرية جديرة باهتمام الدعاة
ً
مثاال يحُ تذى يف بيوتهم .فهذا
لتكون
دعاء بالرمحة لزوج قام من الليل فأيقظ
ً
رجال قام من الليل فصلى
أهله (رحم اهلل
وأيقظ امرأته ) ّ
حسنه األلباني ،وقد
يسبق ذلك تذكري حبقيقة الدنيا الزائلة
ّ
يذكر بها الزوج زوجه باآلخرة
وموعظة
املقبلة وخيوف فيها من مضالت الفنت
وحاجة املرء إىل صلة تصله بربه لريقق
القلب وليهيئه وينشطه للقيام بتلك
العبادات كما قال صلى اهلل عليه وسلم
ُ
(سبحان اهلل !! ماذا أنزل الليلة من الفنت
وماذا فتح من اخلزائن ..أيقظوا صوحيبات
احلجرات فرب كاسية يف الدنيا عاريةٍ يف
اآلخرة ) رواه البخاري  .قال ابن حجر _
رمحه اهلل _ يف فوائد احلديث  :وفيه ندبية
إيقاظ الرجل أهله بالليل للعبادة ومع هذا
فقد يشعر الزوج بضعفه وتكاسله عن
القيام مبفرده  ،وعندئذ ميكن أن يوقظ
ً
مجيعا وذلك أيسر على
زوجته ويصليا
النفس يف أداء العبادات وأسهل يف التغلب
على املعوقات  ،قال صلى اهلل عليه
وسلم  (:إذا أيقظ الرجل أهله من
ً
مجيعا ُ
كتبا
الليل فصليا ركعتني
من الذاكرين والذاكرات) (صحيح
الرتغيب).
ويف األذكار وكثرة التسبيح والتهليل
وقراءة األوراد جمال رحب للتعاون بني
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الزوجني فقد دخل النيب صلى اهلل عليه وسلم على أم املؤمنني جويرية وكان قد
خرج منها بكرة حني صلى الصبح وهي يف مسجدها (أي يف موضع صالتها ) ثم رجع
بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ( ما زلت على احلال اليت فارقتك عليها؟ قالت نعم
.فقال صلى اهلل عليه وسلم  :لقد قلت بعدك أربع كلمات ،ثالث مرات لو وزنت مبا
قلت منذ اليوم لوزنتهن  :سبحان اهلل وحبمده  ،عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه
ومداد كلماته ) رواه مسلم.
ًُ
ً
صورا أخرى كثرية
مقصورا على التعاون يف العبادات احملضة بل هناك
وليس األمر
تقوي اإلميان ويسعد بها الزوجان مثل أداء العمرة واحلج والصيام و الصدقة وحنوها
من أبواب الرب ..قالت سعدى دخلت ً
يوما على طلحة (تعين زوجها طلحة بن عبيد اهلل)
فرأيت منه ً
ثقال (تعين ً
هما ) فقلت له  :ما لك لعلك رابك منا شيء (أي لعله صدرت منا
إليك إساءة ) فنعتبك؟ (أي فنعتذر منك ) .
قال ال  ،ولنعم حليلة املرء املسلم أنتِ ،ولكن اجتمع عندي مالٌ وال أدري كيف أصنع
به ؟
قالت  :وما يغمك منه ؟ ادع قومك ،فاقسمه بينهم !
فقال  :يا غالم ! علي بقومي.
قالت  :فسألت اخلازن كم قسم ؟
قال  :أربعمائة ألف ) رواه الطرباني وهو يف صحيح الرتغيب .ويف املعنى حديث
ً
مرفوعا (إذا أنفقت املرأة من طعام بيتها غري مفسدة كان هلا أجرها مبا
عائشة
أنفقت ولزوجها أجره مبا اكتسب وللخازن ُ
مثل ذلك ال ينقص بعضهم من أجر بعض
ً
شيئا) رواه البخاري ومسلم .
فما أحوجنا إلحياء هذه الصور يف بيوتنا!! نوثق بها صلتنا بربنا ،ونقوي بها إمياننا،
ونربي بها زوجاتنا .إن من الرزية أن يقصر الزوج عالقته بزوجته يف شؤون الدنيا
ومتاعها ،ومن النقص الذي ال يليق أال نتجاوز يف أحاديثنا مع زوجاتنا شهوات الفرج
ً
بداية لالنطالق يف مدارج السمو اإلمياني
والبطن .فكم منا سيجعل من هذه الليلة
ً
ساجدا ومعه زوجته يلهجان بلسان خاشع وقلب خاضع  :ربنا هب لنا من
ليضع جبهته
أزواجنا وذرياتنا قرة أعني واجعلنا للمتقني إماماً.

ً
ً
قارئا؟
طفال
كيف تربني
أ  .بدرية عبد الرزاق
مدرسة البحر للتعليم األساسي
دولة االمارات العربية املتحدة
قال الطبيب الشهري د .سوس« :كلما
قرأت أكثر كلما عرفت أشياء
أكثر .كلما تعلمت أكثر ،كلما
حققت إجنازات أكثر » القراءة بذرة
حنتاج لزرعها وتغذيتها يف أنفسنا
ويف أطفالنا.
هناك العديد من الطرق اليت ميكن
أن يتبعها الوالدان لتشجيع طفلهما
على القراءة  .يقول جيم تريليس
مؤلف كتاب Read-Aloud
« :Handbook Theحنن نقوم
ً
جيدا فى
بتعليم أطفالنا القراءة
املدارس  ،ولكننا ننسى تعليمهم
حب القراءة » أهم اجلوانب اليت جيب
أن توضع يف االعتبار عند تربية طفل
قارئ هي زرع حب القراءة يف نفسه .
كثري من األمهات واآلباء يشجعون
أطفاهلم على القراءة من خالل
األسلوب التقليدي وهو حتفيزهم
باجلوائز  .لكن حيذر جيم تريليس
ً
قائال « :ال تبالغا يف هذا األسلوب ألن
اجلائزة ستصبح هي هدف الطفل
وليست القراءة نفسها »  .جيب أن
ً
أيضا أن لكل طفل معدله
تتفهما
الذى يسري به حتى يتمكن من
القراءة  ،فتحليا بالصرب  .إليكما
بعض اإلرشادات اليت ميكنكما
اتباعها لتشجيع طفلكما على
االستمتاع بالقراءة .
ً
مبكرا!
الوقت ليس
تظهر األحباث أنه ميكنك القراءة

يجب أن تكونى قدوة
إيجابية لكى تبثي فى
طفلك شيئاً هاماً جداً عن
القراءة وهو أن القراءة
ليست واجباً .تقول نيرمين
جبر « :إن الطريقة التى
تعرضين بها القراءة على
طفلك تبقى معه » بيدك
أنت أن توصلي لطفلك أن
القراءة مهمة ومفيدة
وممتعة أو أن توصلي له أن
القراءة عبء ثقيل .يؤكد
خبراء التعليم أن الحماس
للقراءة أمر معدي!

لطفلك يف أي سن  ،فالقراءة تساعد
على تنمية املهارات اإلدراكية عند
الطفل بشكل كبري .هناك العديد
من الكتب املصنوعة من القماش
واخلامات املقاومة للماء واليت تناسب
األطفال الصغار إىل جانب الكتب اليت
ً
أصواتا!
تصدر
احرصي على وجود مكتبة يف بيتك
ً
ً
مناسبا يف بيتك
ركنا
اختاري
وثبيت فيه مكتبة أو بعض األرفف
واهتمي أنت وأطفالك بتزيينها وملئها
بالكتب املناسبة  .تأكدي من اختيار
مكان مريح وبه إضاءة جيدة ويسمح
باستيعاب كنبة أو مقعدين .إن
وجود مكان خاص بالقراءة يف البيت
يظهر للطفل أن الكتب ال ختص
املدرسة أو املذاكرة فقط بل يربز ذلك
اجلانب املمتع للقراءة وأهمية السعى
للحصول على معلومات عن املوضوعات
املختلفة .
خصصي أحد هذه األرفف لطفلك
وتأكدى من أن يكون الرف اخلاص
به يف متناول يديه لكي يشعر بأنه
مميز  .إن سهولة الوصول للكتاب
من أهم الطرق لتشجيع الصغار على
ً
أيضا لطفلك بأن
القراءة  .امسحي
يكون له رف خاص يف غرفته يضع
ً
دائما.
عليه الكتب اليت حيب قراءتها
هذه طريقة للتعبري عن احرتامك
خلصوصياته واختياراته .
ال تنسي اختيار كتب املدرسة اليت
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ميكنك إضافتها إىل املكتبة ألنك
بهذه الطريقة تظهرين لطفلك فكرة
أن التعلم متعة .
ال تقارنى
ً
أبدا قدرة طفلك على
ال تقارني
القراءة بقدرات األطفال اآلخرين .هذا
ً
سلبيا على تقدير
خطأ فادح قد يؤثر
طفلك لذاته كما قد جيعله عنيداً.
قوموا بزيارات مستمرة إىل املكتبات
العامة وحمالت بيع الكتب
أعطي ألطفالك فرصة التواجد فى
أماكن بها العديد من الكتب .إذا
كنت تتسمني حبب املغامرة ،خذيهم
فى رحلة إىل اإلسكندرية لزيارة
مكتبة اإلسكندرية.
ً
أيضا اغرسي يف أطفالك حب شراء
الكتب واجعلى زيارة حمالت بيع
الكتب من األنشطة اليت حترصون
عليها .امسحي ألطفالك باختيار
بعض الكتب بأنفسهم ألن هذا
يضفي على التجربة خصوصية
ً
إحساسا بامللكية
كما يعطيهم
واملسئولية جتاه هذه الكتب.
تقول نريمني جرب – مدرسة بالصف
األول االبتدائي « :إن َت َعود الطفل
على جو حمالت بيع الكتب يعطيه
اإلحساس باملسئولية والرغبة فى
االختيار ».اختاري موضوعات هلا
عالقة بظروفكم مثل تعويد الطفل
على استخدام القصرية – إذا كان
لديك طفل يف هذه السن  -أو استقبال
طفل جديد يف األسرة.. ،اخل .إن وجود
صلة بني القارئ وموضوع الكتاب
الذى يقرأه يربز أهمية الكتب يف
حياتنا.
ضعي يف اعتبارك اهتمامات طفلك
ال جيب أن يتحكم الوالدان بشكل
كبري فيما يقرأه طفلهما ألن ذلك
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ً
شعورا بأن القراءة واجب،
سيعطيه
لذلك جيب أن يضع الوالدان فى
اعتبارهما اهتمامات طفلهما .على
سبيل املثال ،اشرتيا جمالت رياضية
ً
مهتما
أكثر إذا كان طفلكما
بالـرياضـة  ،وميكـنكـمـا أيضـاً
تشجيعه على قراءة كتب تارخيية
عن الدورات األوليمبية وكيف بدأت.
أظهري لطفلك فائدة الكتب
ً
كتابا مع طفلك أو
عندما تقرئني
عندما يكون يف مرحلة التعود على
ً
عادة ما بني  4إىل  7سنوات،
القراءة،
من املهم أن تظهري له احلكمة أو
املوعظة اليت تكمن وراء القصة .هذا
سيوضح للطفل أنه ميكن أن يتعلم
من القصص أو الكتب اليت يقرأها.
تقول نريمني جرب« :املناقشة هي وسيلة
حلث الطفل على تكوين رأيه فى
كتاب ما ،فكرهه لكتاب معني
قد يتحول إىل حب عن طريق التحليل
والتفكري املنطقى » لتطبيق هذه
الفـكـرة  ،اخـتاري كـتاب وصفات
أكل وقوما بطهي مأكوالتكما
املفضلة ! من سن  8إىل  12سنة ،شجعي
طفلك على حل الكلمات املتقاطعة
إىل جانب القراءة لزيادة حصيلته من
املفردات اللغوية ولزيادة سرعته فى
القراءة .
اقرءا ً
معا بصوت مرتفع!
لقد ثبت أن القراءة بصوت مرتفع من
أحب األنشطة لكل أفراد األسرة سواء
الصغار أو الكبار .امسحي لطفلك
بالتآلف مع شخصيات القصة من
خالل تشخيصك هلا وتقليد األصوات .
القراءة بصوت مرتفع ستعطى للطفل
ً
أيضا فرصة مساع النطق السليم
للكلمات .أثبتت األحباث كذلك أن
القراءة اليومية مع الطفـل ولو ملـدة 30

دقيقة فقط تزيد بشكل ملحوظ
من قدرته على القراءة.
عند القراءة ً
معا ،توقعي مقاطعة
طفلك لك بالتعليقات واألسئلة .
كوني صبورة ألن أسئلة طفلك
وتعليقاته هي ما يؤدي إىل إشراك
طفلك يف العملية الذهنية  .إذا
وجدت أن طفلك بدأ يفقد اهتمامه
بالقصـة  ،حاولـي جـذب انتباهـه
بعمل تنبؤات عن سري القصة،
وكيف كنتما تفضالن نهاية
القصة ،وضعا نهايات بديلة هلا.
ال تندهشي إذا طلب طفلك قراءة
نفس القصة مرات ومرات ،فهو
أمر طبيعى يوضح مدى ارتباط
الطفل بشخصيات القصة ومدى
إعجابه بالقصة نفسها .تقول
نريمني جرب « :األطفال يشعرون
بالسعادة عندما يكونون على
علم باألحداث التالية فى القصة »
كونى قدوة إجيابية
جيب أن تكوني قدوة إجيابية
شيئا ً
ً
هاما
لكي تبثي يف طفلك
ً
جدا عن القراءة وهو أن القراءة
ً
واجبا .تقول نريمني جرب:
ليست
«إن الطريقة اليت تعرضني بها
القراءة على طفلك تبقى معه ».
بيدك أنت أن توصلي لطفلك أن
القراءة مهمة ومفيدة وممتعة أو أن
توصلي له أن القراءة عبء ثقيل.
يؤكد خرباء التعليم أن احلماس
للقراءة أمر معدي !
قدمى الكتب كهدايا
إن تقديم الكتاب كهدية يظهر
للطفل أن الكتب بها من املتعة ما
جيعلها صاحلة ألن تكون هدايا.
ً
ً
ظريفا
كتابا
قدمي لطفلك
كهدية واطليب منه أن خيتار

ً
ً
أيضا أن تعريف
واحدا لك .ميكنك
طفـلك علـى فكـرة «كـوبـونـات
اهلدايا» – وهي خدمة توجد يف حمالت
بيع الكتب الكربى  -حيث ميكن
حلامل الكوبون استبداله بأي كتب
أو مشرتوات تعادل قيمته .
أى مكان يصلح للقراءة!
شجعي طفلك على اصطحاب كتاب
معه أينما ذهب حتى إىل الشاطئ!
القراءة خالل أجازة الصيف حتسن
مستوى قراءة الطفل خالل السنة
الدراسية  .توضح نريمني جرب قائلة:
«عندما ينمي الوالدان قدرة طفلهما
على القراءة  ،فإن ذلك حيسن من أدائه
على كل املستويات من حيث تكوين
اجلـمـل  ،معـرفتـه باللغـة  ،والنـطـق
اجليد» .
اصنعا عالمات للكتب!
وجود عالمة توضع يف الكتاب ملعرفة
املكان الذى توقف عنده القارئ يسمح
للطفل بالتوقف عن القراءة يف أي وقت
يناسبه وأن جيد بسهولة بعد ذلك
املكان الذى توقف عنده.
لعمل هذه العالمات ،ميكنكما
قص جمموعة من الورق املقوى باأللوان
اليت تفضالنها ثم
تـقـومـان بتلـوينهـا
وزخرفتها ،أو الكتابة
عليها ،أو لصق صور
أو ستيكرز عليها،
فـهـي طـريـقـة
سهلة وممتعة
لعمل عالمات
للكتب !

أدبيات
أدب
احلكاية الرمزية

أدب ياباني
يأخذ الشاعر احلاذق األحاسيس،
املشاعر واالنطباعات املتدفقة
ويعرف كيف يصبها في قالب من
سبعة عشر لفظا :
أُصبع ال َبنَّاء
اجملروح
وزهور اآلزاليا احلمراء
(بوسون)

حكاية خيالية قصيرة ،نثرية أو شعرية،
ذات مغزى أخالقي .شخصياتها في
معظم األحيان حيوانات ،وفي بعض
األحيان جمادات ،تفكر مثل تفكير
اإلنسان وتنطق بلغته .ولعل أقدم
احلكايات الرمزية املعروفة احلكايات
املسوبة إلى إيسوب ،وحكايات (كليلة
ودمنة) أما أشهرها على اإلطالق ف-
(احلكايات الرمزية) التي صاغها شعرا
الشاعر الفرنسي ال فونتني في ما بني عام
 1668وعام  .1694وهذه احلكايات ،التي
نقلت إلى معظم لغات العالم احلية ،لم
يخترعها الفونتني اختراعا :لقد استمد
كثرتها الكاثرة من احلكايات اإليسوبية
واحلكايات الشرقية املوضوعة على
ألسنة احليوان ،ولكنه أخرجها إخراجا
جديدا متيز بالظرف واحليوية وبالبراعة
في السرد واستخالص العبر.

أمثال اسكتلندية :
* إبليس يستنكر اخلطيئة
* حذار من أن تعميك أهدابك
* قريب من الفم  ،قريب من القلب
* الكسول هو أخو املتسول
* ليس ثمة أكثر جرأة من حصان
أعمى .

بريد الفتوى

مناذج من استفتاءات القراء الكرام واليت سيجيب عليها
فضيلة مفيت الديار العراقية يف العدد القادم إن شاء اهلل تعاىل

معامالت  :ما هو حكم أخذ النائب نفقات احلج من أهل
امليت ؟
أسرة  :ماذا يأخذ الزوج مقابل اخللع ؟
عقائد  :علم األبراج هل له أساس شرعي وما حكم من
يصدقه ويعمل مبقتضاه ؟
طب  :هل يجوز رفع األجهزة عن امليت دماغياً مما يسمى
( قتل الرحمة ) ؟
أخالق  :ما حكم دفع الرشوة لرفع الظلم عن النفس ؟
عبادات  :ما هو رأي الفقهاء في الغسل من احلجامة ؟
أنترنت  :ما رأيكم في التحدث مع شاب والنظر عبر
( التشات ) مع علم
األهل  ،حيث أنه يعدني
بالزواج ؟

ما قيل يف الكتاب
إن وعظ أمسع  ،وإن أهلي أمتع  ،وإن أبكي أدمع
وإن ضرب أوجع ،يفيدك وال يستفيد منك ،
جد فعربة  ،وإن مزح
يزيدك وال يستزيد،إن ّ
فنزهة  ،قرب األسرار وخمزن الودائع،قيد العلوم
وينبوع احلكم  ،ومعدن املكارم ومؤنس الينام ،
يفيدك علم األولني وخيربك عن كثري من أخبار
املتأخرين .
والعدة واملشتغل واحلرفة  ،جليس ال
نعم املدخر ،
َّ
ُّ
يُطريكـ ،ورفيق الميلك  ،يطيعك يف الليل طاعته
يف النهار ،ويطيعك يف السفر طاعته يف احلضر إن
اطلعت النظر إليه أطال إمتاعك ،وشحذ طباعك
وبسط لسانك ،وجوَّد بيانك َّ ،
وفخم ألفاظك .

القلم
 القلم بريد القلب يخبر باخلبر وينظر بالنظر 0
القلم صائغ الكالم يفرغ ما جمعه
العلم0
 القلم أنف الضمير إذا رعف أعلنو أبان آثاره 0
 األقالم مطايا األذهان 0 القلم طبيب املنطق 0 القلم راقد في األفئدة  ،مستيقظ فياألفواه 0
 القلم أصم يسمع النجوى وأخرسيفصح بالدعوى وجا هل يعلم بالفحوى
 القلم لسا ن البصر 0 القلم شجرة ثمرتها األلفاظ والفكربحر لؤلؤه احلكمة 0
 القلم سفير العقل ورسوله األنبلولسانه ا ألطول و ترجمانه األفضل 0
 -القلم قسيم احلكمة 0

املقامة

حكاية عربية مسجعة ،مثقلة باحملسنات البيانية  ،والفوائد
اللغوية ،واللطائف األدبية  ،واألحاجي النحوية .قوامها حيلة فكهة
يصطنعها البطل (وهو رجل واحد ال يتغري يف كل جمموعة من
املقامات) كسبا للرزق أو احتياال على العيش .يعترب بديع الزمان
اهلمذاني مؤسس فن املقامة  ،وقد دعا بطل مقاماته أبا الفتح
اإلسكندري .ويعترب احلريري أشهر كتاب املقامات على اإلطالق
وقد دعا بطل مقاماته أبا زيد السروجي  ،ولكن جمموعة من
املقامات راوية واحد ال يتغري أيضا (وهو عيسى بن هشام يف مقامات
اهلمذاني  ،واحلارث بن همام يف مقامات احلريري)  .ومن أشهر كتاب
املقامات يف عصر النهضة األدبية احلديثة الشيخ ناصيف اليازجي
الذي حذا يف كتابه (جممع البحرين) حذو اهلمذاني واحلريري .

همسة ....القلم مرآة القلب

يوم النيب
السيد مخلص احلديثي الهاشمي
في غير يومك ال يحلـو لنا السمـر
وليس للقلب عن جنواك مصطـبر
ياسيـد اخللـق ما قلـبـي يكابــده
يجري به الشوق دمعا ً حني ينفجر
والشعر فـيك كـرمي فـي مرابـعـه
كأنـه الـغيـث فـي آذار ينـهـمـر
أشدو به مثل طـير الروض أجهـده
صبر السنني و بعد النبع والسهر
وأنت أنت وما للمـجـد مـن نـغـم
إالك تشـدو بـه األجيـال والعصـر
ولو ملـكت زمـام الشعـر مقتـدرا ً
لقلت فيك الذي فـي اخللد يدخـر
هـام املـحبـون فـي جنـد وأرقـهـم
حسن الظباء وطيب الشيح والصور
وهمت أسـأل أنـى فـي احلجـاز أرى
بدرا ً بطيبة يحـلو عنـده السمـر
ألــملـم الكـون أجيـاال وأزمــنـ ًة
أمام عيني مـن غابوا ومن حضروا
فـمـا تعـلـق قلبـي غـير ذي قـدر
في طيبة النور أجرى حبه القـدر
يا سيد الرسل حسب اجملد مفخرة
أنا بـمـن أرسـل الرحمـن نفتـخر

عبد السالم حسني صالح
ثم َجـــ ْن
هـــا َم قلبي في هوا ُه َّ
الشعرَ حلنا ً صادِحــا ً
قد
ُ
جعلت ِ
س شـأن ْهمو
قم ألهل العلم ق ِّد ْ
ْ
ً
اجليـــلي يوما للـــ َمال
قالهــا
ُّ
ُ
كسنـزا ُن ِّ
احلب أضــفى شعلة ً
ــة
ع
لو
واشتـــياقي
إ َّن شوقي
َ ٌ
راودَتك من جنّة ُ الفـــردوس عن
هذه الــدنيا كليل ٍ مظـلــِـم ٍ
أنتم الـدنيا التـي نحيا بهــــا
أيقـــضت فيـنا ِه ّمـ ًة
أنت َم ْن
َ
َ
هام قلبــي في هواكم سـادتي
ٌ
بيت وال
ليــــس لي
أهـــل وال ٌ
َ
ً
فارحموا صـــ ّبا يُداري ه َّمــــ ُه
يانســــيم الوج ِد إنّي لم أجـ ْد
َ
إنـــها
ياحبيبي
نفـــسي
ويح
َ
ّ
هـاهــنا
إنــي
ياشجـون األرض ّ
ُ
ب َ ْي َد أنّي ال أُبالــــي في الــهوى

وأنينـــي ميـأل الدنـــيا َ
ــــج ْن
ش
َ
ونشــــيدا ً فـــو َق أوتـار الزمـــَ ْن
أدَّخرهــــم للمـــنايا واملحِ ــــــ ْن
أهل ال ِفطـَ ْن
أخذت
ق ْد
ُ
َ
العـلم من ِ
واجـــتبانا باملعــــالي واملـــِنــ ْن
ـــبيب في فؤادي قـــد سـَك ْن
لحِ
ٍ
ـت َعـد ْن
بكم
حتى
ـها
نفس
غـنـ ْ
ْ
ِ
ّ
بالـــهم احتــــقـَ ْن
وظال ُم الليل
ِّ
ُّ
دنياكـــــم ِفـتـَــ ْن
كل دنيا غيرَ
ُ
الســ ْ
نن
أنت فذ ٌّ َ
َ
أنت َمـــ ْن أحيـا ُ
ضعـ ْن
كيف ألقــى بالتـمنّي َم ْن َ
أرتـــضي غيرَ هواكـــم لي وَط ْن
س ْن
ه ّز ُه األعـــصارُ في
وقـــت ال َو َ
ِ
حتـــت البـــــَد ْن
لت
غيرَ روح ٍ زُلزِ ْ
َ
َ
فيـك أشــــكوها لمِ َ ْن
عاذلتـــني
َ
مثل َم ْي ٍت صـــار َ ميشي في كف ْن
تــلت اليو َم أو أبقـــى غـَـدا ً
إن ُق
ُ

أدبيات

احلب من أهم املشاعر في حياة اإلنسان وركنا ً رفيعا ً ومقدسا ً من أركانها  ،يتوزع ويتنوع في الروابط االجتماعية بل هو الرابط
األساسي لتماسك اجملتمعات .
ً
احلب يجعل اإلنسان أكثر متسكا باحلياة  ،ويدفعه إلى الكمال والتطهر .
احلب يجعل اإلنسان متفائال وال ينطق إال بأنصاف واعتدال .
احلب يجعل اإلنسان دائم التألق ..
احلب رفيق دائم للعقيدة
احلب يبعث على احلماس املتنوع
احلب رفيق للسالم
احلب مادة تذيب صخر القلوب وتهيئه ليتجلى فيه نور الرحمن .
احلب يفتح مسيرة التحول في منط ومضامني التفكير والسلوك .
احلب يعني املرء على اخلير واالنتصار للحق
احلب يقلل الوساوس واالضطرابات النفسية.
احلب يجعل اإلنسان متواضعا سالكا لطريق الود والتسامح .
احلب يجعل اإلنسان يتسامى مع كل من يواجهه بكره وضغينة .
احلب يسهم بالقضاء على االزدواجية في شخصية اإلنسان ويوسع صدره .
احلب الدواء الناجح للتخلص من احلقد واحلزن واالنطواء على الذات .
احلب بذره تنزرع في القلب  ..وتتغذى من التواصل والتقارب وحسن الظن  ،فاذا منت فانها تظلل كل أجزاءه  ،وحينها يتغير لون السواد
فيه ويعود ناصع البياض  ،فتتغير تصرفاته وسلوكه  ،ويتخلص من أدران اجلاهلية املتجذره فيه فتنسف أعشاش احلقد والظالم
واألوهام.
نعم  ..هذا من نتائج احلب احلتمية لكونه رسول مؤيد إلى القلوب ورسالة حملها اإلنسان القادم من العصور الغابرة والى يومنا
هذا .

احلب

واحلياة
عبد العكاشي

نستقبل جميع اآلراء واإلستفسارات واإلستفتاءات واملشاركات من القراء الكرام على بريد اجمللة االلكتروني magazine@kasnazan.com

رسالة األديب

يد )
( ِم ْن َها َقائِ ٌم َو َح ِص ٌ
(هود :من اآلية)100

ولئن بدا الواصف أن يصف موكب جنازة مبوكب عرس أضحت فيه النائحات مغنيات مرتمنات ،مائالت مميالت يغدون يف خفة األطياف،
ويعدن مصفقات على اخلدود،
مصطفات يشد بعضهن على بعض كمن ال يتمالكن من شدة الثمل ،وغدا حاملوا اجلنازة منشدين يرتمنون بلسان واحد وقد انقسموا
فرقتني ترد إحداهن على األخرى ،وجيوبون الطرقات إىل أن أدخلوا العريس بيته اجلديد.ورجعوا وقد زفوا العريس ال لزوجه وإمنا
ألمه.
ولئن بدت اللوحتان متماثلتان يشد بعضها على بعض ،فقد غاب عنها اإلحساس الشاعري الصادق ،وإن مل يغب اخليال املوار املتوقد
إحساسًا .فشتان بني من ميضي يف نشوة وغرور وكربياء ،ومن تتزلزل أقدامه  ،ويضطرب فؤاده من جراء مساع نبأ املوت.
وحيلو للكاتب أن يرسم خطوطه الفنية على لوحاته ،فتبدو اللوحة يف أعني الناس جذابة املنظر تسلب الناظر لبه وقد تستولي على
خياله ؛ لكنها يف عيون الفنان جمرد دم كذب ؛ لكونه عرض على الناس مساحيق وأصباغ كما يعرضها التاجر على فرق بني من
يعرضها للبيع يف إناء أو على صفحة الورق .فما قيمة اللوحة إن مل تؤد رسالة إنسانية نبيلة !
إنها رسالة الشهود احلضري ،حيث
يتحول الفنان إلى مبشر ومنذر ،ريشته
لسانه الناطق واملعرب عن آمال األمة
وعن أحزانها ،وأصباغه تلون اجلو
بإشراقة شمس ضاحكة حتى
بدت نواجذها ،أو يكفهر جوها
وتتكهرب سماؤها وينزل
مطرها ،ويغطي ثلج يقينها
الواقع.
ورسالة الشهود احلضاري
هي الثبات واالستمرار
على درب النبوة ،بالقومة
هلل والشهادة على الناس،
فضال عما يستجيش
الشاعر من إحساس
باطني ورغبة تذكي
صموده ليبرز إيحاءاته ولو
جحدها اجلاحدون وصدها
الصادون ؛ إذ ليس في ناموس
اهلل إال :
 قائم هلل بالشهادة على النفس أوالوالدين أو األقربني بله غيرهم،
 و حصيد حصدته عجلة التاريخ ملا عارضاحلق وجحده.
في هذا املنحى تعقبت ريشة املنفلوطي
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الشيخ محمد بن معمر جابري
مدير مؤسسة الندوي للدراسات واألبحاث
العلمية وجدة  -املغرب

وهي تأخذ ألفاظ ترجمة صديقه محمد عبد السالم اجلندي
وحتولها من جو الرواية حيث خشبة مسرحها إلى سحر بديع
ترى وتشاهد حلقاته على شريط سنمائي .فإن أضحى املترجم أو
املهذب عدسة كاميرا ليس لها إال أن تعكس الصورة ، ،فيا لكم
هو جهد ضائع ! وترف سابغ ! ومداد لألوراق صابغ ! حتى ولو ذاد
عنها مبداده السهل املمتنع  :فمصباح األشعة ما حتت احلمراء
لو لم تكن له مزية إضافية تكشف ما سترته املصابيح األخرى
لكانت الرؤية حتت املصباح الواضح أجدر وأيسر للنظر من غيره.
ولرمبا اعترض معترض بكون املسألة مسألة أمانة التبليغ ،لئن
كان جديرا ً به احلفاظ على أمانة النقل فإن حرية التعليق تتيحه
فرصة ذهبية ليفجر املكبوت ويقيد املطلق ،وإال أضحت الترجمة
عمل اآللة التي ال حتس وال تشعر  ،إمنا تنفذ املأمور وليس لها دخل
في األمر  ،فهل أدرك املنفلوطي رحمه اهلل خطأه وهو يفتخر :
«لقد حافظت على روح األصل بتمامه وقيدت نفسي به
تقييدا ً شديدا ً  ،فلم أجتاوز إال في حذف جمل ال أهمية لها ،وزيادة
بعض العبارات اضطرتني إليها صورة النقل والتحويل واتساق
األغراض واملقاصد ،بدون إخالل باألصل واخلروج عن دائرته ،فمن قرأ
التعريب قرأ األصل الفرنسي بعينه ،إال ما كان من الفرق بني بالغة
القلمني ومقدرة الكاتبني وما ال بد من عروضه على كل منقول
من لغة إلى أخرى ،وخاصة إذا قيد املع ّرب نفسه وحبس قلمه عن
التصرف واالفتتان».
أكان مخلصا ً فأخلص للترجمة ،أم كان لينا ً فالن وحبس مشاعره
حتى بات قاضيا ً ال حق له في إبداء رأيه في السياسة ؟ وكيف
استطاع الثبات في سجن من غير حراس ولم يفلت من قبضة
السجن ؟
ومصباح لطفي استنار بزيت الزيتون املغايرة للغاز الذي يتوهج
منه مشعل املؤلف ،فكيف لم تعطر زيت الزيتون املكان وتركت
ريح الغاز يهيمن على القاعة ؟ لكن شاعرنا لم يكن ليراهن على
االستعالء على غيره ،وبخاصة إن جتسدت اخملالفة له في الدين
واللغة معا ً ؛ لكون ما يجمعهما أكثر مما يفرقهما  :إذ « مؤلف
هذه الرواية شاعر ،وبطلها شاعر ،وأكثر أشخاصها شعراء،
وموضوعها الشعر واألدب ،وعبرتها أن النفس الشعرية هي أجمل
شيء في العالم وأبدع صورة رسمتها ريشة املصور األعظم في
لوح الكائنات ،وأنها هي التي يهيم بها الهائمون ،ويتوله املتولهون
حني يظنون أنهم يعشقون الصور ويستهيمون مبحاسن الوجوه.
لذلك أقدمها هدية إلى الشعراء ؛ فهم رجالها وأبطالها وأصحاب
الشأن فيها ،وال أطلب منهم جزاء عليها أكثر من أن أراهم
جميعا ً في حياتهم األدبية واالجتماعية  :سيرانو دي برجراك».
هدية ساقها لنا وقد لفها في قماش أبيض من العبارات الراقية
والرقيقة ،ذات اجلمال البالغ واأللفاظ البليغة والرشيقة ال لشيء
إال ألنها تدعو إلى الفضيلة :
« وأفضل ما أعجبني منها أنها صورت التضحية تصويرا ً بديعا ً
وهي الفضيلة التي أعتقد أنها مصدر جميع الفضائل اإلنسانية
ونقطة دائرتها».
إلى هنا يطل علينا املنفلوطي من شرفة الفضيلة  ،ترى أنصدقه
وهو لم يصدقنا ؟ فالفضيلة إن لم تنبت في أرضها وبني بنيها،
تسقيها شمس املعارف من أشعتها ما تنير به األرجاء ،ويسقيها

املطر مبائه الزالل اخلالص ،وتستمد من األرض أكسيجينها النقي
الصافي ،فضال عن جودة التربة ؛ نبتت شوهاء عرجاء ال تتماسك،
يكتنفها الغموض ويشوبها االلتباس .ويتساءل املرء أفضيلة هي
أم رذيلة ؟ فما هي فضيلة سيرانو التي اختارها لنا زيا نتجمل به
عسانا نؤدي قيمة هديته ؟
« فكان جامعا ً للشجاعة إلى درجة التهور ،واخلجل إلى درجة
الضعف ،ومن القسوة إلى معاقبة أعدائه على أصغر الهفوات،
والرقة إلى البكاء من بؤس البائسني من أصدقائه وأبناء حرفته،
وكان كرميا ً متالفا ً ال يبقي على شيء مما في يده ،وعفيفا ً ال ميد
يده إلى مخلوق كائنا ً من كان ،وصريحا ً ال يتردد حلظة واحدة في
مجابهة صاحب العيب بعيبه كيفما كانت النتيجة املترتبة على
ذلك »...فأية أخالق لهذا الرجل ؟ شجاع إلى درجة التهور...خجول
إلى درجة الضعف...قاس يعاقب على الهفوات ...رقيق بكاء على
بؤس البائسني...كرمي متالف ال يبقي على شيء...
قف بنا نبكي على مفهوم الفضيلة عند املنفلوطي .فالفضيلة
هي الوسطية بني رذيلتني ،وكل ما جتاوز حده انقلب إلى ضده.
فالشجاعة إقدام يوم تصطك األسنان وترتعد الفرائص من خشية
جبار لوح بسيف عزه ليستكني اخلائفون ،هنالك يقو م زعيم وثيق
بوعد ربه  ،ويقلق راحة الطاغية ويسفه أحالمه ،ويتحدى طغيانه
وجبروته في عزة ال تضاهى ،وكبرياء ال يقبل في غير هذا املوطن.
ومن لم يدرك للشجاعة حدودا ً ساقه التهور إلى منحدر الظلم
والظالم ،فأي سيف ذاك الذي ينقلب على حامله بالباليا والرزايا ؟
وقس على ذلك باقي الصفات  ،فهل ميدح مبذر متالف ؟ وهل رقته
على املساكني وبكاؤه عليهم ميدهم بالكفاف ما دامت أنفته
عقبة كأداء ال حتض على طعام املسكني ؟ وما تغني صراحة تهدم
جسور البناء لعالقة األخوة واملرحمة.
لطف اهلل بك يا لطفي ملدحك ما ال ميدح ؟ولثنائك على من لم
يستحق الثناء ،وال أخفي أن هذه الصور الشوهاء وهذه األحكام
العرجاء صدتني عن تناول الكتاب ألتابع سطوره كي ال أكتشف
ما هو أدهى ؛ لذلك عطفت عليه وتبرمت عن وجهته ،وأقبلت
إقبال احملب بخفة نحو العقاد الذي انتقد املدرسة الرمزية :
« كان الرمزيون على حق لوال الغلو الذي يندفع إليه أصحاب كل
مدرسة حني يتصدون حلرب املدارس األخرى ،فيذهبون من أقصى
النقيض إلى أقصى النقيض.
فاألدب ال يستغني عن الوحي واإلشارة  ،وأبلغ الفن ما يجمع
الكثير في القليل ،ويطلق الذهن من وراء الظواهر القريبة إلى
املعاني البعيدة التي تومئ إليها األلفاظ ،وال حتتويها بجملتها إال
على سبيل التنبيه والتقريب.
ولكن هذه املدرسة غلت ومتادت في الغلو حتى قام من دعاتها من
يجعل الغموض والتعمية مقصودا لذاته ،ولو لم يكن من ورائه
طائل ،وخيل إليهم أنهم مطالبون بالتعبير عن أنفسهم بالرموز
وإن أغنتهم احلروف الواضحة والكلمات املفهومة»...
إنها وسطية القول التي تذهب باملرء إلى االعتدال السلوكي
ليقيم شهادة هلل بحق سواء في حق من تنكروا للرمزية أو من
ساندوها وعاضدوها.
وحصد التاريخ املدرسة الرمزية وبقيت شهادة شاهد عليها
قائمة هلل.

159

القضايا النقدية يف النثر الصويف
على
الرغم من
عدم مواكبة النقد
لتطور النثر العربي،
القديم
ِ
ومن طغيان نقد الشعرّ ،
ثـمة قواعد
ً
ّ
وثـمة
معا،
مشرتكة تصلح لدراستهما
ٌ
ّ
نقدية َخ ُلصت إىل املساواة بني
نظرات
ّ
الفنية ذاتها،
ومنحهما القيمة
الشعر والنثر،
ِ
فالفرق بني الشعر والنثر هو ٌ
ّ
الكمية
فرق يف
ً
خالفا يف اجلودة ،واملقارنة
والشكل ،وليس
بني الشعر والنثر قضية مهمة انتهت ملصلحة
الشعر والنثر ً
معا.
وقد ُح َّل ْت مشكلة الفصل بني اللفظ
واملعنى بالتوحيد بينهما ،كنتيجة حتمية
للتوحيد بني الفكر واللغة ففي الوقت الذي
انتصر فيه بعض ّ
َ
انتصر
النقاد القدماء للفظ
ّ
نقاد آخرون للمعنىّ ،
قيدها
فحرروا اللغة من ِ
ّ
املنطقي احلريف ،وحثوا على التحام الشكل
واملضمون ،وعلى تداخلهما واحتادهما،
وأكدوا َّ
ّ
أن اللغة هي مرآة الفكر ،والفكر
مصدر اللغةّ ،
ووسعوا مفهوم املعنى بإدخال
عناصر جديدة إىل املعنى؛ أبرزها (الصورة)،
بعد أن احنصر يف (الفكرة اجملردة) ،أو
ً
َ
حتديدا ـ تغيرّ
(الغ َرض) .وعلى يد اجلرجاني ـ
مفهوم اللفظ ،كما تغيرّ مفهوم املعنى ،من
ومفادها َّ
ُ
أن
خالل نظريته احملدثة (السياق)،
اللغة جمموعة من العالقاتَّ ،
وأن قيمة األلفاظ
سن تأليفها .
تكمن يف ُح ِ
رأى ّ
ْ
َّ
ُ
النقاد القدماء أن البد من التنظري للبيان
والبالغة ،بشرح الوسائل األقدر على امتالك
ناصية كتابة مثالية باستيفاء شروط بيانية
وبالغية ،وقد استل َه َم ْت جهود النقد القديم
َ
الذوق الذاتي ،وحكمت على النصوص من
بعيد باجلودة أو الرداءة ،وكانت أحكامهم
ً
ً
ً
ً
وتبويبا.
وشرحا،
وتلخيصا،
مجعا،
النثر الصويف هو النوع الثاني يف النثر العربي،
إىل جانب نوع أول هو النثر البالغي؛ فالنثر
البالغي يلتزم قواعد اللغة ،والبالغة،
والبيان ،ويتخذ من املوضوعات
والدينية،
السياسية،
و ا ال جتما عية ،
جمال

«حتى القرن السابع اهلجري»
اجملازي
الدكتورة وضحى يونس  -دمشق
اللـه
بـيـن
واإلنسان ،ويف النثر
ّ
حتقق للخيال
الصويف وحده
ً
اهتمام لـه ،أ ّما النثر الصويف فيبتكر قواعده
عنصرا ّ
فني ًا ـ أهم مقاييسه
ـ بوصفه
اخلاصة يف اللغة ،والبالغة ،والبيان ،ويتخذ من
اجلمالية؛ من قوة ابتكار ،وقوة تشابه بني
ً
َ
جماال
موضوعات احلياة ،واملوت ،والوجود ،والعدم
الصفة واملوصوف ،وأصالة إبداع ،وصدق
الهتمامه .فالنثر الصويف ّ
الصوفية
حول التجربة
رؤى الباطن ،كما حتققت الوظيفة
من جتربة يف الفكر والعبادة إىل جتربة يف
املرتتبة عليه؛ وهي الكشف .
ّ
ً
وحقق إجنازه يف التعبري عن قضايا
الكتابة،
اجلدل أيضا ّ
قضية معرفية تتجسد يف النثر
ً
ً
معرفية غارقة يف الفلسفة ،بلغة أدبية أبرز ما
الصويف شكال ومضمونا ،واجلدل الصويف
فيها الشطح؛ إذ مل يعد الصويف يتحدث عن اهلل،
مثل أعلى
هو جتربة اإلسالم يف البحث عن ٍ
بكلمات عفوية،
بل أصبح يتحدث بلسانه
ٍ
ُي ِّ
وحد بني اجلسد اإلنساني ،والروح اإلهلية،
ٌ
مشحونة باالنفعال واملعنى .
وثـمة منطلق نفسي هلذا اجلدل هو غربة
النثر
يف
املعرفة
قضية
احلب قضية متداخلة مع
الصويف ،وحبثه عن املوطن األول للروح،
الصويف؛ َّ
ً
ً
ألن املعرفة الصوفية معرفة قلبية،
خالصا من التناقضُ ،
وحلما باحلرية،
ً
ّ
والتجربة الصوفية جتربة وجدانية ،كشفية
ولعل أبرز
وعروجا من األرض إىل السماء،
ُ
ّ
الصوفيون من
أساسها احلب ،الذي أكثر
ّ
(جدلية
ثنائية جدلية يف الصوفية هي
وقد
و(عشق)،...
و(وجد)،
(هوى)،
تسمياته:
الظاهر والباطن) فقد ّأدى تداخل السياسة
عبرّ
ّ
الصوفيون عن هذا احلب بأسلوب (الغزل
والدين إىل احتالل هذه الثنائية ،يف الثقافة
ّ
ً
ً
اإلهلي) ،متأثرين بالغزل العذري وقصصه
مشابها ملوقع ثنائية (اللفظ)
موقعا
العربية،
الغريبة ،وقد جاء رمز األنثى للذات اإلهلية من
و(املعنى) يف البيان العربي ،ما ّأدى إىل
كون املرأة ً
رمزا من رموز اخللقَ ،
وبعد أن كان
ابتكار أشكال قادرة على التعبري عن
املضامني الصوفية اجلريئةَ ،
االجتاه التقليدي يف التصوف يرى احلب عالقة
وك َش َف عن
ُ
من طرف واحد أصبح عالقة حب متبادلة.
يرادف
أبعاد جديدة يف اللغة والفكر؛ إذ
َ
تداخلت قضايا احلب ،واملعرفة ،واخليال يف
ُ
ُ
الباطن
الظاهر الشريعة ،والتنزيل ،ويرادف
النثر الصويف؛ إذ ّ
َ
إن حتصيل املعرفة الصوفية
احلقيقة والتأويل.
يتم عن طريق اخليال ،واخليال يف الصوفية
ويتميز اجلدل الصويف بالتوليد اللغوي،
قضية معرفية فنية يف آن ً
معا ،فعلى الصعيد
إذ تتعدد أمساء الثنائيات املتناقضة ُلتعبرِّ
شكل اخليال ٍ ً
املعريف ُي ِّ
الصعيد
وعلى
،
عاملا
مضمون فكري واحد ،كجدلية املوت
عن
ٍ
ً
ُ
الفين ُي ِّ
شكل ّ
نصا هو رؤية ذلك العامل؛ فهو
واحلياة اليت ترادف جدليات الفناء والبقاء،
ً
ّ
عيشا وكتابة،
األساس يف التجربة الصوفية
والتجلي .
والغيبة واحلضور ،والسرت
ً
َ
وهو النقطة اليت تلتقي عندها الصوفية األدب.
من القضايا املعرفية أيضا قضية الكمال
ُ
واألدب الصويف هو الذي أبرز قدرات اخليال
نظرية فلسفية ذات طابع
اليت تبلورت يف
ٍ
ُ
َ
أسطوري؛ ألنها تفرتض يف اإلنسان بطولةً
العديدة ،ولفت االنتباه إىل قوته املهملة ،حيث
ّ
ً
يتصدى ألبرز مهمة صوفية وهي حتقيق اللقاء
وقدرة على التغيري اجلذري الشامل ،وكان
الدافع إىل ابتكارها هو االرتقاء إىل مرتبة
خالفة اإلنسان اهلل يف األرض،
بدور اجتماعي
وقيامه
ٍ
تغيريي ريادي،

هو
بناء جمتمع
فاضل . ّ
حقق النثر
الصـوفـي درجــة االتـحـاد
بني اللفظ واملعنى ،فاللفظ ليس
ً
مستوى تعبريي
جمرد أداة توصيل،بل
ُيناظر الشحنة النفسية والروحية يف األحوال
َّ
وألن التجربة الصوفية
واملقامات الصوفية،
جتربة يف اكتشاف معنى الكون والوجود،
ِّ
شيء معنى،
لكل
حيث يكتشف الصويف
ٍ
ً
معان
ويغدو اللفظ معنى أوال يف داخله
ٍ
ُ
وليدة معنى املعنى ،تلك الطاقة
كثرية هي
ّ
اإلحيائية بال حدود ،فقد خلص الصوفيون
مفهوم (املعنى) من مجوده ،ونبّهوا من موقع
الفكر الديين والفلسفي إىل ضرورة
اكتشاف املناطق اجملهولة من املعنى ،بوساطة
الكشف للوصول إىل معنى املعنى ،وأبرز
مساته التحرر من قيد اللفظ .
الرمز قضية تعبريية حمورية يف النثر الصويف،
الصوفيني؛ ّ
ّ
ألنه
فهو أسلوب التعبري األمثل لدى
خمرج آمن ألفكارهم اجلديدة اجلريئة ،ومن
أبرز مسات الرمز الصويف ّأنه قد يكون ً
رمزا
ً
رمز للحياة ّ
مثال ّ
ألنه حياة
لنقيضه ،فاملوت
أخرى.
ّ
إن دراسة الرموز الصوفية ،من حيث صياغتها،
يكشف عن ثالثة أنواع؛ هي الرمز الذهين،
والرمز احلسي ،والرمز اجملازي ،فالرمز الذهين
ً
ليس ً
ٌ
تركيب لفظي وال
مفردا بل هو
رمزا
ُيستمد من الواقع؛ ّ
ألن معادله املوضوعي ال
ينتمي إىل الواقع بل إىل الذهن ،والرمز احلسي
هو ٌ
رمز مباشر يقع يف كلمة واحدة كرمز
الطري ،والبحرّ ...أما الرمز اجملازي فهو املعاني
الثواني اليت أفرزها اجملاز؛ ّ
ألن اجملاز هو التعبري
غري املباشر ،وهو اإلحياء ،واإلشارة ،ومنه
االستعارة ،والكناية .وعلى الرغم من ّ
تنوع
الرموز الصوفية ،فالرمزان الذهين واجملازي هما
األقرب إىل طبيعة التجربة الصوفية؛ ّ
ألنها
جتربة يف عامل الشعور ،واملعنى ،واخليال.
الشطح قضية تعبريية أخرى يف النثر
ٌ
شطح من الظاهر
الصويف ،وهو
إىل الباطن ،ومن
الشريعة إىل

احلقيقة ،ومن تعدد األديان إىل اهلل الواحد.
فالشطح هو كالم الصويف الفاني عن ذاته،
الباقي بذات احلق ،والشطح إشارات ورموز
قابلة للتأويل ،ونصوص أدبية ذات أبعاد
ً
ّ
ّ
وبديعي ًا ،فالنثر
وبياني ًا
تركيبيا،
مجالية
ً
عموما ـ ّ
وظف تشكيالت اللغة،
الصويف ـ
مكث ً
ً
ّ
ّ
فضم َنها
فا،
توظيفا
والبيان ،والبديع
معظم الرصيد الصويف املعريف.
إذا كان للشعر الصويف ينابيعه اليت َ
نهل منها
كالشعر الديين ،وشعر الغزل ،وشعر اخلمر،
فالنثر الصويف إبداع َ
نهل من املوهبة ،والتأمل،

ّ
تكلف فيه ،وال تقليد؛ ّ
ألن
والباطن ،فال
ُ
َ
النص الصويف هو التجربة ذاتها اليت ي ِصفها؛
ُ
تنشد الكشف،
وهي جتربة نفسية انفعالية
ّ
تبتكر لغتها اخلاصة الغامضة واجملردة
للتعبري عن رؤاها.

وإذا
كـا نـت
العالقة بني القديم
واحملدث عالقة ُيهيمن فيها
َ
ويثب ُ
القديمُ ،
ّ
ّ
وفني ًا،
ديني ًا،
األصول
َّت
فقد كانت الصوفية من املواجهات البارزة
هلذه اهليمنة ،طو ّرت اإلميان التقليدي إىل
معركة كشفية ،واحملبة األرضية إىل
حمبة مساوية مبحرة يف الكون ،نصوص
النثر الصـويف نصـوص ّ
ثرة مبضامني
ُِ
ّ
ابتك َر ْت أسس
متفردة ،فيها
وأساليب
ُ
َ
بنائية جديدة ،ولغة توازي العامل املكتشف
ُ
قوامها الصورة ،والرمز ،واإلشارة. اقتبس
أصحاب النثر الصويف فكرة املعراج النبوي
ليجعلوها ً
ً
ً
رمزا ،ومن َّ
أدبيا حيتوي
نوعا
ثم
خرباتهم الروحية وتصوراتهم الدينية،
ًَ
ّ
وأسندوا إليه
ومعرفية .
وظيفة تعليمية
الفلسفة الصوفية هي فلسفة يف النور،
وأصله النور املحُ ّمدي؛ نور اإلنسان الكامل
الذي حاول النثر الصويف مقاربته بوساطة
ّ
ً
سراجا ،ورأى
احلالج
اخليال ،فرأى فيه
ً
ً
فيه البسطامي معرفة وخالصا ،ورأى فيه
ً
ِّ
ّ
قادما من السماء لقيادة ثورة
مهدي ًا
الن َّفري
على الظلم والظالم ،ورأى فيه السهروردي
ً
ً
ونورا وطاقة ّ
متد الوجود باحلياة،
إشراقا
ً
ً
مقرتبا
ً
كامال
إنسانا
ورأى فيه ابن عربي
من األلوهية.
ً
كثريا من النثر
اقرتب نثر (اإلشارات اإلهلية)
الصويف ،بتجاوزه قواعد النثر البالغي،
واختاذه موضوعات احلياة واملوت ،والوجود
ً
جماال الهتمامه ،ما يؤكد ّ
أن
والعدم
نصوص (اإلشارات) هي طريق التوحيدي
حنو التصوف.
ً
ً
هكذا أفرزت الصوفية أدبا جديدا تبعثه
عاطفة عارمة ومثالية يف النفس الصوفية
النازعة حنو اخلري ،والراغبة يف التعبري عن
قيم ذاتية وقيم كونية ،وهذا أبعد هدف
ميكن أن ينشده األدب .

ƱŏƼƨŰƿ

ت هلا

كلما

معنى

األعمال العظيمة
ال تنجز بالقوة  ،بل باملثابرة .
البالغة
أن تقول الشىء املناسب  ،ثم
تصمـت .
القراءة
بال تأمل كاألكل بال هضم .

حكي أن شاعرا ً ظفر به عدو له في بعض الطرق
فعلم أنه مقتول فقال له «سألتك باهلل إذا قتلتني
امض إلى داري و قف بالباب و قل «أال أيها البنتان
إن أباكما» فلما قتله وقف بباب الشاعر
و قال « أال أيها البنتان إن أباكما »
فأجابته البنتان في نفس واحد
و كانتا شاعرتني « قتيل
خذا بالثأر ممن أتاكما »
و أمسكتاه و ذهبتا به
إلى القاضي فأقر الرجل
بفعلته و قتل .

اسم أحد املذاهب اإلسالمية الشهيرة يتكون اسمه من ثمانية عشر
حرفاً .
احلروف  = 9 + 8 + 7 + 5 + 6نسارع
احلروف  = 18 + 4 + 11 + 10يعطي له النصيحة
احلروف  = 14 + 3 + 15 + 16غالء متجاوز احلد
احلروف  = 7 + 1 + 17 + 13 + 12عدم الرؤية بالعني
احلروف  = 2 + 4 + 3نقيض ذم

ا
خ
ت
رب ذك

ائك

الثروة
ال تغري الناس  ،وإمنا تكشفهم
فقط .
الغضـب
ريح تهب لتطفىء سراج العقل .
أضعــف النـاس
من عجز عن كتمان سره .

ألغ ـ ـ ـ ـاز

ماهو الذي تراه يف الليل ثالث مرات ويف النهار مرة واحدة ؟
يسري بال رجلني وال يدخل إال باإلذنني ماهو ؟
من الذي يرى عدوه وصديقه بعني واحدة ؟
ماهو الشيء الذي كلما كثر لدينا غال وكلما قل رخص ؟
ماهو البيت الذي ليس فيه أبواب وال نوافذ ؟
ماهو الشيء الذي يستحيل كســره ؟

عامودي

 -1أحد االئمة يلقب بكرمي أهل البيت .
 -2شعر مغنى ( معكوسة ) – من أسماء مكة
املكرمة ( معكوسة ) .
 -3تنظر ( معكوسة ) – ثلثا منابع – أداة للتخيير .
 -4نظرت – يجعل له لقبا ًَ ( معكوسة ) – حب .
 -5إحدى الطرق الصوفية – تنظر .
 -6ثلثا أكيد – الشهد ( مبعثرة ) .
 -7حنطة – من أقسام اجلامعة ( معكوسة ) – من
أسماء املدينة املنورة ( معكوسة ) .
 -8اسم علم مذكر – رديف األمان .
 -9مفرد مقاطع ( معكوسة ) – أحد الوالدين
( معكوسة ) .
 -10نصف أغلى – مؤلف شهير له حلية األولياء .
 -11ملكة تدمر – جمع رمز .
 -12ثالث احلرمني وأول القبلتني – أداة للتمني .

اسألوا القاضي

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

طرائف وحكم

شوهد مؤذن يؤذن وهو يتلو من ورقة في يده قيل له أما
حتفظ اآلذان
فقال :اسألوا القاضي
فأتوا القاضي :فقالوا السالم عليكم
فأخرج القاضي دفترا ً وتصفحه وقال وعليكم السالم .
اجلارية والضرير
أمر املتوكل شاعرا ً ضريرا ً أن يختبر جارية زعمت أنها
جتيد قرض الشعر  ،فقال لها  :أتقرضني الشعر كما
تزعمني ؟ فأجابت  :نعم  ،أقوله  ،و أُجيده  .فقال الشاعر
إليك شط ٌر واح ٌد من بيت واحد فأكمليه :
الضرير :
ِ
احلمد هلل كثيرا  .فقالت اجلارية  :حيث أنشأك
ضريرا .

احسب

ذهبت فتاة إلى مكتبة لبيع األدوات الكتابية لتشترى أقالما ً
واساتيك وأوراق مببلغ  100قرش
فإذا كان القلم بعشرة قروش
واالستيكة بخمسة قروش وكل
ورقتني بقرش واحد  ....فاشترت
مائة وحدة من األنواع الثالثة
...فكم اشترت من كل نوع .

1

2

4 3

6 5

8 7

12 11 10 9

أفقي

 -1صحابي جليل .
 -2أداة نهي – صفة نبيلة – نقيض فقير .
 -3تواشيح ( مبعثرة ) – ثلثا بيع – نصف توت .
 -4اسم علم مؤنث – جمع امبراطور ( معكوسة ) .
 -5تؤدبي – ضد كثير .
 -6أحد الوالدين ( معكوسة ) – عقل ( معكوسة ) – األمام ( مبعثرة ) .
 -7يقوم مبقارنة ( معكوسة ) – نقيض بعض .
 -8زوجته – من أسماء اهلل احلسنى .
سب – صوت منخفض .
 -9يعطي السبب ( معكوسة ) – َّ
 -10للنداء – ما يزين وجه األرض ( معكوسة ) – أداة للتخيير .
 -11لقب أحد علماء املسلمني له أدب الدنيا والدين – بيت .
 -12أحد مشايخ الطريقة .

هل تعلم

ـ أن املخ البشرى يتكون من اثني عشر مليون
خلية تسيطر على العضالت واألعصاب
وأجهزة اجلسم اخملتلفة .
ـ أن عنق الزرافة يحتوي على عدد من الفقرات يساوي العدد
املوجود في عنق االنسان .
ـ أن أول مدينة زودت بشبكة هاتفية  . .هي باريس عام
1880م .
ـ أن ضغط املاء داخل كل خلية في البصلة كاف لتشغيل
محرك بخاري .
ـ أن البومة الترى في الظالم الدامس .
ـ أن البواخر تسير في املياه الباردة بشكل أسرع من املياه
الدافئة .

مراكز توزيع إصدارت الطريقة
العلية القادرية الكسنزانية

مكتبة اجمللد العربي
مصر  -مصر القاهرة
هاتف 5192524 :

مكتبة دار الهدى
ليبيا  -لصاحبها عبد الرحيم الطابوني
هاتف 0925039713 :

مكتبة املعارف
سلطنة عمان  -مسقط  -روي
هاتف 990692286 :
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مكتبة أوراق
األردن  -عمان
هاتف 4619286 :

مكتبة الفقيه
دولة االمارت العربية املتحدة  -أبو ظبي
هاتف 026391500 :

دار القادري للنشر والتوزيع
سورية  -دمشق
هاتف 00963112453775 :

املؤسسة العربية للكتاب
تونس  -املقر االجتماعي  8مقرر
نهج ميشان  -املونيستير 1008
هاتف 0021671497641--0021671497618 :

مكتبة ابن كثير
الكويت  -حولي  -شارع احلسن البصري
هاتف 00965989123 :

يتبع في العدد القادم
إن شاء اهلل تعالى

حقيقة التوكل
على اهلل تعاىل

األستاذ الدكتور
محمد جاسم املشهداني
األمني العام الحتاد املؤرخني العرب
االمني العام للمجمع العلمي للسادة األشراف

ان التصوف االسالمي النقي والصادق يرتكز في أساسياته ومنهجه
والسنة النبوية الشريفة  ،وان منهج
واهدافه على القرآن الكرمي ،
ُ
العبادة ِعن َد املتصوفة يعتمد مبدأ التوحيد احلق هلل تعالى  ،والذوب في
حبه جل وعال  ،حتى اصبح هذا العرف منهاجا ً للسالكني  ،والعارفني
لعظمة اهلل جل وعال  ،إضافة الى حب احلبيب املصطفى سيدنا
محمد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،وآل بيته االطهار  ،وصحابت ِه
املنتجبني االخيار  ،فالتصوف احلق والصادق  ،هذا هو أساسه  ،وهدفه
الوصول الى حب اهلل تعالى ورسوله صلى اهلل عليه وسلم  ،ومن يصل
الى حقيقة احلب الصادق هلل تعالى وحلبيبه املصطفى صلى اهلل عليه
وسلم  ،فانه يصل الى مراتب العارفني الصادقني السالكني طريق اجلنة
التي وعد اهلل بها تعالى عباده الصاحلني  ،وال ميكن للمتصوف أن يصل
الى هذ ِه املرتبة من املعرفة إذا لم يكن متوكالً على اهلل تعالى توكالً
صادقا ً بقلب ِه  ،وروحه  ،وكافة جوارحه  ،وقد ذكر اهلل تعالى التوكل في
مواضع عديدة من القرآن الكرمي .
واملتوكلون على ثالث طبقات  :توكل املؤمنني  ،وتوكل أهل اخلصوص ،
وتوكل خصوص اخلصوص  ،فهو كما قال الشبلي حني سئل عن التوكل
فقال  :أن تكون هلل كما لم تكن  ،فيكون اهلل لك كما لم يزل !
فأما توكل املؤمنني  ،فشرطه ما قال أبو تراب النخشبي حني سئل
عن التوكل فقال  :طرح البدن في العبودية  ،وتعلق القلب بالربوبية
واالنقطاع إلى اهلل بالكلية  ،فإن أعطى شكر  ،وإن منع صبر راضيا ً
وموافقا ً للقدر .
سئل ذو النون عن التوكل  ،فقال  :ترك تدبير النفس  ،واالنخالع من
احلول والقوة .
وأما توكل اخلصوص  ،فهو كما قال أبو العباس بن عطاء  :من توكل
على اهلل بغير اهلل  ،لم يتوكل على اهلل  ،حتى يتوكل على اهلل باهلل
وهلل  ،ويكون متوكالً على اهلل في توكله  ،ال لسبب آخر  ..وكما قال أبو
يعقوب النهرجوري  :التوكل موت النفس  ،وذهاب حظوظها من أسباب
الدنيا واآلخرة .
وأما توكل خصوص اخلصوص  ،فهو كما سئل اجلنيد عن التوكل  ،فقال
اعتماد القلوب على اهلل في جميع األحوال  ..وقال سهل بن عبد اهلل
يعطي أهل التوكل ثالثة أشياء  :حقيقة اليقني  ،ومكاشفة الغيوب
وقرب الرب  ..وقال أبو بكر الكتاني  :من عزم على التوكل فليحفر
لنفسه قبرا ً  ،ويدفن نفسه فيه ويتوكل على اهلل في دفن نفسه ! ثم
إذا أخرج  ،توكل عليه في التوكل عليه .
سئل حامت األصم  :على ماذا أتيت أمرك من التوكل على اهلل ؟ فقال :
على أربع خصال  :علمت أن رزقي ال يأكله غيري  ،فاطمأنت به نفسي
وعلمت أن عملي ال يعمله غيري  ،فأنا مشغول به  ،وعلمت أن املوت
يأتي بغتة  ،فأنا أبادره .وعلمت أني ال أخيل من عني اهلل حيث كنت  ،فأنا
أستحي منه .
وسئل أبو بكر اجلرييني عن التوكل  ،فلم يجب ! فقيل له في ذلك ،
فقال في بيتي أربع دوانق  ،حتى أذهب فأخرجها  ،فإني أستحي من اهلل
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أن أتكلم في التوكل  ،وفي بيتي أربع دوانق ! وقال  :املتوكل  ،ال يهتم اليوم
بآنيه  ،ملعرفته بقسمته  .وقال إبراهيم بن أدهم  :التوكل أن يستوي عندك
أفخاذ السباع واملتكئ على احلشايا .
وقال الدقاق  :التوكل رد العيش إلى يوم واحد  ،وإسقاط هم غد  ..وقال
رومي  :التوكل الثقة بالوعد  ..وقال أبو عثمان  :التوكل الصبر على الدنيا ،
وقطع القلب عنها  ..وقال اخلواص  :سنة املتوكلني  ،التوكل  ،وهو اعتماد
القلب على أن اهلل تعالى هو اخلالق الرزاق  ،وهو املعطي لألشياء  ،املانع ،
الضار  ،النافع  ،القابض  ،الباسط  ،ال معجل ملا أخر وال مؤخر ملا عجل ،
وأن العبد بحركته ال يزداد في رزقه  ،وال بعدم سعيه وقعوده وترك طلبه
ينقص من رزقه  ،ألن اهلل تعالى قد قسم األرزاق وفرغ منها  ،وتولى القيام
بالقسمة دون غيره  ،فبعض الرزق يجيء بطلب وبعضه يجيء بغير طلب .
فمن من أهل املعرفة  ،يستحي من اهلل جل جالله أن يتوكل عليه ليكفيه
أمر رزقه خاصة ألن الكفاية من اهلل قائمة للخلق  ،فهو يستحي منه أن
يبدي شيئا ً تولى اهلل كفايته  ،إمنا يتوكل على اهلل في أمر اآلخرة الذي لم
يضمن كفايته  ،مثل املوت وروعته  ،والسكون إلى اهلل عند نزوله  ،ووحشة
القبر وإفراده  ،ولقاء منكر ونكير  ،والبعث والنشور وطول القيام والوقوف
في القيامة  ،وشدة حر في يوم طويل  ..فاعمد إلى هذا التوكل إذا أحكمت
التوكل على اهلل  ،فهذا كل قد غفل عنه كثير من املتوكلني .
وقال  :من ترك التدبير  ،عاش في راحة التوكل  ،وهو أن يكون العبد كالطفل
صغير في حجر أمه  ،تقلبه كيف شاءت بأحسن تدبير !
وقال إبراهيم اخلواص في « كتاب املتوكلني «  :هو أن ال يركن القلب إلى مال
ال سبب وال مخلوق  ،بل يركن القلب إلى اهلل حتى يجد للمنع حالوة ما
يجد عند العطاء  ،وهو سكون القلب إلى ما في الغيب مما قسم له وغيبه
وأخفاه  ،فيكون سكونه إلى ما في اليد  ،ألن ما في اليد حتدث عليه احلوادث
 ،وما عند اهلل باق  ،يأتي به في أوقاته  ..فإذا عرف ذلك العبد معرفة غير
منقطعة  ،كان قويا ً عند زوال الدنيا وإقبالها  ،وعند املنع والعطاء .
وقيل  :الرزق ثالثة  :رزق العامي من احلركة  ،ورزق اخلاص من القسمة  ،ورزق
خاص اخلاص من القدرة !
ً
وقال محمد بن ك ّرام  :حسبك من التوكل أن ال تطلب لنفسك ناصرا غيره
وال لرزقك خازنا ً غيره  ،وال لعلمك شاهدا ً غيره .
وقيل إلبراهيم بن شيبان  :ما هو التوكل ؟ فقال  :هو سر بني اهلل وبني
العبد  ،فالواجب أن ال يطلع على سره غيره .
قال يحيى بن معاذ الرازي التوكل ثالث درجات  ،أولها  :ترك الشكاية ،
والثاني  :الرضى باملقسوم  ،والثالث  :احملبة  ،فأولها  :للصاحلني  ،والثاني :
لألبرار  ،والثالث  :لألنبياء .
وسئل الشبلي عن التوكل  ،فقال  :نسيان التوكل في وقت احلضور  ..ثم
قال :
أخاف عند التالق أذكرها
كم حاجة إليك أسترها
فاملتصوف يعتمد في توكله على اهلل تعالى حق التوكل  ،وهذا التوكل
نابع من االميان املطلق باهلل تعالى  ،وهذا هو حقيقة التصوف االسالمي
املستند على كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم .

