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إعالمنا ...ولكن كيف

بقلم الشيخ الدكتور
نهرو الشيخ حممد الكسنزان

تطور اإلعالم العاملي كثيرا و اإلعالم عندنا وان
كان متأخرا عمن سبقنا بقرون  ...إذاعات بال عدد
محطات تلفزيونية باملئات  ...وأالف من الصحف
واجملالت ..الكترونيات و مطبوعات ...و..و..ولكن.
اإلعالم  -كما عرف وما هو معروف -ذو مهام
ورسالة وأهداف للشعوب واألوطان من تعميم
املعرفة و تنوير األذهان ،والتربية والتوعية في
مختلف العلوم و التخصصات ..ثم تطور
سياسيا فأصبح من مهامه تشكيل الرأي  ،و
اإلفصاح عن املعلومات  ،وفضح األخطاء ورصد
الفضائح و األسماء  ،فاستغلته احلكومات و
السلطات الدكتاتورية وغير الدكتاتورية في
توجيه الرأي العام ملصلحتها و متثيل احلكومات
لدى الشعوب  ،حتى أصبح اإلعالم كما يسمى
أالن بالسلطة الرابعة بعد السلطات الدستورية
الثالث  ،التشريعية و التنفيذية  ،والقضائية ،
كما فهمناها خطأ مع األسف فاملصطلح كان
يعني عند إطالقه انه القوة التي تؤثر في الشعب
وتفوق سلطة وقوة احلكومة آو تعادلوها على
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األقل ،
إعالمنا اليوم ..يعبر بحرية ..ولكن أية حرية
...حرية االنحياز مع اإلميان أو مع غير اإلميان ....مع
االنتماء لهذا أو ذاك من العقائد و األفكار ،أو مع
هذا أو ذاك بالدرهم والدينار ...يقول مبا ال يؤمن من
اآلراء ،ويسكت عما يؤمن بال خوف أو حياء....احلق
مع الدينار أينما دار.
وثم إعالم -واحلق يقال – حر التعبير ،شجاع في
الطرح والفضح والتشهير ،مفسدون وسراق
وعابثون ومتحيزون ...ملفات وملفات ...وكتب
ومذكرات  ،وصور وأفالم  ،وأصوات وأقالم ،وبيع
وشراء للذمم و األمانات ...أسماء تطرح وأرقام
تصدح ...وجلان جتيء و تذهب  ،ونزاهة على النزاهة
تكذب ...لقد مل الناس مما يسمعون ويأسوا مما
يأملون ،فال حق يظهر ،وال مسيء يحاسب أو ّ
يع ّزر
وال مفسد يرعوي أو يستحي من اهلل ،أو من الناس
،أهان نفسه فهان..
ومن يهن يسهل الهوان عليه
ما جلرح مبيت إيــــالم

الشاعر
عبد السالم حسني احملمدي

عوج��وا آلل الكس��ـنـزان وهلـِّلــ��وا
م��ن أين أب��دأ ياتـقـ� ُ
�اة بوصفـكــم
ْ
جبماهلـــ��ا كـ� ُّ
تفاخرت
�ل النج��وم
�ت ِم��ن أهـل امل��كارم ش� َ
فورث� َ
�ـأنهم
أيقظـ� َ
�ت يف ج��وف الظ�لام عزائم �ًا
وس� َ
�كنت يف كل القل��وب مبا َركـًا
�ب القل��ب الكبري وحس��ــبُنا
ياصاح� َ
َم� ْ
ّ
نـعــده
آل الكس��ـنـزان
�ن مثـ��ل ِ
فأس��ائل العمـ��ر املديـ��د حُ َ
ليضـــ� ً
�ة
�ي مـحـمـَّ��داً
أو ألتـق��ي ذاك النـقـ� َّ

�م التقـ��اة األوليـ��ا ُء الكـمـ ُ
ـل
فـهـ� ُ
ُ َّ
�دح آي ٍ يف الكتـ��اب يُرتـ� ُ
وامل� ُ
�ل
َّ
ُ
لكنـ� َ
األجـمـــل
�ك البـ��دُر املنيــ��ر
َّ
ياس��ـيدي فألن��ت غـيـ� ٌ
�ث ٌمرس��ـَُل
والع��زم يف حمرابكـــ��م يـتـبـتـ� ُ
�ل
َّ
ُد ْم أن� َ
�ت فـيـن��ا فاحلـبـيـ��ب يـَُدلـَُّل
َّ
نـتــغــز ُل
�ة
أنّـ��ا بأجـمــ��ل روضــ� ٍ
�ن ل��ه ذاك الش��موخ األط� ُ
أو َم� ْ
�ول
يف بابهــ��م يقـــ��ع الفــ��ؤاد يُقبـ� ُ
�ل
ِّ
أو يفعـ��ل الرمح��ن ب��ي مايـفـعـ� ُ
�ل

ملف العدد

بسم اهلل الرمحن الرحيم
حتل علينا اليوم ،يف  ،2011/9/19الذكرى السنوية العشرون على إعالن حضرة الشيخ حممد
ً
ً
ً
الكسنزان ّ
قدس اهلل ّ
دائما
احتفائيا
مظهرا
سره العزيز عن فكرة التقويم احملمدي ،والذي ميثل
ً
ويبجل شخص الرسول الكريم ّ
ِّ
وعمال ِّ
ِّ
صلى اهلل تعاىل
ويعظم
يقدس
بالوالدة احملمدية اجمليدة،
عليه ّ
وسلم ،وكان ذلك يف ليلة املولد النبوي الشريف لعام  1466ميالدي حممدي ( 1412/3/12هجري
 1991/9/19ميالدي) .وقد أطلق الشيخ حممد الكسنزان ّ
قدس اهلل ّ
سره العزيز تسمية «عام النور»
على عام والدة الرسول صلى اهلل تعاىل عليه ّ
وسلم ،والذي هو أول أعوام التقويم احملمدي  ،وشهر
النور على شهر ربيع االول الذي ولد فيه املصطفى األعظم صلى اهلل تعاىل عليه وسلم  ،أما بقية
األشهر فقد أطلق عليها تسميات اسالمية من تأرخينا االسالمي اجمليد ...
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والتقويم احملمدي ،أو التقويم امليالدي احملمدي كما أصبح
ً
الحقا ،تقويم قمري ِّ
يؤرخ األحداث نسبة اىل والدة الرسول
ُيعرف
ّ
ّ
صلى اهلل تعاىل عليه وسلم .وملثل هذا التقويم اجلليل فائدة
كبرية لدارسي تاريخ اإلسالم ألنه يؤرخ األحداث نسبة اىل
بدايتها احلقيقية ،وهو الوالدة احملمدية اجمليدة .وبذلك فإنه
ميثل ً
ً
ً
ِّ
وعمليا للتخلص من املشكلة اليت تشكل
مثاليا
حال
واحدة من عقبات دراسة تاريخ اإلسالم املُ ِّ
بكر؛ فعند تدوينهم
لتأريخ اإلسالم ِّ
يقسم املؤرخون عادة هذا التأريخ ،بشكل غري
ً
مباشر ،اىل ثالث حقب مؤرخة ،وذلك وفقا لثالثة سنني مرجعية
خمتلفة .تشمل احلقبة األوىل املدة بني والدة الرسول ّ
صلى اهلل
تعاىل عليه ّ
وسلم وبداية نزول القرآن العظيم .على سبيل املثال
صلى اهلل تعاىل عليه ّ
يذكر املؤرخون بأن الرسول ّ
وسلم ذهب
ً
يف أول رحلة جتارة له اىل الشام ملا بلغ «مخسا وعشرين سنة»
وأنه صلى اهلل تعاىل عليه وسلم حكم يف اخلالف حول وضع
احلجر األسود يف الكعبة ،والذي كاد أن يقود قبائل قريش
ً
«مخسا وثالثني سنة» .وكما
اىل حرب طاحنة ،عندما كان له
ّ
ّ
هو واضح فان سنة والدة الرسول صلى اهلل تعاىل عليه وسلم هي
السنة املرجعية هلذه احلقبة .أما احلقبة الثانية فتشمل املدة من
بداية نزول القرآن العظيم ولغاية هجرة الرسول ّ
صلى اهلل تعاىل
ً
عليه ّ
وسلمُ ،
وت َّ
ؤرخ نسبة اىل سنة نزول الوحي .فمثال يذكر بأن
هجرة املسلمني األوىل اىل احلبشة كانت يف «رجب من السنة
صلى اهلل تعاىل عليه ّ
اخلامسة من حني ُنبِّى رسول اهلل ّ
وسلم»
صلى اهلل تعاىل عليه ّ
وأن خروج الرسول ّ
وسلم اىل الطائف كان
يف «ليال بقني من شوال سنة عشر من حني ُنبِّى رسول اهلل ّ
صلى
اهلل تعاىل عليه ّ
وسلم» .أما احلقبة الثالثة فهي التالية للهجرة
ُ
واليت ،بالطبع ،قد أرخت أحداثها باستخدام التقويم اهلجري ،أي أن
ُِّ
سنتها املرجعية هي سنة اهلجرة .وهكذا فان عصر اإلسالم أرخت
أحداثه نسبة اىل ثالث سنني مرجعية خمتلفة ،أي باستخدام
ثالثة تقاويم خمتلفة» .ال شك أن التقويم اهلجري قد ُ
خدم
است ِ

ألغراض ّ
مدنية بالدرجة األوىل ،وليس ألغراض دينية ،وأنه قد
أثبت جناحه يف تسيري أمور الدولة اإلسالمية املمتدة وتنظيمها
ً
تعبريا عن االهتمام املتميز مبدة ما بعد اهلجرة
وأن اختياره كان
وانطالق الدولة اإلسالمية ،على أنه يف الوقت ذاته يهمل حقبة
ما قبل اهلجرة النبوية الشريفة ،واليت تشكل معظم حياة
الرسول ونزول القرآن ،ناهيك عن االرتباك الذي يسببه للباحثني
كون السنة اهلجرية ال تبدأ بشهر هجرة الرسول صلى اهلل تعاىل
عليه وسلم ،فالرسول الكريم صلى اهلل تعاىل عليه وسلم غاد َر
مكة نهاية يف الشهر الثاني ،ووصل املدينة قرب منتصف الشهر
ً
غريبا أن يشتبه
الثالث ،من السنة اهلجرية ،ولذلك مل يكن
بعض الباحثني يف االعتقاد بأن اهلجرة النبوية الشريفة وقعت
يف الشهر األول من السنة اهلجرية .ومن هنا فان التقويم احملمدي
يسد هذه الثغرة اليت رافقت التقويم اهلجري املعتمد.
والتقويم امليالدي احملمدي هو تقويم قمري يبدأ كل شهر من
شهوره بأول رؤية هلالل ذلك الشهر .وتتكون السنة امليالدية
احملمدية من إثين عشر شهر .وملا كان هذا التقويم حيتفل
بالوالدة احملمدية اجمليدة ،فان شهر الوالدة الشريفة هو أول شهر
من شهوره ،كما أن سنة والدة الرسول ّ
صلى اهلل تعاىل عليه
ّ
وسلم هي أوىل ِّ
سنيه ،أي أن تاريخ الوالدة احملمدية اجمليدة
حسب التقويم امليالدي احملمدي هو .1/1/12
ً
ً
إسالميا يهدف اىل
تقوميا
وملا كان التقويم امليالدي احملمدي
ّ
ّ
التذكري برمز اإلسالم األول الرسول صلى اهلل تعاىل عليه وسلم
فقد اختريت أمساء أشهره حبيث تكون مرتبطة بشخصيات
ورموز وأحداث إسالمية عظيمة .ولكي تكون عملية اختيار
أمساء األشهر ذات أبعاد ودالالت تارخيية ،فقد روعي أن يرتبط
كل منها حبدث وقع يف الشهر الذي حيمل ذلك اإلسم .وفيما
يلي أمساء األشهر املحُ مدية ودالالتها وأسباب اختيارها:

 - 1النُّور:
صلى اهلل تعاىل عليه ّ
يف هذا الشهر كانت والدة الرسول ّ
وسلم .ومصدر هذه التسمية هو اآلية
صلى اهلل تعاىل عليه ّ
حممد ّ
الكرمية اليت وصف فيها اهلل سبحانه وتعاىل سيدنا ّ
وسلم بهذه
للهَّ
الكلمةَ :
تاب ُمب ٌ
{ق ْد َجا َء ُ
ني} [املائدة .]15 :وشهر النور يف التقويم احملمدي
كم ِم َن ا ِ ُنو ٌر َو ِ
ك ٌ ِ
يقابل شهر ربيع األول يف التقويم اهلجري.
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ُ -2
الق ُدس:

ُ
مدينة ُ
الق ُدس هي إحدى املدن اإلسالمية املقدسة حيث حتتضن املسجد األقصى الذي أسري إليه
ًّ
ّ
ّ
ّ
بالرسول صلى اهلل تعاىل عليه وسلم وعرج منه صلى اهلل تعاىل عليه وسلم اىل السماء .يف هذا
الشهر ّ
حرر القائد صالح الدين االيوبي مدينة القدس يف معركة حطني الشهرية ( 683ميالدي
محُ َّمدي 1187 ،ميالدي) .وشهر القدس يف التقويم احملمدي يقابل شهر ربيع الثاني يف التقويم
اهلجري.

َ -3
الكرَّار:

يف هذا الشهر مت فتح خيرب ( 61ميالدي محُ َّمدي 628 ،ميالدي) على يد الكرار ّ
كرم اهلل تعاىل
وجهه .استعصى فتح هذه املدينة احلصينة على املسلمني خالل يومني من اهلجوم عليها من بعد
حصار دام مخسة عشر ً
يوما .فلما عاد اجليش يف اليوم الثاني من دون أن ينجح يف فتحها قال
ُ
ً
ً
ّ
الرسول ّ
صلى اهلل تعاىل عليه وسلم حديثه املعروف ( أما واهلل أل ْعطينَ َّ
َ
الراية غدا ُ
رجال يحُ ِ ُّب اهلل
ِ
َ
ك ّر ً
ُ
َ
ورسوله َ
ارا غري َف ّرار ُ
ورسوله ويحُ ب ُ
يأخذها عنوة ) .ثم أرسل يف اليوم التالي يف طلب
ُّه اهلل
ِ
ُ
اإلمام علي بن ابي طالب وأرسله لفتح احلصن حيث مت الفتح على يديه .وشهر الكرار يف التقويم
احملمدي يقابل شهر مجادى األوىل يف التقويم اهلجري .

َهراء :
 -4الز ْ

صلى اهلل تعاىل عليه ّ
مة بنت الرسول ّ
هذا هو لقب السيدة فاط ُ
وسلم اليت ولدت يف العشرين من هذا
ِ
ّ
ّ
الشهر [ 38ميالدي محُ َّمدي 606 ،ميالدي ]  .قال الرسول صلى اهلل تعاىل عليه وسلم يف فضل السيدة
مَّ
فاط َم ُة َ
بضع ٌة مين ُيؤذيين ما آذاها) .وشهر الزهراء يف التقويم احملمدي يقابل
فاطمة الزهراء (ِ :إنا ِ
شهر مجادى اآلخرة يف التقويم اهلجري.

 -5اإلسراء:
صلى اهلل تعاىل عليه ّ
هذا هو الشهر الذي أسرى فيه اهلل سبحانه وتعاىل بالرسول ّ
وسلم من املسجد
(س ْب َ
بينت ذلك اآلية القرآنية الكرميةُ :
احلرام يف مكة اىل املسجد االقصى يف القدس كما ّ
حان
َ
َ ً
َ
َّ
ال م َن املَ ْسجد َ
َّ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
احل َر ِام ِإلىَ المَْ ْس ِج ِد األقصا ال ِذي باركنا حوله ِلن ِريه ِمن ايا ِتنا)
ِِ
ال ِذي َأ ْس َرى ِب َع ْب ِد ِه ل ْي ِ
[اإلسراء 52( ]1 :ميالدي محُ َّمدي 620 ،ميالدي) .وشهر اإلسراء يف التقويم احملمدي يقابل شهر رجب
يف التقويم اهلجري.

 -6القادسية:
يف هذا الشهر وقعت معركة القادسية اليت انتصر فيها املسلمون على االمرباطورية الفارسية
وكانت الفاحتة إلقامة أول امرباطورية للمسلمني .وشهر القادسية يف التقويم احملمدي يقابل
شهر شعبان يف التقويم اهلجري.
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 -7رمضان:
وهو إسم هذا الشهر يف القرآن العظيمَ :
{ش ْه ُر َر َم َض َ
ان َّال ِذي ُأنز َل ِف ِ ْ ُ ُ ُ ً َّ
اس
ِ
يه الق ْر َءان هدى ِللن ِ
لهْ ُ
ُْ َ
ان} [البقرة .]185 :وشهر رمضان هو ذاته يف التقويم احملمدي كما
َو َب ِّي َن ٍ
ات ِم َن ا َدى َوالف ْرق ِ
يف التقويم اهلجري ،وذلك ألن إمسه مذكور يف القرآن الكريم.

 - 8النصر:
 -8النصر :شهد هذا الشهر انتصار املسلمني على األحزاب من قريش وحلفائها يف معركة
اخلندق ( 59ميالدي محُ َّمدي 627 ،ميالدي) .وشهر النصر يف التقويم احملمدي يقابل شهر
شوال يف التقويم اهلجري.

 -9البيعة:
يف هذا الشهر حدثت بيعة الرضوان ( 60ميالدي محُ َّمدي 628 ،ميالدي) اليت جاء ذكرها يف
للهَّ
لمُْ ْ َ
ون َك تحَ ْ َت َّ
ني إ ْذ ُيبَاي ُع َ
ََ ْ َ
الش َج َر ِة} [الفتح . ]18 :وشهر
ِ
القرآن العظيم{ :لقد ر ِض َى ا ُ َع ِن ا ؤ ِم ِن ِ
البيعة يف التقويم احملمدي يقابل شهر ذي القعدة يف التقويم اهلجري.

 -10احلج:
هذا هو الشهر الذي حيج فيه املسلمون اىل بيت اهلل احلرام .وشهر احلج يف التقويم احملمدي
يقابل شهر ذي احلجة يف التقويم اهلجري.

 -11اهلجرة:
صلى اهلل تعاىل عليه ّ
وضع الرسول ّ
وسلم يف هذا الشهر ّ
خطته للهجرة من مكة اىل املدينة
ّ
ّ
وذلك قبل حوالي الشهر من شروعه باهلجرة صلى اهلل تعاىل عليه وسلم .وشهر اهلجرة يف
التقويم احملمدي يقابل شهر حمرم يف التقويم اهلجري.

 -12الفتوح:
وقعت الكثري من الفتوحات االسالمية يف هذا الشهر كان أهمها معركة نهاوند اليت
سمُ يت ( بفتح الفتوح)  .وشهر الفتوح يف التقويم احملمدي يقابل شهر صفر يف التقويم
اهلجري.
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التحويل بني التواريخ امليالدية احملمدية واهلجرية:
يتقدم التقويم امليالدي احملمدي على نظريه اهلجري بثالثة ومخسني ً
عاما وعشرة أشهر ،واليت هي املدة
الزمنية بني بداية السنة امليالدية احملمدية األوىل وبداية السنة اهلجرية األوىل .ولتحويل التواريخ امليالدية
احملمدية اىل هجرية وبالعكس ميكن استخدام املعادالت التالية :

ً
أوال -حتويل التواريخ اهلجرية اىل ميالدية حممدية:
املعادلة العامة لتحويل التاريخ اهلجري اىل ميالدي حممدي هي:
التاريخ امليالدي املحُ َّمدي = التاريخ اهلجري  53 +سنة  10 +أشهر

()1

		
اليوم امليالدي احملمدي = اليوم اهلجري
أ -اذا كان الشهر اهلجري تسلسله  1أو :2
		
الشهر امليالدي احملمدي = الشهر اهلجري 10 +
السنة امليالدية احملمدية = السنة اهلجرية 		53 +
ب -اذا كان تسلسل الشهر اهلجري :10-1
		
الشهر امليالدي احملمدي = الشهر اهلجري 2 -
		
السنة امليالدية احملمدية = السنة اهلجرية 54 +

()1-1
()2-1
()3-1
()4-1
()5-1

مثال :وقعت معركة دومة اجلندل يف اخلامس والعشرين من ربيع االول من العام اهلجري اخلامس ،اي 5/3/25
هجري .لذلك يكون التاريخ امليالدي احملمدي املقابل:
اليوم امليالدي احملمدي = 25
ملا كان تسلسل الشهر اهلجري هو  3جيب استخدام املعادلتني  4-1و :5-1
الشهر امليالدي احملمدي = 1 = 2-3
السنة امليالدية احملمدية = 59 = 54 + 5
وبذلك يكون التاريخ امليالدي احملمدي هو  ،59/1/25أي  /25النور.59 /
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ً
ثانيا  -حتويل التواريخ امليالدية احملمدية اىل مقابالتها اهلجرية:
املعادلة العامة لتحويل التاريخ امليالدي احملمدي اىل التاريخ اهلجري هي:
التاريخ اهلجري = التاريخ امليالدي املحُ َّمدي  53 -سنة  10 -أشهر

()2
()1-2

				
اليوم اهلجري = اليوم امليالدي احملمدي
أ -اذا كان الشهر امليالدي احملمدي تسلسله  11او :12
()2-2
		
الشهر اهلجري = الشهر امليالدي احملمدي 10 -
()3-2
السنة اهلجرية = السنة امليالدية احملمدية 				53 -
ب  -اذا كان تسلسل الشهر امليالدي احملمدي :10-1
()4-2
				
الشهر اهلجري = الشهر امليالدي احملمدي 2 +
()5-2
السنة اهلجرية = السنة امليالدية احملمدية 				54 -
ج  -كما هو احلال مع التقويم امليالدي ،والتقاويم بشكل عام ،حيث ال ُتستخدم سنة رقمها «صفر» ،فإن
السنة اهلجرية االوىل ،اي  1هجري  ،تسبقها سنة  1-هجري ،اي  1قبل اهلجرة .بسبب هذا فانه عندما يكون
التاريخ امليالدي احملمدي املطلوب حتويله يقع قبل الشهر احلادي عشر من سنة  54ميالدي حممدي فانه بدال
من استخدام احدى املعادلتني  3-2او  5-2فان املعادلة التالية جيب ان تستخدم الجياد السنة اهلجرية:
()6-2
السنة اهلجرية = السنة امليالدية احملمدية 			55 -
صلى اهلل تعاىل عليه ّ
مثال :ولد الرسول ّ
وسلم يف  /12النور ،1 /اي  1/1/12ميالدي حممدي ،إذا التاريخ اهلجري
املقابل هو:
اليوم اهلجري = 12
ملا كان الشهر امليالدي احملمدي رقمه  1فان معادلة  4-2جيب ان تستخدم الجياد الشهر اهلجري:
الشهر اهلجري = 3 = 2 + 1
مبا ان التاريخ امليالدي احملمدي يقع قبل الشهر احلادي عشر من السنة امليالدية احملمدية الرابعة واخلمسني
فان معادلة  6-2جيب ان تستخدم الجياد السنة اهلجرية:
السنة اهلجرية = 54- = 55 - 1
ً
ّ
النبوية الشريفة حسب التقويم اهلجري هو  54-/3/12هجري ،أي  /12ربيع االول 54 /قبل
اذا فتاريخ الوالدة
اهلجرة.
وقد تكفل حضرة الشيخ حممد الكسنزان ّ
قدس اهلل سره العزيز بتنفيذ فكرة التقويم احملمدي ،من إشراف وتنفيذ ومتويل
للطبع ،بالكامل ،وقام مبتابعة مجيع مراحل العمل فيه منذ والدة الفكرة وحتى رأت أوىل نسخه النور ،مبا يف ذلك اختيار
أمساء األشهر واآليات الكرمية والسور اخلاصة بكل منها.
وصلى اهلل تعاىل على سيدنا حممد الو صف والوحي والرسالة واحلكمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
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أن املعط��ي حقيق��ة ه��و اهلل تع��اىل ولس��ت
أن��ا معطي� ً�ا وإمن��ا أن��ا خ��ازن على م��ا عندي
ث��م أقس��م م��ا أم��رت بقس��مته عل��ى حس��ب
م��ا أم��رت ب��ه  ،فاألم��ور كلها مبش��يئة اهلل
تع��اىل وتقدي��ره واإلنس��ان مص��رف مربوب

العطاء اإللهي والقسمة النبوية

الدكتور عبد السالم احلديثي

ورد يف احلديث الشريف ومما يرويه البخاري يف صحيحه أن النيب
َ يرْ ً ُ َ ِّ ْ ُ
َص َّلى اهلل تعاىل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم قال َ ( :م ْن ُي ِر ْد
اهلل لأِْبُ ِه ُخ َ ا يف َقهه َفيِ
ُ
لاَ َ ُ
الدين َ ،و ُ لمُْ
َْ
ِّ
اه ِرين َعلى
اهلل ا ْع ِطي َو َأ َنا الق ِ
اس ُم َ ،و ت َزال َه ِذ ِه ا َّمة ظ ِ
ِ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
ُ
ُ
َ
اه ُرون ) .
َم ْن خالفه ْم َحتى يأ ِت َي َأ ْم ُر ا ِ
هلل وه ْم ظ ِ
ْ
َلاَ
كام َ ( :م ْن ُير ْد اهلل به َخيرْ اً
َ
َ
وهذا احلديث َي ْش َت ِم ُل َع َلى ث ث ِة أ ْح
ُ ِِ
ِ
ٍ
َ
لمُْ
َْ
ُ َ ِّ ْ ُ
ِّ
اس ُم ) و ( لاَ َت َز ُال َه ِذ ِه
ين ) و (
اهلل ا ْع ِطي َو َأ َنا الق ِ
يلأْ ُفقُه َه فيِ الد ِ
ُ
َ
َ
َ
اه ُر َ
اهر َ
ون )
ين َعلى َم ْن َخال َف ُه ْم َح َّتى َيأ ِت َي َأ ْم ُر ا ِ
هلل َو ُه ْم ظ ِ
ا َّمة ظ ِ ِ
ْ
مع أن مجيع هذه األحكام إمنا هي تصب يف جمرى واحد وهو
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االختصاص  ،قال تعاىل  ( :يخَ ْ َت ُّ
ص ِب َرحمْ َ ِت ِه َم ْن َيشاء ) أي إذا أراد
ً
أحدا من عباده بنعمة من عطائه فإنه
اهلل عزوجل أن خيتص
يفقهه يف دينه ويلهمه رشده  ،أي يفهمه الغايات من األحكام
والعبادات  ،ويطلعه على سرها  ،وهذا املعنى يف املفصل الثاني
من احلديث ً
جليا حني بني أن هذا االختصاص هو عطاء خالص من
ً
مقسوما من رسوله صلى اهلل تعاىل عليه وسلم الذي
اهلل عزوجل
أوتي جوامع الكلم  ،وكما يقول الشيخ أبو طالب املكي يف
كتابه علم القلوب  « :ما من آية يف القرآن إال وهلا سبع معان :

يقول السيد الشيخ حممد الكسنزان قدس سره
ً
شركا  ،وليس
 ( :فالوساطة البد منها  ،وهي ليست
كل من اختذ بينه وبني اهلل تعاىل وساطة َ
يع ّد
ً
�ركا  ،وإال لكان البشر كلهم مشركني
مش�
ً
مجيعا تنبين على الوس��اطة
باهلل  ،ألن أمورهم

ظاهر وباطن وإشارات وأمارات ولطائف ودقائق وحقائق  .الظاهر
للعوام  ،والباطن للخواص  ،واإلشارات خلاص اخلواص  ،واألمارات
لألولياء  ،واللطائف للصديقني  ،والدقائق للمحبني  ،واحلقائق
للنبيني » وعندما يكون صاحب العطاء واالختصاص قد قسم له
هذا اخلري العميم  ،فهو يكون من األمة الظاهرين على من خالفهم
حتى يأتي أمر اهلل وهم ظاهرون  ،وبهذا يكتمل معنى احلديث .
ولكن الذي يهمنا ونبغي شرحه وتوضيحه هو حكم الشطر
الثاني من احلديث  ،فنقول مثلما أن عطاء اهلل ليس له حدود
يف الكم والنوع  ،فكذلك القسمة النبوية  ،فهي تتساوق مع
هذا العطاء اإلهلي  ،وإذ ال ختتص القسمة بعطاء معني كاملال
الذي هو العطاء املادي  ،أو العلم الذي هو العطاء املعنوي ذاك ألن
من أمساء اهلل تعاىل الظاهر والباطن  ،فعطاؤه من حيث أمسائه

وصفاته  ،واهلل هو معطي كل شيء وحده ال شريك له  ،ولكن
تفريق األرزاق وقسمتها من علم أو جاه أو والية أو قوت أو حياة
أو غري ذلك إمنا هو بيده صلى اهلل تعاىل عليه وسلم  ،فال يصل
إىل أحد من األرزاق شيء يف احلياة وبعد املمات إال على يده عليه
الصالة والسالم ومن قسمته وإىل هذا يشري الشيخ عبد السالم
بن مشيش رضي اهلل عنه وهو أستاذ الشيخ أبو احلسن الشاذلي
بقوله  ( :وال شيء إال وهو به منوط صلى اهلل تعاىل عليه وسلم )
حيث يصف ذلك يف أبيات شعرية :
من رمحة تصـــــــعد أو تنزل
ما أرســل الرمحن أو يرسل
من كل ما خيتص أو يشمل
يف ملكوت اهلل أو ملكه
نبيه خمتاره املرســـــــــــــل
إال و طه املصـــطفى عبده
يعلم هذا كـــــل من يعقل
واسطة فيها وأصــــــل هلا
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بل هو الواسطة يف نيل النبوءة والرسالة للمرسلني  ،ويف نيل
الوالية والفرح لألولياء واملقربني .
ويقول الشيخ ابن عربي قدس اهلل سره يف الفتوحات املكية ( :
ومستمد مجيع األنبياء واملرسلني من روح حممد صلى اهلل تعاىل
عليه وسلم  ،إذ هو قطب األقطاب  ،فهو ممد جلميع الناس ً
أوال
ً
وآخرا  ،فهو ممد كل نيب وولي سابق على ظهوره حال كونه
يف الغيب  ،وممد لكل ولي الحق  ،فيوصله بذلك إىل مرتبة
ً
موجودا يف عامل الشهادة  ،ويف حال
كماله يف حال كونه

ً
متنقال إىل الغيب الذي هو الربزخ والدار اآلخرة  ،فإن أنوار
كونه
رسالته صلى اهلل تعاىل عليه وسلم غري منقطعة عن العامل من
املتقدمني واملتأخرين  ،ثم قال  :فكل نيب ّ
تقدم على ظهوره  ،فهو
نائب عنه يف بعثته بتلك الشريعة ) .
وقال شارح دالئل اخلريات  :أخرج احلاكم يف املستدرك عن أبي
هريرة رضي اهلل تعاىل عنه يرفعه  ( :أنا أبو القاسم  ،اهلل يعطي
وأنا أقسم ) وكان يوصل إىل كل أحد نصيبه الذي كتب له
من الصدقات واملغامن وغريها  ،وهو خليفة اهلل يف العامل وواسطة
حضرته  ،واملتولي لقسمة مواهبه وأعطيته  ،فكل من حصلت له
رمحة يف الوجود أو خرج له قسم من رزق الدنيا واآلخرة  ،والظاهر

16

والباطن والعلوم واملعارف والطاعات  ،فإمنا خرج له ذلك على
يديه وبواسطته صلى اهلل تعاىل عليه وسلم  ،وهو الذي يقسم
اجلنة بني أهلها  ،وألجل هذا عدوا من خصائصه صلى اهلل تعاىل
عليه وسلم  ،أنه أعطي مفاتيح اخلزائن  ،قال بعض العلماء :
وهي خزائن أجناس العلم  ،فيخرج هلم بقدر ما يطلبون  ،فكل ما
ظهر يف العامل  ،فإمنا يعطيه سيدنا حممد صلى اهلل تعاىل عليه
وسلم الذي بيده املفاتيح  ،فال خيرج من اخلزائن اإلهلية شيء إال
على يديه صلى اهلل تعاىل عليه وسلم  ،وإذا تقرر عندك أنه
صلى اهلل تعاىل عليه وسلم هو املتصرف يف العامل بأسره
وأنه ال يصل إىل أحد شيء إال بأمره ؛ ثبت بالضرورة أن له
خليفة يف هذا العامل هو الغوث  ،فهو املتلقي ألمر ربه  ،ثم
يبعث ذلك يف الغوث  ،ومن ذات الغوث يتفرق على األقطاب
السبعة  ،ومن األقطاب السبعة يتفرق على أهل الديوان .
وإمنا قلنا  :إن له خليفة بالضرورة  ،ألن العظماء إذا ولوا على
شيء ال يباشرونه بأنفسهم كما هو مشاهد  ،بل جيعلون
على ذلك خليفة أو خالئف حسب ما يقتضيه املقام  ،أال
ترى إىل السلطان فإنه يبث ما يريد يف الوزير  ،ومنه يتفرق
على القواد وسائر العمال  ،ومنهم على األشياخ  ،فالسلطان
مبنزلة النيب صلى اهلل تعاىل عليه وسلم ألنه نائب عن اهلل
عز وجل  ،والوزير مبنزلة الغوث  ،والعمال مبنزلة األقطاب
واملشايخ مبنزلة بقية أرباب الديوان .
وقال ابن عجيبة يف تفسريه املسمى البحر املديد إشارة يف
تفسري هذا احلديث  ( :إن اهلل معطي وأنا قاسم )  ( :أمر احلق
جل جالله شيوخ الرتبية أن يعدلوا بني الفقراء يف النظرة
واإلمداد  ،وال حيملهم سوء أدب أحدهم  ،أو قلة حمبته
وصدقه  ،أن يبعده أو ميقته ؛ ألن قلوبهم صافية  ،ال حتمل
ً
فضال
الكدر  ،فهم حيسنون إىل من أساء إليهم من العوام ،
عن أصحابهم ؛ فهم مأمورون بالتسوية بينهم يف التذكري
واإلمداد  .واهلل تعاىل يقسم بينهم على قدر صدقهم
وحمبتهم  ،كما قال صلى اهلل عليه وسلم  « :إمنا أنا ٌ
قاسم
ُ
واهلل ُمعطي » أي  :إمنا أنا أبني كيفية التوصل إىل احلق ،
واهلل تعاىل يتوىل إعطاء ذلك ملن يشاء من خلقه  ،فاألنبياء
واألولياء مثلهم يف بيان الطريق بالوعظ والتذكري  ،كمن
ُيبني قسمة الرتكة بالقلم  ،واحلاكم هو الذي يوصل إىل
كل واحد من الورثة ما كان َي ُنو ُبه يف الرتكة  ،كذلك
ِّ
املذكر واملربي  ،بني املقامات  ،واهلل يعطي ذلك حبكمته
وفضله ) .
َّ
َ
َّ
َ
َ
ُ
هلل صلى اهلل
ويف فتح الباري البن حجر ورد كذلك أن رسول ا
ُ َْ َ لاَ َ ُِ ْ مَّ َ ُ
ُ
تعاىل َع َل ْيه َو َس َّل َم َق َ
نا أ َنا
ال َ ( :ما أ ْع ِطيكم و أ ْمن ُعكم ِإ
ِ
ُ َ ْ َ لاَ َ ُ َْ
ُْ
ُ
َقاس ٌم أ َض ُع َح ْي ُث ُأم ْر ُت ) َ
وق ْول ُه َ ( :ما أع ِطيكم و أ ْمن ُعكم )
ِ
ِ
َ
ر َو َ َاي ِة أحمْ َ َد َع ْن ُش َر ْيح ْبن ُّ
َ
ْ
ان َع ْن ُف َل ْي ٍح فيِ أ َّو ِل ِه ( َواهلل
م
ع
الن
ِ
ِ
َ
ُ
افيِلمُْ ْع ِطي ) ََوالمَْ ْع َنى لاَ أ َت َص َّر ُِف ِف ِ ُ
يك ْم ِب َع ِط َّي ٍة َولاَ َم ْن ٍع ِب َرأ ِيي َ ،و َق ْو ُل ُه
دا َولاَْ أ ْم َن ُع أ َح ً
نا أ َنا ْال َقاس ُم أ َضَُع َح ْي ُث ُأم ْرت ) أ ْي لاَ ُأ ْعطي أ َح ً
( إ مَّ َ
دا
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ام َع ْن أ ِبي ُه َر ْي َر َة
يق َه َّم
هلل َ ،و َق ْد أ ْخ َر َج ُه أ ُبو َد ُاو َد ِم ْن َط ِر
ِإلاَّ ِبأ ْم ِر ا
ِ
ِ
ٍ
َ
َ
َ
َ
از ٌن )  ،وقال النووي يف شرح هذا احلديث :
ِب َل ْف ِظ ( ِإ ْن أ َنا ِإلاَّ َخ
ِ
َ
ً
معطيا وإمنا
( معناه أن املعطي حقيقة هو اهلل تعاىل ولست أنا
أنا خازن على ما عندي ثم أقسم ما أمرت بقسمته على حسب ما

أمرت به  ،فاألمور كلها مبشيئة اهلل تعاىل وتقديره واإلنسان
مصرف مربوب ) .
َ
َ
هلل َص َّلى اهلل تعاىل َع َل ْي ِه َو َس َّلمَ
ُ
وورد يف صحيح مسلم أن رسول ا ِ
ُ
َي ُق ُ
ول  ( :إ مَّ َ
يب َن ْ
ُ
ْ
َ
س َ ،ف ُيبَا َر ُك َل ُه
ف
ط
ن
ع
ه
از ٌن َ ،ف َم ْن أ ْع َط ْي ُت
نا أ َنا َخ
ِ ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
َ
َّ
َ
ك ُل َولاَ
كال ِذي َيأ ُ
ان َ
يه َ ،و َم ْن أ ْعط ْي ُت ُه َع ْن َم ْسألة َو َش َر ٍه َ ،
ك َ
ِف ِ
ٍ
َ
ْ
َّ
ويف رواية َ ( :و ُي ْع َطي ُ
لاَ
لمْ
َي ْ
َ
ُ
ْ
ني ال ِذي يجَ ِ ُد
ك
س
ا
اب
ب
ل
اهل
)
َع
ب
ش
ِ
ِ ِ ِ
ِغ ًنى َولاَ ُي ْف َط ُن َل ُه َف ُي َت َص َّد ُق َع َل ْي ِه ) أي إن العطاء ليس بالضرورة
أن يكون مباشرة وإمنا يهيئ له أسبابه .
ويقول السيد الشيخ حممد الكسنزان قدس سره يف اجلزء
 23صفحة  378من موسوعة الكسنزان فيما اصطلح عليه
أهل التصوف والعرفان  ( :إن اهلل تعاىل هو وحده خالق البشر
ً
ً
عاديا وهو التقاء الزوجني
سببا
ومع ذلك فقد جعل خللقهم
وتكوين اجلنني يف رحم األم وخروجه منه يف أحسن تقويم
 ،وإن اهلل تعاىل هو وحده املميت  ،ولكن جعل لإلماتة
للهَّ
ً
أسبابا  ،وهو ملك املوت  ،فإذا الحظنا املسبب قلنا  { :ا
ُ
لأْ َ
َي َت َو َّفى ا ْن ُف َ
س } وإذا قلنا فالن قد توفاه ملك املوت ال نكون
قد أشركنا مع اهلل ً
إهلا آخر ألننا الحظنا السبب كما بينه
ُ
َ
َّ
ْ
ُ
َّ
لمَْ
اهلل تعاىل يف قوله تعاىل  { :قل َي َت َوف ُ
اك ْم َملك ا ْو ِت ال ِذي
ُو ِّ
ك َل ب ُ
كم } وكذلك فإن اهلل تعاىل هو الرزاق  ،لكنه
ِ
ً
جعل للرزق أسبابا كالتجارة والزراعة  ،فإذا الحظنا
للهَّ
الر َّز ُ
املسبب أدركنا قوله تعاىل ِ { :إ َّن ا ُه َو َّ
اق ُذو ْال ُق َّو ِة
َ
المَْت ُ
ني } وإذا الحظنا السبب مبعرض التوحيد وقلنا فالن
ِ
ُيرزق من كسبه وال نكون بذلك قد أشركنا  ،فرسول
اهلل يقول  { :ما أكل أحد طعام قط ً
خريا من أن يأكل من
عمل يده } وقد مجع الرسول األعظم بني النظرتني توضيحاً
ً
وبيانا يف الكمال يف قوله  { :واهلل املعطي وأنا القاسم }
ويف نفس اجلزء من املوسوعة ص 385يقول السيد الشيخ
حممد الكسنزان قدس سره  ( :فالوساطة البد منها  ،وهي
ً
شركا  ،وليس كل من اختذ بينه وبني اهلل تعاىل
ليست
ً
ّ
وساطة َ
يعد مشركا  ،وإال لكان البشر كلهم مشركني
ً
مجيعا تنبين على الوساطة !! فالنيب
باهلل  ،ألن أمورهم
تلقى القرآن بوساطة جربيل  -عليه السالم  -وهو الوساطة
العظمى للصحابة  -رضي اهلل عنهم  -فقد كانوا يفزعون
إليه يف الشدائد فيشكون إليه حاهلم ويتوسلون به إىل
اهلل تعاىل  ،ويطلبون منه الدعاء فما كان يقول هلم :
أشركتم وكفرمت  ،فإنه ال جيوز الشكوى ّ
إلي وال الطلب
مين  ،بل عليكم أن تذهبوا وتدعوا وتسألوا بأنفسكم فإن
اهلل أقرب إليكم مين  ،بل يقف ويسأل مع أنهم يعلمون كل
العلم أن املعطي حقيقة هو اهلل تعاىل  ،وأن املانع والباسط والرازق
ً
حممدا يعطي بإذن اهلل وفضله وهو
هو اهلل تعاىل  ،وأن احلبيب
الذي يقول  { :واهلل املعطي وأنا القاسم }  ،وبذلك يظهر أنه جيوز
وصف أي بشر عادي بأنه فرج كربة وقضى حاجة  ،أي  :كان
وساطة فيها  ،فكيف بالسيد الكريم واحلبيب العظيم حممد
املصطفى ؟ وهو سيد الكونني والثقلني وأفضل خلق اهلل على
اإلطالق  ،أمل يقل النيب كما جاء يف الصحيح  { :من فرج عن
مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج اهلل عنه يوم القيامة } فاملؤمن
مفرج الكربات  { :واهلل يف عون العبد ما دام العبد يف عون أخيه }

فاملؤمن معني  ،واملؤمن هنا ّ
فرج وأعان وأغاث وقضى وفزع مع أن
ّ
املفرج والقاضي واملعني حقيقة هو اهلل وهو صاحب اللواء املعقود
واملقام احملمود  ،صاحب الكرم واجلود سيدنا وحبيبنا حممد ) .
وأن حضرة الرسول املصطفى صلى اهلل تعاىل عليه وسلم منع أن
يكنى أحد بكنية القاسم  ،ففي شرح البخاري البن بطال  ،أنه
ُول َد ل َر ُجل ُغال ٌم َ ،فأ َر َاد أ ْن ُي َس ِّم َي ُه محُ َ َّم ً
فق َ
دا َ ،
ال َّ
الن ِبى صلى اهلل
ِ ِ ٍ
ك ْن َيتى  ،إ مَّ َ
ك َّن ْوا ب ُ
عليه وسلم  ( :سمَ ُّ َوا با َسمْ ى َ ،وال َت َ
نا ُج ِع ْل ُت
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َقا ًا  ،أ ْق ِس ُم َب ْي َن ُ
ك ْم )  ،ويف رواية  ،قال جابر ُ :و ِل َد ِل َر ُج ٍل ِم َّنا
سمِ
َ

َ
َ
ُ
َْ
َْ
اس َم َ ،ف َق َال ِت ْ
األن َصا ُر  :ال َن ْ
اس ِم ،
ك ِنيك َأ َبا الق ِ
غال ٌم  ،ف َس َّما ُه الق ِ
َوال ُن ْنع ُم َك َع ْي ً
نا َ ،فأخرب َّ
الن ِب َّى ؛ صلى اهلل تعاىل عليه وسلم ،
ِ
َ
َف َق َ
ال ( أ ْح َس َن ِت ْ
ك َّن ْوا ب ُ
األن َصا ُر  ،سمَ ُّ وا باسمْ ى َ ،وال َت َ
ك ْن َي ِتى
ِ
ِ
ِ
َ مَّ َ َ َ
اس ٌم )  ،وقوله  ( :أحسنت األنصار ) يعنى  :يف تعزيز
ف ِإنا َأ َنا ق ِ
نبيها  ،وتوقريه من أن يشارك يف كنيته  ،فيدخل عليه النعت
ّ
لتشوفه إىل الداعي  ،كما عرض له يف السوق
عند النداء بغريه
ّ
املرجوة منه يف التسمية
فنهى عن كنيته  ،وأباح امسه للربكة
ً
حممودا من
من الفأل احلسن ؛ ألنه من معنى احلمد ؛ ليكون
ّ
تسمى بامسه .
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صل على سيدنا حممد الوصف والوحي والرسالة واحلكمة وعلى
اللهم ِ
آله وصحبه وسلم تسليما
ً
مجيعا  ،إىل النور األعظم  ،إىل سبب
إىل سيد الكائنات والبشر
وجودنا  ،ألف ألف صالة عليك كما ينبغي ملقامك وعظيم شأنك
 ،يا حبيب قلوب الواهلني  ،هل من شربة من يديك ال نظمأ بعدها ً
أبدا
حنمدك اللهم يا من صلى على حممد بفيض ذاته فكان جملي له
يف مجيع جتلياته فهو روح اهلل املنفوخ يف صورة آدم وطامة احلقائق
الكربى لسائر العامل فال يصل واصل إال إليه وال يهتدي حائر إال به .
ال��ص�لاة وال��ت��س��ل��ي��م ع��ل��ي��ه رمح���ة ب��ع��ب��اده لتفريج
ال����ك����روب وش�����رح ال���ق���ل���وب  ،وت��ي��س�ير األم������ور .
وكيف ال يكون؟ وهذا كله مثرة من يصلي على رسول اهلل
،واهلل عز وجل يصلي على نبيه  .فقد روي أن رسول اهلل ( صلى
اهلل تعاىل عليه وسلم )  ،جاء ذات يوم والبشرى ترى يف وجهه
فقال  :إنه جاءني جربيل عليه السالم  .فقال  :إن ربك يقول
لك :أما يرضيك يا حممد أال يصلي عليك أحد من أمتك مرة إال
ً
ً
عشرا .
عشرا  ،وال يسلم عليك أحد إال سلمت عليه
صليت عليه
قال النيب ( صلى اهلل تعاىل عليه وسلم )  :ما من عبد صلى َّ
علي
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َّ
بر وال ٌ
فيه فال يبقى ٌّ
حبر وال شرق وال
إال خرجت الصالة مسرعة من ِ
َّ
َّ
ُ
غرب إال ُّ
صالة فالن بن فالن ،صلى على حممد
ومتر به وتقول :أنا
َّ
َّ
املختار خري خلق اهلل فال يبقى شي ٌء إال وصلى عليه ،وخيلق من
تلك الصالة طائ ٌر له سبعون ألف جناح ،يف كل جناح سبعون
ّ
وجه
ألف
وجه ،يف كل ٍ
ريشة ،يف كل ريشة سبعون ألف ٍ
ٍ
سبعون ألف فم ،يف ّ
كل فم سبعون ألف لسان ،كل لسان يسبح
اهلل تعاىل بسبعني ألف لغة ،ويكتب اهلل له ثواب ذلك ُ
ك ِّله .
وعن اإلمام علي كرم اهلل وجهه قال  :أدبوا أوالدكم على
ثالث خصال  :حب نبيكم  ،وحب أهل بيته  ،وقراءة القرآن .
وقال أبو سليمان الداراني  :من أراد أن يسأل اهلل حاجته  ،فليكثر
من الصالة على النيب ( صلى اهلل تعاىل عليه وسلم )  ،ثم يسأل
حاجته  ،وليختم بالصالة على النيب ( صلى اهلل تعاىل عليه
وسلم ) فإن اهلل يقبل الصالتني وهو أكرم من أن يدع ما بينهما .
روي عن ابن عمر أنهم جاءوا برجل إىل النيب ( صلى اهلل تعاىل
عليه وسلم ) شهدوا عليه أنه سرق ناقة هلم  ،فأمر النيب ( صلى

اهلل تعاىل عليه وسلم ) بقطعه  .فانصرف الرجل وهو يقول :
صل على سيدنا حممد حتى ال يبقى من صالتك
( اللهم ِ
شيء وسلم على سيدنا حممد حتى ال يبقى من سالمك شيء
وبارك على سيدنا حممد حتى ال يبقى من بركاتك شيء )
ثم ما لبث أن ظهرت براءته  ،فأرسل النيب ( صلى اهلل تعاىل
عليه وسلم ) يف إحضاره  ،ثم سأله  :يا هذا ما قلت ً
آنفا وأنت
مدبر ؟ فأخربه مبا قال  ،فقال ( صلى اهلل تعاىل عليه وسلم ) :
لذلك نظرت إىل املالئكة حمدقني سكك املدينة حتى كادوا
حيولون بيين وبينك  .ثم قال له ( صلى اهلل تعاىل عليه وسلم )
ل�تردن علي الصراط ووجهك أض��وء من القمر ليلة البدر .
ال يؤمن املرء حتى حيب رسول اهلل ( صلى اهلل تعاىل عليه وسلم )
ويبلغ به احلب أن يكون ( صلى اهلل تعاىل عليه وسلم ) أحب إليه
من أمه وأبيه وأوالده وأهله  ،بل وأحب إليه من نفسه  .ومن بلغ به
احلب هذا املدى  ،يشتاق إىل رؤيته ( صلى اهلل تعاىل عليه وسلم )
ولو كلفه هذا أن يقدم يف سبيله كل ما ميلك من مال ونفس .
وورد يف القرآن الكريم صيغ عبودية بني اهلل وعباده ومل
تكن بصفة العبودية اخلاصة كقوله تعاىل َ :ع ْب ً
دا ِّم ْن
َاد َنا [ الكهف  ] 65 :فمقام العبودية يعترب أعلى مقام ألنه
ِعب ِ
يدل بشكل مباشر على فناء العبد يف مواله وتندرج مجيع
االعتبارات بعد ذلك حتت هذا املقام  .ورسول اهلل ( صلى اهلل
تعاىل عليه وسلم ) هو العبد األول ويف أعلى مقام العبودية .
وب��ال��ع��ودة إىل اآلي���ة ال��ك��رمي��ة املتعلقة بالصالة
ّ
أم��ع��ن��ا النظر
ع��ل��ى حم��م��د وآل����ه األط���ه���ار  ..إذا م��ا
يف ه���ذه اآلي����ة ن�لاح��ظ ع���دة أف���ع���ال وت��ك��ال��ي��ف :
األول  :فعل ص��ادر من اهلل تعاىل وهو
الصالة على النيب ( صلى اهلل
تعاىل عليه وسلم ) .
الثاني  :فعل صادر
من املالئكة
وه���������و

ال��ص�لاة على ال��ن�بي ( صلى اهلل ت��ع��اىل عليه وس��ل��م ) .
ال���ث���ال���ث :ت��ك��ل��ي��ف إىل ال���ذي���ن آم���ن���وا ب��ال��ص�لاة
ع��ل��ى ال��ن�بي ( ص��ل��ى اهلل ت��ع��اىل ع��ل��ي��ه وس��ل��م ) .
ال���راب���ع  :ت��ك��ل��ي��ف إىل ال���ذي���ن آم���ن���وا بالتسليم
ع��ل��ى ال��ن�بي ( ص��ل��ى اهلل ت��ع��اىل ع��ل��ي��ه وس��ل��م ) .
اخل����ام����س  :ت��ك��ل��ي��ف ب���االج���ت���ه���اد ل��ل��وص��ول
إىل ذروة ال��ت��س��ل��ي��م أي ال��ت��س��ل��ي��م امل���ط���ل���ق .
ً
أوال  :الصالة من اهلل تعاىل صادرة مبقتضى الرمحة اإلهلية
األزلية السارية يف القابليات ويف الوجود  ،وألن اهلل تعاىل أبى
أن جتري األمور إال بأسبابها وألنه فياض ورحيم وحنان مطلق
أفاض الوجود على املوجودات منذ األزل  ،والسبب يف سريان
هذه الرمحة هو اإلنسان الكامل ولرت ُبع النيب ( صلى اهلل تعاىل
ً
سببا يف هذه
عليه وسلم ) على صدارة املوجودات واخللق كان
الرمحة ودلت الصالة على مكنون الفيض اإلهلي منذ األزل
ك ً
ً
حظا يف تلقي هذه الرمحة ُ
ال حبسب
وألن للموجودات
قابليته كانت الصالة على النيب ( صلى اهلل تعاىل عليه
وسلم ) القناة والسبب يف وصول الرمحة إىل باقي املوجودات .
ً
ثانيا  :الصالة من املالئكة على النيب ( صلى اهلل تعاىل عليه
ً
رتبيا حتت رتبة
وسلم ) تأتي من نوع آخر وهي اندراج املالئكة
النيب ( صلى اهلل تعاىل عليه وسلم ) لذلك كانت الصالة منهم
مبثابة الطاعة واخلضوع للسبب األول وجمرى الرمحة اإلهلية
على املستوى التكويين والتشريعي ومن املعروف أن العرش
اإلهلي الكوني الظاهري مليء باألسباب اإلهلية الظاهرة وهذه
األسباب تتجلى باملالئكة من أعلى ذروة عامل اجلربوت إىل
أدنى مراتب عامل الناسوت وهذه األسباب
تساعد مجيع املوجودات يف هدفها
من حتقق الوجود والوصول
إىل كمال الوجود
وألن املساعد يف
ه��ذا اهل��دف
جيب أن
تأتي

من أبوابها ومن السبب األول كانت الصالة على النيب وآله تأتي لتربز
مكنون املالئكة يف االنصياع والطاعة للسبب األول يف الوجود .
ً
ثالثا  ( :رأس األعمال معرفة اهلل )  .إن هدف البشر ً
أوال هو
املعرفة احلقيقية الدالة على اإلرادة اإلهلية ثم التحقق بهذه
املعرفة حبيث تصبح املعرفة ً
أوال وخترج من مقام العلم إىل
مقام الفعل فإذا علم البشر حقيقة الوجود وجب أن يكونوا
ص��ورة عن امل��وىل جل وعال ( خلق اهلل آدم على صورته ) .
فتحققت فيهم ص���ورة ال��ص�لاة على ال��ن�بي ( صلى اهلل
تعاىل عليه وسلم ) وليس بنحو الفيض كما احل��ال
يف الصالة الصادرة من ال��ذات اإلهلية وإمن��ا من باب تقبل
الفيض اإلهل��ي واإلع�لان عن تقبل الفيض اإلهل��ي يكون
بالصالة على النيب ( صلى اهلل تعاىل عليه وسلم ) .
ً
رابعا  :إن الصالة وتقبل الفيض ال يأتي مع وجود العالئق والعوائق
فال بد من إزالة وإزاحة مجيع الصور والرواسب يف طريق تقبل
الفيض حبيث يكون اإلنسان عندها ً
مثاال ملعنى اإلنسانية فيأتي
التسليم وهو إزالة كل العوائق يف مقام حتقق اإلرادة اإلهلية .
ً
خامسا  :لكن أي نوع من أنواع التسليم الذي يأخذ اإلنسان إىل
صدارة الوجود ؟ إنه التسليم املطلق واالجتهاد بالتسليم حبيث
تصبح إرادة النيب ( صلى اهلل تعاىل عليه وسلم ) الدالة على
إرادة اهلل تعاىل هي السارية يف الوجود ويتحقق يف اإلنسان
صورة اإلنسان الكامل وهي الصورة اإلهلية اليت أرادها اهلل
تعاىل وهي السعادة املطلقة  .لذلك كان النيب ( صلى اهلل تعاىل
للهَّ ُ
ََ َ َ َ ُ
ول ا ِ أ ْس َو ٌة
عليه وسلم ) قدوة للجميع لق ْد كان لك ْم فيِ َر ُس ِ
َح َس َن ٌة وأراد النيب ( صلى اهلل تعاىل عليه وسلم ) للبشر أن يصلوا
ُّون ا َف َّاتب ُعو ِني يحُ ْ ب ْب ُ
ُ ُ تحُ َ
ك ُم ا
ِ
إىل هذا املقام ِإن كنت ْم ِ ب للهّ َ ِ
للهّ ُ
وما هو مقام احلب اإلهلي ؟ ( ما زال يتقرب إلي عبدي بالنوافل
حتى أحبه فإذا أحببته كنت بصره الذي يبصر به ومسعه
الذي يسمع به ويده اليت يبطش بها ) فتحققت يف هذا اإلنسان
مجيع الصفات اإلهلية ويصبح صورة عن الكمال املطلق .
وإذا ما الحظنا بني مجيع األعمال العبادية والتكليفية أن األمر
املشرتك بني مجيع املوجودات هو الصالة على حممد
وآله األطهار  ،الشتمال مجيع املوجودات
األخرى حتت الذين آمنوا ألنه ما
من موجود إال وه��و مؤمن
ً
تكوينيا وإن من حيث
حتقق وج��وده وإن
من حيث إدراكه
ب���ال���وج���ود .
ف��ت��ك��ون
ال��ص�لاة
مبثا بة
ا لطا قة
والروح
ال���ذي

ي����غ����ذي ال�����وج�����ود م����ن أع���ل���اه إىل أدن��������اه .
وت������ق������س������م ه�����������ذه ال��������ص����ل���اة إىل :
 . 1ال��ص�لاة التكوينية  :وه��ي ال��ص�لاة ال�تي تصدر من
الرمحانية اإلهلية واليت ينبسط فيها الوجود وتشمل مجيع
ً
نزوال إىل عامل
املالئكة من عامل اجلربوت وعامل امللكوت
الناسوت واهليولي حبيث تتخذ األعيان الثابتة مكانها
وينفخ يف القابليات أشكاهلا وسعتها فتصبح ظاهرة
باملظاهر اإلهلية بربكة الصالة على حممد وآله األطهار .
 . 2الصالة التشريعية  :وهي الصالة اليت تصدر من الرحيمية
ً
مجيعا إىل كمال
اإلهلية اليت جتذب اإلنسان وامل��وج��ودات
الوجود وتشتمل مجيع املؤمنني والسالكني  ،حبيث ينجذب
كل مؤمن حبسب درجته حنو املصدر احلقيقي للوجود
ويتجلى فيه اإلمي��ان أكثر حبسب تسليمه للنيب ( صلى
اهلل تعاىل عليه وسلم ) الذي هو عني التسليم هلل تعاىل .
ومن جهة ثانية فإن للصالة فائدة عظيمة لإلنسان وذلك مما
ورد على لسان العارفني يف فضل بيان الصالة للعباد كونها
ً
طيبا خللقنا  ،وطهارة ألنفسنا  ،وتزكية لنا  ،وكفارة
(
ً
لذنوبنا ) وإذا ما أردنا تفسريا أعمق وفيه الكثري من اإلشارات
واألسرار  ،علينا أن نفهم أن الصالة هي الدعاء وأفضل الدعاء هو
الدعاء للغري وأفضل الغري هو اإلنسان وأفضل إنسان هو اإلنسان
الكامل وأفضل إنسان كامل هو النيب ( صلى اهلل تعاىل
عليه وسلم ) وأفضل صالة هي الصادرة من اهلل تعاىل  ،لذلك
تكون الصالة أفضل األعمال كما ورد يف الرواية الشريفة .
ك ُت ُه ِل ُي ْخر َج ُ
ك ْم َو َملاَ ِئ َ
وقال تعاىل ُ :ه َو َّال ِذي ُي َص ِّلي َع َل ْي ُ
كم
ِ
ِّم َن ُّ
الظ ُل َم ِ لىَ ُّ
ور والنور حقيقة حممد ( صلى اهلل تعاىل
ات ِإ الن ِ
عليه وسلم ) فما يف الوجود إال آله وهم مظاهر حقيقته اجلامعة
فالصالة على آله لكشف الوصلة التامة به ( صلى اهلل تعاىل
عليه وسلم ) ولذلك انتسب إليه آدم عليه السالم فقال :أنت ابن
جثمانييت ووالد روحانييت ،فبنوا آدم مندرجون يف آدم والكل
مندرجون يف حممد ( صلى اهلل تعاىل عليه وسلم ) ومن اندرج
به فهو من آله ولذا قال  :أنا سيد ولد آدم يوم القيامة فيوم
القيامة كلهم يلوذون بهذا السيد فمنهم املدعو
ك ًّ
ومنهم املتطفل على الكرم ُ :
ال
َ
ـؤالء َو َه ُ
ن��د َه ُ
مُّ ُِّ
ـؤالء ِم ْن َعطاء
َر ِّب َك َو َما َ
ك َ
ان َع َطاء َر ِّب َك
محَ ْ ُظ ً
ورا  ،واحلمد هلل رب
العاملني  ،وصل اللهم
على سيدنا حممد
الوصف والوحي
وال���رس���ال���ة
واحل��ك��م��ة
وع��ل��ى آل��ه
وص��ح��ب��ه
وس����ل����م
تسليما .

الو ْحي َو ِّ َ
احل ْ
صف َو َ
َّالل ُه َّم َص ِّل َعلى َس ِّي ِد َنا محُ َ َّم ٍد َ
ك َم ِة َو َعلى
الو
الر َسال ِة َو ِ
ِ
آله َو َصحبه َو َس ِّل ْم َت ِ ً
سليما
ِِ
ِِ

الذكرى ُّ
تطيب ِّ
العبارات ُ ،
ُ
سك ُب للفرحة َعبرَ ٌ
ُ
وت َ
ُ
ات
املناجاة  ،وحتلو
وتلذ
ِ
عشر ً
فلقد نادى منادي السماء ُ
َ
َ
قرنا :
أربعة
منذ
ِ
ٌ
َ
أن يا مسا ُء ّ
تزيين  ،ويا دنيا ِّ
غردي  ،فلقد ُولد محُ َ مد صلى اهلل تعاىل
عليه وسلم :

ُ
العلم فيه َّأن ُه بش ٌر
فمبلغ ِ

َّ
هلل كلِّهم
خلق ا ِ
وأن ُه خ ُري ِ
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يف ربيع املولد النبوي الكريم صلى اهلل تعاىل عليه وسلم
تتجاوب أغاريد الشعر وتتفتح أزهار الفكر حافلة بالثناء
والتمجيد مبزايا خامت النبيني حضرة الرسول األعظم سيدنا
حممد صلى اهلل تعاىل عليه وسلم  ،ويف هذه الذكرى تنطلق
روائع الفن واإلبداع يف كل لغة يتحدث بها شعب من شعوب
اإلسالم يف مجيع اللغات  ،وهي مجيعها تطوف حول معاني
السرية العطرة كما تطوف زمرة احلجيج حول الكعبة واليت
تتجه إىل قبلتها وجوه املصلني .
إن مولد الرسول األعظم صلى اهلل تعاىل عليه وسلم هو ميالد
أمة وميالد مدرسة  ،مدرسة فتحت أب��واب العلم احلق على
مصراعيه للبشرية مجعاء فعلت ذلك من خالل الفاعلية
املباشرة اليت أشرف حضرة الرسول األعظم صلى اهلل تعاىل عليه
وسلم على بنائها بنفسه  ،فبنا هلا أعمدة وعمداء
وما ذلك إال ألنه رسول اهلل صلى اهلل تعاىل
عليه وسلم  .إن االحتفال مبولده صلى
ً
احتفاال برائد
اهلل تعاىل عليه وسلم
ّ
املدرسة الربانية اليت خرجت وال
تزال ّ
خترج األف��ذاذ  ،واالحتفال
ً
مبولده احتفاال باستدارة الزمان
ّ
وتنسم املسلمني لعبري عبق
النبوة واملعاني السامية اليت
ترتبط بها  ،واالحتفال مبولده
تكريس لرسالته بتعميق
أه��داف��ه��ا يف ف��ج��اج األرض
وأعماق اجملتمعات واألفراد
وإن االحتفال باملولد النبوي
الشريف ظ��اه��رة متيزت بها
اجملتمعات اإلسالمية  ،حيث تثري
هذه املناسبة يف وجدان الناس ذكرى
حضرة الرسول األعظم صلى اهلل تعاىل
عليه وسلم  ،وذكرى تلك اجملاهدات اليت
قام بها صلى اهلل تعاىل عليه وسلم لتثبيت عقيدة
التوحيد يف األرض  ،وحق هلذه اجملتمعات اإلسالمية أن حتتفل
باملولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصالة والسالم  ،ألنه
الرسول القدوة وهو النيب اخلامت الذي ختم اهلل به الرسالة ونزل
عليه خري كتاب ختم اهلل به الكتب .

املولد النبوي ُسنة حسنة

يقول الدكتور حممد خري فاطمة يف كتابه املولد النبوي
الشريف إتباع ال ابتداع  ( :إن املولد يف اللغة  :هو وقت الوالدة
أو مكانها  .ويف اصطالح األئمة  :هو اجتماع الناس وقراءة ما
ّ
تيسر من القرآن الكريم ورواية األخبار الواردة يف والدة نيب
من األنبياء أو ولي من األولياء ومدحهم بأفعاهلم وأقواهلم ( إعانة
الطالبني  ،ج  ، 3ص . ) 361
واالحتفال باملولد النبوي الشريف عمل فيه إظهار الفرح والسرور
واحلب لرسول اهلل صلى اهلل تعاىل عليه وسلم  .وما كان
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ّ
ويقره  ،فهذا ليس مبنكر
كذلك فهو مما يندب إليه الشارع
وال باطل  ،بل هو معروف من مقاصد الشريعة احملكمة .
واملقصود من االحتفال باملولد النبوي الشريف هو تعظيمه صلى
اهلل تعاىل عليه وسلم  ،واهلل عز وجل يقول َ ( :ذ ِل َك َو َمن ُي َع ِّظ ْم
للهَّ
وب ) وال شك أن النيب صلى اهلل
َش َعا ِئ َر ا ِ َف ِإ َّن َها ِمن َت ْق َوى ْال ُق ُل
ِ
وأجلها ً
ً
ّ
قدرا
قطعا
تعاىل عليه وسلم هو من أعظم شعائر اهلل
حيث ورد تعظيمه يف الكتاب الكريم ويف السنة املطهرة ) .
قال احلافظ السيوطي رمحه اهلل  :إن أصل عمل املولد الذي هو
اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية األخبار الواردة
يف مبدأ أمر النيب صلى اهلل تعاىل عليه وسلم وما وقع يف مولده
من اآليات  ،هو من البدع احلسنة اليت يثاب عليها صاحبها ملا فيه
من تعظيم قدر النيب صلى اهلل تعاىل عليه وسلم وإظهار الفرح
واالستبشار مبولده الشريف  ( .احلاوي للفتاوي ج 1
ص . ) 252
وقال اإلمام شهاب الدين املعروف بابي
شامة الشافعي شيخ اإلمام النووي :
ومن أحسن ما ابتدع يف زماننا ما
يفعل كل عام يف اليوم املوافق
من مولده صلى اهلل تعاىل عليه
وسلم من الصدقات واملعروف
وإظهار الزينة والسرور  ،فإن
ذلك مع ما فيه من اإلحسان
إىل الفقراء مشعر مبحبته
صلى اهلل تعاىل عليه وسلم
وتعظيمه يف قلب فاعل ذلك
( الباعث على إنكار البدع
واحلوادث ص . ) 23
هذا ولو تتبّعنا السادة العلماء منذ
أن ابتدع املولد النبوي الشريف على
صاحبه أفضل الصالة والتسليم لوجدنا
انعقاد اإلمجاع منهم على استحسان االحتفال
باملولد  .فقد ذكر العلماء أن أول من فعل املولد هو
امللك املظفر صاحب إربل أبو سعيد كوكربي ابن زين الدين
علي بن بكتكني أحد ملوك األجماد والكرباء واألجواد  ،ولد
سنة  630هجرية  ،وصفه احلافظ الذهيب ( سري أعالم النبالء  ،ج
 ، 22ص  . ) 336وقال ابن كثري يف تارخيه  :كان يعمل املولد
ً
ً
هائال  ،وكان
احتفاال
الشريف يف ربيع األول  ،وحيتفل به
ً
ً
ً
ً
وعادال رمحه اهلل وأكرم مثواه ( احلاوي
وعاقال
وشجاعا
شهما
للفتاوي ج  ، 1ص  . ) 292وكان حيضر املولد يف زمانه األكابر
من العلماء وغريهم  ،ومل جند من اعرتض على االحتفال بهذا
ً
ً
سكوتيا على مشروعية
إمجاعا
املولد من معاصريه فكان
االحتفال باملولد  ،واستحسان العلماء له .
ويقول فضيلة الشيخ حممد متولي الشعراوي رمحه اهلل
ً
وإك��رام��ا هل��ذا املولد الكريم  ،فإنه حيق لنا أن
تعاىل :
نظهر معامل الفرح بهذه الذكرى احلبيبة لقلوبنا كل عام
وذلك باالحتفال بها من وقتها ( على مائدة الفكر ص . ) 295

االحتفال باملولد مظهر من مظاهر حمبته صلى اهلل تعاىل
عليه وسلم :

إن املولد مظهر من مظاهر حمبة الرسول صلى اهلل تعاىل عليه
وسلم  ،وإن املديح الشريف الذي ينشط به املادحون يف أيام املولد
ً
مظهرا من مظاهر حمبة الرسول األعظم صلى اهلل تعاىل
ليس إال
عليه وسلم  .ففي رحاب النور احملمدي نعيش  ،ويف معراجه
العلوي نرتقي  ،ويف قيادته العليا إىل نور الكمال وكمال
النور نسمو  ،ومن ذكرى ميالده نستمد حبه وحب خالقه
عشقا ً
ً
إهليا .
قال اإلمام الرواس :
للروح إذا سارت لهَ ُ
ُ
أال َ
أقول ُّ
َاب َ
ُ
امر ِحي
ب
ال
وعلى
وحي
ر
ف
م
ِ
ِ
مـة َ َ
َ
وه َ
ـخشي ٍة َ
َ
ديهـم َص َّححـي
أعتا َبـ ُهـم
وقبِّلـي َب
ِ
العزم ل ِ

ومن عالمات حمبته صلى اهلل تعاىل عليه وسلم :
ً
شيئا آثره وآثر موافقته وإال مل يكن
إن من أحب
ً
صادقا يف حبه صلى اهلل تعاىل عليه وسلم
مد ً
وكان ّ
عيا فالصادق يف حب النيب
صلى اهلل تعاىل عليه وسلم من تظهر
عالمات ذلك عليه ورحم اهلل من
قال  :تعصي اإلله وأنت تظهر حبه
هذا لعمري يف القياس شنيع
ً
صادقا ألطعته
لو كان حبك
إن احملب ملن حيــــــب مطيع

وهناك شيئ من عالمات
حمبته صلى اهلل تعاىل عليه
وسلم :

ً
أوال  :االقتداء به صلى اهلل تعاىل عليه
وسلم واستعمال سنته واتباع أفعاله
وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتأدب بأدبه
يف عسره ويسره ومنشطه ومكرهه وشاهد هذا
قول اهلل تعاىل ُ ( :ق ْل إن ُ
ُّون اهلل َف َّاتب ُعو ِني يحُ ْ ب ْب ُ
نت ْم تحُ ِ ب َ
ك ُ
ك ُم
ِ
َ ِ
ِ
اهلل ) .
ًُ
ثانيا  :إيثار شرعه وما سنه على هدي نفسه وحمبته وموافقة
مي َ
َو ُؤوا َّ
شهوته  ،وشاهده قول اهلل تعاىل َ ( :و َّال ِذ َ
الدا َر َوالإْ ِ َ
ين َتب َّ
ان
ُّون َم ْن َه َ َ
َ لاَ
ُ َ
ِمن َق ْب ِله ْم يحُ ب َ
ُ
ور ِه ْم َح َ
اج ًة
ُ ُِ ِ
اج َر ِإل ْي ِه ْم وَ يجَ ِ دون فيِ ُصد ٌِ
نف ِسه ْم َول ْو َ
ون َع َلى أ ُ
ك َ
وتوا َو ُي ْؤ ِث ُر َ
ان ِب ِه ْم َخ َص َ
اصة ) .
ممِّ َّ ا أ
ِ
َ
ً
ثالثا  :إسخاط العباد يف رضا اهلل تعاىل  :عن سعيد بن املسيب
رضي اهلل تعاىل عنه قال عن أنس رضي اهلل تعاىل عنه قال  :قال
لي رسول اهلل صلى اهلل تعاىل عليه وسلم  ( :إن قدرت أن تصبح
ومتسي ليس يف قلبك غش ألحد فافعل ) ثم قال  ( :يا بين وذلك
من سنيت ومن أحيا سنيت فقد أحبين ومن أحبين كان معي يف
اجلنة ) فمن اتصف بهذه الصفات فهو كامل احملبة هلل ورسوله
صلى اهلل تعاىل عليه وسلم  ،ومن خالفها يف بعض هذه األمور
فهو ناقص احملبة  ،وال خيرج عن إمثها بدليل ما جاء يف السنة  ،إن
ً
رجال جيء به للنيب صلى اهلل تعاىل عليه وسلم للحد يف شرب

ً
كثريا ما يؤتى به هكذا
اخلمر  ،قال ممن احضروه لعنه اهلل ،
قال هلم النيب صلى اهلل تعاىل عليه وسلم  ( :ال تلعنوه فإنه حيب
اهلل ورسوله ) .
ً
رابعا  :ومن عالمات حمبة النيب صلى اهلل تعاىل عليه وسلم
ً
شيئا
كثرة الصالة عليه وكثرة ذكره ومدحه ألن من أحب
أكثر من ذكره .
ً
خامسا  :ومن عالمات حمبته صلى اهلل تعاىل عليه وسلم كثرة
الشوق إىل زيارته ورؤية مكانه وداره وآثاره ألن كل حبيب
حيب لقاء حبيبه .
ً
سادسا  :ومن عالمات حمبته صلى اهلل تعاىل عليه وسلم كثرة
توقريه وإظهار اخلشوع واالنكسار عند مساع امسه وسريته
قال إسحاق النجييب رضي اهلل تعاىل عنه  :كان أصحاب النيب
صلى اهلل تعاىل عليه وسلم ال يذكرون امسه بعده إال خشعوا
واقشعرت جلودهم وبكوا  ،وكذلك كان كثري
من التابعني رضوان اهلل تعاىل عليهم أمجعني .
ً
سابعا  :ومن عالمات حمبته صلى اهلل
تعاىل عليه وسلم بغض من أبغض
اهلل ورسوله صلى اهلل تعاىل عليه
وسلم  ،وجمانبة من خالف سنته
وابتدع يف دينه  ،وشاهد هذا قول
اهلل تعاىل  ( :لاَ تجَ ُد َق ْو ً
ما ُي ْؤ ِم ُن َ
ون
ِ
هلل َو ْال َي ْوم الآْ ِخر ُي َو ُّاد َ
ون َم ْن َح َّ
اد
با ِ
ِ
ِاهلل َو َر ُس َ
ول ُِه َو َل ْو َ
ك ُانوا آ َب ُ
اءه ْم أ ْو
َْ َ ُ ْ ْ ْ َُ ْ ْ َ َ َ
ري َت ُه ْم
أبناءهم أو ِإخ َوانهم أو ع ِش
ُُ َ
ُ َْ َ َ َ َ
ميانَ
وب ِه ُم الإْ ِ َ
ك َت َب فيِ قل
أول ِئك
ِ
َوأ َّي َد ُهم ب ُروح ِّم ْن ُه َو ُي ْدخ ُ
َّ
ُ
ْ
َ
ات
ن
ج
م
ه
ل
ٍ
ِ
ِ ٍ
تجَ ْ رَي ِمن تحَ ْ ِت َها الأْ َ ْن َها ُر َخا ِل ِد َ
ين ِفي َها
ِ
ُ
َر ِض َي اهلل َع ْن ُه ْم َو َر ُضوا َع ْن ُه أ ْو َل ِئ َك ِح ْز ُب
ُ
ا لاَ
هلل ُه ُم المُْ ْف ِل ُح َ
ون ) وهؤالء
هلل َأ ِإ َّن ِح ْز َب ا ِ
ِ
صحابته قد عادوا أحباءهم وقاتلوا أبناءهم وآباءهم
ُ
يف مرضاته  ،ويف ذلك يقول عبد اهلل بن عبد اهلل بن أبي
الصحابي اجلليل خياطب رسول اهلل صلى اهلل تعاىل عليه وسلم
يف شأن أبيه ( لو شئت ألتيتك برأسه ) يعين أباه .
ً
ثامنا  :ومن عالمات حمبته صلى اهلل تعاىل عليه وسلم أن حتب
القرآن الذي جاء به وأنزل عليه وتتخلق به  ،فهو خلقه صلى اهلل
تعاىل عليه وسلم  ،وحب القرآن يعين تالوته وفهمه والعمل به .
ً
تاسعا  :ومن عالمات حمبته صلى اهلل تعاىل عليه وسلم أن حتب
أمته وأن ترأف بهم وأن تشفق عليهم وأن تنصح هلم وأن تسعى
يف مصاحلهم  ،وأن تسعى لرتفع املضار عنهم .
ويقول الشيخ اجلنيد البغدادي قدس اهلل سره  :انسد كل باب
إىل اهلل تعاىل إال باب سيدنا حممد صلى اهلل تعاىل عليه وسلم
فال طريق إىل اهلل تعاىل إال من بابه صلى اهلل تعاىل عليه وسلم .
( الشيخ رشيد الراشد التاذيف  -الدر املنظم يف وجوب حمبة السيد
األعظم صلى اهلل تعاىل عليه وسلم ص . )128ويقول الشيخ
يوسف النبهاني  :إذا كان اإلنسان حيب من منحه يف دنياه مرة

23

ً
معروفا ً
ً
منقطعا  ،أو استنقذه من مهلكة أو مضرة
فانيا
أو مرتني
ً
منحا ال تبيد وال تزول  ،ووقاه من
ال تدوم  ،فما بالك مبن منحه
العذاب األليم ما ال يفنى وال حيول  .وإذا كان املرء حيب غريه
على ما فيه من صور مجيلة وسرية محيدة  ،فكيف بهذا النيب
الكريم والرسول العظيم صلى اهلل تعاىل عليه وسلم اجلامع
حملاسن األخالق والتكريم  ،املانح لنا جوامع املكارم والفضل
العميم  ،فاستحق أن يكون حظه من حمبتنا له أوفى وأزكى
من حمبتنا ألنفسنا وأوالدنا وأهلينا وأموالنا والناس أمجعني  ،بل
لو كان يف منبت كل شعرة منا حمبة تامة له صلى اهلل تعاىل
عليه وسلم لكان ذلك بعض ما يستحقه علينا  ( .الشيخ رشيد
الراشد التاذيف  -الدر املنظم يف وجوب حمبة السيد األعظم صلى
اهلل تعاىل عليه وسلم ص. )152

أدلة جواز االحتفال مبولد النيب الكريم صلى
اهلل تعاىل عليه وسلم :
( يقول الشيخ حممد بن علوي املالكي
يف كتابه حول االحتفال باملولد
النبوي الشريف األول  :إنه صلى
اهلل تعاىل عليه وسلم كان
يعظم يوم مولده ويشكر اهلل
تعاىل فيه على نعمته الكربى
عليه  ،وتفضله عليه بالوجود
هلذا الوجود  ،إذ سعد به كل
موجود  ،وكان يعرب عن ذلك
التعظيم بالصيام كما جاء يف
احلديث عن أبي قتادة  :إن رسول
اهلل صلى اهلل تعاىل عليه وسلم سئل
عن صوم يوم االثنني ؟ فقال  ( :فيه ولدت ،
وفيه انزل علي )  .رواه اإلمام مسلم يف الصحيح
يف كتاب الصيام  .وهذا يف معنى االحتفال به إال
أن الصورة خمتلفة ولكن املعنى موجود سواء كان ذلك بصيام
أو إطعام طعام أو اجتماع على ذكر أو صالة على النيب صلى
اهلل تعاىل عليه وسلم أو مساع مشائله الشريفة .
الثاني  :إن الفرح به صلى اهلل تعاىل عليه وسلم مطلوب بأمر
للهَّ
القرآن من قوله تعاىل ُ ( :ق ْل ِب َف ْض ِل ا ِ َو ِب َرحمْ َ ِت ِه َف ِب َذ ِل َك َف ْل َي ْف َر ُحوا
ُه َو َخيرْ ٌ ممِ َّ ا يجَ ْ َم ُع َ
ون )  .فاهلل تعاىل أمرنا أن نفرح بالرمحة والنيب
صلى اهلل تعاىل عليه وسلم أعظم رمحة قال اهلل تعاىل َ ( :و َما
ْ َْ َ
اك إلاَّ َرحمْ َ ًة ل ْل َعالمَ َ
ني ) .
ِ ِ
َأر َسلن ِ
الثالث  :إن االحتفال باملولد مل يكن يف عهده صلى اهلل
تعاىل عليه وسلم فهو بدعة  ،ولكنها حسنة الندراجها حتت
األدلة الشرعية والقواعد الكلية  ،فهي بدعة باعتبار هيئتها
االجتماعية  ،ال باعتبار أفرادها لوجود أفرادها يف العهد النبوي .
الرابع  :إن املولد الشريف يبعث على الصالة والسالم املطلوبني
بقوله تعاىل  ( :إ َّن اللهَّ َو َملاَ ِئ َ
ك َت ُه ُي َص ُّل َ
ون َع َلى َّ
النبيِ ِّ َيا أ ُّي َها
ِ
َ
َ
َّال ِذ َ
ين َآم ُنوا َص ُّلوا َع َل ْي ِه َو َس ِّل ُموا َت ْس ِل ً
يما )  .وما كان يبعث على
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ً
شرعا فهو مطلوب شرعا  ،فكم للصالة عليه صلى اهلل
املطلوب
تعاىل عليه وسلم من فوائد نبوية  ،وإمدادات حممدية  ،يسجد
القلم يف حمراب البيان عاجزا عن تعداد آثارها ومظاهر أنوارها .
اخلامس  :إن املولد الشريف  ،يشمل على ذكر مولده ومعجزاته
وسريته والتعرف به  ،أو لسنا مأمورين مبعرفته ومطالبني
باالقتداء به  .والتأسي بأعماله  ،واإلميان مبعجزاته والتصديق
بآياته  .وكتب املولد تؤدي هذا املعنى متاما .
ّ
التعرض ملكافأته بأداء بعض ما جيب له علينا بيان
السادس :
أوصافه الكاملة  .وأخالقه الفاضلة  ،وقد كان الشعراء يفدون
إليه صلى اهلل تعاىل عليه وسلم بالقصائد ويرضى عملهم
وجيزيهم على ذلك بالطيبات والصالت  ،فإذا كان يرضى
عمن مدحه  ،فكيف ال يرضى عمن مجع مشائله الشريفة
 ،ففي ذلك التقرب له صلى اهلل تعاىل عليه وسلم باستجالب
حمبته ورضاه .
السابع  :إن معرفة مشائله ومعجزاته تستدعي
كمال اإلميان به صلى اهلل تعاىل عليه
وسلم  ،وزيادة احملبة  ،إذ اإلنسان مطبوع
وخ ً
ً
خلقا ُ
لقا
على حب اجلميل ،
ً
ً
ً
واعتقادا وال
وعمال  ،حاال
علما
أمجل وال أكمل وال أفضل من
أخالقه ومشائله صلى اهلل تعاىل
عليه وسلم  ،وزي���ادة احملبة
ً
شرعا
وكمال اإلميان مطلوبان
فما كان يستدعيهما مطلوب
كذلك .
الثامن  :إن تعظيمه صلى اهلل
تعاىل عليه وسلم مشروع  ،والفرح
بيوم ميالده الشريف بإظهار السرور
ووض��ع ال��والئ��م واالج��ت��م��اع للذكر
وإكرام الفقراء من أظهر مظاهر التعظيم
واالبتهاج والفرح والشكر هلل  ،مبا هدانا لدينه
القويم  ،وما َّ
من بعد علينا من بعثه عليه أفضل الصالة
والتسليم .
التاسع  :يؤخذ من قوله صلى اهلل تعاىل عليه وسلم يف فضل يوم
اجلمعة  ،وعد مزاياه  ،وفيه ولد آدم  ،فكيف باليوم الذي ولد
فيه أفضل النبيني وأشرف املرسلني .
وال خيتص هذا التعظيم بذلك اليوم بعينه بل يكون له
ً
ً
عموما مهما تكرر كما هو احلال يف يوم
خصوصا ولنوعه
ً
ً
وإظهارا ملزية النبوة وإحيا ًء للحوادث
شكرا للنعمة ،
اجلمعة ،
التارخيية اخلطرية ذات اإلصالح املهم يف تاريخ اإلنسانية وجبهة
الدهر وصحيفة اخللود كما يؤخذ تعظيم املكان الذي ولد
فيه نيب من أمر جربيل عليه السالم النيب صلى اهلل تعاىل عليه
وسلم بصالة ركعتني ببيت حلم ثم قال له  :أتدري أين صليت ؟
قال  :ال  ،قال  :صليت ببيت حلم حيث ولد عيسى .
العاشر  :إن املولد أمر يستحسنه العلماء واملسلمون يف مجيع
ً
شرعا
البالد  ،وجرى به العمل يف كل صقع  ،فهو مطلوب
للقاعدة املأخوذة من حديث ابن مسعود املوقوف ( ما رآه املسلمون

ً
ً
قبيحا فهو عند اهلل
حسنا فهو عند اهلل حسن وما رآه املسلمون
قبيح ) أخرجه أمحد .
احلادي عشر  :إن املولد اجتماع ذكر وصدقة ومدح وتعظيم
ً
شرعا
للجناب النبوي الشريف فهو سنة  ،وهذه أمور مطلوبة
وممدوحة  ،وجاءت اآلثار الصحيحة بها وباحلث عليها .
َ
كلاًّ َن ُق ُّ َ
ْ
الثاني عشر  :إن اهلل تعاىل قال َ ( :و ُ
ْ
َاء
ص َعل ْيك ِمن َأنب ِ
الر ُسل َما ُن َثب ُ
ِّت ِب ِه ُف َؤ َاد َك )  ،يظهر منه أن احلكمة يف قص أنباء
ُّ ِ
الرسل عليهم السالم تثبت فؤاده الشريف بذلك وال شك إننا اليوم
حنتاج إىل تثبيت أفئدتنا بأنبائه وأخياره اشد من احتياجه هو
صلى اهلل تعاىل عليه وسلم .
الثالث عشر  :ليس كل ما مل يفعله السلف ومل يكن يف
الصدر األول  ،فهو بدعة منكرة سيئة حيرم فعلها وجيب
اإلنكار عليها بل جيب أن يعرض ما أحدث على أدلة
الشرع فما أشتمل على مصلحة فهو واجب أو
على حمرم فهو حمرم أو على مكروه فهو
مكروه أو على مباح فهو مباح  ،أو
على مندوب فهو مندوب وللوسائل
حكم املقاصد .
الرابع عشر  :ليست كل بدعة
ّ
حمرمة ول��و ك��ان كذلك
ّ
حلرم مجع أبي بكر وعمر
وزيد رضي اهلل عنهم القرآن
ً
خوفا
وكتبه يف املصاحف
على ضياعه مبوت الصحابة
القراء رضي اهلل عنهم ّ ،
وحلرم
مجع عمر رضي اهلل عنه الناس
على إمام واحد يف صالة القيام
مع قوله نعمت البدعة هذهّ ،
وحرم
التصنيف يف مجع العلوم النافعة
ولوجب علينا حرب الكفار بالسهام
واألقواس مع حربهم لنا بالرصاص واملدافع
والدبابات والطيارات والغواصات واألساطيل ،
ّ
وحرم األذان على املنائر واختاذ الربط واملدارس واملستشفيات
واإلسعاف ودار اليتامى والسجون .
اخلامس عشر  :قال اإلمام الشافعي رضي اهلل عنه  :ما أحدث
إمجاعا أو ً
ً
ً
أثرا فهو البدعة الضالة وما
كتابا أو سنة أو
وخالف
ً
شيئا من ذلك فهو احملمود .
أحدث من اخلري ومل خيالف
السادس عشر  :كل ما تشمله األدلة الشرعية ومل يقصد
بإحداثه خمالفة الشريعة ومل يشتمل على منكر فهو من الدين
ً
دليال له  ،بل هو
وقول املتعصب إن هذا مل يفعله السلف ليس هو
عدم دليل كما ال خيفى على من مارس علم األصول فقد مسى
الشارع بدعة اهلدي سنة ووعد فاعلها ً
أجرا فقال صلى اهلل تعاىل
عليه وسلم  ( :من سن يف اإلسالم سنة حسنة فعمل بها بعده
كتب له مثل أجر من عمل بها  ،وال ينقص من أجورهم شيء ) .
السابع عشر  :إن االحتفال باملولد إحيا ًء لذكرى املصطفى صلى
اهلل تعاىل عليه وسلم وذلك مشروع عندنا يف اإلسالم  ،فأنت
ترى أن أكثر أعمال احلج إمنا هي إحياء لذكريات مشهودة

ومواقف حممودة  ،فالسعي بني الصفا وامل��روة ورمي اجلمار
والذبح مبنى كلها حوادث ماضية سابقة  ،حييي املسلمون
ذكراها بتجديد صورتها يف الواقع .
ً
سابقا من الوجوه يف مشروعية
الثامن عشر  :كل ما ذكرنا
املولد إمنا هو يف املولد الذي خال من املنكرات املذمومة اليت
جيب اإلنكار عليها  ،أما إذا اشتمل املولد على شيء مما جيب
اإلنكار عليه كاختالط الرجال بالنساء وارتكاب احملرمات
وكثرة اإلسراف مما ال يرضى به صاحب املولد الشريف صلى
اهلل تعاىل عليه وسلم  ،فهذا ال شك يف حترميه ومنعه ملا اشتمل
عارضيا ال ً
ً
ذاتيا
عليه من احملرمات لكن حترميه حينئذ يكون
كما ال خيفى على من تأمل ذلك ) .

يقول حضرة السيد الشيخ حممد الكسنزان
احل��س��ي�ني (ق���دس س���ره ال��ع��زي��ز) :
إن ذك��رى مولد سيد الكائنات
صلى اهلل تعاىل عليه وسلم هو
ن��زول الرمحة وال�برك��ة على
العاملني  ،فهو نور اهلل سبحانه
وتعاىل َ ( :ق ْد َج ُ
هلل
اءكم ِّم َن ا ِ
��اب ُّمب ٌ
ُن��و ٌر َو ِ َ
ني ) وإننا
ك��ت ٌ ِ
نقتبس ون��ت�برك م��ن ن��وره
ما دمنا نسري على منهجه
فهو أستاذنا األول  ،وشيخنا
األول  ،واألس����وة احلسنة
وقدوتنا وشفيعنا  ،ألن كل
شيء حنتاجه نطلبه منه وعن
طريقه وإال ال يوجد صراط يصلنا
به إال مبحبته وكثرة الصلوات عليه
صلى اهلل تعاىل عليه وسلم فهو الوسيلة
العظمى  ،وعيده إمنا هو أهم عيد بالنسبة
للمسلمني عامة والصوفية خاصة وهو ظهور نور حضرة
الرسول األعظم صلى اهلل تعاىل عليه وسلم َ ( :و َما أ ْر َس ْل َن َ
اك
َ
إلاَّ َرحمْ َ ًة ل ْل َعالمَ َ
ني ) وعيد نزول الرمحة  ،فكله أجر وبركة
ِ ِ
ِ
ونور على األرض  ،وهو ذكرى نزول القرآن  ،وألنه بنزول النور
احملمدي نزول األمر باملعروف والنهي عن املنكر  ،وعندها نزلت
الرمحة اإلهلية ؛ ألنه رمحة لإلنسانية مجعاء  ،فالفرح مبولده
يبعد املكروه  ،والفرح مبولده رفعة للرأس وعلو ونصر لنا
ً
مجيعا إن شاء اهلل تعاىل .
ً
ِّ
َ
َ َّ
َّ
َ
اس  ،وهنيئا لنا
اس  ،ويا
أعظم
فدمت يا
ِ
أعظمَ الن ِ
اخللق َلكل الن ِ
ِّ
َ
الكوثر  ،يا ُّأيها
األطهر  ،ومن سلسبي ِلك
يوم تسقينا ِمن كفك
ِ
ِ
األكرم صلى اهلل تعاىل عليك وسلم .
لاَ
َ
َ
لمُْ
ان َر ِّب َك َر ِّب ْال ِع َّز ِة َع َّما َيص ُف َ
ُس ْب َح َ
ٌ
َ
ْ
َ
ون َو َس م على ا رس ِلني .
ِ
وصلى اهلل تعاىل على سيدنا حممد الوصف والوحي والرسالة
واحلكمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما .
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إرشاد حضرة الشيخ
ما اختير وتعين حضرة الشيخ محمد الكسنزان قدس سره
العزيز بالتعيين العلوي بأمر هللا تبارك وتعالى وأمر سيدنا
محمد رسول هللا صلى هللا تعالى عليه وسلم لمرتبة المشيخة
إال ليكون دائماً موضع نظر هللا تعالى ورعايته وعنايته
فيفيض عليه ما يفيض من أنوار جده المصطفى ومدده
وعونه ما يجعله وحيد عصره وفريد دهره وقطب زمانه في
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اإلرشاد إال ألمرين عظيمين وهما :
أوال  :لتحقيق األمانة العظمى وهي خالفة هللا في األرض
قال تعالى  ( :وَ لَ َق ْد َك َتب َْنا ِفي ال َّزبُور ِمن َب ْع ِد ِّ
الذ ْك ِر أَ َّن الأْ َ ْر َ
ض
ِ
الصالِحُ َ
ون )  ،ويقول نبينا األعظم ورسولنا
ي َِر ُثهَ ا ِعبَا ِد َي َّ
المفخم صلى هللا تعالى عليه وسلم  ( :إن هللا يبعث لهذه األمة
على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها ) .

ثانياً  :لنشر الخير والنور والسالم والبركة والرحمة من
خالل األمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهداية الناس
إلى طريق الحق واإليمان والعدل واإلحسان  ,والدعوة إلى
سبيل هللا بالحكمة والموعظة الحسنة  ،وبحمله راية الطريقة
واإلرشاد في كل مكان لتثبيت مفاهيم اإلسالم العظيم والدين
القويم الذي ارتضاه هللا تعالى للناس كافة والذي تتمثل مثله
العليا جلية واضحة في الطريقة العلية القادرية الكسنـزانية
حتى اهتدى بنورها ما شاء هللا ومن شاء من الناس في كل
ُ
َ
ور ِه
ور َيهْ ِدي هللا لِ ُن ِ
أصقاع األرض قال تعالى ُ ( :نو ٌر عَ لى ُن ٍ
َضر ُب هللاُ الأْ َ ْم َث َ
َ
اس وَ هللاُ ِب ُك ِّل َش ْي ٍء عَ لِي ٌم
ال لِ َّلن ِ
َم ْن يَشاءُ وَ ي ْ ِ
) وهذا هو الغاية من خالفة هللا في أرضه .فالشيخ محمد
الكسنزان قدس سره العزيز هو صاحب اإلذن من سلسلة من
مشايخ الطريقة متصلة غير منفصلة ومبتدئة برسول هللا
صلى هللا تعالى عليه وسلم وإلى حضرته في هذا الزمان وهو
بهذا اإلذن اإللهي يكون صاحب أعلى قوة روحية يحقق بها
األعاجيب من األمور الخارقة واألسرار الغريبة وما ال يخطر
على بال أحد  ,ذلك ألن القوة الروحية المرتبطة برتبة الوارث
المحمدي خارجة عن حدود المادة  -ميدان الطاقة البشرية –
ألنها ليست منصباً دنيوياً مادياً ملموساً بحيث يمكن التزاحم
عليه  ,وعلى هذا األساس ومن هذا المنطلق نرى حضرة الشيخ
محمد الكسنزان قدس سره العزيز باعتباره رئيساً للطريقة
في العالم يدعو إلى هللا
على بصيرة هو ومن
اتبعه في حله وترحاله
وفي الصحة والمرض
في الطريق والمحالت
،
والمستشفيات
وكل مكان يحل فيه
ال يمنعه أي عارض
من عوارض الدنيا
عن غايته السامية
 ،وتوجهه لتحبيب
الناس هلل وتحبيب هللا
للناس  ،فهو كالغيث
أينما وقع نفع كما ورد
في الحديث الشريف ،
فنراه مثال في إحدى
أسفاره ورحالته عبر
األطلسي
المحيط
وما فيها من مشقات
الطريق وبعد السفر
وهو على فراش

المرض وفي إحدى المستشفيات إلجراء عملية كبرى  ،يقوم
ً
وطبيبة ومن شتى الجنسيات
بإرشاد أكثر من ثمانين طبيبا
َّ
اس إِ َّنا َخلَ ْق َنا ُك ْم ِم ْن َذك ٍرَ
عمال بقول هللا تعالى  ( :يَا أَ ُّيهَ ا الن ُ
وَ أُ ْن َثى وَ جَ ع َْل َنا ُك ْم ُشعُوبًا وَ َقبَا ِئ َل لِ َتعَا َر ُفوا إِ َّن أَ ْك َر َم ُك ْم ِع ْن َد للاهَّ ِ
أَ ْت َقا ُك ْم ) وهذا ليس باألمر البسيط ألن المرشد أو الداعية إذا
لم يقم بإزالة الشبهات أو يحل المشكالت التي تكمن في صدور
المسترشدين وإذا لم يكن يحدثهم بلغة عصرهم وثقافتهم
 ،ويخاطبهم على قدر عقولهم عمال بقوله تعالى  ( :ا ْد ُع
يل َرب َِّك ِب ْال ِح ْك َم ِة وَ ْالمَوْ ِع َظ ِة ْالحَ َس َن ِة وَ جَ ا ِد ْلهُ ْم ِبالَّ ِتي
إِلَى َس ِب ِ
ِه َي أَحْ َس ُن إِ َّن َرب ََّك ُهوَ أَعْ لَ ُم ِب َم ْن َض َّل عَ ْن َس ِبيلِ ِه وَ ُهوَ أَعْ لَ ُم
ِب ْال ُمهْ َت ِد َ
ين ) فلن يكون سهال عليه ايصال رسالته الى قلوبهم
وعقولهم  ،مع ما يمتلك من القوة الروحية المتأتية عن طريق
اعيًا إِلَى
اإلذن اإللهي واإلجازة الروحية قال هللا تعالى  ( :وَ َد ِ
هللاِ ِب ِإ ْذ ِن ِه وَ ِسرَاجً ا ُم ِني ًرا ) .وانطالقا من أهمية اإلرشاد ومكانته
في ديننا الحنيف  ،تجد حضرة الشيخ محمد الكسنزان قدس
سره العزيز ال يألوا جهداً وال يدخر وسعاً في سبيله ،لهذا
يقول(:باإلرشاد تفرض الفرائض) وباإلرشاد تقوى شوكة
اإلسالم  ،حين تنجلي قلوب التائبين وتتزكى نفوسهم ويكونوا
على أهدى صراط مستقيم ،ولذلك يجب علينا التأسي واالقتداء
بهؤالء المرشدين والدعاة في تنوير طريق الحق للناس
والذين ال يبتغون إال األجر من الحي القيوم.
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خطبة كسنزانية

ّ
بحب الصاحلني من عباده .وهدى املقبلني عليه .باتّباع طريقهم وفق مشيئته ومراده.
احلمد هلل الذي أنعم على احملبوبني إليه.
ّ
ّ
ّ
ّ
فعمّ ر أفئدتهم بأنوار اليقني .وأنطق ألسنتهم بذكر ربّ العاملني .وبشرهم في كتابه املبني بأنهم مع الصاحلني  ،فقال عز وجل :
ُ
َ
الصالحِ ِ َ َ ْ
َ َ
َ
شر َ
((وَالَّ ِذ َ
يك َل ُه  .رفع قدر أوليائه فعال
ات َل ُن ْد ِخ َلن َُّهمْ ِفي َّ
ين آ َم ُنوا و ََع ِم ُلوا َّ
الصالحِ َ ِ
ني)) وَأش َه ُد أ ْن الَّ إِل َه إِالَّ اهلل وَحْ َد ُه ال ِ
َ
ُ
لمْ
هلل وَالَ ي ُ
ضو َن ا ِيث َ
َنق ُ
ذكرهم في الدين وفاق  .وأكرمهم بتحيّته ورؤيته يوم ال ّتالق ((الَّ ِذ َ
اق)) وأظهر عدله بإبعاد
ين يُوفو َن ِب َع ْه ِد ا ِ
للهَّ
َ
َ
ْ
ّ
َ
َ
َاق)) وَأش َه ُد
أقوام فحكم عليهم باخملالفة
والشقاق ((لَّ ُهمْ َع َذابٌ ِفي الحْ َيَا ِة ُّ
الدنْيَا و ََل َع َذابُ ِ
اآلخ َر ِة أش ُّق َومَا ل ُهم م َِّن ا ِ ِمن و ٍ
ُ
أ َ َّن سيّدنا ُم َح َّمدا ً صلى اهلل تعالى عليه وسلم ر ُ
َسول اهلل  .الهادي إلى سبيل السعادة  .اخملصوص بكمال القرب من الربّ .
ّ
وعموم الرسالة والسيادة  .اللهم ّ
وسلم وبارك على سيّدنا محمّ د الوصف والوحي والرسالة واحلكمة وعلى آله وأصحابه
صل
الذين أحسنوا بعده القيادة  .فنشروا ال ّدين وأقاموا عماده  .ورضي اهلل تعالى عن الصاحلني أهل العبادة والزهادة  .مشايخ
طريقتنا العلية القادرية الكسنزانية الكرام وعلى التابعني لطريقهم  .الطالبني من كرم اهلل احلسنى والزيادة  .أ ّما بعد
ّ
فيا أيّها املؤمنون يقول ّ
الصالحِ ِ َ
مبشرا ً عباده املؤمنني ((وَالَّ ِذ َ
ني))
احلق تبارك وتعالى
ات َل ُن ْد ِخ َلن َُّهمْ ِفي َّ
ين آ َم ُنوا و ََع ِم ُلوا َّ
الصالحِ َ ِ
فاآلية الكرمية تشير إلى أ ّن من آمن باهلل وعمل صاحلاً فإ ّن اهلل تعالى وعده أن يدخله في جملة عباده الصاحلني  ،من ال ّنبيني
ّ
ّ
والصاحلني  ،كل على حسب درجته ومرتبته عند اهلل  ،والصالح من أبلغ صفة املؤمنني  ،وهو متم ّنى
والص ّديقني  .والشهداء
َ
ْ
َ
َ
الصالحِ ِ َ
األنبياء واملرسلني  ،قال تعالى على لسان سيّدنا سليمان عليه ّ
ني)) وقال
السالم ((وَأ ْد ِخل ِني ِب َرحْ مَ ِتك ِفي ِعبَا ِدك َّ
َ
لحْ
ْ
الصالحِ ِ َ
السالم ((تَ َو َّف ِني ُم ْ
سبحانه على لسان سيّدنا يوسف عليه ّ
ني)) .وقال تعالى على لسان سيّدنا
س ِلماً وَأ ِق ِني ِب َّ
الصالحِ ِ َ
إبراهيم عليه ّ
ني)) والظاهر من هذه اآليات الكرمية أ َّن ثمّ ة درجة عند اهلل تعالى
السالم ((ر ِّ
َب َهبْ ِلي حُ ْكمً ا وَأَلحْ ِ ْق ِني ِب َّ
لوسام من
ال يحظى بها الكثير من عباده حتى األبرار منهم  ،هذه الدرجة ميكن التعبير عنها مبقام الصاحلني  ،وهو عنوان
ٍ
ّ
حق اإلميان  ،وص ّدقوا به ّ
للخاصة من أوليائه  .الذين آمنوا بربّهم ّ
ّ
حق الصدق  ،ولم
وجل
األوسمة اإللهية التي مينحها اهلل ع ّز
يدخل في قلوبهم ّ
صحة إسالمهم  .وصدق إميانهم  ،قال تعالى ((إ ِ مَّنَا المْ ُ ْؤ ِم ُنو َن الَّ ِذ َ
شك وال ريب في ّ
هلل َور ُ
َسو ِل ِه ثُ َّم
ين آ َم ُنوا با ِ
وحب اهلل والرغبة في اآلخرة  .ولم جتمعهم ّ
ّ
علة أرضية  .وال مصلحة أو منفعة
َلمْ يَرْتَابُوا)) فالصاحلون جمعتهم الطاعة
وقتية  .وهذا ما رفعهم إلى مقام يغبطهم فيه ال ّنبيون والشهداء يوم القيامة  .كما جاء في احلديث الذي رواه سيّدنا عمر
النبي صلى اهلل عليه وسلم قال ((:إ ّن من عباد اهلل ألناساً ما هم بأنبياء وال شهداء يغبطهم
بن اخلطاب رضي اهلل عنه عن
ّ
األنبياء والشهداء يوم القيامة مبكانهم من اهلل تعالى  .قالوا يا رسول اهلل تخبرنا من هم ؟ قال  :هم قوم حتابّوا بروح اهلل
على غير أرحام بينهم  .وال أموال يتعاطونها  .فواهلل إ ّن وجوههم لنور  .وإنّهم لعلى نور ال يخافون إذا خاف الناس  .وال يحزنون
َ
َ
هلل ال َخ ْو ٌف َع َلي ِْهمْ وَال ُهمْ يَحْ َز ُنو َن)) وهذا ما جعل بعض العلماء من السلف الصالح
إذا حزن الناس  .ثمّ قرأ (( :أال إ ِ َّن أوْ ِليَا َء ا ِ
وهو اإلمام سفيان الثوري رحمه اهلل يقول (عند ذكر الصاحلني تتن ّزل الرحمة) وهنا ندرك أ ّن أش ّد الناس خسارة من فرّط في
ّ
حب الصاحلني وصحبتهم  .أو ضيّع منه صاحباً عاقال صدوقاً أمينا  .هذا الصاحب الصالح هو بركة الدنيا  .وهو من نعم اهلل
العظيمة على العبد  .التي ال توازيها كنوز األرض  .قال صلى اهلل تعالى عليه وسلم (( :من أراد اهلل به خيرا ً رزقه خليال صاحلاً
بني ليكن أوّل شيء تكسبه بعد اإلميان باهلل تعالى
إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه )) وقال لقمان احلكيم البنه وهو يعظه ( :يا ّ
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خليالً صاحلاً مّ
فإنا مثله كمثل النخلة إن جلست في ّ
ظلها
ّ
أظلتك وإن احتطبت من حطبها نفعتك وإن أكلت من ثمرها
وجدته طيّباً وأحمق الناس واهلل من فرّط في صاحب صالح
وهذه أعظم خسارة أل ّن املسلم املؤمن ّ
كله نور مخرجه نور .
ومدخله نور  .ومنطقه نور  .ومجلسه نور  .وهو على نور من
ربّه  .قال اإلمام الشافعي رضي اهلل عنه :
أحب الصاحلني ولست منهم ّ ...
ّ
لعلي أن أنال بهم شفاعة
ّ
وأكره مـــــن جتارته املعاصي  ...ولو كنا سوا ًء في البضاعة
أيها األخوة املؤمنون لعل سائل يسأل  :ما الذي يفيد
اإلنسان من انتسابه للصاحلني وأخذ بيعتهم وسيره معهم
ّ
ّ
فكلنا نعلم
وجل ؟
وصحبته لهم مع وضوح شريعة اهلل ع ّز
أحكام الصالة وأحكام الصيام وأحكام الزكاة وأحكام
املعامالت ومن ال يعرفها ميكنه السؤال عنها  .كما قال
تعالى َ :
((ف ْ
اسأَ ُلوا أ َ ْه َل ال ِّذ ْك ِر إ ِ ْن ُك ْن ُتمْ ال تَ ْع َلمُ و َن)) أو يقول :
علي أن ّ
أتعلم وأعمل فحسب  ،فما الذي يزيده الصاحلون في
ّ
ّ
ال ّدين ؟ فاجلواب عن هذه التساؤالت  :هو أن الصاحلني يعيدون
النبي صلى اهلل تعالى عليه
األحوال والقيم التي كان عليها
ّ
وسلم وأصحابه  ،فهم ّ
يركزون على جانب ال غنى للمرء عنه .
ّ
يحب ربّنا ويرضى  ،وذلك
إذا أراد أن يعمل بشرع اهلل كما
أل ّن الشريعة ّ
تعلمنا األحكام الظاهرة  ،أ ّما هؤالء الصاحلني
فإنّهم ي ّ
ّ
تصح بها األحكام
ُعلمونا اآلداب الباطنة التي
الظاهرة  ،وال غنى ألحدهما عن اآلخر  ،فاملتشرّع ال ب ّد وأن
ّ
يتعلم اآلداب الباطنة التي ينال بها رضا اهلل والقبول من
عند مواله  ،أل ّن األدب قبل الطلب  .وقد ذكر اهلل هذه احلقيقة
في القرآن الكرمي قال فيها لألنبياء ِ ((:ل ُك ٍّل جَ َع ْل َنا ِم ْن ُكمْ
ّ
شر َْع ًة ظاهرة
شر َْع ًة َو ِم ْن َهاجً ا)) .أي
لكل نبي جَ َع ْلنا ِم ْن ُكمْ ِ
ِ
ً
ً
ً
ْ
يصلح بها الظواهر َ ،و ِمنهاجا  .أي  :طريقا واضحا يسلك
منها هو  .وأهل اخلصوصية الذين يريدون أن يكونوا معه  ،إلى
ّ
ّ
يتعلق بإصالح السرائر والبواطن
احلق وهو ما
معرفة
ولذلك عندما فرض اهلل تعالى الصالة فرض على اجلميع خمس
النبي صلى اهلل تعالى عليه وسلم فقد
صلوات  ،أ ّما حضرة
ّ
أعطاه اهلل فريضة سادسة  ،كانت فى البداية نافلة  .كما
قال تعالى َ ((:و ِم َن ال َّلي ِْل َف َت َه َّج ْد ِب ِه َنا ِف َل ًة َل َك)) .ثمّ أصبحت
فريضة .عندما قال اهلل له (( :يَا أ َ ُّي َها المْ ُ َّزم ُِّل ُق ِم ال َّلي َْل إِالّ َق ِليال
ص َف ُه أَو انْ ُق ْ
ِن ْ
ص ِم ْن ُه َق ِليال أَوْ ِز ْد َع َلي ِْه َورَت ِّ ِل الْ ُقرْآ َن تَرْ ِتيال)) قد
يقول البعض  :أ ّن املنهج خصوصية بالرسول صلى اهلل عليه
وسلم  .فنقول لهم  :أ ّن ربّنا تبارك وتعالى قد أدخل معه
طائفة في هذا املنهج عندما قال سبحانه في سورة املز ّمل :
فه وَثُ ُل ُ
ص ُ
((إ ِ َّن رَبَّ َك ي َْع َلمُ أَنَّ َك تَ ُقو ُم أ َ ْد َنى ِم ْن ثُ ُل َث ِي ال َّلي ِْل َو ِن ْ
ثه

و ََطا ِئ َف ٌة ِم َن الَّ ِذ َ
ّ
خاص .
ين م ََع َك)) هذه الطائفة لهم منهج
فاجلميع يعمل بشرع اهلل  .خائفني من اجلحيم  ،وراغبني في
النعيم  .قال اهلل في وصفهم  .في سورة األنبياء َ (( :ويَ ْد ُع َ
ون َنا ر ََغبًا
ّ
اخلاصة جتد أ ّن عبادتهم وطاعتهم  ،يقول
َور ََهبًا)) أ ّما الطائفة
ّ
احلق سبحانه في سورة الكهف (( :يَ ْد ُعو َن رَبَّ ُهمْ
فيها
ش ِّي ي ُِري ُدو َن وَجْ َه ُه)) .وهؤالء هم الذين أمر اهلل
ِبالْ َغ َدا ِة وَالْ َع ِ
حبيبه ومصطفاه صلى اهلل تعالى عليه وسلم أن يصبر
نفسه معهم  ،فقال له ّ
احلق سبحانه (( :و ْ
َاص ِبرْ َن ْف َ
س َك م ََع
الَّ ِذ َ
ش ِّي ي ُِري ُدو َن وَجْ َه ُه وَال تَ ْع ُد
ين يَ ْد ُعو َن رَبَّ ُهمْ ِبالْ َغ َدا ِة وَالْ َع ِ
َ
لحْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
الدنيَا وَال تُ ِط ْع َم ْن أغفل َنا قلب َُه
َع ْي َناك َع ْن ُهمْ تُ ِري ُد ِزي َنة ا يَا ِة ُّ
َع ْن ِذ ْك ِر َنا وَاتَّب ََع َهوَا ُه و ََكا َن أ َ ْم ُر ُه ُفر ًُطا)) نفهم من هذا أ ّن هناك
ّ
للكل يشترك فيه املسلم واملؤمن وهو شرع اهلل ع ّز
منهج
ّ
ّ
النبي صلى
خاص قد بيّنه
وجل لكن احملسن واملوقن له وضع
ّ
اهلل تعالى عليه وسلم في حديث جبريل عليه السالم .
وسؤاله عن اإلحسان ؟ فقال له  :أن تعبد اهلل كأنّك تراه  .فإن
لم تكن تراه فهو يراك  .والوصول لهذا املقام .هل يكون في
الشريعة ؟ وهو أن أتوضأ خمس مرّات بدالً من الثالثة ؟ أبداً
ال  .هل أقرأ في الركعة الواحدة حزب من القرآن ؟ أبدا ً ال  .ماذا
وجل ويقول َ
ّ
((:فا ْد ُعوا اهلل
تريد يا ربّ في العبادة ؟ يخبرنا ع ّز
ِّين و ََل ْو َكر َه الْ َكا ِفرُو َن)) .ويقول (( َومَا أ ُ ِمرُوا إالّ
ُم ْ
ني َل ُه الد َ
ص َ
خ ِل ِ
ِ
ِ
ِلي َْع ُب ُدوا اهلل ُم ْ
ني َل ُه الد َ
ص َ
ِّين)) .وهو بذلك يريد اإلخالص .
خ ِل ِ
من يا ربّ الذين صالتهم مقبولة عندك  .ونالوا الفالح
والنجاح ؟ هل الذين يطيلون في الركوع والسجود والتالوة ؟
قال  :ال  .وأخبرنا في سورة املؤمنون عنهم  .فقال َ
((:ق ْد
أ َ ْف َل َح المْ ُ ْؤ ِم ُنو َن الَّ ِذ َ
ين ُهمْ ِفي َ
اش ُعو َن)) .وال يكون
صال ِت ِهمْ َخ ِ
اخلشوع إالّ في القلب  .وال يتمّ ذلك إالّ باإلخالص  .والتواضع .
واحلضور الدائم مع اهلل تعالى  .وجميع هذه املعاني أيّها
املؤمنون  .معاني قلبية  .وهي آداب باطنية  .وقد يعمل
اإلنسان األعمال الشرعية كما ينبغي  .ومع ذلك ربمّ ا يدخله
الغرور والعجب في عمله .فيرى نفسه بأنّه خير من الناس
في عبادته  .مع أنّه ال يدري هل ُقبل منه أم ال  .فإذا وجد
هذا املرض .فهل تنفع الطاعات والعبادات  .وتُقبل عند رفيع
الدرجات ؟ أبدا ال  .فاهلل يقول مَّ
((إنَا يَ َت َق َّب ُل اهلل ِم َن المْ ُت َِّق َ
ني))
لكن أهل الباطن من العلماء العارفني واألولياء الصاحلني
واملشايخ الكاملني ّ
تتركز عيونهم على باطن اإلنسان وقلبه .
ص ُل َح الباطن َ
ُصلحوه  .وإذا َ
ُ
النبي
ص ُل َح العمل  .قال
لكي ي
ّ
صلى اهلل تعالى عليه وسلم في احلديث امل ّتفق عليه ((:أال وإ ّن
في اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد ّ
كله وإذا فسدت
فسد اجلسد ّ
كله أال وهي القلب)) أقول قولي هذا وأستغفر
اهلل لي ولكم ولسائر املسلمني .
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يكره املؤمن املوت
مشتاق هيالن

30

يقول اهلل تعاىل يف احلديث القدسي  ( :من أهان لي ً
وليا فقد
بارزني باحملاربة  ،وإني ألسرع شيء إىل نصرة أوليائي  ،إني
ألغضب هلم كما يغضب الليث احلرب  ،وما ترددت عن شيء
أنا فاعله ترددي عن قبض روح عبدي املؤمن  ،وهو يكره املوت
وأكره مساءته  ،والبد له منه  ،وما تعبّدني عبدي املؤمن مبثل
تقرب ّ
الزهد يف الدنيا  ،وال ّ
إلي عبدي املؤمن مبثل أداء ما افرتضت
عليه  ،وال يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه  ،فإذا
ً
وبصرا ً
ً
ً
ومؤيدا  ،إن سألين أعطيته
ويدا
مسعا
أحببته كنت له
 ،وإن دعاني استجبت له  ،وإن من عبادي املؤمنني ملن سألين من
العبادة فاكفه عنه  ،ولو أعطيته إياه لدخله العجب وأفسده
ذلك  ،وإن من عبادي املؤمنني ملن ال يصلحه إال الغنى ولو أفقرته
ألفسده ذلك  ،وإن من عبادي املؤمنني ملن ال يصلحه إال الفقر  ،ولو
أغنيته ألفسده ذلك  ،وإن من عبادي املؤمنني ملن ال يصلحه إال
الصحة  ،ولو أسقمته ألفسده ذلك  ،وإن من عبادي املؤمنني ملن ال
يصلحه إال السقم  ،ولو أصححته ألفسده ذلك  ،وإني أدبر لعبادي
بعلمي بقلوبهم  ،إني عليم خبري ) كنز العمال ج 1ص231
يف هذا احلديث القدسي الشريف يظهر املوىل سبحانه قدر الولي
ومكانته عنده  ،ويبني لنا أنه حني يأمتر مبا أمره به وينتهي عما
نهاه فإنه سيتواله بواليته وحييطه بعنايته ويكأله برعايته
مبعنى أن الولي املؤمن ملا أطاع اهلل فيما يريد أعطاه اهلل ما
يريد وأصلح له شأنه  ،كما ورد يف إحياء علوم الدين للغزالي
( يروى أن اهلل تعاىل أوحى إىل داود عليه السالم  :يا داود إنك
تريد وأريد وإمنا يكون ما أريد  ،فإن سلمت ملا أريد كفيتك
ما تريد  ،وإن مل تسلم ملا أريد أتعبتك فيما تريد ثم ال يكون إال
ما أريد ) ومبواالة املؤمن لربه يصري يغضب له وينصره بل يصري
سل ً
َ
ما ملن يسامله ْ
وحر ًبا ملن حياربه  ،ومن يؤاذنه اهلل باحلرب فإنه
يأخذه أخذ الكالب  ،إىل أن يصل الولي إىل درجة يرتدد اهلل
يف قبض روحه ألنه يكره املوت  ،والرتدد هنا حسب ما فسره
الشيخ عبد القادر اجلزائري ( رمحه اهلل ) يف كتابه املواقف يف
التصوف والوعظ واإلرشاد  ( :هو أن املشيئة واإلرادة عبارة عن
تصرف احلق تعاىل يف ذاته بذاته وبتصرفه يف ذاته ثبت قوله :
{ يمَ ْ حو ا ما َيشا ُء َو ُي ْث ِب ُت }  ،فتتصرف املشيئة يف اإلرادة
للهَ ُ
بالظهور والبطون  ،فيشاء أن يريد ومشيئته ال أن يريد تصرف
يف ذاته  ،ألن إرادته تعاىل ليست غري متعلقة باملمكن  ،فيشاء
أن يريد وحيكم العلم  .واملشيئة مبا هو املعلوم عليه يف ثبوته
فالذات من حيث أنها مشيئة تتصرف يف تعلق الذات من حيث
أنها إرادة وتردد كما ورد يف احلديث الصحيح  { :ما ترددت يف
شيء أنا فاعله ترددي يف قبض نسمة عبدي املؤمن يكره املوت
وأكره مساءته وال بد له من لقائي }  .فوصف سبحانه وتعاىل

نفسه باملفاضلة يف الرتدد والذي جعله يقبضه على كره هو
حقيقة املعلوم  .فالرتدد من اإلرادة ما هو من املشيئة وحكمته
ظهور العناية باألمر املرتدد فيه  ،واملشيئة ال تردد هلا  ،فال يشاء إال
ما شاء  ،وما شاء إال ما علم  ،فاملشيئة هلا احلكم يف الرتدد اإلهلي
كما هلا احلكم األمر اإلهلي املتوجه على املأمور أما بالوقوع أو
عدم الوقوع )  .فهو ال كرتددنا حنن البشر كال وحاشا بل هو
صفة فعلية خربية ثابتة هلل تعاىل على ما يليق به سبحانه
ألنه َل ْي َ
س كمثله شيء وهو السميع البصري .
أما عن كره املؤمن للموت فألن احلياة بالنسبة إليه فرصة ذهبية
ال تعوض ُيبنى عليها حياة أبدية  ،فاملؤمن يكره املوت أكثر
من كره الكافر له  ،ولكن شتان ما بني الكرهني فالكافر
يكره املوت لولوغه يف شهواتها وملذاتها الفانية ونسيانه لآلخرة
ً
جيدا بأن املوت سيقطع عنه كل هذه امللذات
وأهواهلا مع علمه
وحني املوت يكره لقاء اهلل ألنه مل يقدم آلخرته ما يؤهله لرضا
مواله  ،واملؤمن يكره املوت أضعاف أضعاف ما يكرهه الكافر
وذلك ألنه يقطع عنه طريق الوصول إىل رضا اهلل والتقرب منه
باألعمال الصاحلة من عبادات وجماهدات وإرشاد وحتبيب عباد
اهلل إىل اهلل وحتبيب اهلل إىل عباده  ،فيؤثر عن أحد الصاحلني
أنه اجتمع عنده أصحابه وهو يعاجل سكرات املوت فبكى ،
ً
أجزعا من املوت ؟ فقال  :ال واهلل ؛ ولكن
فقال له أحد أصحابه :
أبكي على يوم شديد احلر كنت أصومه  ،وعلى ليل شديد
الربد كنت أقومه ً .
إذا فهم حيبون البقاء يف الدنيا ال للدنيا وإمنا
ألنها مزرعة اآلخرة  ،فشتاؤها ربيع هلم حيث يقولون  :طال ليله
فقمناه وقصر نهاره فصمناه  ،وصيفها جياهدون به أنفسهم
ألنهم علموا أن أنفسهم أعدى أعداءهم  ،وكرههم للموت ما زالوا
يف احلياة فإذا نزل عليهم املوت  ،أحبوا لقاء اهلل فأحب اهلل لقاءهم
ورد يف احلديث الشريف  ( :من أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه  ،ومن
كره لقاء اهلل كره اهلل لقاءه  ,فقلت  :يا نيب اهلل أكراهية
املوت  ,فكلنا نكره املوت ؟ قال عليه الصالة والسالم  :ليس
كذلك  ,ولكن املؤمن إذا ُب ِّشر برمحة اهلل  ,ورضوانه  ,وجنته ,
أحب لقاء اهلل فأحب اهلل لقاءه  ,وإن الكافر إذا ُبشر بعذاب اهلل
وسخطه  ,كره لقاء اهلل  ,فكره اهلل لقاءه ) أخرجه البخاري
ومسلم والرتمذي والنسائي  ،ويف رواية  ( :إذا ّ
أحب لقائي أحببت
لقاءه  ,وإذا كره لقائي كرهت لقاءه )  .يقول اإلمام علي
ً
ً
ووعظا :
حكمة
( كرم اهلل وجهه ) يف هذا املعنى
ً
باكيا
ولدتك أمك يا بن آدم
والناس حولك يضحكون سرورا
فاحرص على عمل تكون إذا بكوا
ً
يف يوم موتك ضاحكا مسرورا
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التفكر

يف الكون واالنسان والقران
بسم اهلل الرمحن الرحيم

التفكر ضرورة شرعية

ً
محدا
حنمد اهلل عز وجل صاحب الكرم واإلحسان العميم
ً
دائما ال يحُ َ ْد ،ألنه أنعم علينا بنعمة التفكر والتدبر ،وفتح لنا
ً
طريق معرفته عز وجل  .والصالة والسالم دائما على رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم خري من قرأ القرآن ،وأدرك كنه الكون
واإلنسانَّ ،
وعلم أمته كيف تقرأ وتدرك هذه األشياء بعيون
القلب قبل عيون الرأس.
إن اهلل تعاىل قد أنعم على البشر فقط من بني مجيع املخلوقات
ً
نصيبا من إدراك كنه
 واجلن بشكل جزئي  -بأن جعل هلمالقرآن واإلنسان والكون ،وأعطاهم القدرة على أن يستخرجوا
منها آلليء احلقيقة اليت تنري حياتهم .وقد جعل الوسيلة الوحيدة
لتحقيق تلك الغاية هي التفكر والتدبر.
ويف احلقيقة فإن التفكر والتدبر هو شرط الزم ال ميكن
اإلستغناء عنه للوصول إىل احلقيقة وحتقيق مستوى احلياة
القلبية ،والقرآن الكريم الذي هو مرشد السعادة واهلداية -الذي
ً
أيضا من أول آيه إىل أخر آية
ال شبيه له وال نظري -يدعونا هو
فيه إىل التفكر بكل الوسائل ،وهو يأمرنا بوجوب التفكر
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احل َ
كم يف خلق اإلنسان ،والنظام املعجز يف الكون،
يف ِ
والتفكر يف آيات اهلل وجتليات العظمة والقدرة املطلقة يف
سائر الكون.
واهلل تعاىل يف القرآن الكريم خياطب املؤمنني بكل الوسائل
ً
منب ً
قائال :أفال تتفكرون؟ أفال يعقلون؟ أفال يتدبرون؟
ّها هلم
أفال يبصرون؟
وهو عز وجل يلفت انتباه املؤمنني إىل املخلوقات فيقول﴿ :أ َفالَ
َ
ون إلىَ اإلبل َ
ُ َ
ك ْي َف ُخ ِل َق ْت﴾ (الغاشية)17،
َينظ ُر ِ ِ ِ ِ
ويلفت نظرهم إىل الطبيعة وما فيها فيقول:
اها َو َما لهَ اَ
نظ ُروا إلىَ
﴿أ َف َل ْم َي ُ
الس َماء َف ْو َق ُه ْم َ
اها َو َز َّي َّن َ
ك ْي َف َب َن ْي َن َ
َّ ِ
ِ
َُ
وج﴾ (ق)6 ،
ِمن ف ُر ٍ
ويقول اهلل عز وجل:
ََ َ َ
ُ
ُ
َ
اآلي ُ
ات َو ُّ
األ ْرض َو َما ُتغْ
الن ُذ ُر َعنْ
َ
َّ
﴿ق ِل انظ ُروا َماذا فيِ السمو ِ
ات و ِ
نيِ
َق ْوم َّال ُي ْؤ ِم ُن َ
ون﴾ (يونس)101 ،
ٍ
ويلفت نظرهم إىل التاريخ فيقول:
َ
األ ْرض َف َي ُ
ان َعاقب ُ
ك ْي َف َ
نظ ُروا َ
َة َّال ِذ َ
﴿أ َف َل ْم َي ِس ُ
ين ِمن
ريوا
ك َ ِ
ِ
فيِ
للهَّ
َق ْبَِله ْم َد َّم َر ا َع َل ْيه ْم َو ِل ْل َ
كا ِفر َ
ين أ ْم َثالهُ َ ا﴾ ( حممد)10،
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
وجند أن تلك اآليات الكرمية توصي الناس أن يمُ عنوا التفكر

ً
أفرادا ومجاعات،
يف عبوديتهم هلل تعاىل
والوقوف ً
جيدا على حقيقة تلك العبودية
ووعدتهم تلك اآليات أن حيققوا النجاة
والفالح فقط إن هم متسكوا بهذه
النصحية الوحيدة؛ وهكذا فإن احلق عز
وجل يدعونا حنن عبيده إىل التفكر
بكل وسيلة ،ويريدنا أن نفهم فطرة اهلل
تعاىل اليت ميكن أن نسميها القوانني
اإلهلية املتحكمة يف الكون ،وشروط
جتلي هذه القوانني.
ويف نفس السياق فإن ربنا عز وجل يريد
ً
أيضا أن يشاهد الكون ليس
من اإلنسان
بنظرة فارغة غري مدركة وغري واعية؛ بل
بعني بصرية عاملة مدركة.
لذا فإن احلق عز وجل بعد أن يذكر
النعم اإلهلية يف القرآن الكريم فإنه
ً
قائال:
خياطبنا
َ
ُ
َ
َ
َ
ً
َّ
َ
برْ
ْ
ار﴾ (آل
﴿إن فيِ ذ ِلك ل ِع ة ألو ِلي األ ْب َص ِ
ِ
عمران)13 ،
ويقول عز وجل:
ُ
َ
َ
ْ
﴿ف ْ
اع َتبرِ ُ وا َيا أ ْو ِلي األب َصار﴾ (احلشر)2 ،
واهلل عز وجل القدير يريد منا بشدة أن
نفكرسوا ًءيفأنفسناأويفالطبيعة،ولذا
فقد أمرنا اهلل عز وجل يف أكثر من مائة
ً
موضعا يف القرآن الكريم بأن
ومخسني
نفكر يف جتليات وآثار العظمة والقدرة
اإلهلية.
ومن أجل حتقيق هذا األمر استعمل
مفاهيم من قبيل (التعقل ،التدبر
التذكر ،التفكر) ولعل تزكية
النفس هي أفضل منهج للرتبية الروحية
يطبق من خالهلا هذه املفاهيم يف احلياة
يف أعلى مستوياتها.
َ
ُ
ِّ
وليس هناك ذرة يف الكون ال تذكر
َ
اإلنسان ذا القلب احلي خبالقه ،وتذكره
بقدرة املبدع اخلالق .وكل شيء يف
الكون من عامل الذرة إىل عامل اجملرة
يشهد على العظمة اإلهلية.
والواقع أن املخلوقات َّ
كلها تعرب بلسان
احلال بأفضل شكل وأوضحه عن تلك
احلقيقة .ومن أجل أن يستطيع املؤمنون
إدراك هذه اللطائف بالشكل الالئق
جيب أن يكون احلق عز وجل هو ِق ْب َلة
القلب كما أن الكعبة ِق ْب َل ُة البدن.
وقد ورد يف آي الذكر احلكيم قوله
تعاىل:
اما َو ُق ُع ً
ون اللهَّ ق َي ً
ين َي ْ
َّ
ُ
َ
َ
ُ
ر
ك
ذ
﴿ال ِذ
ودا َو َع َلى
َِ

ُج ُنوبه ْم َو َي َت َف َّ
ك ُر َ
َخ ْل ِق َّ
ات
ون
الس َم َو ِ
َ َ
األ ْرِ ِض َر َّب َنا َما َخ َل ْق َت َهفيِ َذا َباط ً
ال ُس ْب َح َانكَ
و
ِ
ِ
َ
َّ
َ
َف ِقنا َعذ َ
اب النار﴾ (آل عمران)191 ،
فعلى أي إنسان يريد أن يفكر يف
جتليات القدرة والعظمة اإلهلية اليت
يف الكون أن يدرك عجزه ً
أوال .وبعد
ً
دائما يف حال ذكر
ذلك يكون
َ
َ
لربه وخا ِل ِقه مع كل نفس يتنفسه
تامة .وهكذا
وطاعة
بتسليم
ٍ
ٍ
ميأل قلبه بنور التقوى؛ والتفكر
ً
أيضا يبلغ أفضل قوام وحال له مع
التقوى.
إنقيمةاإلنسانعنداهللعزوجلالتكون
بشكله ،وال هيئته ،وال إمكانيته
املادية الدنيوية؛ بل تكون قيمة
العبد مبا لديه من استعداد قليب ،وعمق
معنوي ،وقابلية روحية.
ومن أجل ذلك فإن القرآن الكريم يقوي
ْ
ويدعم تفكر املؤمن بعمق شعوري
ّ
إمياني ،وخيلص ذلك التفكر من حدود
املادة والشهوة الضيقة وحيلق به إىل
آفاق الروحانية الرحبة األبدية املمتدة
بال نهاية .وتفكر املؤمن -الذي يشاهد
املعارض واللوحات اإلهلية اليت يف الكون
بنظر اإلعتبار والتدبر ويكتسب صفة
روحانية وتفكر عميق وشامل يصل
به إىل الذرى بالتدبر القليب -هو أمجل
مفتاح لإلميان.
اما أي إنسان ال يكمل بنيته الروحية
ً
متعلقا مبظاهر احلياة
فإنه يبقى
الدنيئة ،ويفين استعداد التفكر لديه
يف دهاليز احملبات املؤقتة الزائلة .وهكذا
ً
وبدال
تهجم القسوة والغلظة على القلب.
من توجيه القلب إىل اإلدراك واحلق واخلري
ً
دائما إىل املظاهر اخلادعة
جتعله يتوجه
ً
الفانية الزائلة ،وجتعله ضعيفا أمام أهواء
ورغبات النفس .وإذا ما انعدم التفكر
فإن الكفن الذي هو أخر لباس يف سوق
ُّ
سيلفه وحيوطه ذات يوم
احلياة الفانية
بشكل مؤكد .وسوف تزيل حادثة
املوت اللذات الفانية ،والزينات والشواغل
اخلادعة كلها.
وكما أن مثل هذا التفكر املدعوم
بعمق الشعور اإلمياني يعطي سكينة
وسعادة دائمني لإلنسان ،فإن البقاء
داخل حدود العقل اجلاف اخلالص يزيد
الطمع واألنانية والكرب ،ويضعف

القلب ،ويبتليه بالغفلة.
فكما أن بصمة اإلصبع هي مبثابة
اهلوية الشخصية فإن الصفة وامليزة اليت
يف التدبر والتفكر هي مبثابة هويته
املعنوية .وعلى هذا فإن أي مؤمن يريد
أن يكتسب العمق الروحي ،ويريد
أن يعيش يف مستوى يليق بشرف
اإلنسانية ،وأن يعيش بشكل يالئم
غاية خلقه ،البد أن يلزم نفسه بالدخول
يف جو التفكر الذي أوضحه القرآن
الكريم؛ ألن اخلشوع يف العبادات ،والرقة
يف القلب ،والود والصفاء يف العالقات مع
بتفكر
الناس ميكن أن تتحقق فقط
ٍ
كهذا .ورغم األهمية اليت أعطاها
ديننا للتفكر والتدبر فإن اإلنسان
بسبب غفلته اليت تنشأ عن اإلنشغال
باملشاكل واهلموم الدنيوية يعيش
ً
بعيدا عن التفكر والتدبر احلقيقي.
وكنتيجة هلذا األمر فإن اإلنسان ينسى
املوت ،وينسى حقيقة أن هذه الدنيا دار
إمتحان.
أما املؤمنون الذين يعيشون بالتقوى
ولديهم القدرة على التفكر والتدبر
بالشكل الذي وصفناه -فأنهم يعربونً
دائما ،ويصلون
فوق شهواتهم رغم قلتها
إىل تكامل ونضج ميكنهم من إدراك
حقائقهم اإلنسانية نفسها بضعفها
وميزاتها.
ومثل هؤالء رغم احلياة الظاهرية
اليت يعشيون فيها فإنهم يف نفس الوقت
يرتبطون بروحية أبدية تكسبهم
ً
ً
داخليا؛ ونتيجة إلتساع قلوبهم
جوا
فإنهم يصلون إىل مدارك عالية تتجاوز
آفاق العامل املادي املنظور .وتلك نعمة
إهلية ميكن أن يناهلا من حقق اإلميان
الكامل بهذه الصورة؛ وهكذا فإن
املؤمن احلقيقي الذي يستطيع أن يتصف
بهذا الوصف ال ميكنه بعد ذلك أن ينظر
إىل احلياة على أنها نعمة يركن إليها.
وآمال الدنيا يف عني مؤمن حتلى بهذه
الصفات هي حبال بالية تتهاوى.
ومع هذا توجد أهمية كبرية إلستثمار
رأس مال العمر ،ألن ذلك هو رأس املال
الوحيد الكتساب احلياة األبدية .وأي
مؤمن وصل إىل إدراك هذا يعرف أنه
سيندم بشدة يف عاقبته إذا مل يعمل
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مبقتضى اآلية الكرمية اليت تقول:
َ َ ْ َ ُ
﴿ف ْ
ك َما أ ِم ْر َت﴾ (هود)112 ،
است ِقم
ولكي ال حيزن ويصيبه هذا الندم
فعليه أال يغفل -وال طرفة عني -عن قول
احلق عز وجل:
نف ُقوا ِمن َّما َر َز ْق َن ُ
َ
اكم ِّمن َق ْب ِل
﴿وأ ِ
ك ُم املَ ْو ُت َف َي ُقولَ
أن َ َيأ ِت َي أ َح َد ُ
َْ
إلىَ
َ
ََّ َ
ََ
يب
َأ َج ٍل َ ق ِر َ ٍ
َر ِّب لَ ْوال َأخ ْرتنيِ ِ
فأ َّص َّدق َوأ ُ
كن ِّم َن َّ
الصالحِ ِ نيَ ،ولن
للهَّ
ُ
ً
َ
ُيَ َؤ ِّخ َر اللهَّ َنَ ْفسا إذا َجا َء أ َجل َها َوا َخب ٌ
ري
ُ ِ
ِ
َ
َ ا َت ْع َم ُل ُ َ
ون﴾ (املنافقون)11-10 ،
بمِ
واحلاصل أن احلق عز وجل يريد من
كل مؤمن إدراك كنه العظمة اإلهلية
واحلكمة يف ذلك النظام الكبري
وماهيتها احلقيقية؛ ونتيجة هذا فإن
اهلل يريد من عبده أال يعتمد على النعم
ً
عبدا
الفانية اليت ميلكها حتى يكون
ً
مجيال يليق باحلياة اليت قوامها التقوى ،و
باجلنة يف اآلخرة.
وإن إدراك كنه العظمة اإلهلية يكون
بالتفكر باجلهد والنشاط العقلي الذي
وهبه اهلل عزوجل لإلنسان .والذي يوصل
هذا اجلهد والنشاط إىل نتيجة كاملة هو

التفكر

يف الكون واالنسان والقران
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القلب .وكما أن قلبنا هو أشرف أعضاء
اجلسم فإنه من الطبيعي أن يكون
ُ
عمله أفضل من أعمال األعضاء األخرى
ألن القلب هو حمل نظر املوىل عز وجل.
إن هناك ثـمة حقيقة واضحة ّ
جد ًا مفادها
أن تفكر العقل الذي تربى بالوحي هو
رأس املال األول لألنوار اليت تنري القلب ،و
هو الوسيلة والطريقة الوحيدة اليت
توصل إىل البصرية والعرفان ،مرة أخرى
تفك ً
ُّ
را كهذا هو وسيلة للعلم
فإن
والزهد ،وترك املعاصي ،واحملبة اإلهلية.
وأفضل أنواع التفكر هو التفكر يف
قدرة اهلل وعظمته وحكمته وتقديره.
ويف ظل هذا التفكر فإن اإلنسان
يفكر يف إصالح احلياة الدنيا ،وترك
كل ما يسبب الضرر آلخرته.
فعندما يفكر شخص يف نعم اهلل تعاىل
وعطاءاته وأوامره ونواهيه وأمسائه
وصفاته؛ فإنه ُينبت بذور احملبة واملعرفة
يف قلبه ،ويبدأ يف اكتساب مستوى
معنوي .وعندما يفكر يف اآلخرة ويف
أن الدنيا دار امتحان وفناء ،وأن االخرة
هي دار شرف وبقاء؛ فإن رغبته تزيد يف

اآلخرة ،ويبدأ يف إعطاء قيمة وأهمية
تفوق ما للدنيا .ويدرك أن احلياة الدنيا
هي هرولة مسرعة بني رحم األم والقرب.
ويزيد من محاسته وغريته وسعيه
الدءوب يف أن جيعل عمره أكثر
ً
مدركا أن هذا العمر هو أفضل
بركة،
رأس مال الكتساب السعادة يف اآلخرة.
ويعرف أن أوقاته غنيمة فيستغلها على
أفضل شكل وأمجله يف أعمال اخلري
والصواب.
وهكذا فإننا سنحاول يف هذه السلسلة
من املقاالت الوقوف على أهمية التفكر
وفوائده وكيفية حتقيقه يف جوانبه
كالتفكر يف الكون واالنسان
والقرآن الكريم؛ وذلك ألن التفكر
ً
واحدا من أهم سنن املصطفى عليه
كان
السالم.
يا ربنا أصلح بالرضا مشاعرنا وأفكارنا
كلها ،وأنعم علينا أمجعني بالتوفيق
لكي نستطيع أن نكمل عمرنا
الفاني بهذا الوصف ،وأن نصل إىل ذرى
معرفتك وحمبتك  ..آمني

ت����راث����ي����ات
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بقلم :فتح اهلل كولن
كتاب طرق اإلرشاد في الفكر والحياة
ً
ّ
أيضا
املبلغ صاحب عامل روحي عميق
ذلك ألن قوله ينعكس على اآلخرين
بنسبة عمق عامله الروحي ،فكلما
اقرتب إىل املوىل العزيز ّ
قربه املوىل إليه
حتى يكون بصره الذي يبصر به
وأذنه اليت يسمع بها ،ويده اليت يبطش
بها ،فيكون اهلل سبحانه وتعاىل
أساس كل حركة ونأمة له .مبعنى
أن حركاته كلها جتري يف ظل
تأييد اهلل سبحانه .فكلما عمل مبا
َعلم ّ
علمه اهلل ما مل يعلم وسدد خطاه.
ِ
حتى يغدو ّ
حال ًال ألصعب املعضالت
املستعصية على اآلخرين وبكل
سهولة ويسر .فيتميز يف اجملتمع
ً
ممثال عن
الستمراره عليها .ويصبح
الصراط املستقيم .ومن كان شأنه
هذا ،ترده فيوضات مقدسة من اهلل
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سبحانه ،فيديم إرشاده جباذبة قوية
للمجال املغناطيسي املتولد من تلك
الفيوضات ،حتى يصبح حميطه كأنه
ظل إهلي يتفيأ إليه األلوف بل مئات
األلوف من الناس ،وهكذا فاجلاذبية
القوية لدى املرشدين العظام نابعة من
هذا العمق الداخلي ،إذ قد حصل املرشد
الذي بلغ هذه احلالة على اليقني التام
وامتلك زمام القوة الساحرة لليقني.
وما بلوغ اليقني ّ
إال بلوغ الكمال يف
اإلميان ،حيث يقول الرسول صلى اهلل
عليه وسلم« :اليقني كله إميان».
واليقني يعين جتهيزعقل املؤمن
بالرباهني ،وإعمار ذهنه بالتفكر
وإشعاع األفكار باإلهلام ،وذوبان
النفس بالعبادة والطاعة ،وحتول
القلب إىل مرآة جملوة ناظرة إىل احلق

تعاىل بدوام املراقبة واملشاهدة.
اليقني وصول إىل التوحيدَ ،من بلغه
ً
أحدا ،وال يرجو من شيء
فال خياف
ّ
إال اهلل سبحانه وتعاىل ،إذ كل شيء
عنده من اهلل تعاىل ،ألنه آمن بأن اخلري
والشر كله من اهلل تعاىل.
فالذي بلغ اليقني من هذا اجلانب،
ال يفرت ،ال خياف ،يستقبل املوت
ً
متبسما ،يعيش يف اآلخرة ّ
وملا يغادر
الدنيا ،إذ يؤمن أن براق املوت سيوصله
إىل مشاهدة من يشتاق إليه ،لذا فهو
يف بهجة وسرور دائمني ،ويف احلديث
الشريف« :خيار أ ّميت فيما أنبأني املأل
األعلى قو ٌم َيضحكون ً
جهرا يف َس َع ِة
رمحة ر ّبهم ويبكون ّ
سر ًا «ليال» من
ِ
ّ
خوف عذاب ربهم… قلو ُبهم يف الدنيا
ُ
وأرواحهم يف اآلخرة».

نعم ،لقد غدا غاية املنى لكل مرشد أن يبلغ أهل اليقني الذين
يشاهدون الدنيا واآلخرة ً
معا فيستشعرون الوحدة .وهذا هو ما
ننتظره من أمنوذج املرشد ونرتقبه ،والذي ال ميلك أدنى ميل إىل
الدنيا من حيث إنها دنيا ،وال يفكر بالبقاء فيها لوال وظيفة
اإلرشاد ،فأمثال هؤالء هم املرشدون املتخلقون باألخالق احملمدية.
وعلى كل مرشد أن يكون على هذا النمط.
يذكر السيد طاهر املولوي الذي شرح املثنوي جلالل الدين
الرومي ،يقول :كنت مع الشيخ عاطف يف الزنـزانة ،والشيخ
من أرباب األقالم واستيعاب لثقافة عصره .وقد ّ
أعد دفاعا قويا
ٍ
للجلسة األخرية حملاكمته اليت ستعقد صباح غد .ولكن
الشيخ عاطف بعد أدائه لصالة الفجر مزق دفاعه الذي كتبه
أمس ورماه يف سلة املهمالت .سألته ما الذي حدث؟ لمِ َ مزقت
الدفاع؟ أجابين باآلتي:
ُ
سعدت هذه الليلة برؤية سيد الكونني صلى اهلل عليه
لقد
ً
ً
وسلم؛ كنت جالسا ومنهمكا بكتابة الدفاع ،فخاطبين
ً
قائال :يا عاطف ما هذا التهالك؟ أال تريد اجمليء إلينا؟ قلت:
وكيف ال أريد يا رسول اهلل؟ وهذا يعين أن وقت لقائه قد حان.
فهل من داع للدفاع؟

وهكذا حكمت عليه احملكمة باإلعدام ،فاستقبل قرار
ً
متبسما وباطمئنان بالغ عميق؛ ألن هذا احلكم
احلكم
سيحقق اللقاء مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .وكيف
ال يفرح من يركب مثل هذا الرباق؟! وكيف ال يغرق يف
االطمئنان والسكينة من سار يف هذا الطريق باستقامة ،وراقب
ِر َضى اهلل يف كل منـزل من منازله ،وآمن بتوفيقه إىل ّ
توجه اهلل
ورسوله إليه يف كل خطوة خيطوها .نعم مثل هذا الرجل قد
ُيقتل ُ
ويعدم ولكن ال ُيغلب قط.
ّ
نعم إن الذي يوصل املبلغ إىل التوفيق يف النتيجة هو حفاظه على
صفاء الروح ورقتها على الدوام .ألن الذي نذر نفسه هلل وسعى
ً
قطعا ،إن مل
لكسب رضاه وحده سبحانه سيبلغ مراده ومطلبه
يكن اليوم ً
فغدا يف اآلخرة .فماذا َ
فق َد من َ
وج َد اهلل وماذا كسب
َمن مل جيده ،حتى لو كانت الدنيا كلها ملكه.
أليس األمر كله لقاء اهلل بقلب سليم حي؟ ولمِ َ نهتم مبا بعده
من أعمال فارغة وقضايا حنن يف غنى عنها؟ نسأل اهلل تعاىل
القدير أن حيفظ قلوبنا برقتها وصفائها إىل يوم لقائه جل وعال
فهو ربنا ...آمنا بأن رمحته وسعت كل شيء وسبقت غضبه .فال
نسأل غري رضاه ورمحته.
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أنه كان بعض السادات يبكي  ،فقيل له مل هذا البكاء ؟ فقال
له  :ليس بكائي من ذنوبي وعصياني ألن ذلك من صفة نفسي
ً
أق���س���ام���ا قسمت
وإمن�����ا ب��ك��ائ��ي ع��ل��ى أن ك���ان���ت
ً
وح���ظ���وظ���ا أج���ري���ت  ،وك�����ان ح��ظ��ي م��ن��ه��ا ال��ب��ع��د

احلظ العظيم عند الصوفية
وردت لفظة احلظ يف القرآن الكريم سبع مرات
 ،ومنها قوله تعاىل َ ( :وما ُي َل ّقاها إلاّ َّال َ
ذين َصبرَ وا
ِ
ظي��م )  .وعن مسرة بن
َوم��ا ُي َل ّقاها ِإلاّ ذو َح ٍّظ َع
ٍ
جن��دب أن رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه وس��لم
كان يق��ول لنا  ( :إن أبا بك��ر تأول الرؤيا وإن
الرؤيا الصاحلة حظ م��ن النبوة )  .رواه الطرباني
والبزار
أما يف االصط�لاح الصويف  ،فيقول الش��يخ ابن
عجيبة يف تفس�يره البحر املديد يف قوله تعاىل :
{ وما ُيلقاها ِإال الذين صربوا }  ،بينَّ اهلل سبحانه
أال يبل��غ أح��د درج��ة اخللق احلس��ن وحس��نات
األعم��ال ُ
وس�� ِن َّيات األفع��ال  ،إال َم��ن تص�ّب�رّ يف
بالء اهلل  ،وامتحانه  ،بالوس��ائط وغري الوسائط
ّ
يتحم��ل ه��ذه البلي��ات إال ذو ح��ظ عظي��م
وال
م��ن مش��اهدته  ،وذو نصي��ب م��ن قرب��ه ووصاله
صاح��ب معرف��ة كامل��ة  ،وحمب��ة ش��املة :
وكم��ال ه��ذا الصرب االتص��اف بص�بر اهلل  ،ثم
الص�بر يف مش��اهدة األزل  ،فبالص�بر االتصايف
ومش��اهدة األب��دي  ،واحل��ظ اجلمال��ي  ،ي��وازي
ط��وارق صدمات األلوهية  ،وغلبات الق ّهارية  .ثم
ق��ال ع��ن اجلنيد  :ما يوفق هلذا املق��ام إال ذو حظ
عظيم من عناية احلق فيه .
ويقول املاوردي يف تفس�يره لآلي��ة { وما يلقاها
عظيم } فيه ثالثة أوجه :
إال ذو َح ٍظ
ٍ
أحدها  :ذو جد عظيم  ،قاله السدي .
الثان��ي  :ذو نصي��ب [ واف��ر ] م��ن اخل�ير  ،قاله ابن
عباس .
الثال��ث  :أن احل��ظ العظيم اجلنة  .قال احلس��ن :
واهلل ما عظم حظ قط دون اجلنة .
ً
رابعا  :أنه ذو اخللق احلسن .
وحيتمل
أم��ا الش��يخ ال��رازي فيق��ول َ { :ف��إ َذا ال��ذي َب ْي َنكَ
ِ
َو َب ْي َن ُه َع َد َاو ٌة َ
كأ َّن ُه َو ِل ٌّي حمَ ِ ٌ
يم } يعين إذا قابلت
َ
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إس��اءتهم باإلحس��ان  ،وأفعاهل��م القبيحة
وباألفع��ال احلس��نة ترك��وا أفعاهل��م
القبيح��ة وانقلبوا من الع��داوة إىل احملبة
وم��ن البغض��ة إىل امل��ودة  ،وملا أرش��د اهلل
تع��اىل إىل ه��ذا الطريق الناف��ع يف الدين
والدني��ا واآلخ��رة عظم��ة فق��ال َ { :و َم��ا
اه��ا إ َّال الذين َصبرَ ُ ْ
َ َّ
وا َو َما ُي َل َّق َ
اها ِإ َّال ُذو
ُيل ّق َ ِ
َ َ
ي��م } قال الزج��اج  :أي وما يلقى
حظ ع ِظ ٍ
هذه الفعلة إال الذي��ن صربوا على حتمل
املكاره وجترع الش��دائد وكظم الغيظ
وت��رك االنتقام  .ثم قال َ { :و َم��ا ُي َل َّق َ
اها ِإ َّال
ُ َ ّ َ
يم } من الفضائل النفس��انية
ذو حظ ع ِظ ٍ
والدرجة العالية يف القوة الروحانية  ،فإن
االش��تغال باالنتق��ام والدفع ال حيصل إال
بعد تأثر النفس  ،وتأثر النفس من الواردات
اخلارجية ال حيصل إال عند ضعف النفس
فأم��ا إذا كان��ت النفس قوي��ة اجلوهر مل
تتأث��ر من الواردات اخلارجية  ،وإذا مل تتأثر
منه��ا مل تضع��ف ومل تت��أذ ومل تش��تغل
باالنتق��ام  ،فثب��ت أن ه��ذه الس�يرة ال�تي
ش��رحناها ال يلقاها إال ذو حظ عظيم من
قوة النفس وصفاء اجلوهر وطهارة الذات ،
وحيتمل أن يكون املراد  :وما يلقاها إال
ذو حظ عظيم من ثواب اآلخرة  ،فعلى هذا
اها إ َّال الذين َصبرَ ُ ْ
الوجه قول��ه َ {:و َما ُي َل َّق َ
وا
ِ
} مدح بفعل الصرب  ،وقولهَ { :و َما ُي َل َّق َ
اها
َّ ُ َ ّ َ
يم } وعد بأعظم احلظ من
ِإال ذو حظ ع ِظ ٍ
الثواب .
وأخرج ابن املنذر ع��ن أنس رضي اهلل عنه
يف قوله { :وما يلقاها إال الذين صربوا وما
يلقاه��ا إال ذو ح��ظ عظيم } ق��ال  :الرجل
ً
صادقا
يش��تمه أخ��وه فيقول :إن كن��ت
ً
يغفر اهلل ل��ي  ،وإن كنت كاذبا يغفر
اهلل لك .
ويف موس��وعة الكسنزان للسيد الشيخ
حمم��د الكس��نزان ( قدس س��ره ) يقول
الدكتور عبد املنعم احلفين  « :احلظوظ :
هي حظ��وظ النفس  ،وه��ي ال جتتمع مع
احلق��وق ألنهم��ا ض��دان ال جيتمع��ان .
واحلق��وق  :ه��ي األح��وال  ،واملقام��ات
واملعارف  ،واإلرادات  ،والقصود واملعامالت
والعبادات » .
أما العالقة بني احلظوظ واحلقوق فيقول
الش��يخ الطيالس��ي  « :إذا ظهرت احلقوق
غاب��ت احلظ��وظ  ،وإذا ظه��رت احلظ��وظ

غابت احلقوق » .
ويق��ول الغ��وث األعظ��م عب��د الق��ادر
الكيالن��ي ( قدس س��ره ) يف مراتب ترك
احلظوظ  « :ترك احلظوظ ثالث مراتب :
األوىل  :يك��ون العب��د ً
م��ارا يف عش��واه
ً
ً
متصرفا بطبعه يف مجيع
متخبطا في��ه ،
أحوال��ه  ،م��ن غري تعبد لرب��ه  ،وال زمام يف
الش��رع ي��رده  ،وال حد من ح��دوده ينتهي
إليه عن حكمه .
ً
الثانية  :يبع��ث اهلل إليه واعظا من خلقه
م��ن عباده الصاحل�ين  ،فينبه��ه ّ ،
ويثنيه
بواعظ م��ن نفس��ه  ،فيتظاف��ر الواعظان
عل��ى نفس��ه وطبع��ه  ..فيص�ير العب��د
ً
ً
قائما مع الش��رع  ...فيس�ير على
مس��لما
مطي��ة املب��اح واحلالل بالش��رع يف مجيع
أحوال��ه إىل أن تنته��ي به ه��ذه املطية إىل
عتب��ة الوالية والدخول يف زمرة احملققني
واخل��واص أه��ل العزمي��ة مري��دي احل��ق
فحينئذ يس��مع نداء من
فيأكل باألمر ،
ٍ
قبل احلق من باطنه  :اترك نفسك وتعال
اترك احلظوظ واخللق إن أردت اخلالق .
الثالثة  :إذا حتقق الوصول  ،جاءت اخللعة
م��ن قب��ل احل��ق وغش��يته أن��واع املعارف
والعلوم وأنواع الفضل  ،فيقال له  :تلبس
بالنعم والفضل » .
ويف حاالت تناول احلظوظ واألقسام يقول
الغ��وث األعظم عب��د الق��ادر الكيالني
( ق��دس س��ره العزي��ز )  « :أرب��ع حاالت يف
تناول احلظوظ واألقسام :
األوىل  :بالطبع  ،وهو احلرام .
الثانية  :بالشرع  ،وهو املباح واحلالل .
الثالث��ة  :باألمر  ،وه��ي حالة الوالية وترك
اهلوى .
والرابع��ة  :بالفض��ل  ،وه��ي حال��ة زوال
ً
مرادا
اإلرادة  ،وحص��ول البدلية  ،وكونه
ً
قائما م��ع القدر الذي هو فعل احلق  .وهي
حالة العلم واالتصاف بالصالح » .
أم��ا يف مرات��ب حظ��وظ األولي��اء فيق��ول
الش��يخ أبو يزي��د البس��طامي  « :حظوظ
األولياء مع تباينها يف أربعة أمساء  :األول
واآلخر الظاهر والباطن  ،فمن فين عنها بعد
مالبستها  :فهو الكامل التام  .ومن كان
حظ��ه من امس��ه الظاهر  ،الح��ظ عجائب
قدرت��ه  .ومن كان حظه من امسه الباطن
الحظ ما جرى يف الس��رائر من أنواره  .ومن

كان حظه من امسه األول  ،كان شغله
مبا سبق  .ومن كان حظه من امسه اآلخر
ً
مرتبطا مبا يستقبل » .
كان
واملقارن��ة يف الف��رق ب�ين حظ��وظ القلب
وحظ��وظ النف��س يق��ول الغ��وث األعظم
عبد القادر الكيالني قدس سره العزيز :
« حظوظ القل��ب باطنة  ،وحظوظ النفس
ظاه��رة  ،فحظ��وظ القلب ال تأت��ي إال بعد
من��ع النف��س حظوظه��ا  ،ف��إذا امتنع��ت
انفتح��ت أب��واب حظ��وظ القل��ب  ،حت��ى
إذا اس��تغنى القل��ب حبظوظ��ه م��ن احلق
( جاءت الرمحة للنفس  ،يقال هلذا العبد :
حينئذ حظوظها
ال تقتل نفسك  ،فيأتيها
ٍ
فتتناوهلا وهي مطمئنة » .
وكذلك م��ن أقوال مش��ايخ الصوفية يف
احلظ ما قاله الشيخ أبو يزيد البسطامي :
« ذكري هلل حظي من اهلل  ،ووقت غفليت
حظ اهلل مين » .
ويق��ول الش��يخ أمح��د ب��ن العري��ف
الصنهاج��ي  « :ل��وال ح��ظ ب��اق  ،ألح��رق
االشتياق األرواح » .
ويق��ول الباح��ث حمم��د غ��ازي عراب��ي :
« حظ��ك  :مقام��ك وكون��ك م��ن أه��ل
الس��عادة أو م��ن أه��ل الش��قاء  ...وعل��م
احلظ��وظ علم عزي��ز ون��ادر  ،ولقد خص
به بع��ض العباد ليكون��وا قادرين على
سياسة الناس » .
وم��ن حك��م الصوفي��ة يف مس��ألة احلظ
يق��ول الش��يخ عل��ي الكيزوان��ي  « :إذا
ً
خ�يرا جعل عبوديته نصب
أراد اهلل بعبد
عينيه  ،وس�تر عنه حظوظ نفس��ه  ،وإذا
ً
سوءا جعل حظوظ نفسه نصب
أراد بعبد
عيني��ه  ،ومن أعظم حظ��وظ النفس توقع
الكرامات » .
ويروي ابن عجيبة يف كتابه إيقاظ اهلمم
يف شرح احلكم حكاية من حكايات
الصوفي��ة  :أن��ه كان بع��ض الس��ادات
يبك��ي  ،فقيل له مل هذا البكاء ؟ فقال
له  :ليس بكائي م��ن ذنوبي وعصياني
ألن ذلك من صفة نفسي  ،وإمنا بكائي
ً
ً
وحظوظا
أقساما قسمت ،
على أن كانت
أجريت  ،وكان حظي منها البعد .
ً
وأخ�يرا فإن احل��ظ العظيم عند مش��ايخ
الكسنزان ( قدست أسرارهم أمجعني ) :
هو أخذ الطريقة  ،ألنه ُيدخل اإلنسان يف
سعادة الدارين .
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التصوف
وسيكولوجية الحضور المتسامي بين الدافع والغاية
حبوث ودراسات

د .وليد منري
موقع التصوف االسالمي
مقدمة:

يعد التصوف من أبرز الظواهر الروحية
يف تاريخ اإلسالم .ويرجع البعض
به إىل عدد من كبار الصحابة
والتابعني بعد النيب صلى اهلل تعاىل
عليه و سلم نفسه .ولعل أشهر
هؤالء هم :على بن أبي طالب عليه
السالم وسلمان الفارسي وأبو ذر
الغفاري ،وحارثة األنصاري ،ولفيف
من أهل ُّ
الص ّفة الذين كانوا
ميثلون فقراء املسلمني ،ثم اجليل
التالي من دعاة الزهد والعزلة
والتقوى مثل أويس القرني
رضي اهلل عنه ،وزين العابدين
علي بن احلسني بن علي عليه

السالم املعروف بالسجاد ،واحلسن
البصري قدس اهلل سره وغريهم.
ويقال أن مصطلح «التصوف» قد أتى
من معنى الصفاء أو لباس الصوف.
ولباس الصوف عالمة من عالمات
الفقر اليت كان يعرف بها متواضعو
ً
قدميا .ومازال الصوفية
احلال
حتى يومنا هذا يسمون أنفسهم
الفقراء ،ولكن العالمة انتقلت
يف احلقيقة منذ وقت مبكر من
دائرة الشكل إىل دائرة املضمون
فغدت تدل ،قبل كل شيء
«على الفقر إىل اهلل بوصفه مناط
إخالص توجه القلب إىل احلق ،وهو

والبد أن استعداد االستجابة للمثريات اليت قد تربهن على هذا
الطرح اخلاص ،أو تصب يف معناه ينهض على حالة عقلية-
نفسية خاصة تتيح لالنا الصوفية أن تسرتسل يف اجتاه الصعود
من الكثرة إىل الواحدعز و جل ،والبد أن احلساسية املتفردة
اليت تطبع احلياة والكون بهذه الرؤية ترفد من روافد عميقة
تصل املعرفة املاورائية أو املعرفة الكشفية مبا يسمونه «عني
البصرية» .وهذا االستبصار الباطين عملية تنطوي دون شك
على أسرار كثرية ،ولكنها تقع ظاهريا يف نقطة التقاطع
بني الرؤية والرؤيا .هذه النقطة ،رمبا ،هي مثال التناول النفسي
ً
مندجما ،برغم تناهيه ،يف
ألبعاد شخصية الرائي باعتبار كونه
اخنطافه حنو الالمتناهي.
ودراستنا دراسة استكشافية تهدف إىل معرفة سيكولوجية
«العلو» أو احلضور املتسامي بني الدافع والغاية .وهي تأخذ ،من
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املعنى الذي يدور عليه التصوف
ً
ً
وسلوكا يف غري حاله.
مفهوما
تتحدد أهمية موضوع التصوف من
الزاوية النفسية ،يف كونه جتربه
ذاتية داخلية تقوم ،يف جوهرها
على موقف وجودي مفاده أن اإلنسان
غريب عن كل ما سوى اهلل ،وأنه
حيتاج كي يستعيد انتماءه
األصلي إىل جماوزة كل العالئق
بوصفها عوارض حتول بينه وبني
اتصاله املنشود بروح املطلق وأن
الفاعلية احلقيقية للوجود تنبع
من إدراك خلوه من كل حقيقة إال
جتليه فيه مبظاهره كافة.

أجل ذلك ،بطرف من علم النفس الفلسفي ،وبطرف أخر من علم
النفس االنعكاسي ،وتدخل إجراءاتها يف اجملال االستنباطي
للمعرفة الذوقية متبنية ً
نوعا من الدفاع عن هذه املعرفة بوصفها
وثبة حدسية إىل ما وراء احلس.
ً
وظين أن هذا املنهج يضمن قدرا من املوضوعية اليت توجه نزوع
االحنياز وحتكمه وتقوم مساره دون أن متحوه أو تستبعده
ً
متاما ،فاحلياد حتى يف العلوم الطبيعية كالفيزياء والكيمياء
والبيولوجيا وغريها َو ْهم مثالي كما أكد كثري من العلماء
والفالسفة .إننا ال نولد كما يقول «جيتون» وحنن ننتمي إىل
العامل بل إىل شيء نبنيه داخل العامل .ومن ثم فنحن غري حمايدين
ً
نظرا لطبيعة اختياراتنا .واحنيازي لفكرة التصوف
بالضرورة
ً
قد يكون اختيارا ولكنه اختيار ال مينعين حبال من مباشرة
الفهم والتأمل والتحليل كي أخلص من كل ذلك إىل نتائج قد

أتوقعها وقد ال أتوقعها.
إن انفتاحنا على الفكرة هو الذي يبني أهميتها ،وحيدد اهلدف
من سرب أغوارها ،وهو عمل من صميم أعمال العقل بقدر ما هو
من صميم أعمال العاطفة ،وقد جاء يف احلديث القدسي« :أن
ً
خلقا أكرم
أول ما خلق اهلل العقل ثم خاطبه فقال ما خلقت
ً
أيضا أن اهلل قال« :ما وسعتين أرضي وال
علي منك»  ،وجاء فيه
مسائي وإمنا وسعين قلب عبدي املؤمن»  ،واملوازنة تدل على
استواء املرتبتني ،وتساوى املنزلتني فإذا كان القلب ،حسب
معناه الالمادي الذي ورد بالقرآن هو اللطيفة الربانية اليت أودعها
كما يقول العارفون يف صدر اإلنسان فليس علينا أن ننفر من
تغلغل أثر القلب يف العقل خاصة أن هذا التغلغل واقع ال مناص
منه وال فكاك مهما حاول التفكري املنهجي الواعي أن يتجنبه.
ً
بصريا
لذلك فقد كان ابن عطاء اهلل السكندري قدس اهلل سره
يف حكمته اليت تقول« :الفكرة سراج القلب فإذا انطفأت فال
سراج له».

ً
أوال :البعد النفسي يف مفهوم التصوف عند الصوفية
املسلمني:

قال معروف الكرخي قدس اهلل سره« :التصوف هو األخذ
باحلقائق ،واليأس مما يف أيدي اخلالئق» .وقال اإلمام اجلنيدقدس
اهلل سره« :التصوف ذكر مع اجتماع ،ووجد مع استماع ،وعمل
مع اتباع» .وقال الشبلي قدس اهلل سره« :التصوف اجللوس مع
اهلل بال هم ».وقال أبو يعقوب املزابلي« :التصوف حال تضمحل
فيها معامل اإلنسانية ».وقال أبو سهل الصعلوكي« :التصوف
اإلعراض عن االعرتاض».
نستطيع أن خنلص من كل ما سبق إىل أن البعد النفسي
يف مفهوم التصوف عند الصوفية املسلمني يدور على معنى
«االستحواذ الشعوري ».وحنن نعين باالستحواذ الشعوري
ً
اصطالحا ،امتالك موضوع أو شخص لكامل الشعور بصورة
تستدعى الرتكيز الكامل على هذا املوضوع أو ذلك الشخص
دون قابلية ،ولو جزئية لالنفالت من سطوة جاذبية .وهذا يرجع
بنا إىل مفهوم احلب يف أعلى أشكاله مثالية ،حيث يقتضي
اإلخالص العاطفي املفرط الفناء الذاتي يف احملبوب ،وهو ما وشى
به قول احلالج قدس اهلل سره:
أنا من أهـــــوى ،ومن أهوى أنا *** حنن روحــــان حللنا بدنا
ورمبا لذلك كان يقدم «مسنون بن محزة» احلب على املعرفة
بينما عهد غريه من الصوفية تقديم املعرفة على احلب .بيد أن
املعرفة ،هنا ،فيما يبدو ،هي «لوغوس احلب» أو حكمته أو
فلسفته ،بدليل قول «رويم بن أمحد» :املعرفة للعارف مرآة ،إذا
نظر فيها جتلى له مواله ،وقول حممد بن الفضل الفرأوي« :املعرفة
حياة القلب مع اهلل» ،وقول أبي يزيد البسطامي قدس اهلل سره:
«العارف ال يرى يف نومه غري اهلل ،وال يف يقظته غريه ،وال يوافق
غريه ،وال يطالع غريه».
وسوف تقودنا «ابستمولوجيا احلب» إىل دراسة احلساسية
العاطفية اخلاصة عند الصويف املسلم ،فالصويف -فيما يلوح
ً
لي -يطلب ً
فريدا من النشوة الوجدانية املتصلة مما ال يتوافر
نوعا

وجوده عند البشر بوصفهم كائنات نسبية تعيش يف الزمان
املنقطع ،وتنحو حنو التناهي .هذا إىل جانب اتصافها بالتقلب
والتحول والنسيان والتباس املشاعر والنقصان واألنانية ،ومن ثم
ً
جمردا وال
فهو يبحث عن بغيته يف الطرف املقابل ،حتى لو كان
ً
مرئيا ،إذا يأنس أن جيد فيه الثبات والصدق والكمال وكرم
العطاء.
وهو يستبدل بالتمثل احلسي املباشر هلل «حيث ال جيوز عليه
ذلك سبحانه» ما يسميه بالتجلي الوجودي للحق وهو التجلي
الشهودي الذي يعنى ظهور احلق بصور أمسائه يف األكوان اليت
هي صورها ،وهذا التجلي يستتبعه التحقق أي شهود احلق يف
صور أمسائه عز و جل اليت هي األكوان.
ونالحظ هنا إننا نعود إىل دائرة املخلوق مرة أخرى ولكن باعتبار
كونه صورة السم من أمساء اهلل« :اجلميل ،اللطيف ،الرحيم
الباسط ،النافع ،القريب ،البديع ،الودود ..اخل» ال باعتباره ماهية
يف ذاتها.
هكذا يستبدل «االستحواذ الشعوري» امتداده عرب مستوى أخر
ً
منتقال من اجملرد
حيث جيد يف العامل التارخيي مادته امللموسة،
إىل اجملسد ،ومن الالمرئي إىل املرئي.
وملا كان األمر كذلك صار أعظم ظهور اهلل هو جتليه يف املرأة
للرجل ويف الرجل للمرأة ..فأحب رسول اهلل صلى اهلل تعاىل
عليه و سلم النساء لكمال شهود احلق فيهن إذ ال يشاهد احلق
جمردا عن املواد ً
ً
أبدا ..فمن أحب النساء على هذا احلد فهو حب إهلي
ومن أحبهن على جهة الشهوة فهو صورة بال روح.
ولعل املعنى نفسه يظهر يف قول عبد الوهاب الشعراني :سألت
شيخنا علي اخلواص قدس اهلل سره :هل األصل يف العامل
الذكورة أم األنوثة؟ فقال :ذكر بعض احملققني أن األصل فيه
األنوثة ولذلك سرت فيه بأسرها وكانت يف النساء أظهر وذلك
حببت لألكابر حتى أن موسى عليه السالم أجر نفسه يف مهر
امرأة عشر سنني.
يتحول بذلك احلب البشرى نفسه من نزعة شخصية لالحتواء
العاطفي يف واقع املرء اجلزئي إىل استغراق يف صورة االسم
اإلهلي ذاته بهدف كمالية شهود احلق من خالل شرط الشهود
«عدم التجرد عن املواد» حيث تتدفق النشوة الوجدانية مقرتنة
بدميومة الوجود الكلي هلل عز و جل الظاهر الباطن.
وبهذا املعنى نفهم سيكولوجية احلضور املتسامي لألنا الصوفية
يف العامل الذي يفتقر مباديته الصرف إىل العلو.
وألن بعض التجليات اإلهلية أعلى من بعض ،باعتبار مراتب
الظهور :فإنها تتدرج من أصغر ذرة يف العامل إىل أكربها ،ومن
أقل املشاهد ً
شأنا إىل أعظمها ،ولكن العامل ال خيلو يف أي حال
من جتليه بأمسائه يف صور ذلك العامل .ولكل صورة قابلية من
قابليات التجلي واستعداده ال تتماثل مع غريها .وبقدر القابلية
تكون نسبة كمال الشهود.
وال ينبغي اخللط كما يقول احملققون بني مذهب بعض
الزنادقة يف احللول وبني مذهب التجلي الوجودي للحق عند
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املتصوفة العدول .فالبون شاسع بني املذهبني ،إذ يزعم أصحاب
احللول أن اهلل حيل بعني ماهيته يف الكائنات واألشياء
ً
متاما عند العارفني
فتستدجمه ويستدجمها .واألمر غري ذلك
الواقفني مع احلدود الشرعية ،فاهلل عز و جلال حيل بعني ماهيته
يف موجود ولكنه يكشف عن صفته يف ذلك املوجود ،فهو ال
ً
جمردا عن املواد مبعنى أنه ال يشاهد إال باندراج هذه املواد
يشاهد
عن صفته مبا هي صورة السم الصفة.
لقد أكد علم النفس الفلسفي أن ميل اإلنسان األعمق وعياً
هو ميله حنو السعادة .ولكنه بينَّ  ،يف الوقت نفسه ،أن هذه
السعادة ،على املستوى الشعوري ،مبهمة وغري حمددة رغم
ارتباطها باإلرادة .وقد قدم التصوف يف بعده النفسي ً
حال هلذه
املشكلة ،لقد حدد السعادة بالتناغم الداخلي الفريد الذي ينبع
من االسرتسال مع اهلل« :أو املسمى» يف بهاء جتليه عرب صور
أمسائه وبذلك تتحق الذات حتققها األمسى من خالل كونها
صورة السم له تطلع على صورة أخرى السم له أخر ،وتتصل
بها على أساس من هذا املعنى ،ومن ثم فإن ارتباط الذات هنا ال
ً
ارتباطا بإرداتها اجلزئية بل باإلرادة الكلية املطلقة
يكون
اليت تتالشى فيها كل إرادة سواها بالضرورة تالشي املوجة يف
ً
نوعا من الوجد واللذة والدهش يف آن
العباب .وتلد هذه السعادة
وتأخذ يف تلوين أحواهلا إىل أن تصل إىل حد التمكني .ولعلها
ً
ً
نوعا من الذهول عن الزمن واملكان .وذلك ألنها
أحيانا
تبدو
تعلو على اللحظة واحليز يف متثالت شواهدها وهو ما تدق عنه
العبارة كما يقولون.
يقول «روزبهان البقلي» رأيت كأن من العرش إىل الثرى كان
ً
حبرا وكان مثل شعاع الشمس ففتح فمي بغري اختيار وأدخل
مجيعه يف فمي فما بقى قطرة إال شربتها .ويقول «رأيت ربى
مرة بوصف اجلمال واجلالل ومعه املالئكة وقلت إهلي كيف
تقبض روحي؟ فقال أتيك من بطنان األزل وأقبض روحك بيدي،
وأذهب بك إىل مقام العنديه وأسقيك من شراب الدنو ،وأظهر لك
مجالي وجاللي إىل األبد كما تريد بال حجاب».
ً
وإذا جتلى اهلل عز و جل بأمسائه وصفاته مجيعا ،فيما عدا
اسم الذات العلم يف صورة واحدة حصلت -كما يقول الصوفية-
الصورة احملمدية؛ فمحمدصلى اهلل تعاىل عليه و سلم هو
اإلنسان الكامل بوصفه النسبة اليت بني اهلل وعبده كما
يقول اجليلي قدس اهلل سره .وتفصيل ذلك أن هيئته الصورية
الظاهرة اهليكلية أم لصور الكماالت احلسية الوجودية
العلوية والسفلية ،وهيكليته املعنوية الباطنة اليت هي عبارة
عن أخالقه .فهو هيولي املعاني والصور الوجودية ،عامل الشهادة
فيض ظاهره وعامل الغيب فيض باطنه ،وغيب الغيب عبارة عن
حقيقته صلى اهلل تعاىل عليه و سلم .وهكذا يكون تعلق
ً
تعلقا بصور
النفس بصورة النيب صلى اهلل تعاىل عليه و سلم
األمساء كافة أي تعلق بتجلي التجليات اإلهلية جمتمعه يف
مظاهر الوجود املخلوق.
ومن األسرار النفسية النفيسة عند الصوفية املسلمني تقسيم
بعضهم لألمساء اإلهلية حبسب مالءمتها لصور النفس املنوطة
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بها يف طريق الرتقي السلوكي حنو احلق .وهذه األمساء سبعة
يطلقون عليها األمساء األصول:ال اله إال اهلل للنفس األمارة
وحملها الصدر ،واهلل للنفس اللوامة وحملها القلب ،وهو للنفس
املسماة بامللهمة وحملها الروحّ ،
وحي للنفس املطمئنة وحملها
السر ،وواحد للنفس الرضية وحملها سر السر ،وعزيز للنفس
املرضية وحملها اخلفاء ،وودود للنفس الكاملة وحملها اخلفية.
ً
كثريا من دقائق اآلليات النفسية
ويعرف الصوفية املسلمون
اليت يسدون بها ثغرات اخللل احملتمل يف نية احلضور الداخلي
املتصل مع اهلل مما يضمن هلم حتصيل ثـمرات الذكر الناضجة
حيث إن الذكر كما يقول حممد الواسطي ،خروج من ميدان
الغفلة إىل فضاء املشاهدة .واملشاهدة هي حضور احلق من غري
بقاء تهمة بتوالي أنوار التجلي على قلب العبد دون أن يتخلله
سرت أو انقطاع.
ومن دقائق اآلليات النفسية احلميمة اليت تتوارثها طائفة من
الصوفية َض ْب ُط َ
الن َفس (بفتح الفاء) واحلركة ،على حنو
معني ،مع النطق املتكرر باسم من أمسائه ،كأن جيلس
ً
مفرتشا كما يف الصالة ،ويضع يديه على فخذيه
الذاكر
وخيفض رأسه إىل أن يقرب إىل الفخذين ،ثم جيذب من حتت
السرة هو بالصوت الظاهر مع قبض النفس إىل أن يصل إىل
الدماغ ،ويقف عنده حمله ثم يستأنف .وقريب من ذلك ما سمَ ُّ وه
«بذكر العنقاء ».وطريقه أن جيلس الذاكر على الركبتني
ويداه على فخذيه ثم أن يضرب على الثدي األيسر ً
قائال يا وجير
ً
ً
َ
قائال هو إىل فوق ،ثم
متصال
الن َفس «بفتح الفاء» من السرة
ً
متعاقبا
يضرب على الثدي األمين وجير كذلك ،ويشتغل به
ً
متواليا فإذا واظب عليه يظهر له ذكر عنقاء أمساء اهلل .ويبدو
أن عنقاء أمساء اللهداللة على حياة النفس احلقيقية باللهعز و
جل بعد موتها بذاتها رغم وجودها الظاهر يف احلياة .ولعل هذا
معنى قول اجلنيدقدس اهلل سره حني سئل عن التصوف :هو أن
مييتك احلق عنك وحيييك به.
ومن املهم أن نذكر أن املعرفة الصوفية تتصل يف كثري من
حماورها بعدد من املصطلحات النفسية البادهة مثل :القبض
والبسط ،األنس ،والوجد ،واخلاطر ،والوارد ،والرضا ،واملراقبة...
اخل.
وتشري هذه املصطلحات يف مجلتها إىل أحوال واستعدادات ومزاجات
وملكات وانفعاالت واستجابات نفسية خمتلفة ،وتهدف
إىل حتديد املظاهر الواعية والالواعية للتجربة امليتافيزيقية
الشخصية.
التصوف إذن يف بعده النفسي استبطان عميق حلقيقة التوافق
األصيل بني احلضور اإلهلي يف الوجود الشخصي لإلنسان وقابلية
هذا اإلنسان لالنكشاف عن إمكاناته العليا عرب ذلك احلضور
مبا حيقق له معناه اجلوهري املفقود.
تأصيل البعد النفسي يف مفهوم التصوف من واقع الكتاب
والسنة:
نستطيع ،إذا أمعنا النظر ،أن نعثر يف كتاب اهلل عز و جل وسنة
رسوله صلى اهلل تعاىل عليه و سلم على جذور عميقة ملفهوم

التصوف يف بعده النفسي مما يدل على أن أطروحات التصوف
اإلسالمي ال تستعري أشكاهلا ومضموناتها األساسيةً ،
بدءا ،من
مصادر دينية وثقافية أخرى كما يروج البعض ،وان كانت
ً
ً
ال جتد غضاضة يف اإلفادة منها باعتبارها ً
روحيا له
إميانيا
تراثا
فاعليته املؤثرة.
ُ
يقول:و َل ْو ِش ْئ َنا لآَ َت ْي َنا ُ
ك َّل َن ْ
َ
،)13ك ُّل
س ُه َد َاها (السجدة:
ف
ٍ
َ
ُّ
َّ
لمَ
ٌ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
س بمِ َ ا ك َسبَت َر ِهينة (املدثرِ ،3 :إن ك
َن ْف
س ا َعل ْي َها
ٍ
ل نف ٍ
َحاف ٌ
ََْ
س َو َما َس َّو َاهاَ .فألهْ َ َم َها ُف ُجو َر َها َو َت ْق َو َاها.
ظ
ِ
(الطارق،)4:ونف ٍَ
َ
َ
َ
َ
ْ
َّ
َ
،)10-7ول َقدْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َق ْد أفلح من زكاها .وقد خاب من دساها(الشمس:
َخ َل َْق َنا الإْ ْن َس َ
ان َو َن ْع َل ُم َما ُت َو ْس ِو ُس ِب ِه َن ْف ُس ُه َونحَ ْ ُن أ ْق َر ُب ِإ َل ْي ِه ِم ْن
ْ ِ
ُ
الأ ْقس ُم ب َي ْوم ْ
الن ْ
ام ِةَ .و َال ُأ ْقَ ِس ُم ب َّ
َ
َ
س
ف
ي
ق
ال
،)16
(ق:
يد
ر
ِ ِ ِ ِ
َح ْب ِل ال َو ِ ِ
ِ
ِ
َّ
لىَ
ْ
لمُْ
ُ
ْ
َّ
َّ
ُ
ْ
َ
َ
ِّ
َّ
َ
الل َّو َام ِة(القيامة ،)2-1 :ياأيتها النف ُ
س ا ط َم ِئنة .ار ِج ِعي ِإ رب ِك
َ
اض َي ًة َم ْر ِض َّي ًة (الفجر).2، 27 :
َر ِ
من هذه اآليات وغريها استخلص الصوفية جمموعة من املبادئ
النفسية املهمة كان أبرزها :املراقبة ،التزكية ،االطمئنان
إىل حكم اهلل ،قمع اهلوى ،الصرب ،واالسرتسال مع مقتضى
العبودية .وتأكدت هذه املبادئ النفسية مبا جاء به احلديث
النبوي الشريف من موافقة تدعم معنى اآليات القرآنية
وتوضحها ،وتضرب على وترها ،إضافة إىل مسلك الرسول صلى
اهلل تعاىل عليه و سلم نفسه ،ومنهاجه يف النظر والفعل مما
يوسع من مدى األميان مبا هو توجه داخلي .قال صلى اهلل تعاىل
عليه و سلم« :أفضل اجلهاد أن جياهد الرجل نفسه وهواه( ».رواه
ابن النجار عن أبي ذررضي اهلل عنه) .وقال صلى اهلل تعاىل عليه
و سلم« :عليكم باحلزن فانه مفتاح القلب( ».رواه الطرباني
عن ابن عباس رضي اهلل عنه) .وقال صلى اهلل تعاىل عليه و
سلم« :عليكم بالسكينة( ».رواه البيهقي عن أبي موسى
رضي اهلل عنه) .وقال صلى اهلل تعاىل عليه و سلم« :قد أفلح من
ً
ً
صادقا ،ونفسه
سليما ،ولسانه
أخلص قلبه لألميان ،وجعل قلبه
مطمئنة وخلقته مستقيمة ،وأذنه مستمعة ،وعينه ناظره»
(رواه امحد عن أبي ذر رضي اهلل عنه).
وقال صلى اهلل تعاىل عليه و سلم« :قل اللهم أنى أسالك نفساً
مطمئنة ،تؤمن بلقائك ،وتقنع بعطائك»(.رواه الطرباني عن
أبي أمامة رضي اهلل عنه) .وقال صلى اهلل تعاىل عليه و سلم:
«لو تعلمون من الدنيا ما أعلم السرتاحت أنفسكم منها» (رواه
البيهقي عن عروة رضي اهلل عنه) .وقال صلى اهلل تعاىل عليه
و سلم« :إمنا العمى من تعمى بصريته» (رواه البيهقي عن عبد
اهلل بن جراد) .وقال صلى اهلل تعاىل عليه و سلم« :من رضي عن
اهلل تعاىل رضي اهلل تعاىل عنه» (رواه ابن عسكر عن عائشة).
وقال صلى اهلل تعاىل عليه و سلم« :من سره أن جيد حالوة
اإلميان فليحب املرء ال حيبه إال هلل»( .رواه أمحد واحلاكم عن
أبي هريرة رضي اهلل عنه) .وقال صلى اهلل تعاىل عليه و سلم:
«ذاكر اهلل يف الغافلني مبنزله الصابر يف الفارين( ».رواه أبو
نعيم عن أبي الدرداء رضي اهلل عنه).
ومن الواضح ،هنا أن الزهد واخلشوع والصدق والرضا والطمأنينة
والغبطة وجوه متعددة لتوطني النفس على حمبة اهلل عز و جل

ً
ً
حميطا بكل
حضورا
واليقني به ،ومعرفته من حيث كونه
شيء ،ونبذ ما عداه ،واستبصار ما يؤدي إليه ،ويفتح كينونة
الذات على حضرته .وال بد للقلب والعقل واجلوارح أن يكون
هلا أثر ملحوظ يف ربط النفس بأفقها األمسى ما دامت التجربة
النفسية ،يف جمموع معطياتها ،ليست مفصولة ،باعتبار زمنية
جمراها ،عن العناصر التكوينية األخرى لإلنسان ،بيد أن
الناظم الرئيسي يف هذا الربط خيضع ملنظور احلقيقة النفسية
ذاتها ،ويدور يف فلكها ،وينهل من حيوية فروضها ،ويوجه سائر
االمكانات واملناشط كي تصب يف غائيتها .وقد ال يتحقق
ً
إطارا
ذلك كله ،فيما نرى ،إال بتوفر استعداد أولي مهم ميثل
ً
موحدا ملناحي التجربة :وهذا االستعداد هو «الوجد» ،فالوجد هو
الفاعلية الدائرية اليت تستمر ،يف دورتها مرة بعد أخرى ،لتضمن
توهج التجربة ،وألقها ،والتماع معدنها وبريق تأثريه.
ً
رجال سأل أبا بكر الشبلى قدس
ويروى منصور بن عبد اهلل أن
اهلل سره هل تظهر أثار صحة الوجد على الواجدين؟ فقال :نعم.
ً
مقارنا لنريان االشتياق ،فتلوح على اهلياكل أثارها.
نور يزهر،
للهَّ
َ
َ
ولعل ذلك معنى من معاني قوله:ف َس ْوف َيأ ِتي ا ِب َق ْوم يحُ ِ ُّب ُهمْ
ٍ
ُ
ْ
َويحُ ب َ
ُّون ُه(املائدة .)54 :وكان النيب صلى اهلل تعاىل عليه و سلم،
ِ
يعلم عمار بن ياسر رضي اهلل عنه أن يقول فيما يدعو به من
ً
وشوقا
دعائه« :اللهم أنى أسالك لذة النظر إىل وجهك الكريم،
إىل لقائك يف غري ضراء مضرة ،وال فتنة مضلة» (رواه النسائي
واحلاكم عن عمار رضي اهلل عنه).
ومما يظهر من مسات الوجد يف مناجاة النيب لربه قوله صلى اهلل
تعاىل عليه و سلم يف دعائه :يا صاحب كل فريد ،ويا مؤنس
ً
ً
غالبا غري مغلوب ،يا حي
قريبا غري بعيد ،ويا
كل وحيد ،ويا
يا قيوم ،يا ذا اجلالل واإلكرام» (رواه الديلمي عن أنس رضي
اهلل عنه).
ً
وحنن نعنى بالوجد الذي ميثل إطاراً
موحدا ملناحي التجربة شيئاً
ً
اتساعا يف امتداده النفسي املتصل من االنفعال بالسماع
أكثر
أو الوارد أو الفكرة أو الرؤية ،كما ترد به األخبار واحلكايات
والطرائف املروية عن أهل الطائفة؛ إذ يتأسس الوجد ،حسب ما
نرى ،على قابلية خاصة لالستجابة العاطفية اليت حتتوي مظاهر
الواقع كافة وما وراءه من مثريات حتفز الشعور والذاكرة
واحلدس على استنهاض كوامن الذات وخفاياها يف اجتاه
مكاشفات احلقبوصفه الواحد الذي تنم عنه الكثرة.
قال:و ُه َو َم َع ُ
َ
َ
ْ
ك ْم أين َما
إن الوجد ،هنا حصول املعية،
َ
ُ
ك ْن ُت ْم(احلديد )4 :وقال صلى اهلل تعاىل عليه و سلم« :ذر الناس
ً
ً
جانبا ،واختذ اهلل صاحبا» .واملعية يف اآلية الكرمية هي معية
اهلل للعبد ،أما املعية يف احلديث الشريف فهي معية العبد هلل.
والوجد الذي هو حصول املعية ،مبا حيقق غبطة النفس يف ذروة
إشرافها على تنوعات التجلي الساري يف األكوان ،هو هذا الوجد
الذي ينتج عن جماوزة درجة املعية األوىل إىل درجة املعية الثانية
حتى الوصول إىل التحقق بسر الصفات.
ويقول عبد الكريم اجليلي قدس اهلل سره يف (منظر املعية) من
كتابة (املناظر اآللية) :يتجلى احلق على العبد يف هذا املنظر
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فال يفارق احلق ،أعين ال يفارق حضرة شهود التجليات اإلهلية
وإال فما ثـمة فراق وال وصال .
للهَّ
ََ َ َ
األ ْرض َم َث ُ
كم ْ
ُ
َ
َ
قال تعاىل:ا ُنو ُر َّ
اة ِفي َها
ك
ش
ه
ور
ن
ل
ات و
ٍ
ِِ
السمو ِ
ِ
ِ
ك ٌب ُد ِّر ٌّي ُي َ
ك ْو َ
كأ َّن َها َ
اج ُة َ
اجة ُّ
ِم ْصب ٌ
َاح المِْ ْصب ُ ُ
الز َج َ
َاح ُز َج َ
وق ُد
ٍ
فيِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ونة ال َش ْر ِق َّية َوال َغ ْرب َّية َي َ
َ
ك ُ
اد ز ْي ُت َها
ِللهَّ ٍ
ٍ
ِم ْن ش َج َر ٍة ُمبَا َرك ٍة ز ْي ُت ٍ
َ
ْ
لمَ
َ
ْ
تمَ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ ٌ ٌ
ور ِه َم ْن َيشاء
ُي ِضي ُء َول ْو
َس ْسه نار نور َعلى ن ٍ
ور َي ْه ِدي ا ُ ِلن ِ
(النور.)35 :
وهكذا تكون العوامل كلها منوطة بشهود أنواره على قدر
مظهر التجلي .ومن أخص درجات الشهود اسرتسال النفس يف
معية احلق على الوجه الذي حتدث هلا به السعادة األبدية .وهذا
ً
موصوال
هو حظ أهل اهلل عز و جل من لذة احلضور ببقاء النظر
دون انقطاع .واخللود ،على هذا النحو ،ثـمرة املفردين .وقد
وردت اإلشارة إىل ذلك قوله صلى اهلل تعاىل عليه و سلم« :الدنيا
حرام على أهل اآلخرة ،واآلخرة حرام على أهل الدنيا ،والدنيا
واآلخرة حرام على أهل اهلل» (رواه الديلمي عن ابن عباس رضي
اهلل عنه).
والنفساليتبالكدرهيالنفساليتجتلىاهللعزوجلعليهابأنوار
املكاشفة حتى أوصلها إىل حضرة ذاته ،فآنسها عن غربتها ،مبا
قال:ف َ
َ
ال َت ْع َل ُم َن ْف ٌ
س
خلع عليها من حقائق أمسائه وصفاته ،لذلك
ُ
َما أ ْخ ِف َي لهَ ُ ْم ِم ْن ُق َّر ِة أ ْعينُ (السجدة ،)17 :وقال صلى اهلل تعاىل
َ
عليه و سلم« :رأيت ربي ليس كمثله شيء» (رواه أمحد عن
ابن عباس رضي اهلل عنه) ،والتصوف ،إذن ،مبعنى من املعاني
هو صفاء النفس من متعلقات الزمان واملكان العارضني ،وصرف
التوجه عن األغيار ،ورد اهلوى إىل أصل مناطه من النـزوع حنو
مطلق اجلمال ،واحلضور حبقيقة ذلك من جهة نداء احلق يف
مقابل الغياب عن هم العدم من جهة توهم اخللق.

ً
ثانيا :اخلصائص املميزة للشخصية الصوفية:

ً
قدرا
الشخصية الصوفية األصلية شخصية حساسة ،متلك
ً
كبريا من الرهافة والشفافية ،كما إنها متلك درجة عالية من
االستجابة األخالقية لكل ما حوهلا من شفرات الكون.
والبد أن تتولد عن احلساسية اخلاصة للشخصية الصوفية
خصائص بعينها تكون هي األعمق قدرة على حتديد طبيعة
األشخاص الذين ينجذبون إىل التصوف أكثر من غريهم وأهم
هذه اخلصائص فيما نرى ،هي:االنطوائية ،والشعور باالغرتاب
وامليل إىل التأمل ،والقابلية غري التقليدية لالستبصار املاورائي
أو التميز مبلكه الكشف ،والنـزوع إىل االستبطان ،والرتكيز
الداخلي ،والقدرة على إنشاء عالقة نفسية خاصة مع األشياء
والنفور من التجزؤ والتناهي الزماني ،وطموح جماوزة احلدود
الواقعية للوجود اإلنساني ،ونبذ النقصان البشرى ،والنفاذ
املتصل من الظاهر إىل الباطن ،والضيق مبظهر التعدد والكثرة
واحلنني الدائم إىل االندياح يف احلقيقية األحدية األوىل ،ورؤية
املفارقة بعني االعتبار من حيث كونها مظهرا النكشاف
احلقيقة يف بداهتها األولية.

 .1االنطوائية والشعور باالغرتاب:

فاالنطوائية خاصية تعين ،يف داللتها العميقة ،راحة العزلة
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إنها تؤدي إىل مزيد من التجوهر ،من الغوص يف الداخل ،ومن
إيقاف االمتداد اخلارجي .ولذة التوحد الصامت اليت تتولد عن هذه
اخلاصية تتيح للصويف أن «يتلخص من األنا التجريبية ،وعندئذ
تنبثق إىل النور األنا اخلالصة اليت كانت خمتبئة .وتتميز هذه
األنا بسالم فريد ،وباختزال الوجود كله طيها دون عناء .وهي
إذ تتجلى لذاتها يف حلظة إمنا حتاكى جتلى القديم لذاته بذاته
حيث كان وال شيء معه ،ما حتته هواء ،وما فوقه هواء ،كما
يقول األثر .وهذا االستدماج استعادة للبهاء واالكتفاء اإلهليني
يف كمال حقيقتيهما.
أما الشعور باالغرتاب فيعين االغرتاب عن طبيعة الواقع املتهافت ،و
مالبسات العامل الوضيع ،شعور طاغ عند الصويف األصيل.
ومرجعه يف ذلك قول النيب صلى اهلل تعاىل عليه و سلم« :كن
يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» (رواه البخاري عن ابن عمر
رضي اهلل عنه) وسئل أحد العارفني :من الصويف؟ فقال« :الذي ال
تقله أرض ،وال تظله مساء» .وأنشد بعضهم جملنون ليلى:
ً
كأن فجاج األرض حلقة خامت *** تضيق فما تزداد طوال وال
ً
عرضا
والشعور باالنتماء إىل احلقيقة اإلهلية وحدها جيعل من
موضوعات احلياة البشرية ً
مثارا لالستياء الطارف ،إذا ليس هناك
بني معطيات الواقع الذي يكابد االحنطاط ،وجيافيه التوق إىل
العلو ،ما يستحق االنتماء إليه .وقال احلسني بن منصور احلالج
قدس اهلل سره :الصويف وحداني الذات ،ال يقبله أحد ،وال يقبل
ً
أحدا.

 .2امليل إىل التأمل:

والتأمل إشراق النفس بفكرتها عند دورانها بآله البصرية يف
علة األكوان .واخلواطر تقع يف النفس موقع القطر فتنتعش بها
النفس .واألسرار مناطها لوامع األفكار .ولوامع األفكار مناط
النظر الدائم إىل احلكمة املتأصلة يف شواهد الوجود .قال صلى
اهلل تعاىل عليه و سلم« :تفكروا يف خلق اهلل ،وال تفكروا
يف اهلل فتهلكوا» (رواه أبو الشيخ عن أبي ذر رضي اهلل عنه).
ً
وسواسا أو
وخاطر احلق اهلام ال ينـزع إليه الباطل وإال كان
ً
هاجسا .قال إبراهيم القصار :القدرة ظاهرة ،واألعني مفتوحة
ولكن أنوار البصائر قد ضعفت .والتأمل أو التفكر ٌ
ٌ
متجدد
شحد
ٌ
وبسط هلذا النور يف املدى احلاوي لدقائق احلقائق.
لنور البصرية،
ويروى أنه صلى اهلل تعاىل عليه و سلم كان طويل الفكرة ،دائم
ً
ً
قرينا للصمت والعزلة ،فهما
وغالبا ما يكون التأمل
العربة.
مبثابة جناحني له حيلق بهما يف فضاء املوجودات
ً
دائما ،إىل استقراء األبعد
كما أن نشوة «خفية» تكاد تدفعه،
على حنو مستمر.
ويهدف التأمل عن الصويف إىل الكشف عن أنساق التقدير الذي
يتجلى من خالهلا احلق للخلق بوصفه بديع السماوات واألرض
لذلك فإن التأمل ،مبعنى من املعاني ،وقوع على سر اإلبداع
جل:و َخ َل َق ُ
َ
ك َّل
الدقيق الذي يربط الكون باملكون .قال عز و
يرا(الفرقان ،)2 :وقال :إ َّنا ُ
ك َّل َش ْي ٍء َخ َل ْق َناهُ
َش ْي ٍء َف َق َّد َر ُه َت ْق ِد ً
ِ
ِب َق َد ٍر(القمر.)49 :

وقد يتميز أناس استثنائيون ،بداية ،بالقدرة على االستبصار
املاورائي وملكة الكشف ولكن مما ال شك فيه أن للرياضيات
ً
ً
ً
كبريا يف اجملال ،فهي تعمل على توليد
مردودا
أيضا
الروحية
الطاقة الروحية ،وإمنائها ،وتوجيهها .والنيب صلى اهلل تعاىل
عليه و سلم منوذج فريد يف ذلك ،فمكاشفاته ،ومشهاهداته
ونبوءاته ،مما ال يدخل يف نطاق احلصر ،يروى عنه صلى اهلل
تعاىل عليه و سلم أنه قال« :دخلت اجلنة البارحة فنظرت فيها
فإذا جعفر يطري مع املالئكة ،وإذا محزة متكئ على سرير»
(رواه الطرباني واحلاكم كالهما عن ابن عباس رضي اهلل عنه).
ويروى كذلك عنه صلى اهلل تعاىل عليه و سلم أنه قال« :رأيت
جربيل له ستمائة جناح» (رواه الطرباني عن ابن مسعودرضي
اهلل عنه) .وأنه صلى اهلل تعاىل عليه و سلم قال« :رأيت ربي يف
أحسن صوره ،فقال لي :يا حممد أتدرى فيم خيتصم املأل األعلى؟
فقلت :يارب يف الكفارات ،فقال :وما الكفارات؟ قلت :إسباغ
الوضوء يف أماكنه على الكراهيات ،واملشي على اإلقدام إىل
الصلوات ،وانتظار الصالة بعد الصالة» (رواه الطرباني عن عبيد
اهلل بن أبي رافع عن أبيه).
ويقول العلماء املشغولون اآلن بنظرية «االهتزاز» إن كل شيء
ميلك رتبة اهتزازية كونية معينة ،ولكن الشكل األثريي
االهتزازي مما يتعذر على حواسنا التقاطه ،فنحن نشاهد
األشكال اليت ينخفض اهتزازها إىل مادون  34ألف موجة يف
البوصة الواحدة .وما يرتفع عن ذلك ال نراه.
وقد يكون تنشيط معني يف اإلنسان ،عن طريق الرياضة
ً
مسئوال عن تفعيل
الروحية (الصالة ،الصوم ،السهر ...اخل)،
القدرة املاورائية أو الكشف على حنو من األحناء إضافة إىل
قابلية أصلية لإلدراك االستبصاري (يقال يف بعض األدبيات
ً
حتديدا يف الغدة الصنوبرية).
الباراسيكولوجية إنها كامنة
ومن الطريف أنه يروى عن الصويف الكبري «خري النساج» حممد
ً
جالسا بني أصحابه غشي
بن إمساعيل السامرائي أنه كان
عليه ثم فتح عينيه وأوما يف ناحية البيت ،وقال :قف فإمنا أنت
عبد مأمور وأنا عبد مأمور ،وما أمرت به ال يفوتك وما أمرت به
يفوتين ،ودعا مباء فتوضأ وصلى املغرب ثم متدد وأغمض
عينية وتشهد ومات.
ويقول اجليلي قدس اهلل سره يف (منظر الكشف والعيان):
ينفتح للعبد ،يف هذا املنظر ،حول عينه دائرتان... :دائرة العني
الصغرى ،وفيها يرى احملسوسات من وراء كثائف احلجب
ً
أشخاصا معينة ،فال حتجبه اجلدران وال البعد ...ودائرة
احلسية،
العني الكربى ،فيها يرى الربزخ ،وامللكوت ،وعوامل األرواح
ويطلع على اجلن ،والنريان ،وأنواع النعيم والعذاب ،ويعرف
أجناس املالئكة ...وختاطبه الروحانيات.

 .3النـزوع إىل االستبطان ،والرتكيز الداخلي:

االستبطان هو اختبار معطيات شعورنا اخلاص ،وبواسطته
ميكن أن ندرك ونصف ما حيدث يف نفوسنا :ما نرى
ونسمع ونشعر ونفكر .ويثري علماء النفس احملدثون
بعض االعرتاضات على موضوعية النتائج اليت ختلص إليها

عملية االستبطان ،ولكن هذه االعرتاضات متثل مشكلة
إجرائية خاصة بهم وحدهم ،كما أن هذه االعرتاضات ال تنال
باعرتافهم ،من مصداق الظاهرة نفسها .والشخصية الصوفية
ً
كثريا ،وجتعل من الرتكيز الداخلي
تعول على االستبطان
ً
حمورا للنشاط االستبطاني املتصل .وقد يكون من حق الصويف
أن يعيد تعريف مفهوم االستبطانً ،
تبعا لسياق جتربته اخلاصة
ً
نفاذا إىل األعماق الداخلية للذات من
على أساس من كونه
أجل إدراك اهلوية الشعورية هلا ،ووصفها على ما هي عليه من
ك ْم أ َف َ
يقول:و أ ْن ُف ِس ُ
َ
ال
تناغم فطرى مع املطلق أو املتعالي.
َ
فيِ َ
ُت ْبص ُر َ
ون(الذاريات .)21:وتعد هذه اآلية الكرمية هي النواة
ِ
الصلبة  hard coreلدعوة اإلنسان إىل الغوص يف أعماق ذاته
بهدف الوقوع على سر املعنى يف احلديث الشريف« :خلق اهلل
أدم على صورته» (رواه أمحد والبخاري ومسلم كلهم عن أبي
هريرةرضي اهلل عنه).
الحظ فيلسوف مثل «كري كجارد» أن الفكر هو الداخلية
ً
أساسا هوى .هذا اهلوى ،يف
والداخلية هي الذاتية ،والذاتية هي
صميمه ،هو الوحيد ،من منظور الصويف ،يف جدارته بأن يكون
ً
مناطا لإلشراق النوراني .وذلك باعتبار كونه حماكاة حلالة
الوجود اإلهلي نفسه حال اتصافه بالبطون (وهي املرتبة اإلهلية
اليت تعرف باهلاهوت) ،وعليها وقعت اإلشارة يف األثر املشهور:
ً
ً
خمفيا يف احلضرة العمائية فأحببت أن أعرف
كنـزا
«كنت
فخلقت اخللق فيب عرفوني».
مبعزل عن التشويشات اليت يلدها االمتداد السطحي حنو اخلارج
حيدث االنقباض حنو الداخل يف عملية االستبطان ،حبيث
يشبه الكائن صدفة تستدير على ذاتها لتتأمل دون تطفل
ً
دوما ،رهان مزدوج ،أثناء هذا النشاط
لؤلؤة أسرارها .وينبثق،
الوجداني ،على مجعية اإلنسان على ذاته احلقيقية ،ومجعية
ذاته احلقيقية على اهلل عز و جل .وهاتان اجلمعيتان ،يف واقع
األمر ،وجهان ملعدن واحد نفيس ،ال مبعنى أن ذات املرء احلقيقية
وذات اهلل ذات واحدة ،ولكن مبعنى أن هذه مرآة تلك .وهذا ما
عناه احلالج قدس اهلل سره بقوله:
رأيت ربي بعني قليب فقلت :من أنت؟ قال :أنت.
َ
وحي(احلجر ،)29 :فوحدة الوجود القائمة
يه ِم ْن ُر ِ
قال:و َن َف ْخ ُت ِف ِ
على هذا املعنى ليست وحدة ماهية أو ذات ،بل وحدة صفات دار
حوهلا قوام الوجود يف حاجته إىل التدبري والقيومية.

 .4القدرة على إنشاء عالقة نفسية خاصة مع األشياء:

وال يعين فراغ الصويف ،بالضرورة ،من األغيار فراغه من األشياء .بيد
أن عالقة الصويف مع األشياء ال تقوم على مادة األشياء ،بل على
ً
قطعا ،يف جمرى جتربته
إحياءات األشياء ،وهذه اإلحياءات تصب،
حبيث تثرى إبعادها ،وتصقل من داللتها .األشياء ،هنا ،عالمات
 signsأو رموز حتيل ،يف النهاية ،إىل مرموزها الكلي وتضعه
َ
قال:وإ ْن ِم ْن َش ْي ٍء إ َّال ُي َسب ُ
َ
ك ْن
يف بؤرة الشعور،
ِّح بحِ َ ْم ِد ِه َول ِ
ِ
ِ
َ
َّ
َ
ُ
َ
َال َت ْف َق ُه َ
ُ
ً
ون َت ْس ِب َ
يح ُه ْم ِإنه كان َح ِل ً
يما غفورا(اإلسراء )44 :وهذا
التسبيح الصامت أو املنطوق هو ما يلتقطه مسع الصويف
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ً
مقرتنا يف عينيه حبال األشياء يف حراكها أو سكونها»:
حفيف األوراق ،زخات املطر ،تصفيق الرياح ،هدير املوج ،خفق
األجنحة ،أنني القصبة ،ارتطام احلجر ،دوران الطاحونة أو
الساقية ،طقطقة النار ،أزيز النحل ..اخل» حيث يعمل املظهر
النفسي للعالمة ..أو الرمز يف شكله أو إيقاعه  -استدارة
القوقعة ،احنناء النخلة ،رقصة السرب ،تدويم الفراشة ..اخل -
على تأصيل تنويعات االستجابة الشعورية إزاء تعدد جتليات
املطلق بصفاته املختلفة وأمسائه املتباينة -اجلميل ،اجلليل
النافع ،اللطيف ،احلي ،الزكي ،البديع ،احمليط ..اخل  -يف مظاهر
الطبيعة الكونية الالحمدودة .لذلك سبح احلصى يف كف
النيب صلى اهلل تعاىل عليه و سلم وحن إليه اجلذع على املنرب
وألقى عليه حجر مبكة السالم ،ودرت ضرع الشاة العجفاء
بني يديه اللنب ،وليس هذا فقط من قبيل خرق العادة على هيئة
معجزة ،ولكنه ،كذلك ،انفعال األشياء ملن آنسها ،وأدرك
ً
ً
محيما يفتح إمكاناتها
تواصال
لغتها املضمرة ،وتواصل معها
على أفق َّ
املقدس واملطلق واملتعالي.
ً
ويروى عن مسنون بن محزة احملب أنه تكلم يوما يف احملبة
وكان بسقف املسجد ثريات وقناديل فتحركت ثم أخذت
تصطفق حتى تكسرت ووقعت يف صحن املسجد ،كذلك
يروى أن سهل بن عبد اهلل جلس يوما بني أصحابة فوقع محام يف
املسجد من شدة ما حلقه من احلر واملشقة فنظر إليه سهل ثم قال
أن أخى شاه الكرماني مات الساعة ،فكتبوا يف ذلك فكان
كما قال.

 .5النفور من التجزؤ والتناهي الزماني:

والزمان يف نظر الصويف هو الدميومة .وقال أبو يزيد البسطامي
قدس اهلل سره :أوقاتكم مقطوعة ووقيت ما له طرفان .هكذا
ً
دائما من التجزؤ ،والتناهي ،ألنهما عالمتان من
ينفر الصويف
ً
عالمات النقصان .وكثريا ما يقال إن الصويف ابن وقته ومن
معاني ذلك ،فيما أرى أن الصويف ابن اللحظة اليت يشهد امتدادها
ً
متدفقا يف الدهر .قال
داخله .وهذا االمتداد ال حد له ألنه جيعله
صلى اهلل تعاىل عليه و سلم« :ال تسبوا الدهر ،فان اهلل هو الدهر»
(رواه مسلم عن أبي هريرة رضي اهلل عنه).
يعين التجزؤ تبعثر الوجود الشخصي من حيث زمنيته «ماضي
وحاضر ومستقبل» بينما يعنى التناهي توقف هذا الوجود نفسه
عن متثل معناه يف صورة حية متحركة .واألمران كالهما
ً
ً
انكشافا
صدعا يف بنية الشعور من حيث كونهما
يولدان
ً
أصيال يعكس ،يف بعده امليتافيزيقي ،مظهر الكلية األبدية
هلل عز و جل ،شكلها ،وإيقاعها ،وداللتها .الصويف ،إذن يشدد
ً
دوما ،على ارتباطه بالكلية والدميومة اإلهليتني بوصفه
ً
وسيطا لتجليهما ،يقول احلالج قدس اهلل سره« :ما انفصلت
البشرية عنه وال اتصلت به» ،ومن هنا كانت جزئية اإلنسان
ً
شرطا باعتبار العبودية فقط.
صفة أو
وحتسب أنك جرم صغري وفيك انطوى العامل األكرب.
واحلقيقة أن اإلنسان ُ
ك ٌّل باعتبار قابليته لتجلي الكل من
ً
خالله .كذلك كان اإلنسان متناهيا باعتبار ضرورة زوال
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عرض الوجود املستقبل بذاته فقط .واحلقيقة أن اإلنسان ال
متناه باعتبار تعلق جوهر وجوده بالوجود اإلهلي .ولذلك كان
ً
انتقاال من أحد أشكال احلياة إىل شكل أخر هلا ،له
املوت
ً
قوانينه األخرى ومل يكن ولوجا يف ظالم العدم الدامس كما
يدعى املاديون من الفالسفة ،وقد أدرك بعض احملدثني نباهة
الفكرة اليت تقوم على فهم الزمن مبا هو حاضر دائم ،والحظ
ً
طوليا
كثري منهم أن النظر إىل الزمن على أساس من كونه
ً
ً linear
دائريا  -circuitوميشي يف اجتاه واحد
بدال عن كونهيؤدى إىل اختالف اإلنسان.
وهذه املالحظة تدل،يف جوهرها ،على أن التوافق النفسي-
البيولوجي للكائن البشرى يتحقق بتوافق االستنتاج الذهين
مع احلقيقة اليت اكتشفها الصويف املسلم قبل جتربة اهلولوجرام
وكالم عدد من علماء الفسيولوجيا العصبية عن بقاء العقل
بعد حتلل اجلسم ،بزمان طويل.
ً
والزمان واملكان اللذان نعرفهما حتديدا ليسا أكثر من وهمني
كما يقول فيزيائيو (الكم) .ومن هنا فليس هناك ما مينع أن
ننظر بعني أخرى إىل الزمان ما دام هذا النظر حيقق قياساته يف
مستوى ذواتنا.
إن هناك إمكانية قائمة لوجود الزمن الدائري ما دام فاصل ما
يظل يفصل بني عامل الظواهر وعامل احلقائق .ومن اخلطأ البني
ً
خلطا بني الوعي البدائي األسطوري بالزمن والوعي
أن نتصور
الصويف به ،فكل من الوعيني يعمل على مستوى خمتلف من
اآلخر .إن األول مسكون بعامل املادة ،والثاني مسكون بالعامل
األثريي .وقد يصح كون املادة ً
أثريا يف درجة اهتزازية منخفضة
ً
نسبيا .وحقيقة الزمن املطلق ،إذن تكمن يف درجة اهتزازية
قصوى خترج عندها املادة عن حدودها املادية كي تتحول إىل
طاقة .إن املادة هنا تفقد نفسها .وعلى حنو جمازى ما ،رمبا يفقد
الصويف نفسه ،فقد مشى رجل من أتباع ذي النون قدس اهلل سره
خلف أبي يزيد البسطامي قدس اهلل سره ،فلما التفت إليه ،قال
له يا بين ،من تريد؟ فقال :أريد أبا يزيد ،فقال :وما أبو يزيد؟ إن
أبا يزيد يبحث عن أبي يزيد منذ أربعني سنة ،فما شم له رائحة
ً
ً
شديدا ،وقال :أن أخى
بكاءا
فلما أن بلغ ذلك ذا النون بكى
أبا يزيد ذهب مع الذاهبني .ولعل هذا الفقدان ،عند الصويف
هو عني الوجود ذاته مبا له من صفيت الكلية ،والدميومة .إنه
هدم للوجود الشخصي النسيب بتجزؤه وتناهيه من اجل إفساح
أفق الزمن الدهري للوجود املتعالي .ومن خالل تعلق هذا احملو
بذلك اإلثبات أو تعلق اخلالء بذلك املالء يكتسب األوىل معنى
ً
مفعما به من مجيع أطرافه.
الثاني ،ويصبح

 .6طموح جماوزة احلدود الواقعية للوجود اإلنساني:

يؤرق النقصان البشرى الصويف بشدة .لذلك فهو يطمح إىل
جماوزة هذا النقصان عن طريق االتصاف بالكماالت اإلهلية.
«واإلنسان الكامل» فيما يقول اجليلي قدس اهلل سره ،هو
القطب الذي تدور عليه أفالك الوجود من أوله إىل أخره ،وهو
واحد منذ كان الوجود إىل أبد اآلبدين ،ثم له تنوع يف املالبس..
وله يف كل زمان اسم ما يليق بلباسه يف ذلك الزمان ..وقد

جرت سنته صلى اهلل تعاىل عليه و سلم أنه ال يزال يتصور
يف كل زمان بصورة أكملهم ليعلي شأنهم ويقيم ميالنهم
فهم خلفاؤه يف الظاهر وهو يف الباطن حقيقتهم .ويف احلديث
القدسي « ..وما يزال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه ،فإن أحببته
كنت مسعه وبصره ويده» (أخرجه بن عسكر عن انس رضي
ً
ربانيا تقول
اهلل عنه) وجاء يف األثر« .عبدي أطعين أجعلك
للشيء كن فيكون».
لعل «احلضور املتسامي» أو العلو باملصطلح الفلسفي هو احلنني
الداخلي املتصل إىل اختزال الكينونة الشخصية يف نفخة
الروح األوىل اليت أودعها اهلل قصبة اإلنسان .والتصوف مبعنى
من املعاني ،هو تصفية الكيان اإلنساني من العوالق البشرية
ً
وصوال إىل هذه النواة الرئيسية الكامنة يف العمق.
املرتاكبة
ً
متاما مما سوى
وبالوصول إليها يكون اإلنسان قد ختلص
احلق احملض يف تكوينه .وهكذا جياوز حدوده الواقعية إىل
ال حدود الكمال األعظم .وحنن جند فيما يعرف «بالشطح»
أمثلة طارفة على استشراف ذلك األفق اللغز والوثوب إىل ميدانه.
ويعمل حال «البسط» النفسي لدى الصويف على تسهيل
اقتحامه لتلك الدائرة من جهات عديدة.
سئل احلالج قدس اهلل سره ً
يوما :من أنت؟ فقال :أنا احلق ،بينما
أخذت الشبلي قدس اهلل سره سكرة من سكرات الوجد فأفصح
ً
قائال :أنا النقطة اليت حتت الباء «وهي اليت تعرف
عن مكنونه
باسم نقطة البقاء» .وللسهل بإسناد مظفر بن عيسى املراغي
قال مسعت «شنبذين» يقول :مسعت أبا موسى الديبلي يقول:
مسعت أبا يزيد البسطامي قدس اهلل سره يقول :غيب معروف
وشهود مفقود ،وأنا يف الغيب حمضور ،ويف الشهود موجود .وقال
مرة :انتهى األمر إىل كما شأنى وقد انتهى إىل غاية كماله.
وقد يرى البعض أن طموح «احلضور املتسامي» أو «العلو» خيفى
مفارقة جوهرية حداها الرئيسيان هما :االغرتاب ،والنرجسية.
بيد أن هذه املفارقة ،يف احلقيقة ،تنبثق على مستوى السطح
فقط ،فعلى مستوى العمق األصيل للشخصية الصوفية
ً
كثريا ،ويتسم
حسب ما أرى ،جيرى تيار داخلي أبعد من ذلك
هذا التيار األبعد بنزوع نفسي متزايد إىل املثالية اجلمالية يف
عنصرها األمسى :املطلق الذي خيتصر يف قيمة وجوده الذاتي
كل إمكانية متاحة ،وهذه املثالية اجلمالية حتتوي طيها
ً
متعاليا يتعدى أشكاله النسبية ،ويتخطاها حنو صفة
معنى
مشرتكة بني احلق واخللق وهي الربوبية.

 .7النفاذ املتصل من الظاهر إىل الباطن:

وللشخصية الصوفية نزوع واضح إىل االعتقاد يف مستويني من
ً
شغفا
احلكمة ،وإىل الرهان على املستوى املضمر منها ،أي أن هلا
ً
خاصا بالولوج إىل السر .فالظاهر والباطن تعبريان مألوفان عن
الشريعة واحلقيقة ،واهلل هو الظاهر والباطن باعتبار جتلياته
ً
ً
ً
ً
ومطلعا
وحدا
وباطنا
ظاهرا
الصفاتية .ويف األثر أن لكل أية
كما أن الظاهر مدلول العبارة ،والباطن مدلول اإلشارة ،واإلشارة
تضفو على العبارة ،وتفيض عنها.
ويقول «اهلجويري» رمحه اهلل أن احلقيقة تدل على حكم

ال يقبل النسخ ،والشريعة تشمل احلقيقة القابلة للتبديل
اه ُدوا ِف َ
قال:و َّال ِذ َ
َ
ين َج َ
ينا َل َن ْه ِد َي َّن ُه ْم ُسب َُل َنا فاجملاهدة هي
والتغري..
الشريعة واهلداية هي احلقيقة ...فالشريعة من املكاسب أما
احلقيقة فهي من املواهب.
ونستطيع القول بأن احلقيقة هي املبدأ األصلي الكامن وراء
جتلياتها الزمنية ،اليت متثل ،بدورها الشرائع واملواثيق اإلهلية.
وهذه احلقيقة متتلك معنى من معاني األسرار باعتبار كونها
صورة ملعرفة اهلل .ومعرفة اهلل تنطوي على أبعاد تدرك بعضها
اخلليقة بينما ال يدركون بعضها اآلخر الختصاص فئة من ذوى
البصرية االستثنائية به .قال صلى اهلل تعاىل عليه و سلم»علم
الباطن سر من أسرار اهلل عز وجل وحكم من حكم اهلل يقذفه
يف قلوب من يشاء من عباده» (رواه الديلمي عن عليه السالم).
وقال القشريي رمحه اهلل :الشريعة أن تعبده ،واحلقيقة أن
تشهده.
ً
للصويف ،إذا ،حركة دائمة من حال العبودية إىل حال الشهود.
والشهود ،فيما يقول الكاشاني ،رؤية احلق باحلق ،ومنها شهود
املفصل يف اجململ أي رؤية الكثرة يف الذات األحدية وشهود
اجململ يف املفصل أي رؤية األحدية يف الكثرة .وهذه الشعبة
من علم معرفة اهلل شعبة دقيقة تعز على سواد الناس ،ولكنها
حتتوى دقائق ولطائف كثرية عند ذوي البصرية العالية من
خواص العارفني .يضرب الصويف يف أعماق موغلة حني يلج علم
الباطن أو علم احلقيقة ،ويشي هذا املسلك اخلطر باخنطاف
روحي فريد حنو استهالك الذات يف نشوة حمرقة تفجرها معرفة
فوق عادية .وهذه املعرفة تقوم على رفع احلجاب بني اخلالق عز و
جل واملخلوق باعتبار ما قاله اإلمام ابن عربي:
مجع وفرق فان العني واحدة*** وهي الكثرية ال تبقي وال تذر

 .8احلنني إىل االندياح يف احلقيقة األحدية األوىل:

وثـمة نفور ملحوظ عند الصويف من التعدد والكثرة يقابله
حنني جارف إىل االندياح يف مكنون األزل الساكن املتدفق يف
ذاته واملتجلي عن ذاته لذاته بذاته ،يف مرتبة األحدية املطلقة.
إذا استدعيت إىل حقل امليتافيزيقا لغة الفيزياء فسوف أقول
إن النفور من الكثرة ،يف أساسه ،نفور من انكسار التماثل
َ
ْ
اإل ْن َسان ح ٌ
ْ َ
ني
التام يف حميط الطاقة
ِ ِ
الالمتناهية َهل َأتى َعلى ِ
ْ
ُ
الد ْهر لمَ ْ َي ُ
ً
ِم َن َّ
ً
ك ْن َش ْيئا َمذكورا (اإلنسان ،)1 :وان احلنني إىل
ِ
احلقيقة األحدية بوصفها بداهة الوجود األول إمنا ميثل الرغبة
ّ
الطي يف مقابل النشر .وهو ما عرب
يف استمرار التوازي ،أي يف
عنه عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه عند مساعه اآلية الكرمية
بقولة :ليتها متت.
إن هناك مناوءة نفسية للنشأة ،ومدافعة للقالب الذي سجنت
فيه الروح اإلنساني.
إن الال إجياد كاملوت هو أحد التصورات املطمئنة ،أحياناً،
الستمرار الكنون مبا يعنيه من السباحة الالواعية ،والسعيدة
يف فضاء الالنهاية املطلقة ،والسعادة املقصودة ال تشرتط الوعي
ألنها ال تقرتن بالشعور بل تقرتن يف مفهومها غري الذاتي بفطرة
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ً
متاما ،عمادها تبعية احلركة املوجية اجلزئية لإليقاع
غفل
الكلي الذي يفرتض حتميته .لذلك كان أحد الصوفية يدعو
فيقول :اللهم كن لي مبا كنت لي من قبل أن أكون.
ومرتبة الكثرة ،عند طائفة الصوفية ،هي مرتبة الواحدية.
وهي تعرب عن احلقيقة اآلدمية حيث جتلى اهلل عز و جل عن ذاته
بغريه لغريه .ولعلنا ندرك ،يف هذا السياق ،أن النفور من الكثرة
نفور من الزمن التارخيي .وإذا كان التغري هو الذي جيلب الزمن
فإن أساس النفور هنا هو االستياء الشعوري من التغري والتحول
من الصريورة .إن الصويف منجذب دائما إىل الكينونة يف مقابل
الصريورة.
يبدو أن اإلنسان قد عرف نسبته إىل ذاته منذ عرف الزمن .يف
الالزمنية األوىل كانت نسبة اإلنسان إىل اهلل أو الدهر هي
األجدر بالصواب ألن اإلنسان مل يكن إال معنى يف عامل القوة
ً
معلقا على املشئية اإلهلية فحسب .إن «السوى»
ال الفعل :معنى
ً
حتى لو كان إمكانا من إمكانات التجلي يف مرآة ،مل يكن
له وجود .ومن ثم فهو فكرة تتبع ،يف حيادها االحتمالي مد
األفكار النواسة الالمتناهية اليت تهتز كرعشات األوتار يف
ً
مهددا
العقل الكلي .أما وقد أصبح اإلنسان هو الغري فقد صار
بنسيان عتبة املعنى الذي ينتمي من خالله إىل ما ال ينتمي
إليه اآلن من حيث رمسه وظاهره .وهذا هو مصدر اخلوف والقلق
والشعور باخلسران والغرية.

 .9رؤية املفارقة مبا هي مظهر النكشاف احلقيقة.

يأمل الصويف مبفارقة الوجود كما ال يأمل ،فيما أرى ،بشيء
تقلبا َّتص ً
ً
ال ،بني
أخر .وهذا هو السبب ،رمبا يف تقلب الصويف،
ِ
القبض والبسط ،وبني الصحو والسكر ،وبني اجلمع والفرق
وبني احملو واإلثبات ..وهكذا.
يقول أمحد بن فاتك :مسعت احلسني بن منصورقدس اهلل سره
يقول :ليس على وجه األرض كفر إال وحتته إميان ،وال طاعة
إال وحتتها معصية وال إفراد بالعبودية إال وحتته ترك احلرمة ،وال
دعوى حمبة إال وحتتها سوء أدب.
وكتب احلالج قدس اهلل سره إىل «جندب بن زادان الواسطي»
وكان من تالميذه ..:ظاهر الشريعة كفر خفي ،وحقيقة
الكفر معرفة جلية ..أوصيك أن ال تغرت باهلل عز و جل وال تيأس
منه وال ترغب يف حمبته وال ترضى أن تكون غري حمب ،وال تقل
بإثباته وال متل إىل نفيه ..والسالم.
ويقول النفري رمحه اهلل يف (موقف ما يبدو) :أوقفين فيما يبدو
فرأيته ال يبدو فيخفى وال خيفى فيبدو وال معنى فيكون
معنى ،وقال لي :قف يف النار ،فرايته يعذب بها ،ورأيتها جنة
ورأيت ما ينعم به يف اجلنة هو ما يعذب به يف النار .ويقول يف
خماطبته الرابعة عشرة :يا عبد حجاب ال يكشف ،وكشوف
ال حيجب :فاحلجاب الذي ال يكشف هو العلم بي ،والكشوف
الذي ال حيجب هو العلم بي.
وإذا كان اهلل عز و جلهو املفارق األمسى باعتبار الكنه أو
باعتبار اهلاهوت (بطون البطون) لقدمه وحدوث العامل ،فان
«ابن عربي»قدس اهلل سره يرى أن اهلل (باعتبار مرتبيت الالهوت
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والناسوت) حق يف ذاته ،وخلق من حيث صفاته ،وهذه الصفات
نفسها هي عني الذات« ،سبحان من أظهر األشياء وهو عينها».
ً
خلقا بهذا الوجه
فاحلق خلق بهذا الوجه فاعتربوا وليس
ّ
فادكروا
وحنن نالحظ من كل ما سبق أن املفارقة هي مظهر انكشاف
احلقيقة يف بداهتها األولية .والصويف املسلم يف واقع األمر ،قد
درج على ِّ
عد املفارقة نواة لتعرف اإلنسان على الوجود ،وتفكره
فيه .وهو ذاته شخصية متقلبة على داخليتها ،تكابد الشعور
باملفارقة على مستوى نشاطها النفسي عادة .وجتاوب الشعور
والفكر ،على هذا النحو الفريدُّ ،
ينم عن حساسية سلوكية
خاصة ينصهر ،من خالهلا ،الوجداني والعقلي يف بوتقة واحدة
ً
ً
كليا من الوجود عماده التقابل بني
موقفا
كي يشكال
الثنائيات اليت تنتظمها وحدة مكتملة بذاتها.
ومما ال شك فيه أن «املفارقة األم» تكمن يف نظرية التوحيد
اخلاص أو «وحدة الوجود» حسب االصطالح املشهور ،فالعامل
ليس إال املرآة اليت تنعكس عليها األمساء اإلهلية ،وتتحقق
فيها األعيان الثابتة اليت هي موجودات معقولة يف الذات اإلهلية
ولكنها معدومة يف الوجود اخلارجي وهي ماهيات باعتبارها
ً
صورا ،وهويات باعتبارها تعينات .وتتشعب عن هذه «املفارقة
األم» سائر املفارقات الفرعية األخرى بعد ذلك ،فالتفارق مناط
ظهور القديم يف احلادث ،ورجعى احلادث إىل القديم .ورؤية
املفارقة تعتمد يف أساسها على إدراك ما لذلك املد الوجودي
املتصل من تعارضات الصفة والتأثري .وذلك مبقتضى سنة اهلل
عز و جل يف العامل من تدافع العناصر واملخلوقات واألشياء .

ً
ثالثا :الدوافع النفسية إىل التصوف وفقدان الشعور
بالتناغم:

ً
دائما أن ننظر إىل التصوف بوصفه فاعلية نفسية
من األصوب
ً
ً
إجيابية بدال عن أن ننظر إليه بوصفه خلال أو علة مرضية
ً
عالجا .وذلك ألن أكثر من نظروا إليه من منظور العلة
تتطلب
أو املرض ،مل يستطيعوا أن جييبوا عن سؤال :ملاذا ينجح الصويف
ولو من خالل ممارسته العملية ،يف أن يصوغ رؤية متكاملة
األبعاد للحياة أو الوجود اإلنساني يف أبعاده الروحية؟ وهل ميلك
من يعانى اجلنوح النفسي أو االضطراب العصيب والوجداني هذه
املنهجية املتسقة؟ بيد أن عدالة النظر إىل ظاهرة التصوف ال حتول
دون احتمالية تدخل بعض الدوافع النفسية القوية يف توجيه
شخصية ما ذات حساسية ما حنو التصوف .وذلك شأن تشكيل
الدوافع النفسية بدرجة من الدرجات ألي ظاهرة من الظواهر.
وتصب أغلب هذه الدوافع يف جمرى واحد هو فقدان الشعور
بالتناغم ،والتوجه الصويف ،يف أبرز داللته النفسية ،هو السعي
إىل امتالك هذا الشعور بالتناغم ،وإمنائه إىل درجته القصوى.
وفيما يأتي ذك ٌر ألهم الدوافع النفسية اليت رمبا تكون سبب
التوجه الصويف مع التمثيل هلا:

 -1العجز عن التكيف مع الواقع االجتماعي العاري من
القيم.

قال أبو علي الدقاق قدس اهلل سره «كان سبب زهد داود الطائي

قدس اهلل سره أنه كان مير ببغداد فمر ً
يوما فنحاه الناس عن
الطريق بني يدي محيد الطوسي ،فالتفت داود فرأى محيد فقال
داود :أف لدنيا سبقك بها محيد ،ولزم البيت وأخذ يف اجلهد
والعبادة.

 -2االغرتاب الناتج عن فقدان التوافق مع اآلخرين:

قال إسحاق بن أمحد :حدثنا األزرقي قال :ملا انصرف أبو موسى
األشعري رضي اهلل عنه من احلكمني نزل مكة ،فبنى سقيفة
من حجارة على فوهة شعب أبي الدب ،وهناك مقربة ،فقال :أجاور
ً
قوما ال يغدرون ،يعين أهل القبور.

 -3التوحد الناتج عن التعرض لتجارب حمبطة:

يروي صاحب الطبقات الكربى أن علي زين العابدين بن
احلسني بن عليعليه السالم ملا قتل أخوه علي األكربعليه
السالم يوم كربالء كان عمره ثالث عشرة سنة ،إال أنه
ً
ً
نائما على فراش فلم يقتل .ومحل إىل عبد امللك
مريضا
كان
ً
بن مروان فيما بعد من املدينة إىل الشام مثقال باحلديد يف يديه
ورجليه وعنقه ،فقال الزهري لعبد امللك :ليس علي بن احلسني
حيث تظن من جهة اخلالفة إمنا هو مشغول بنفسه ،وبعبادة ربه
عز وجل .فقال :نعم ما شغل به نفسه .وأطلقه .لذلك كان
يقول« :فقد األحبة غربة» .وكان يصلي يف كل يوم وليلة
ً
مغشيا عليه .وتفرغ
ألف ركعة .وكانت الريح تهيج فيخر
مدة عمره كلها لعمران باطنه بالعبادة ،والزهد والصرب على
ً
مؤثرا العزلة ،واالبتعاد عن اخلوض يف أمور العامة.
األذى،

 -4االستغراق الباطين الذي يولده تأثري حوادث غريبة
مفاجأة:

قال املغربي لذي النون قدس اهلل سره :يا أبا الفيض ما كان
سبب توبتك؟ قال :عجب ال تطيقه .قال :مبعبودك إال أخربتين
فقال ذو النون قدس اهلل سره :أردت اخلروج من مصر إىل بعض
القرى فنمت بالطريق يف بعض الصحارى ،ففتحت عيين فإذا
أنا بقنربة عمياء سقطت من وكرها على األرض ،فانشقت
األرض وخرجت منها سكركتان «انيتان صغريتان» أحداهما
ذهب واألخرى فضة ويف أحداهما مسسم ويف األخرى ماء فجعلت
تأكل من هذا وتشرب من هذا ،فقلت :حسيب قد تبت .ولزمت
الباب إىل أن قبلين اهلل عز و جل.
ً
أيضا ما حدث إلبراهيم بن أدهم قدس اهلل سره عند
ومن ذلك
خروجه للصيد ،وما حدث للفضيل بن عياض عند تسلله إىل
ً
صوتا يناديه من
حجرة جارية كان يعشقها ،فقد مسع األول
أمامه :يا إبراهيم ما بهذا أمرت وال هلذا خلقت بينما مسع الثاني
ً
صوتا من خلفه يهتف به :ألمَ ْ َيأ ِن ِل َّل ِذ َ
ين َء َام ُنوا أ ْن تخَ ْ َش َع ُق ُلو ُب ُه ْم
َ
َ ْ
ْ للهَّ
ِل ِذك ِر ا ِ  .وكان رد فعل مساع الصوت الغريب عند ابن أدهم
قدس اهلل سره أنه خلع ثياب ملكه ،وهام على وجهه يف البادية
بينما كان رد فعل بن عياض أن انطلق إىل مكة فجاور احلرم
حتى مات.

ً -5
حبثا عن التناغم النفسي:

يشري حتديد أقوال كثري من الصوفية ،خاصة ما خيص منها
بدايات السلوك ،إىل أن التناغم النفسي مطمح من أهم املطامح

لدى الراغب يف الطريق .وفقدان التناغم النفسي قرين دائم
للقلق واحلرية واخلوف واألسى والشوق مبا هي مظاهر حتول دون
الشعور باأللفة واألمان واإلشباع الشعوري .ومن ثم فان البحث
الدؤوب عن مصدر للدفء ،ووسادة لألمان ،ومعني لالكتفاء
والرضا ،هو حمور املكابدة الصوفية ،وقطب رحاها الدوار.
كما تدل األقوال الصوفية على تلوينات األحوال اليت تعرتى
الصويف ،وحترمه الطمأنينة و الغبطة .والصويف كذلك ألنه
يظل يقطع العالئق بينما حتاول أن تشغله حتى يصل إىل مقام
متكينه .وهنا ينفتح باب من السالم الدائم مع الذات والكائنات
واألشياء حيث احلياة باهلل عز و جل .واحلضور يف اهلل عز و جل،
واملشاهدة هلل عز و جل .وهذا السالم ثـمرة «اسرتسال النفس مع
اهلل على ما يريد ،واجللوس معه بال هم «كما يقول العارفون
ً
دوما ،إىل أصله يف
الكبار .وهم حييلون هذا املسلك الفريد،
الكتاب والسنة :كقوله َرض َي اللهَّ َع ْن ُه ْم َو َر ُضوا َع ْن ُه َذلكَ
ِ
ِ
ُ
ْال َف ْو ُز ْال َع ِظ ُ
يم(املائدة ،)119 :وقوله صلى اهلل تعاىل عليه و سلم:
«من استغنى أغناه اهلل ،ومن استكفى كفاه اهلل» (رواه أمحد
والنسائي عن أبي سعيدرضي اهلل عنه) ،وقوله صلى اهلل تعاىل
عليه و سلم« :من أصبح وهمه غري اهلل فليس من اهلل» (رواه
احلاكم عن ابن مسعودرضي اهلل عنه) ،وقوله صلى اهلل تعاىل
عليه و سلم« :من اتقى اهلل وقاه كل شيء» (رواه ابن النجار عن
ابن مسعودرضي اهلل عنه) ،وقوله صلى اهلل تعاىل عليه و سلم:
«من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على اهلل» (رواه ابن
أبي الدنيا عن ابن عباس رضي اهلل عنه).
الرضا ،واالستغناء ،والتقوى ،والتوكل ،إذن ،مدار اسرتسال
النفس مع اهلل عز و جل على ما يريد ،واجللوس معه بال هم ،أي
مدار التناغم املنشود الذي حيقق السالم ،ويدعم دوامه ،ويزكي
حمصوله ،داخل أعماق النفس اإلنسانية ،ألن جذور هذه النفس
موصولة ،يف واقع األمر بهذه اخلصال وأشباهها .لذلك قيل« :من
َ َ َ ْ ُ لجْ َّ َ ْ
اإل ْن َ
س ِإ َّال
عرف نفسه فقد عرف ربه» واهلل يقول:و َما خلقت ا ِ ن و ِ
ِل َي ْعب ُ
ون(الذاريات .)56 :والعبادة تفريد املعبود على الوجه الذي
ُد ِ
ً
ً
يليق به .ومن هنا جاء يف األثر« :من جعل همه هما واحدا ،كفاه
اهلل سائر اهلموم :وجاء يف احلديث القدسي« :يا بن آدم تفرغ
لعبادتي أمأل قلبك غنى ،وأمأل يديك ً
رزقا ،يا بن آدم ال تباعد مين
ً
فأمأل قلبك ً
شغال» (رواه الطرباني واحلاكم
فقرا وأمأل يديك
عن معقل بن يسار).
إن الدخول يف ما يسمى اجملال احليوي لإلنسان هو اخلطوة األوىل
إلعادة التوازن إىل النفس ،ومن ثم إىل اجلسم ذاته ،خالياه وذراته
واإلميان بالفكرة ،والتفاعل معها ،يف هدوء ،مرة تلو أخرى ،يصل
ً
تلقائيا ،رسالة
باملرء إىل أعماق ذاته ،تنساب ،عربها،
بلغة سرية تنطوي على عالقة جديدة حية بني موجات
ً
جماال
العقل وموجات الكون .تتشكل هذه العالقة بوصفها
ً
متجاوبا من الرتددات اليت تنقي املشاعر من جانبها الضار «القلق
اخلوف ،األنانية ،السخط ،الغضب ،الضغينة» وحتوهلا إىل طاقة
موجبة ،تتحول بدورها إىل مادة ملموسة تنفعل هلا األشياء ذاتها
يف عامل احلس .وهكذا حيدث التناغم املنشود يف حده األقصى
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طريق التوحد الكامل مع اإلرادة اإلهلية «القضاء والقدر» دون
غصة تشوب هذا التوحد .التناغم ،إذن ،عني التسليم ملراد احلق.
والصوفية يقولون إن التسليم ،على هذا النحو ملراد احلق ،يورث
إقرار احلق عز و جل ملراد العبد ،ألن حمبة اهلل لعبده ثـمرة رضا عبده
به وعنه .ويسمون هذا املقام العالي «مقام التصريف» وهو مقام
«كن» وهو للنيب ومن على قدمه من كاملي العارفني ،ومثاله
قوله صلى اهلل تعاىل عليه و سلم «ملن رآه املسلمون الناشطون إىل
ً
بعيدا ،من ورائهم ،دون راحلة ليلحق بهم فلم يتبينوه
الغزو يعدو
من هو ،كن أبا ذر .فلما دنا قالوا :هو واهلل أبو ذر» .ومثاله أيضاً
قوله صلى اهلل تعاىل عليه و سلم :لعمر رضي اهلل عنه :عش
ً
ً
شهيدا .فكان ذلك كذلك.
محيدا ومت

 -6الغاية الروحية ومثرة النفس الكاملة:

ّ
والشاق للتصوف هي الوصول
البد أن الغاية من الطريق الطويل
إىل النفس الكاملة .وهذه النفس هي املقام السابع واألخري
من مقامات الصوفية السبعة» أماره ،لوامة ،ملهمة ،مطمئنة
راضية ،مرضية ،كاملة» ،وعاملها كثرة يف وحدة ،ووحدة
يف كثرة ،وحملها اخلفاء ،وحاهلا البقاء ،وواردها الشريعة
والطريقة واملعرفة واحلقيقة.
وقال اإلمام عبد القادر اجليالني قدس اهلل سره يف غوثيته املعروفة:
قال اهلل« :يا غوث األعظم» قلت« :لبيك يا رب الغوث» ،قال:
«كل طور بني الناسوت وامللكوت فهو شريعة ،وكل طور
بني امللكوت واجلربوت فهو طريقة ،وكل طور بني اجلربوت
والالهوت فهو حقيقة» ،ثم قال لي« :يا غوث األعظم ما ظهرت
يف شيء كظهوري يف اإلنسان ..يا غوث األعظم جعلت اإلنسان
مطييت ،وجعلت سائر األكوان مطية له ..يا غوث األعظم
اإلنسان سري وأنا سره ..يا غوث األعظم رأيت األرواح يرتبصون
يف قوالبهم بعد قوله ألست بربكم إىل يوم القيامة ..يا غوث
األعظم اخرج عن عقبة الدنيا تصل باآلخرة واخرج عن عقبة
إلي ..يا غوث األعظم إذا أردت أن تنظر ّ
اآلخرة تصل ّ
إلي يف حمل
ً
فاخرت ً
فارغا عن سوائي».
قلبا
ً
مرورا باملقامات
ومن مثرات النفس الكاملة اليت تتعدد ألوانها،
ً
ً
وشكال :اليقني ،والرمحة
مذاقا
الستة اليت تسبقها حتى تنضج
والزهد ،والسالمة .وطبيعة العائد النفسي هلذه الثمرات األربع
تكمن يف «التناغم الكلى» مع الوجود الذي جيرى على
حكم مشيئة الواجد.
بيد أن التناغم الكلي ال يوحي ،قط ،بالتواكل املقيت ،وال
بسقوط األسباب ،وال بالتقاعس عن مقاومة الشر ،إذ أن ً
جزءا من
ً
معلقا مبا هو نقيض ذلك :عمل
فاعلية التناغم املقصود يظل
اجلوارح ،ورؤية األسباب ،والغضب ألمر اهلل عز و جل ونهيه.
ً
مقرتنا بإميان ال يتزعزع مببدأين :األول
ولكن كل هذا يظل
أن ما كان لك لن يكون لغريك ،وما كان لغريك لن يكون
لك ،والثاني أن سوابق اهلمم كما يقول «ابن عطاء» ال خترق
أسوار األقدار.
فإذا عدنا مرة أخرى ،إىل الثمرات األربع من ثـمرات النفس
الكاملة لنرى جتليات حقلها النفسي يف واقع احلياة الزمنية
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ً
ً
(تكرارا) ،وجتربة
«وثباتا»
من خالل تعاقبات شئونه صريورة
«ومعنى» وسعنا أن نقول إن اليقني دواء النفس من الشك ،وهو
املعراج بها إىل مستقر الراحة ،وأن الرمحة دواء النفس من غواية
التجرب أو التملك ،وهي حتريرها من شهوة البطش بلذة العفو
ّ
واحلنو ،وأن الزهد دواء النفس من احلقد والطمع والغرية ،وهو
كبح مجاحها عن السقوط يف هاوية السخط والنقمة ،وأن
السالم دواء النفس من نزوع التنافس واملشاحنة ،وهو ُّ
ردها إىل
براءة حساسيتها الغفل قبل أن تفسد باحنطاط العامل الواقعي.
الشك وشهوة البطش ،واحلقد والطمع والغرية والتنافس
واملشاحنة ،داءات تفتك بالنفس اإلنسانية يف مستواها التجرييب
الزمين احملسوس وتزرع فيها الشقاء واألمل ً
بدال عن السعادة
الروحية األبدية .لذلك تلح املمارسة الصوفية على استئصال
ً
سعيا إىل الفوز بـ
شأفة هذه الداءات املعضلة ،بطرائق خمتلفة
«التناغم الكلي» األخري الذي يقول عنه أحد العارفني الكبار:
حنن يف لذة لو عرفها امللوك لقاتلونا عليها بالسيوف ولعل هذه
اللذة هي لذة املشاهدة .وهي لذة يرفد بها نور املشهود حياة
نفس العبد الذي ال يدرك مشهوده باألبصار ،بل خبفايا كيانه
املفتوح على عوامل التجلي ،وبلطائف البصرية املنعكسة على
كل جارحة من جوارحه ،وخلية من خالياه.
وقال بعضهم:
وتلتذ نفسي بــــــــرؤياك حتى
تكاد تذوب مــــــــن اللــــذة
فما فيض نورك فـــــــي الكون
أكرب من فيـــض نورك يف هيأتى
كأن الوجـــــــــــــود وذراتــــه
أنا يف شهــــــــــــودي وفـــي غيبيت
ورمبا ال تنفصل هذه اللذة يف احلضور املتسامي لألنا الصوفية
عن سجية نبذ العامل الواقعي السقيم ذاته مبا فيه من مظاهر
العمى والنقصان واخلسارة ،قال الشاذلي قدس اهلل سره :ألن
يغنيك اهلل عز و جل عن الدنيا خري من أن يغنيك بها ،فواهلل ما
استغنى بها أحد ،وقال له شخص :عندك الكيمياء فعلمين..
ً
قابال ،فقال :أي واهلل أقبل ،فقال :أسقط
فقال :ما أراك لذلك
اخللق من قبلك ،واقطع الطمع من ربك أن يعطيك غري ما سبق
لك .قال :ال أطيق هذا .فقال :أمل أقل لك أنك ال تقبل ،انصرف.
وقيل :حقيقة العافية بقاء العبد مع اهلل عز و جل ،وحقيقة
األنس نور ال ظلمة فيه ،وحصني ال ثالثة فيه ،وحقيقة املشاهدة
اطالع القلوب عما أخرب اهلل عز و جل عن الغيوب.
واحلضور املتسامي لألنا الصوفية يستمد صفاته النفسية
من حقائق أهمها العافية ،واألنس ،واملشاهدة .وبهذا تتحقق
دميومته ،وينقطع زواله ،فعني القرب من احلق ذاتها عني النجاة
من الرق ،على املسافة اليت تقع بني اهلو واألغيار ،وهذه املسافة
إذا اتصفت بظاهرها ظلت على ظلمتها ،وإذا اتصفت بباطنها
ومستها معية التحلي فصارت حضرة لألنوار واألسرار.
ومن دقائق النفس الكاملة كونها تستقبل مجيع واردات
احلق باعتبار ما هلا من علم العلم ،وهو اجلهل عن العلم حبسب

اصطالح الصوفية .وهذا املقام يتلو كل علم مت حتصيله.
ويكون كذلك ألن عتبة املعنى اليت ختص كنه الذات اإلهلية
عتبة تتصل ببطون البطون أي تتصل بعجز الفهوم عن إدراك
ماهية الكنه.
وهنا تكاد النفس الكاملة أن تسبح فيما وراء منتهى معراجها
ذاته ،ولكن اهلل حيفظ هلا البقاء بعد الفناء حتى تظل قائمة
بروح حياته وحده على ما هي عليه يف عامل النشأة األوىل.
وثـمرة النفس الكاملة ،عند هذه الذروة الكربى هي (الوحدة)
والوحدة غري االحتاد ،إذ تقوم على االنعكاس يف املاهية ال على
حلول املاهية يف املاهية كما يصور الوهم للواهم ُس ْب َح َان ُه َو َت َعالىَ
ُ ُ َ ُ َ
كب ً
ريا(اإلسراء )43 :وهذا االنعكاس يف املاهية
َع َّما َيقولون ُعل ًّوا ِ
مصداقه قوله عز و جل يف حديثة القدسي «..فإذا أحببته كنت
مسعه ،وبصره ،ويده» وقوله صلى اهلل تعاىل عليه و سلم« :إمنا
ينظر املؤمن بنور اهلل الذي خلق منه» (رواه الديلمي عن ابن عباس
ً
مرفوعا) وقال عبد الكريم اجليلي قدس اهلل سره:
رضي اهلل عنه
ليس حقيقة النفس إال الروح ،وليس حقيقة الروح إال احلق..
فكل ما تفعله النفس من اخلري هو باإلهلام اإلهلي ،وكل ما
تفعله من الشر هو باالقتضاء الطبيعي ..ثم إذا انقطعت اخلواطر
ً
مطلقا تسمى مطمئنة...ثم إذا انقطعت اخلواطر
املذمومة
احملمودة كما انقطعت املذمومة ،واتصفت باألوصاف اإلهلية
وحتققت باحلقائق الذاتية ،فاسم العارف اسم معروف ،وصفاته
صفاته ،وذاته ذاته .فأحادية االسم والصفة والذات ،هنا ،أحادية
وحدة ال احتاد ،ومناط هذه األحادية االنعكاس ال احللول.
وسعادة النفس القصوى ،إذن ،يف انعكاس ماهية احلق اخلالق
على ماهية احلق املخلوق باعتبار الصورة احملمدية وتسلسلها
معنى وحقيقة ،يف قوالب الوارثني هلا ،ومن هنا تفسري بعضهم
لقوله صلى اهلل تعاىل عليه و سلم« :املؤمن مرآة املؤمن» فاملؤمن
اسم مشرتك بني اهلل عز و جل والعبد .والعبد مرآة اهلل يف أصل
استعداده وقابليته للكمال الذي يتجلى به من حيث جالل
اجلمال على الوجود كله.
هكذا تتكشف سيكولوجية التصوف بوصفها سيكولوجية
احلضور املتسامي بني الدافع والغاية .وهنا يلوح لي أن التصوف
هو االلتفاف النفسي حول املخلوقية من أجل اإلشراف على
اخلالقية يف امتدادها من األزل إىل األبد ،وهو امتداد يعلو على
التاريخ والزمن وعرضية احلياة البشرية ،ويضعنا يف قلب معنى
قوله:و َما الحْ َ َي ُ
اة ُّ
َ
الد ْن َيا ِإ َّال َل ِع ٌب َولهَ ْ ٌو(األنعام )32 :وقوله:عز وجل
َ
َ
َ
َ
لجْ
َ
ك ُّل َم ْن َعل ْي َها فانَ .و َي ْب َقى َو ْج ُه َر ِّبك ُذو ا الل َواإل ْ
ُ
ك َر ِام
ٍ
ِ ِ

خامتة :

تقودنا الدراسة االستكشافية للظاهرة الصوفية إىل كون
ً
مي ُ
التصوف ُ
قواما
ثل يف مفاهيمه العميقة وطرق ممارسته،
ً
متماسكا ملا ميكن أن نسميه «بعلم النفس الديين ».وهو
علم ينهض على مبادئ نظرية حمددة ،وينطلق منها إىل فرعني
عمليني هما :اآلليات العالجية ألمراض النفس ،وآليات التسامي
أو العلو فيما خيص النزوع املاورائي باملادة اإلنسانية .ومدار
اآلليات العالجية كلها قائم على التوجيه الذاتي وتعدد وسائله

ْ للهَّ
الص َ
اس َت ِع ُ
َ
ينوا ِب َّ
الصبرْ ِ َو َّ
مثل:و ْ
من
ك ِر ا ِ َت ْط َم ِئ ُّن
ال ِة وأ َال ِب ِذ
َ
للهَّ
َ
ْ
َ
َّ
وب و َو َم ْن َي َت َوكل َعلى ا ِ ف ُه َو َح ْسب ُ
ْال ُق ُل ُ
ُه وغريها من وسائل
التثبيت والتعضيض ،أما مدار اآلليات اخلاصة بالعلو فقائم على
االستبطان والغوص الداخلي ،واالعتماد يف ذلك على كشف
الباطن من وراء الظاهر كقول اجلنيدقدس اهلل سره« :الشكر
أن ال تعصى اهلل بنعمه» ،وقول بن عطاء اهلل السكندري
قدس اهلل سره« :الزهد زهدان :جلي وخفي ،فاجللي الزهد يف
فضول احلالل من مأكول وملبوس ،واخلفي الزهد يف التدبري
مع اهلل» .ويتناول علم النفس الديين من منظوره اخلاص مجيع
الظواهر اإلنسانية اليت تتناوهلا علوم النفس األخرى :علم النفس
التحليلي ،علم النفس السلوكي ،علم النفس االجتماعي ،علم
النفس الوجودي ..اخل .ولكنه يقوم بالتشديد على بعض
الظواهر وإبرازها أكثر من غريها بوصفها ظواهر حمورية
ومهيمنة مثل :إشكال االنفعال ،الرموز ،االغرتاب ،املستوى
فوق احلسي لالستجابة ،االستدماج ،املفارقة الشعورية
احلدس ،اإلحياء ،التنامي الوجداني ..اخل ،وجياوز علم النفس
الديين يف جانب من جوانبه حدود املوضوع النفسي ذاته إىل
بعض الوقائع الباراسيكولوجية كالروح واملالئكة وصورة
الذات اإلهلية يف مشاهد جتلياتها مبا ينطوي عليه هذا كله من
انعكاسات موجبة على النفس اليت تنشد حق اليقني ،حيث حق
اليقني نعت العيان ،وعني اليقني حكم البيان ،وعلم اليقني
شرط الربهان بتعبري القشريي ،ومن الناحية العملية البحت
تفيد االستعانة بالعديد من مبادئ التصوف وسلوكياته يف
تعديل شيئني :أوهلما املسار احلضاري املفرط يف املادية وشهوة
الصراع والتدمري والتملك على املستوى اإلنساني العام ،وثانيهما
النزوع احلسي واالستهالكي املتفاقم لدى اإلنسان املعاصر على
املستوى الفردي اخلاص .كذلك يبدو تكريس بعض القناعات
ً
عالجا
الصوفية املهمة كاحملبة والتوكل واليقني ،والرضا
ً
ناجحا لكثري من اإلمراض واملشكالت النفسية اليت تعرتى
الفرد املعاصر كاليأس واإلحباط والقلق واخلوف واالكتئاب
والسادية وغريها.
وينبغي أن تقوم مواصلة البحث يف هذا املوضوع املثري على هدف
منهجي واضح هو تأسيس نسق منتظم ،وكامل األبعاد ،ومتفرد
احملتوى ،ملا يسمى بـ «علم النفس الديين» وما يشتق عنه من
فروع حنن يف أمس احلاجة إليها :علم نفس األخالق علم نفس
الرتبية ،علم نفس الفكر ،علم النفس احلضاري ..اخل .وهذه
ُ
الفروع اليت أسس هلا من منظورات خمتلفة حتتاج إىل تأسيس
جديد من منظور أخر هو منظور العرفانية اإلسالمية .ومن شأن هذه
العرفانية أن يكون هلا إطارها اخلاص ومنهجها اخلاص وغايتها
اخلاصة وحينئذ لن تسهم هذه العرفانية يف انتشال اجملتمع
ً
أيضا ،يف
املسلم فقط من بعض أزماته الطاحنة ،بل ستسهم،
انتشال اجملتمع اإلنساني كله من عثرات خلقها بنفسه لنفسه
نتيجة لسعيه الدؤوب حنو االزدهار املادي والتكنولوجي دون
نواظم هلذا السعي ،ونتيجة لسوء فهمه ملا تعنيه «السعادة»
من مكونات متكاملة ،ونتيجة إلصراره على ترسيخ مفهوم
للحرية خال من الشروط وضمانات العدالة.
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د.نـبـيـل طـعـمـة
أي نوع من اللباس هوّ ،
ّ
وأي منهل نتجه إلرواء
عطشنا منهّ ،
وأي مسلك يوصلنا للتوحد معه ،
ّ
وأي تبدل حيصل أثناء الصعود من أرض الفناء
للقاء البقاء ؟ ومبا أنه خلقنا عراة ،لنتأمل
كيف نلد ونلج احلياة ،فلنعلم أنه ليس يف
اجلبّة وال حتت اللباس  ،إمنا هو جوهر الكائن
املتحرك يف صورته املادية ،وإن معنى احلب
العميق الذي يتبادل هو أنا ،وأنا هو ،حقيقة
واقعة حلظة حدوث فهم التداخل والتبادل
كيف يكون حدسك مع حمبوبك املادي
من جنسك أو حميطك ،وكيف تكون
قدرتك على االستئثار حببِّه إن مل
بصدق جوهرك
حيبك؟ فحينما حتبّه
ِ
حيبّك جبوهره الالمادي  ،فتغدو أنت
ّ
تتحدث تتحدث
هو وهو أنت ،وحينما
بامسه بأنك هو ،وحينما يتحدث
هو يعين أنك أنت هو ،ومنه كنت
وكنت وكان ،مثلث متساوي
األضالع والزواياّ ،
احلب واملكون
واملتكون أي صورته صورتك،
وشكله شكلك ،وصوته
يف احلقيقة صوتك ،وقيمته
قيمتك ،ولذلك ومنه أخلفك
يف األرض خالفته ،فبدون احلب
ال كون والكائن وكن
فيكون ،فالقدرة بني األضالع
هي إجناب نقطة املركز
وبدون املركز ال بناء ،فلو أراد
أن نكون كذلك لبقينا
على ما حنن فيه حلظة اخللق
ولكن أوجد العقل النسيب
يف اإلنسان كي يرقى على
ّ
كنا
املوجود احلياتي ،ولذلك
على شاكلته الالمادية والذرية

العارية ،ومنحنا ميزة التأ ّمل أمام هذا الكون العاري -اللغز
الذي ّ
ميز اإلنسان منذ ذلك األزل القديم ،ومنحه مسة التفكر
واإلبداع ،أودعه الكون كي يتجول يف حبثه املستمر عن
الواجد الوجود املوجود ،األساطري -احلقائق -الشرائع واملعتقدات
مجيعها كونت أسئلة كربى يف ذلك العقل اإلنساني القديم؛
أثناء حماوالت نظمه ملسريه على كوكبه ّ
احلي؛ والذي سعى
من خالل اإلجابات عليها إيصاهلا إىل زمننا ،و إىل ما سيأتي من
الزمن القادم ،وأن إميانه العلمي دعاه للوصول إىل املطلق  -أعين
الكمال  -ومل يستطع حتى اللحظة رغم قوة وسرعة ّ
تطوره
فهم َع ِلم علوم انتساب الدائرة إىل املركز
العقلي اهلائلة ،وحينما ِ
فال مركز بال دائرة ،وال دائرة بال مركز ،وهذا ما ينطبق على
ّ
واملكعب واملنحرف وشبه املنحرف ،ع ِلم
املستطيل واملربع واملثلث
أنه ال بد من وجود مركز يعترب نقطة اجلوهر كي يظهر املظهر،
وفهمه يؤدي إىل فهم الكون وعالقاته املنتظمة ّ
بدقة وقدر ،آمن
بعلم اجلرب واعتربه درجة رئيسة من ّ
سلم الوصول بالتعلق كي
حيدث التخلق ،أي :حتويل النصف إىل واحد؛ والذي ال حيصل
إال بفضل توفر صفاء ّ
النية وفهم املريد ملا يريد واملسري إليه ،لذلك
كان حيتاج إىل ّ
ّ
الزهد الفكري اإلنتاجي اإلجنابي الذي يتأمل

إن جذب امللكوت ألعماقك يعين أنك
أدركت معنى بنائك  ..وأنك بناؤه الذي
يسكنه  ..فعليك أن ترتقي إليه كي يراك
وتراه من أجل حدوث العشق

املوجودّ ،
ويتحد معه ضمن حركة الفعل ِّ
ورد الفعل .ال عالقة
له بالتقوقع أو االنعزال أو اللجوء إىل الصوامع ورؤوس اجلبال
وال لبس الصوف وال ّ
هز الرؤوس املنحصرة حتت الطرابيش اليت
ّ
حتول أشخاصها إىل دراويش ،أوالعمامات البيضاء أو اخلضراء أو

السوداء املذهبة واملفضضة ،بكون العقل أخضر اللون وهو لون
حيب موجوداتها ،يتأملها ّ
الطبيعةُّ ،
يتحد مع نظام خلقها ،كي
ً
ً
يصنع من خالهلا قادما جديدا إىل احلياة بعني البصرية املتحدة
ّ
بالتحلي فقط ،وامتالك
بعني البصر ال بفيل العميان ،وال اإلميان
التخلي األجوف ،فال ميكنك ّ
مفهوم ّ
التخلي عن الوقود بأشكاله
املختلفة من أجل امتالك الطاقة ،فهو ليس الصورة املادية اليت
رمسها اإلنسان املادي ،وصاغها للشرائع ،وأوجد من خالهلا رسومات
شكلت الطوائف ِّ
والشيع والطرائق والبدع ،فهو خمتلف عن
ِّ
ّ
الروحية وفلسفة العلوم
كل ذلك ،حيث يظهر من جوهر احلياة
ّ
املادية الظاهرة لإلنسان الروحي على احلياة ،وقوته العلمية
ْ
والعملية ،بكونه لغة مجع وفعل ملع ،ال يؤمن بالفرقة والفراق
بل يؤمن بالبناء ّ
احلر ،ومدى إفادته إلنسانية اإلنسان؛ فكان
ُ
بهذا الفكر ٌ
أس أشيدت عليه أسس املقدس ،الذي يبدأ من قبوه
ويعود إليه ،بعد أن ينبت منه التابو وحيكمه إليه ،فإن مل
عمل بعلمه ،ومل يشأ أن يظهر ،بكونه
يفهم بقي به ،وإذا ع ِلم ِ
ً
ُ
مؤمنا بوحدته معها ليخفي ظهوره ،فمن ظهر ج ّرد
شاهد احلقيقة
من علمه ُ
وج ّرم يف عمله ،ففي التصوف ال حاجة للظهور بكونه
قسم الظهور ،ويف النهاية سكنه التابوت اإلنساني ،فحفظ
َي ِ

فهو األحد الروحي الكلي  ..خالق احلياة
ومكوناتها الروحية مبا فيها أنا  ..حيث
أوجدني من أجله  ..ومن أجل حتويل املادة
إىل صفات ومواصفات وتسخريها خلدمة
اإلنسانية بعد أن سخر لنا األحياء الروحية

استمرار الصح منه وتناسى أو نسي ،وجتاهل غري الفاعلني يف
احلياة ،على الرغم من مشاهداتهم ملا يبنى ،أي أنه صفاء القلوب
كي يظهر النور دون إشعال لألتون ،وهو احلب الذي يبدأ من
األعلى ويهوي إىل القلب كالنجم إذا هوى ال من األسفل الذي
ينظره عامل الشهوة واالنغماس؛ حيث عامل اخلفاء واجلفاء
والعجلة ،وعجالة العامة الكثرة من اإلنسان املتنور  ،فيكون
ً
حمكما
كائن فطرة اخللق اليت ُجبلت حياته منها ،وبين بنا ًء
كي يسكن به نور السماوات واألرض ،وتظهر منه لغة « نور
ِّ
املكون على اإلنسان؛ الذي غدا نوره والذي
على نور» ،أي نور
بدونه ال يظهر النور ،فلو مل يكن كذلك ملا استطاع أن يكون
اإلنسان صورته وعقله ،وفهمه ملوجوداته وحميطه ،حيث يعود
ً
ً
متحوال إىل شكل
عميقا بها ،فيؤمن به من خالهلا،
عليه إميانا
حمدثها املفطور منها ضمن عملية الرتق والفتق ،لتظهر من
كل ذلك نقطة ّ
ِّ
اللمع ومركز اإلشعاع واإلبداع واجلذب الذي
يلتئم إليه اجلمع ،صورته جوهر املسري بني اجلبال ،فإذا مال إىل
ميمنة سنده جبل ،وإىل ميسرة كان كذلكّ ،
فحدد طريقة
يعرف عنه ّ
املستقيم ،ومل َ
إال االستقامة بني فهم خالق اخللق

وصورته املتجلية يف
اخللق ،أي أن رؤيته ال ّ
تتم
ّ
إال يف الذات الفردية ،وضمن
حميطها املوجودة فيه ،وأقصد بها
اجلماعية ،وعليه مل يتوقف عند لون
بشري ،ومل يتخصص جبنس أو نوع من
ً
ً
ً
ً
إنسانا،
حيوانا أو
نباتا
مجادا أو
املخلوقات:
ً
لذلك مل يكن يوما خيتص بعقيدة أو دين
منبعا ً
ً
ثرا جلميع
معينّ  ،إمنا كان على الدوام
املخلوقات ،حيث أنه ّ
خصها كيفما ُوجد حبكم
وجوده يف داخلها ،وبشكل خاص يف جوهر
اإلنسان الذي دعاه لفهمها وحكمها واستثمارها
أينما كان.
إن جذب امللكوت ألعماقك يعين أنك أدركت
معنى بنائك ،وأنك بناؤه الذي يسكنه ،فعليك
أن ترتقي إليه كي يراك وتراه من أجل حدوث
العشق ،فال معنى للروحي ّ
اجملرد وال املادي املطلق
ً
موجودا إال بفضل إجياد الوجود
فاألول ال يكون
منته ال حمالة بال أثر إذا احنصر
املادي ،والثاني ٍ
ضمن لغة « أريد وأريد « ومل يفهم معنى املراد
من أسباب وجوده اإلنسانية ،والذي حيمل لقب
إنسان ال حيصل عليه؛ ّ
إال بعد فهم حضوره
ووحدة وجوده ،وحينها يكون حضوره
على سلم الصعود ميسك بيده ويعي
إجناز ما أجنز يف ذلك الزمن القديم ً
جدا،
يؤمن به وبإجناز ذلك اإلنسان القديم
ً
جدا الذي تأمل يف أسباب وجوده ،بعد أن
امتلك معرفة أنه رسالة إنسانية مهمة
ً
جدا ،وعلى عاتقه وكاهله يقع عبء
ِّ
باحلب واإلميان واخلشية،
إيصاهلا
ّ
لذلك جند أنه تذوق مجال اخلالئق،
ومسع أصواتها املنبعثة منها ،أنصت
إليها فسمع ذلك الصوت الداخلي
الذي يسكنه والنور املتولد فيه
ً
قليال فشاهد اخلالق
رفع رأسه
يف خلقه ،وعرف ّ
سر وجودها
وكماهلا من خالل تناظر أبعادها
وألوانها وحركاتها ،علمته ّ
احلب
والتجانس واجلنس ،والدفن بعد
املوت واحلياة ،كما عرف الواقعة
بني نقطتني أنها خملوقات ُخلقت
من خالق ،خلقها ألجله فأحبَّها
ووصل من حبِّها إىل حبِّه حلظة رآه
ينبلج من ذلك الليل األسود نوراً
ً
شفقا أشفق به عليه ،حيث مل يشأ
أن يبقيه يف حلكة تلك الظلمة،
كما أشفق على تعبه بعد أن

بنوره ،فأعاده إىل
ً
جهال بل من
ظلمته ،ال
أجل تقوية حبِّه أي :صباحاً
رأى معه مجيع األلوان ،ورآه آمن
به ً
حبا ،فقال أنا هو ،وهو أنا ،من
ً
أجلي ومن أجله وجدنا معا واشتغلنا
ّ
الكلي ،خالق احلياة
فهو األحد الروحي
ّ
الروحية مبا فيه أنا ،حيث
ومكوناتها
أوجدني من أجله ،ومن أجل حتويل املادة
إىل صفات ومواصفات وتسخريها خلدمة
اإلنسانية بعد أن سخر لنا األحياء الروحية،
ِّ
َّ
تستمر
احلب من أجل أن
ونتاجنا رسالة
ّ
احلياة ،والفرق أنه الزمان الكلي احمليط
والروح الكاملة ،وأنا النس ّ
يب املنفصل
بكوني من روحه أي ً
جزءا منه .
ُّ
تقشعر األبدان؟
متى ،وكيف ،وملاذا
وحينما يستيقظ شعر بدنك ،أي صوفك
خوفا ،أم ً
ً
ً
ً
ودا
هلعا
رعبا
من أجل ماذا ؟
ً
ً
ً
ً
ً
وعشقا ،ما
هياما
تشوقا
شوقا
حنينا
عالقة كل هذا بالروح والعقل والقلب
واخلطأ والصواب واحلزن والفرح ،ال تعين
بأي حال من األحوال لبس اخلشن ،وال
االنعزال عن الناس من أجل التعبّد والزهد
يف املمتلكات املادية ،وال هي العيش
ضمن حاالت االعتكاف ،وال تتقبّل
تقبيل األيادي على اعتبار أن فيها
رائحة الفقه والفقهاء ،وال الطاعة
العمياء ملالك األشياء وموجدها ضمن
مفهوم وحدة الوجود ،أي :تداخل
الواجد باملوجود؛ كي تظهر وحدة
املرئي والالمرئي ،وإيضاح املرئي
باملرئي ،والالمرئي باملرئي ،وحلظة
اكتمال مثلث الوجود بأضالعه:
الواجد واملوجود والالموجود
(املبحوث عنه) ضمن رؤى
البصرية ال البصر ،لذلك كانت
اآلليات الناظمة واملخلوقة بقدر
التشكيل تدعونا إىل فهم
أسس البحث عن مقايسات
األضالع الثالثة؛ واليت بدونها ال
حيدث املظهر املتجلي من جوهر
املخلوق كي نفهم اخلالق،
وحنن نسري إىل نقطة املركز
اليت تنشأ نتاج تقاطع احملاور
املنطلقة من الزوايا الثالث ،واليت
تعترب منصفة لألضالع ،ويف
ً
هندسيا ،حيث
ذات الوقت تتقاطع

جترب على املرور من خالل نقطة املركز؛ اليت تنسحب إىل األعلى

يف حال جذب الواجد هلا؛ كي يظهر اهلرم بقمته املادية املرئية
والالمادية اجلوهرية يف آن ،ومعها ومنها ومن خالل هذه الوحدة
تتشكل اآلالء الفهمية املؤدية حلدوث امتالك العلم باألشياء
ً
لقد رأى من رأى ،ما مل َ
مبتعدا
ونع َم
ير فانتقل إىل أصحاب الرؤىِ ،
ّ
عمن مل َ
ير واجب الرؤية ،أي :عن الكثرة أصحاب املسري السريع
املخلوقني من عجل ،سريعي النزول إىل أجل أولئك املصنوعني من
طني الوديان املتشكل من احلمأ املسنون ،أ ّما أولئك السائرون
على وجه األرض فهم َبني َبني ،أي بني سفوح اجلبال وقممها
والوديان السحيقة ،وعليه جند أنهم مصنوعون من طني الزب
ِّ
املرتفعون عن كل تلك العجالة والعجل
أما أصحاب الشأن
ِّ
وضيق اجملاملة الواقعون بني املشكل للرنني ال الطنني ،أما
املتمتعون حبركة الريح اللطيف واجلمال الطبيعي اخلفيف
القادمون من ذاك الصلصال الفخاري البديع؛ الذي ما إن تالمسه
َ
ممتلئ اجلمال املمتزج باحلب
حتى يدعوك إليه بكونه
ً
ً
ً
متمتعا بالود واحلنني ،مغروسا بالتشوق
مقرتبا من الكمال،
للعشق واهليام ،ال ينفصل عنه إال بتقطيع األوصال تراه خفيفاً
كنسائم يوم عليل ال ّ
حر وال برد فيه .
ملاذا أفرض على بصرية البصائر تلك الرقابة اجلوهرية؛ اليت
تتمتع بها ُ
ّ
عني القلب  -الفؤاد ،وماذا يعين وجود التنوع يف
األخضر وتد ّرجاته ،وهو اللون الواحد ،ومتى تكون أضالع
املثلث خمتلفة الزوايا والقوى حتى وإن تشابهت يف الصورة
والرؤى ،حتدد أبعادها عني البصر ،وختتلف بعني العقل وقوة
البصرية ،والغاية تصحيح الرؤية فالكل يرى وال يرى ،فمهما
تساوت املثلثات وتطابقت وتعاكست واختلفت فإنها ال متتلك
قوى التشابه يف اجلوهر؛ رغم انطباقها يف املظهر .

األمساء لكل أوجدها املوجود بعد إجياده وفهمه للموجد الذي

أوجده ،واحتد معه ،أي :تداخل نوره بنوره ،فكان نور على
نور ،ومبا أنه عالقة النسيب بالكلي احمليط األزلي السرمدي
ّ
يتجلى الباطن على الظاهر ،وهذا
دعا الظاهر إىل الباطن كي
ّ
وسنمر به ضمن رحلة التداخل وأقد بها العشق جلمال
ما مررنا
الكلي األزلي السرمدي احمليط ،وعليه جند أن التصوف ليس
املمارسة الروحية اخلارقة ،واليت ُينظر إليها على أنها تتفوق
على احلياة الكونية؛ إمنا هي احلاجة إىل الوحدة الروحية
اليت تدعو الستثمارها من قبل املناحي االجتماعية والسياسية
ً
وأيضا هي فكرة وحدة الوجود اإلنساني على
واالقتصادية،
اختالف تلون أشكاله ولغاته ،ولذلك نراها يف اإلميان العميق
بها على أنها صوف البناء ضمن البشر ،يظهر على صورته املادية
ّ
احلب ،حيث يتأمل اإلنسان بذاته ويتخصص فيه ،فإما
فيض
يستمر من حيمله إىل بناء ّ
َّ
حر؛ يسعى طيلة مسريه املرقوم
أن
واحملدد بني نقطتني يف الالوعي إىل بناء هرم ،أو أن يكون
ً
مستأجرا كعبد َ
لشعر جلد يتساوى عنده النور َّ
والسحر ،فال
يسمع صوته وال يدرك نوره ،يطري بينهما ،فال يدرك ما ينبغي
ً
كثريا عن غاية املدرك
أن يصل إليه  ،بكون اإلدراك ابتعد
ً
هلاثه مسري يبغي مجع املتع ،مستخدما ألجلها البدع ،فال ميتلك
حدس والتأمل وال مجال الرؤية فخربة التجلي تبدأ يف العقل فإذا
متتعت بها ختلصت من متاهات العامل املادي وامتلكت مفاتيحه
ّ
وتعمق يف علمه كان
فهمه
اليت ال تفتح إال أبواب النور  ،فمن ِ
على قدر ،ومن لبسه كان كما يكون الكائن املخلوق على
األرض القفرٌ ،
فقر وال فقر ،كمثل املادة موجودة واملتناول نهم
فال هو من اإلنسان وال هو من البشر .
ملاذا حنن صورته وخلفاؤه على األرض ،ومرة ثانية ملاذا منحنا

قوة اخللق املادي
بعد أن أوجد نهر األسرار
األبيض»اللنب» ،ماذا يعين
َ
املشاهد
لنا التنظيم املعنوي ،أي
َّ
واملقدر باملادة والالمعنوي ،وهو غري
ّ
واملقدر بالالمادي « الروحي»
املشاهد
ما معنى احتادهما ،أال يتولد من هذه
العالقة الثنائية :املادي والالمادي قادم
جديد امسه الوجود ّ
املولد للموجود ،روحه
ّ
هرمي ال يعرف احلدود
الواجد وحركته بناء
ينتمي إىل النقطة الصفر ،ينطلق منها
ً
مظهرا به
كي يظهر بكماله وتكامله
روعة اإلظهار والتكامل والكمال .
هل سأل أحدنا :كيف أن املظهر بال جوهر
جامد ميت ال معنى لوجوده؟ ،ويف أسباب
الوجود تكمن احلركة والقوى ،واألبعاد
تلتقي على اختالف مقايساتها ،وتظهر
باملظهر املرئي جوهرها الالمرئي ،فمن أين
أبدأ ،وإىل أين أسري كي أنتهي ،أهي سدرة
املنتهى أم تقاطع امللتقى ،أم نقطة الوالدة
واملبتدأ ،فإىل عقلك ُ
أدع إجناز اخلرب ،هل
تكتمل الدائرة بدون نقاط ،وهل يظهر
النور من النور ،أم من الظلمة إىل عمق السواد ؟
إن مل تسمع صوتك اجلوهري فلن تسمع
وإن مل تتحد بينهما لن تلد ولن تسري
والبقاء لصاحب البقاء ،والفناء للمادة
اجلوفاء .
مل يكن بناء املعابد الدائرية ذات
الداخل املظلم والزقورات يف أور أبرام
ومن ثم األهرامات ،واألكروبولس يف
أثينا ،وحضارة املايا واألنكا ،وبيت
حلم وبيت املقدس والفاتيكان
وإشعال الشموع ّ
إال من أجل
امتالك النور الداخلي والوصول إليه
واالحتاد معه ،فنال أولئك العظماء
الباحثون عنه مثرة الوصول إليه
ومبا أنهم عرفوه عرفهم وتعارف
معهم؛ فكانوا وحدة واحد ،فيه
وتوحد ،فيه ّ
اجنلى ّ
ختلق خالق من
ّ
فتجدد.
روحه
ً
إذا ،ماهي العالقة بني صفاء
اجلوهر وصوف املظهر ،وما معنى
طموح العاقل للوصول إىل مرتبة
الصفوة ،وصعوده إىل األعلى
العمودي على الرغم من مسريه
األفقي حتت مظلة الزمان ،وجبانب
ً
مستعينا بالوقت
جدار الزمن

ليس فقط االحتاد
ً
أيضا
بل التصاحل
ً
حامال طموحه
مع بنائه،
وأحالمه بالظهور ،كتشكيل
فين ضمن لوحة احمليط الطبيعية
ّ
بالرسام املادي
دون احلاجة أو االستعانة
فإذا احتد معه وأقصد الالمادي صفا
وارتقى ،وال أعتقد أن هذا يكفيه كي
يصل إىل وحدة الوجود ،ووجوده بالتجانس
مع املوجود والواجد؛ ضمن مثلث حصول الرؤية
ّ
وتعلم
بتحريض من وحيه الذي يطالبه باقرأ
بالقلم ،واقرأ واعلم فإذا علمت أثرت بإيثارك
ونلت املراد .
ُّ
ّ
ّ
إن روح العامل احلي والكل حي :مادي وال مادي
جامد ،أو نبات ،أو حيوان ،أو إنسان ،روحه اليت
ّ
وزعها ضمن املوجود ،فكان فيها مجيعها
ّ
َ
مجعها إليه فكان الكل فيه ،وهو يف
ِّ
ّ
الكل ،ومنه كان كل واحد هو ،وهو كان
أنا ،وأنت ،وحنن ،وهمّ ،
وهن .من أنا؟ من أنت؟
من هو؟ ومن هي؟ من حنن؟ ومن هم؟ .فأنا ال
أكون بكونك إال إن كنت َّ
يف ،وبدوني
َ
ُ
كنت ،وال كون ،وال
كنت وال
ودونك ال
كن فيكون .
ّ
التصوف باملركز على أنه نقطة
يؤمن
وجود سقطت على الصفر ،فظهر الواحد
ّ
العمودي الذي استند إليها اخللق
ّ
العمودي
كمحور حركة ،بكونه
الوحيد على وجه الكون متحركاً
من أجل ربط وتهذيب وإنشاء وبناء ِّ
أي
جسم مادي :هرمي  -دائري  -مربعي
– مستطيل -أو مثلثي ،ورعاية
ّ
واحلية ،وعليه
املوجودات اجلامدة
كان اإلميان بضرورة االحتاد
مابني األشياء املادية والالمادية
حيث بدونه ال بناء -ال تطور -وال
إبداع ،ويف ذات الوقت يشكل
جوهر االندهاش الذي ينطبع
على صورة املندهش ،إذ هو يراه
يف عمقه ،وال يراه غريه ،فهما
ّ
احلب والصوت القابعان يف
أعماق اإلنسان ،واملتجليان يف
احلس الالمرئي ،حيث يتحول
ّ
ّ
وتوحده
احلب
إىل سلوك فهم
ّ
مع احملبوب ،والتجلي بصفات
ّ
احلب احلاملة للخشية من اخلطأ
واخلطيئة ،وجتاوزها دون الوقوع
املتمتع به ً
ّ
عاملا بعلم
فيها ،فيغدو

ً
ً
ً
ّ
خائفا
وفاهما ملعاني اخلشية أمام احملبوب ال
للحب،
ممتلكا
منه.
التصوف يعين الوسط أو الوسطية أو املتوسط بني اجلمع ،يؤمن
ّ
وتعلم العلم كي يصل به إىل اخلشية ،يرفض
بعلم العلم
ّ
والتهيب واملهابة مثلثه
اخلوف إال من القوة البشرية ،شعاره اهليبة
التعلق باآلخر والتداخل معه من أجل حدوث اإلبداع ،يعرتف
بالكل ال يستثين ً
ِّ
الكل دون األحد غري القابل
أحدا ،بكون

ومعها ومنها ومن خالل هذه الوحدة تتشكل
اآلالء الفهمية املؤدية حلدوث امتالك العلم
باألشياء  ..لقد رأى من رأى ما مل ير فانتقل
ً
مبتعدا عمن مل ير
إىل أصحاب الرؤى  ..ونعم
واجب الرؤية
للتثنية ،ويعترب أن التسلسل امتداد ّ
ومد ،حيتاج املداد من املظلة
اليت حيمل عمودها بعموديته اليت ّ
تظله ،يؤمن بها ،وبالوصول
إليها كي حيدث املسري .
ّ
التصوف تأ ّمل احلمام الطائر ،وأسراب السمك السابح ،وقطعان
ّ
ّ
الدواب الدابة ،وكل من دب على األرض ،فهو دابة يسعى إىل
أن يطري ولن يطري ،وألن يسبح ويغوص فال يستطيع منه
ً
معبدا وال
الكثري ،وبساتني النبات وجزر الغابات ،فلم جيد هلا
ً
ً
مسجدا ،ومل يعرف لغة الطوائف؛ بل
كنيسا وال كنيسة وال
فهم وعلم فكرة الطواف حول املركز؛ الذي اعترب اجلمع أنه له
وبه ومعه ،ومنه يبدأ وإليه ينتهي ،وبدون األحد مل يكن الواحد
الذي أوجد الكل ،وبدون الكل ماذا يفعل الواحد الالمنتمي
إىل األحد ،وإذا انتمى هل يفهم ويعلم ماهية انتمائه ،وإىل ماذا
ينتمي ،وبأي طريقة يعلم ويفهم بعني العقل أم بفؤاد القلب
وهل يستطيع أن يتحول من عماء البصر إىل بصرية النظر ،أي:
ً
َ
هائما
فسيبق
أن يدرك علم الرؤية بطاقة العماء ،فإن مل يدرك
على وجه البسيطة ،ووجهه أما إن أدرك أن األبيض خيرج من
وفهم أنه
األسود ،وأن النور ينبثق من شدة الظلمة ،ووعى وع ِلم ِ
أدرك اخلشية ،وبلغ درجات ِّ
احلب اليت تسري به إىل التعلق؛ الذي
ّ
التخلق بأخالق فهم اآلخر واستيعاب نظرية إله
يؤمن بضرورة
اآلهلة ،وأن لكل إله عليه أن حيرتمه يف صورة الظاهر ،بكون
ً
ِّ
الكل ،فمن فهمه حصل له الفهم ،ومن
واحدا َتوزع على
اجلوهر
مل يفهمه حصلت له صورة احلياة املنحصرة بني البداية والنهاية
بني الوالدة واملمات .
هل يستطيع أهل الشرائع القادمة من الدين الواحد ،وفروعه
اجملتزأة منه ،أو ما يسمى باألديان أن يعرتفوا بآهلة بعضهم؟
حيث أن كل واحد منهم رسم إهله على طريقته ،فمنهم من
نزهه ،ومنهم من ّ
ومحله آالمه ،ومنهم من ّ
ّ
عذبه ّ
شخصه وتناقش
ً
معه على الرغم من أنها تنزيل مساوي ،وأيضا الديانات ذات القيم

ً
مجيعا أدركت أن
الوضعية ،أو الثقافية ،أو الوجودية بنتائجها
هناك إله أعظم ّ
ّ
وزع بينهم نظريات ِّ
احلب ،فنسج منها كل واحد
ّ
وكل ذلك من أجل أن يصلوا إليه ويدركوا
نظريته اخلاصة،
قيمة امتالك فهم حقيقة القشعريرة املتجلية على صوف
ِّ
باحلب ،أي:
البدن ،أي جلده وشعره ،حيث تظهر اخلشية املمتلئة
قبول اآلخر كيفما كانّ ،
وأي منهج سرمدي انتهج وبه آمن ،ال
تكفري مع التصوف بل تفكري وتفكر وتأمل ،وال إكراه يف
احلب تبنى على درجة اإلميان أي ِد ٌ
ين َ
ِّ
ود َين
الدين ،فكمية
ليس هناك من كافر ،بل درجات للحب يقاس بها قوة فهم اإلنسان
لإلنسان وللموجود احمليط ،ومقدار عطائه ،ومن يكفر خيرج
من دائرة ِّ
احلب ،ومن خيصص ال يعلم ،فالقائلون بأن التصوف
ً
ّ
مذهبا أو طائفة أو شريعة ال ميتلك علم التصوف ،ومبا
خيص
أنه علم احلب جنده ميتلك فلسفة جوهر العمل ونتاجه؛ الذي
ِّ
يقيمه أهل العلم به ،ال أولئك العامة الذين ال يدرون عن كل ما
ً
شيئا.
بدأنا به وسرنا إليه
ُ
حتدثت عن التصوف بهذا الشكل ،وفرقت بينه وبني النظام
ملاذا
ٌ
واملوقف الفكري ،وأردت إيضاحه على أنه منهج وأس حياتي
رافق عالقة اخلالق باملخلوق اإلنساني األساس ومل يفصل بينهما
وبدون فهم هذا املنهج ال ميكن حضور فهم البناء الذاتي والفكري
ّ
يضل الطريق أو يتيه فيه،
العقلي يف اإلنسان ،فإذا حصل لن
فاألنبياء واألولياء والرسل وأهل احلضور من طاقة العناء؛ آمنوا
بأن النور ينبثق من الظلمة املوجودة يف أعماقهم ،كما انبالج
النور من الغسق واألبيض من األسود ،فإذا عرف اإلنسان أن النور
داخله احتاج إىل إجياد النور املضاف إلضاءة الظلمة الظاهرة على
اإلنسان ،وهذا ما فعله العلماء بعد فهمهم العلمي العميق حلاجة
الضوء الظاهر من أجل أن يبحث الغري العارف عن املعرفة ،ومنها
كانت الشمعة اليت يعتقد الكثريون وهم يضيئونها يف حلظة
وجود الضوء من أجل الرؤية الظاهرة ،وجوهرها الذي حنتاجه هو
رؤية جوهرنا ،هلذا تراني أؤكد على فهم صوف اجلسد الذي
فيقشعر من ّ
ِّ
ّ
احلب ،أي صورة
شدة
يظهر حلظة صفاء اجلوهر،
فهمه للموجودات وتداخله معها ،لتتجلى وحدة املظهر واجلوهر
فما نراه من صورة السماء العارية وصوفها النجوم الظاهرة على
جسدها احمليط؛ يعين أنها منعكسة من جوهرها كما األرض
العارية حتمل موجوداتها ،أي :صوفها ،والبحار العارية ختفي
ِّ
كل ما ذكرناه ،ولو شاء
ما بداخلها إىل أن تغوص يف جوهر
ِّ
املكون خللقه العاري وحنن منه أي يف خلقنا عراة أن يلبسنا
لكان ذلك من مبدأ كن فيكون ،أي :أننا عراة ،ولذلك كان
صورته وشكله وبناءه الذي يسكننا يتجول يف مضمون
ّ
يتحول
بنائه ،وأن فهم عملية البناء أي الساكن والسكن الذي
باحتادهما إىل مسكون ،أي :البناء والروح ،فلكل بناء روحه
ّ
وإال ال حياة ،ومعه وبه تظهر وحدة الوجود .
ال عالقة للتصوف بالتك ّهن والكهنة والرهبان واحلاخامات
واملشيخة ،وال بنظم اإلمامة ،وال بدوران الكواكب السبعة حول
املركز ،وأقصد التمثيل البشري الذي ُ
اعتمد كطريقة ،وإمنا
عالقته بفهم رحلة طواف الروح من أجل الوصول إىل مسري السعي
فحساب الذات غايته تنظيف البيت املعمور ،أي :البناء اإلنساني
ّ
املكون الكلي ،فإذا حدث وسكن ّ
حترك
من أجل أن يسكنه

اجلسد بطاقته املادية
ّ
إىل مسري السعي اخلالق
ّ
والكل يسعى حلظة فهم
ّ
يتحول
االرتقاء والرتفع من أجل أن
إىل ّ
بناء ،ويبين يف األرض واإلنسان
وتقييم
مشاهدة
ليكون قد وصل بعد
ِ
ِ
ّ
ما أجنز وحصل ،حيث يسجل إجنازه كأثر
ّ
ّ
التصوف.
متصوف فاهم لفكر
ومبا أنين بدأت ببيان أن الكون لغز إنساني ال
بشري ،وأن اإلنسان خملوق من طبقات علوية
ووسطى وسفلية ،أي عامة وخاصة وخاصة
ً
قائال :إن معنى التصوف الدقيق
اخلاصة؛ أختم
(اخلشية) ،وجوهرها أعلى درجات ّ
احلب ،فحينما
ُّ
احملب إىل احملبوب يف داخله يراه جوهره
ينظر
فيحبه ويتعلق به وخيشى عليه ليعود فيض
جوهره على مظهره ،فنرى به وحدة الوجود
يعمل ويبين ال غاية له إال العلم القادم من
التأ ّمل مبا يريد أن يصل إليه كي يفيد ،فال
حياة للمتصوف احلقيقي إال بالعمل من أجل
نصرة املخلوق الذي يسكنه اخلالق ،وأشري
إىل كامل املخلوقات ّ
احلية من مجاد ونبات
وحيوان وكون؛ هي حميط حمكوم من
ُ
كامل الكون ألجله
اإلنسان الذي ُخلق
ُ
ّ
واحد يتجلى على بعضه
وحدة
فاحلب
ٍ
والغاية إحداث نظرية احلفاظ واإلبداع
على األشياء وتطويرها ،فمن املسؤول
عن ذلك ،ومن حيمل املسؤولية؟ فإن
ّ
يتمتع مبفاهيم ِّ
احلب واخلشية اليت
مل
ال حتصل إال للعلماء؛ الذين خيشون
ّ
للحب الذي ينجز لغة
من شدة فهمهم
وحدتهم مع احمليط الذي يسكنهم
ويسكنه ،فيخشون إحداث أية
إساءة حملبوبهم املتجلي يف الصخرة
ّ
ُ
وس ّلمهم املوسيقي،
واللوحة،
وحركاتهم اليت يتمثلونها ،والغاية
متثيله كسفراء وقادة وباحثني
وكتاب عظماء ،يتحدثون عن
أنفسهم حلظة إميانهم بالتحدث
يدركونه
فحينما
عنه،
يدركهم بقوة فعلهم ،فرييد ما
يريد وهو بداخلهم ليعملوا بإرادته
أي إرادة حاجة حميطهم ،واليت
تتشكل يف صورة إرادتهم ،من
مبدأ « أراد فأردت وأردت فأراد» هي
وحدة واحد فيه اجنلى وتوحدا...
فيه ختلق خالق من روحه فتجددا .

ّ
أن األعم��ال الصاحلات داخلة يف مس��مى اإلميان ،ف��كل عمل صاحل يزيد
اإلميان ،فاحملافظ على الفرائض كالصالة والصيام والزكاة واحلج يزداد
إميان��ه بقدر حمافظت��ه عليها ،وال��ذي يزداد م��ن النوافل ي��زداد إميانه بقدر
تل��ك النوافل من س��ائر العب��ادات ،هلذا يتف��اوت إميان الناس بق��در عباداتهم

ً
إميانا
يف أحيان كثرية جيد املسلم يف قلبه
ً
ً
عزما على مقاومة وساوس
شديدا ويف قلبه
الشيطان ونفسهّ ،
ثم تأتي عليه أوقات أخرى
يفرت قلبه ويقل إميانه وتضعف همته .فيعجز
عن تفسري أسباب هذا الفتور الذي اعرتى قلبه
وحيار يف اختاذ أسباب الثبات على قوة إميانه.
ويف بيان هذه احلالة ،وتوضيح أسباب زيادة
اإلميان ونقصه ،يتحدث الدكتور إبراهيم
اجلنابي ،الواعظ الديين والباحث يف العلوم
اإلسالمية.
ً
موضحا أن من حقيقة
ويستهل حديثه
اإلميان ّأنه يعرتيه النقص والزيادة ،وقد
جاءت النصوص القرآنية مثبتة هلذه احلقيقة
القاطعة .يقول تعاىل يف (سورة األنفال اآلية :)2
للهَّ
ون َّالذ َ َ ُ
مَّ َ لمُْ
ك َر ا َو ِج َل ْت ُق ُلو ُب ُه ْم
ين ِإذا ذ ِ
ِ(إنا ا ْؤ ِم ُن َ ِ
ُ
َو ِإ َذا ُت ِل َي ْت َع َل ْي ِه ْم َآي ُات ُه َز َاد ْت ُه ْم ِإ َ
مي ًانا َو َع َلى َر ِّب ِه ْم
َي َت َو َّ
ك ُل َ
ون) ،ويقول تعاىل يف (سورة التوبة
(وإ َذا َما ُأ ْنز َل ْت ُسو َر ٌة َفم ْن ُه ْم َم ْن َي ُقولُ
َ
اآلية
ِ
ِ
ِ ْ :)124
َّ
َ
َ
َ
ْ
ً
أ ُّي ُ
َ
ُ
ُ
َ
ك ْم ز َادته َه ِذ ِه ِإ َ
ميانا فأ َّما ال ِذين َآمنوا فز َادت ُه ْم
َ
ّ
ون) .ويقول ّ
مي ًانا َو ُه ْم َي ْس َت ْب ِش ُر َ
َِإ َ
عز وجل يف
ك َ
(سورة الفتح اآلية ُ :)4
(ه َو َّال ِذي أ ْن َز َل َّ
ين َة
الس ِ
َ
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للِهَّ
ُق ُلوب المُْ ْؤمن َ
مي ًانا َم َع ِإ َ
ني ِل َي ْز َد ُادوا ِإ َ
ميا ِن ِه ْم َو ِ
ِ ِِ
فيِ
َ َ َ للهَّ
الس َم َ
ات َواأل ْ
ُج ُن ُ
َع ِل ً
َّ
يما
ض وكان ا
ر
او
ود
ِ
ِ
ُ
ك ً
يما) ،وقال تعاىل يف (سورة املدثر اآلية :)31
َح ِ
ْ
النار إال َمال ِئ َ
ك ًة َو َما َج َع ْلناَ
اب َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
(و َما جعلنا أصح
ِِ
َ
َّ
َّ
َ
ً
َ
َ
َ
َ
ْ
ين كف ُروا ِل َي ْست ْي ِق َن ال ِذ َ
ِع َّدت ُه ْم إال ِفتنة ِلل ِذ َ
ين
ُ ُ ْ ِ
اب َو َي ْز َد َاد َّال ِذ َ
مي ًانا َوال َي ْر َتابَ
ك َت َ
ين َآم ُنوا ِإ َ
أوتوا ال ُ ِ
ين أ ُ
وتوا ْال ِ َ َ َ لمُْ ْ ُ َ َ ُ َ َّ َ
َّال ِذ َ
كت َاب وا َؤ ِمن َون و ِل َيقللهَّول ال ِذَين َفيِ
ُق ُلوبه ْم َم َر ٌ
ض َو ْالكا ِف ُرون َماذا أ َر َاد ا ِب َهذا َمثال
ِِ
َ
ُ
للهَّ
ُّ
َ
َ
َ
ك َذ ِل َك ُي ِضل ا َم ْن َيشا ُء َو َي ْه ِدي َم ْن َيشا ُء َو َما
ُ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َي ْعل ُم ُجن َ
ود َر ِّبك ِإال ُه َو َو َما ِه َي ِإال ِذك َرى ِللبَش ِر).
ّ
فأثبتت اآليات الكرمية أن اإلميان يزيد .وكل
ما كان ً
قابال للزيادة فهو قابل للنقصان.

 -كيف حتصل زيادة اإلميان؟

زيادة اإلميان حتصل بزيادة التصديق وزيادة
اليقني وزيادة العمل الصاحل.
فأما األوىل :كلما زاد تصديق املسلم بآيات
اهلل زاد إميانه ،وكلما زاد تصديقه بأحاديث
النيب صلى اهلل تعاىل عليه وسلم زاد إميانه.
ً
وهلذا جند ّ
إميانا
أن العامل بالقرآن والسنة أكثر
من اجلاهل بهما ،وكلما قرأ اإلنسان القرآن
الكريم وتدبر آياته وصدق بها ،ازداد إميانه

كل يوم حتى يبلغ أعلى الدرجات
بهذا الكتاب ،وهلذا تعلو درجة احلفاظ
لكتاب اهلل يوم القيامة بقدر حفظه
ً
مصرحا بذلك.
وقد جاء احلديث
وأ ّما الثانية :فزيادة اليقني باهلل وبرسوله
يزيد اإلميان ،وزيادة اليقني حتصل
بزيادة العلم والفهم ألحكام الدين
وزيادة التفكر يف اآليات والنظر يف
الكون يزيدان ثقة العبد باهلل تعاىل
وهلذا فقد جاءت اآليات الكرمية آمرة
ّ
ألن
بالتفكر ومادحة املتفكرين،
التفكري يزيد املسلم ثقة بربه ويزيده
ً
إميانا .قال تعاىل يف (سورة آل عمران
الس َم َ
َخ ْل ِق َّ
ات
اآليات (ِ :)194-190إ َّن
او ِ
فيِ
اختالف َّ
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ِ ْ ِ َّ ِ َ َ ْ ِ ُ َ ِللهَّ
َاب * ال ِذين يذك ُرون ا ِق َيا ًما
ألو ِلي األلب ِ
ودا َو َع َلى ُج ُنوبه ْم َو َي َت َف َّ
ك ُر َ َ
َو ُق ُع ً
ون
اوات َواأل ْرِ ِض َر َّب َنا َما َخ َل ْق َت َهفيِذاَ
َخ ْل ِق َّ
الس َم َ ِ
ِ
اب َّ
اطال ُس ْب َح َان َك َف ِق َنا َع َذ َ
ار * َر َّب َنا ِإ َّن َك
الن
َب ِ
ِ
النا َر َف َق ْد أ ْخ َز ْي َت ُه َو َما ل َّ
لظا نيَ
ُ
َّ
ْ
َم ْن تد ِخ ِل
ِ لمِِ
َ
َّ
ِم ْن أ ْن َص
ادي
اد ًيا ُي َن ِ
ار * َر َّب َنا ِإن َنا سمَ ِ ْع َنا ُم َن ِ
ٍ
ك ْم َف َآم َّنا َر َّب َنا َف ْ
إلميان أ ْن ِآم ُنوا ب َر ّب ُ
ِل َ َ
اغ ِف ْر
ِ
ِ
ِ
َل َنا ُذ ُنو َب َنَا َو َ
ك ِّف ْر َع َّنا َس ِّي َئا ِت َنا َو َت َو َّف َنا َم َع
األ ْب َر ِار * َر َّب َنا َوآ ِت َنا َما َو َع ْد َت َنا َع َلى ُر ُس ِل َك َوال
يع َ
تخُ ْ ِز َنا َي ْو َم ْال ِق َي َ
ام ِة ِإ َّن َك ال تخُ ْ ِل ُف المِْ َ
اد).
فإذا نظرنا إىل اآليات السابقة نرى الربط
بني التفكر واإلميان ّ
ثم الدعاء بدخول
اجلنة والنجاة من النار.
ويقول تعاىل يف (سورة يونس اآليتان 100
َ َ َ َْ
س أ ْن ُت ْؤ ِم َن ِإال ِب ِإ ْذ ِن
و( :)101و َماُ كان ِلنف َ ٍ
َ
للهَّ
ُ
َّ
ين ال َي ْع ِقل َ
س َعلى ال ِذ َ
ا ِ َويجَ ْ َعل ِّ
الر ْج َ
ون
* ُقل ْان ُظ ُروا َم َ
الس َم َ
او ِ َ ْ
َّ
ض َو َما
اذا
ِ
ات واألر ِ
فيِ
ُ
َ
اآلي ُ
النذ ُر َع ْن ق ْوم ال ُي ْؤ ِم ُن َ
ات َو ُّ
ُْ
َ
ون).
ٍ
تغنيِ
وفيها نستمع إىل الدعوة الربانية للنظر
يف الكون والتأمل لزيادة اليقني
ولتحقق اإلميان .ويقول تعاىل يف (سورة
يوسف اآلية َ :)105
(و َ ّ ْ ْ َ
ك َأ ِيَن ِمن آي ٍة ْفيِ
ات َواأل ْرض يمَ ُ ُّر َ
الس َم َ
ون َعل ْي َها َو ُه ْم َعنهاَ
َّ
او ِ
ِ
َ
ُم ْع ِر ُضون) ،ويف هذه اآلية يثبت ربنا جل
جالله غفلة غري املؤمنني عن التفكر يف
اآليات والكون من حوهلم حبيث حادوا
عن طريق اإلميان جبهلهم وإعراضهم.

وأ ّما الثالثة :فيزيد اإلميان بزيادة العمل
الصاحل .وذلك ّ
أن األعمال الصاحلات
داخلة يف مسمى اإلميان ،فكل عمل
صاحل يزيد اإلميان ،فاحملافظ على
الفرائض كالصالة والصيام والزكاة
واحلج يزداد إميانه بقدر حمافظته عليها
والذي يزداد من النوافل يزداد إميانه
بقدر تلك النوافل من سائر العبادات ،هلذا
يتفاوت إميان الناس بقدر عباداتهم ،فال
يستوي من يقوم الليل ومن ال يقومه ،وال
يستوي من يتنفل بصوم ّ
األيام الفاضلة
كاالثنني واخلميس ّ
واأليام البيض ومن
ال يصومها ،وكذا ال يستوي من يتنفل
باحلج والعمرة مع من مل حيج سوى حجة
اإلسالم.
وكذلك يزداد اإلميان بزيادة الذكر هلل
تعاىل ّ
فإنه من أعظم العبادات اليت يتقرب
بها املسلم إىل ربه ،فاألذكار املسنونة بعد
الصلوات وأذكار الصباح واملساء وسائر
األذكار ،كل ذلك يزيد اإلميان عند
املسلم ويتفاوت فيه املسلمون حبسب
أعماهلم.

 -أسباب فتور اإلميان:

إن نقصان اإلميان وفتوره له مخسة
أسباب:
ّ
ِّ
والسيئات وخاصة كبائر
األول :املعاصي
ّ
الذنوب ،كالشرك باهلل تعاىل ،ألنه
ينقص اإلميان والنفاق كذلك .وأ ّما
الكبائر العظيمة فتنقص اإلميان
مثل عقوق الوالدين والزنى وأكل الربا
والسرقة وشرب اخلمر وغريهاّ ،
فإن هذه
ً
سببا يف انتقاص اإلميان
الذنوب تكون
وفتوره ،ومع كثرة تلك املعاصي يتهلهل
اإلميان فيصبح كالثوب املتقطع إىل أن
ال يبقى منه شيء .وهلذا جيدر باإلنسان
احلريص على إميانه أن حيذر الذنوب
ً
واملعاصي ّ
سببا يف سلب
فإنها تكون
اإلميان وضياعه ،وتكون ً
سببا يف قسوة
القلب ومجوده.
الثاني :الشبهات والشكوك اليت تعرض
للمسلم ،وهلذا جيب عليه أن يطرد عنه
كل الوساوس واألوهام والشكوك

ويداويها بدواء العلم ،فكم من شبهة ال
تزال باملسلم تصارع إميانه حتى صرعته
وأهلكتهّ ،
ألنه مل يتخذ السبيل للدواء
بل تركها تكرب يف نفسه وتزداد
كل يوم حتى تصل إىل درجة اخلروج
من اإلميان بالكلية .وهلذا الواجب على
كل مسلم تعرض له الشبهات أن يلجأ
إىل أهل العلم والصالح والتقوى ليزيلوا
عنه غشاوة الشكوك ويعود إليه إميانه
صحيحا ً
ً
تاما.
الثالث :الغفلة واتباع اهلوى ،وهي داء
يعرتي النفوس اليت تتعلق بالدنيا وزخرفها
وزينتها البالية ،فال ينتبه لنفسه إال وهو
على حافة اهلاوية ،وربمّ ا هوى وهو ال
يشعر ،وقد يكون ذلك بسبب االفتتان
بالدنيا وما فيها كاألموال والنساء
وغريها ،فكم من مسلم ضل السبيل
املستقيم بغفلته واتباعه للهوى.
الرابع :امللل والسأم ،ألن طبع اإلنسان
ّأنه حيب التجديد والتغيري يف حياته
وهلذا نرى الناس يف دنياهم يعشقون
كل جديد ويطلبون أحدث األشياء بل
ويتسابقون إليها ،وهلذا ينبغي للمسلم
أن ينوع العبادات يف حياته يف يومه
وليلته ،وال خيفى أن هذا التنويع يف ما
عدا الفرائض فإنها ال جمال فيها للتنويع
ً
فمثال أن
إال من حيث العوارض املصاحبة،
ُيصلي الفرض يف مسجد أكثر مجاعة
أو عند قارئ خيشع لتالوته .وأما التنويع
يف العبادات فأن جيعل ً
مثال ً
يوما لصلة
ً
ً
ويوما لزيارة املرضى ويوما للصدقة
الرحم،
ً
ويوما حلضور دروس العلم وهكذا..
كي ال يشعر بامللل والسآمة من العبادات
وال يفرت إميانه بسبب ذلك.
اخلامس :مصاحبة األشرار والفساق
ً
وضعاف اإلميانّ ،
دائما
ألن اإلنسان يتأثر
باجلو احمليط به وبالناس الذين خيالطهم.
وهلذا فعلى املسلم احلريص على دينه أن
يتقي اهلل يف نفسه ويبادر إىل األسباب
اليت تثبت إميانه وتزيده ويبعد كل
البعد عن األسباب اليت تؤدي إىل جرح
إميانه ونقصانه.
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صفحات من
موسوعة الكسنزان
الشيخ اجلنيد البغدادي

الفتوة

يقول  « :الفتوة  :هي كف األذى  ،وبذل
الندى  ،وترك الشكوى » .

اإلمام القشريي
يقول  « :قيل  :الفتوة الوفاء واحلفاظ .
وقيل  :الفتوة فضيلة تأتيها وال ترى نفسك
فيها .
وقيل  :الفتوة أن ال تهرب إذا أقبل السائل .
وقيل  :أن ال حتتجب من القاصدين .

الشيخ أبو مدين املغربي
يقول  « :الفتوة  :هي أن ال تشتغل باخللق
عن احلق » .

الشيخ األكرب ابن عربي
يقول  « :قال بعضهم  :الفتوة  :ترك احلول
والقوة » .

اخلليفة عمر بن اخلطاب

الشيخ ابن املعمار البغدادي

يقول  « :الفتوة  :هي الصرب على املكاره  ،أمل تر إىل إبراهيم
حني صرب على كل بلية فصارت نعمة وعطية  .صرب على
إلقائه إىل النار  ،فصارت ً
ً
وسالما  ،وصرب على ذبح ولده
بردا
ففدى بذبح عظيم  ،وصرب يوسف على اجلب والسجن فنال ملك
مصر وقال له أخوته ْ :
لقد َ
آثر َك اهلل َعلينا » .
ُ

يقول  « :الفتوة  :هي تعاضد  ،وأخوة  ،وصدق  ،ومروة  ،وهي
شرع من النبوة  ،فليست بأكل احلرام وارتكاب اآلثام  ،بل
عبادة الرمحن  ،وخمالفة الشيطان  ،وترك
العدوان  ،والعمل بالقرآن :
علم الفـتوة علم ليـس يعرفــه
إال أخو فطنـة بالـحق موصـوف
فكيف يعرفه من ليـس يشهــده
وكيف يشهد ضوء الشمس مكفوف
وليس فتى الفتيان من راح واغتـدى
لشرب صبـوح أو لشـرب غبوق
ولكن فتى الفتيان من راح واغتـدى
لضـر عـدو أو لنفـع صديــق » .

الشيخ السري السقطي

الشيخ ابو العباس املرسي

يقول  « :الفتوة  :هي ترك دنياك ألخراك  ،وخمالفة هواك ،
واالنفراد مبوالك » .

يقول  « :الفتوة  :هي اإلميان واهلداية  ،قال اهلل سبحانه وتعاىل :
{إن ُه ْم ف ٌ
وز ْد ُ
بر ْ
تية َآمنوا َ
ناه ْم ُهدى} » .
ِ
بهم ِ

الشيخ سفيان الثوري
يقول  « :الفتوة  :هي العفو عن زلل اإلخوان » .
الشيخ معروف الكرخي
يقول  « :الفتوة  :هي اإليثار مع االضطرار ولو بالطاعات يوم
القيامة » .
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الشيخ كمال الدين القاشاني
يقول  « :الفتوة  ،عند الطائفة قدس اهلل أرواحهم  :هي أن ال تشهد
ً
فضال وال ترى لك ً
حقا  ،وهي فوق التواضع  ,ألن صاحبه
لنفسك
ً
يرى لنفسه ً
وفضال يتواضع دونه  ،وصاحب الفتوة
حقا يضعه
ً
ً
ال يرى له على أحد ً
فضال  ،بل يعتقد
فضال عن أن يرى له
حقا
أن احلقوق جتب عليه  ،ال أنها جتب له » .

الشيخ حممد بن وفا الشاذلي
يقول  « :الفتوة  :هي أن تتحقق النفس اإلنسانية بأنها ال متلك
ً
شيئا وال تستحقه »

الشيخ أمحد بن عجيبة
يقول  « :الفتوة  :هي اإليثار على النفس مبا حتب  ،واإلحسان
إىل اخللق مبا حيب  ،ولذا قيل  :مل تكمل الفتوة إال لرسول

اهلل حيث يقول يف موضع ال يذكر فيه أحد إال نفسه  { :أميت
أميت } .

الشيخ أمحد الكمشخانوي النقشبندي
يقول  « :الفتوة  :هي إيثار اخللق بنفسك بعد أن تؤثرهم يف
الدنيا واآلخرة  ،وذلك بأن تبدل نفسك لكل نفيس وخسيس
فيما يرد ومتكنهما من التصرف فيك .
الدكتور يوسف زيدان
يقول  « :الفتوة  :يف لغتهم [ الصوفية ] اسم جملموعة من الفضائل

الواردة يف اآليات القرآنية » .

حقيقة الفتوة :

يقول الشيخ األكرب ابن عربي :
« حقيقة الفتوة  :أن يؤثر اإلنسان العلم املشروع والوارد من اهلل
على ألسنة الرسل على هوى نفسه وعلى أدلة عقله وما حكم
به فكره ونظره إذا خالف علم الشارع املقرر له هذا هو الفتى
فيكون بني يدي العلم املشروع كامليت بني يدي الغاسل » .
مبدأ الفتوة :
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يقول الشيخ ابن املعمار البغدادي :
« [ أما ] مبدأ الفتوة ومنشؤها  ،فإبراهيم اخلليل  ،خليل اهلل
الرمحن  ،وهو أبو
الفتيان  ،حيث كسر األصنام .
وأعرض عن األنام  ،حني قال له جربائيل  :هل لك حاجة ؟ وقد
ألقوا به اىل النار .
قال  :أما إليك فال  ،فتوىل احلق قضاء حاجته بنفسه  ،فقال :
كوني َب ْر ً
دا َو َس ً
ُْ
الما َع َلى ِإ ْب َر ِاه َ
يم  .ومدحه فقال ِ :إ َّن
قل َنا َيا َنا ُر ُ ِ
يم لحَ َ ِل ٌ
يم أ َّوا ٌه ُم ِن ٌ
ِإ ْب َر ِاه َ
يب ووصف أضيافه أنهم مكرمون  ،فقال
َ
َ
لمُْ
ْ
َ
 [ :هل أتاك حديث ] ض ْي ِف ِإ ْب َر ِاه َ
يم ا ك َر ِمني ملا قام على خدمتهم
بنفسه  ،ولقيهم بوجه طلق .
ومل تزل الفتوة عنه تتصل باألنبياء والصديقني  ،حتى وصلت
إىل نبينا ! وهو أفتى الفتيان  ،ولكونه حني جيثو اخلليل
ويسأل نفسه الكليم يقول هو  :أميت أميت فيشتغل بأمر غريه
عن نفسه يف ذلك اليوم املهول » .
أصل الفتوة :
ويقول الشيخ اجلنيد البغدادي :
« أصل الفتوة  :انقطاع القلب إىل اهلل تعاىل مع اإلياس عن كل
ما سواه » .
قوام الفتوة :
يقول الدكتور مصطفى جواد :
« قوام هذه الفتوة ( اإليثار )  ،وهو العنصر األول يف الفتوة
الصوفية » .
شروط الفتوة :
يقول الشيخ أبو عبد الرمحن السلمي :
« من الفتوة أن حيفظ الفتى على نفسه هذه اخلمسة أشياء
وهي  :األمانة ،
والصيانة  ،والصدق  ،واالخوة الصاحلة  ،وإصالح السريرة  ،فمن
ضيع واحدة منهن فقد خرج عن شرط الفتوة » .
موجبات الفتوة :
يقول الشيخ أبو عبد الرمحن السلمي :
« من موجبات الفتوة  :الصدق  ،والوفاء  ،والسخاء  ،واحلياء
وحسن اخللق  ،وكرم النفس  ،ومالطفة األخوان  ،وجمانبة
القبائح  ،واستماعه يف حق األصدقاء  ،والوفاء بعهد  ،والتباعد
من احلقد والغش  ،واملواالة يف اهلل واملعادات فيه  ،والتوسعة على
األخوان باملال واجلاه  ،وترك االمتنان عليهم بذلك  ،وحمبة األخيار
ومصاحبتهم » .
درجات الفتوة :
يقول الشيخ عبد اهلل اهلروي :
« الفتوة وهي على ثالث درجات :
الدرجة األوىل  :ترك اخلصومة والتغافل عن الزلة ونسيان األذية
والدرجة الثانية  :أن تقرب من يقصيك  ،وتكرم من يؤذيك
ً
ً
ً
وبراحا ال مصابرة
كظما
مساحا ال
وتعتذر إىل من جينى عليك
والدرجة الثالثة  :أن ال تتعلق يف املسري بدليل  ،وال تشوب إجابتك
بعوض  ،وال تقف يف شهودك على رسم »

62

كمال الفتوة :
يقول الشيخ أبو عبد اهلل السجزي :
« كمال الفتوة أال يشغلك اخللق عن اهلل » .
مقام الفتوة :
يقول الشيخ امساعيل حقي الربوسوي :
مقام الفتوة  ،التجرد عن غواشي اخللقة والوصول إىل الفطرة
األوىل .
خصال الفتوة :
يقول الغوث األعظم عبد القادر الكيالني :
« من مجلة الفتوة  ،حفظ سر اهلل  ،والتخلق مع الناس خبلق
حسن » .
خصال الفتوة التامة :
يقول الشيخ أبو عبد الرمحن السلمي :
« قال بعض احلكماء  :من وجدت فيه ست خصال [ نعت ] بالفتوة
التامة وهو :
ً
أن يكون شاكرا لقليل من النعمة .
ً
صابرا على الكثري من الشدائد .
يداري اجلاهل حبلمه .
ويؤدب البخيل بسخائه .
ً
عوضا عما يطلبه حممدة من الناس .
وال يطلب
وال ينقض ما كان بناه من اإلحسان من قبل » .
غاية الفتوة :
يقول الشيخ حممد بن وفا الشاذلي :
« [ غاية الفتوة ]  :النظر للكل بعني احلس  ،وكف بصر
البصرية عن مالحظة القبح وتتبع العورة » .
من يستحق اسم الفتوة :
يقول الشيخ أبو عبد الرمحن السلمي :
« سئل بعضهم من يستحق اسم الفتوة ؟
فقال  :من كان فيه اعتذار آدم  ،وصالح نوح  ،ووفاء إبراهيم
وصدق إمساعيل  ،وإخالص موسى  ،وصرب أيوب  ،وبكاء داود
وسخاء حممد  ،ورأفة أبي بكر  ،ومحية عمر  ،وحياء عثمان
وعلم علي  ،ثم مع هذا كله يزدري نفسه  ،وحيتقر ما هو فيه
وال يقع بقلبه خاطر مما هو فيه أنه شيء  ،وال أنه حال مرضي
يرى عيوب نفسه ونقصان أفعاله وفضل إخوانه عليه يف مجيع
األحوال » .
فتوة العارفني يوم القيامة :
يقول الشيخ علي اخلواص :
« من فتوة العارفني يوم القيامة  ،إذا جاءهم اإلذن بأن يشفعوا
أنهم يبدءون بالشفاعة فيمن كان يؤذيهم يف دار الدنيا
ليزيلوا ما حيصل هلم هنا من اخلجل منهم حني يرى منـزلتهم
وقربهم من اهلل تعاىل ويندم على ما وقع منه يف حقهم … وإمنا
مل يكونوا يبدءون بالشفاعة فيما كان حيسن إليهم يف دار
الدنيا  ,ألن احملسن يشفع فيه إحسانه  ،وما قدمه يف حق ذلك
الولي وغريه » .

يقع هذا املسجد يف احلديقه الرتاثيه يف منطقة ون مان ايالند يف والية ترينغانو يف ماليزيا مت بنائه بني عامي
 2008-2006و قد امر ببنائه سلطان ترينقانو ميزان زين العابدين مت افتتاحه رمسيا يف  8فرباير من عام 2008
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كل أحد يريدك له  ،واحلق عز وجل يريدك
لك  ،هو غين عنك .
طالب الدنيا مملوك  ،وطالب اآلخرة مملوك
وطالب احلق عز وجل ملك .
عليك بالتوبة  ،واإلستغفار  ،والعمل الصاحل
واإلخالص فيه  ،وقد جاءك الفالح من كل جانب .
عليك بالعزمية وترك ُ
الرخص  ،إذا كنت يف
ُ
الرخص وقعت يف احلرام .
ِّ
أد ما عليك من احلقوق  ،واترك الشهوات
واللذات
أقم القيامة على نفسك يف كل يوم .
ال ّ
تغرت باهلل وتغفل عنه  ،ال بد من لقائه  ،إليه
املصري واملرجع.
إصرب مع اهلل وال تستجهله فهو أعرف بك منك .
انتظر ُفرجه  ،وال تيأس  ،وال تقنط  ،فإن اإلياس
والقنوط كفر .
ال َّ
تتهمه على نفسك ويف رزقك  ،فإنه قادر
أن يشبعك من غري طعام ويرويك من غري ماء
ويهديك من غري دليل  ،ينفعك تارة بسبب وأخرى
بغري سبب .
املؤمن يطيع اهلل عز وجل  ،ويرتك معاصيه وهو
يبكي وخياف  ،واملنافق يعصي اهلل عز وجل وهو
يضحك  :جلهله به  ،وقلة معرفته له .
املؤمن يشرتي دينه بدنياه  ،واملنافق يشرتي
دنياه بدينه .
ً
حالال  ،فإن احلالل
اجتهد أن تكون لقمتك
ينتج احلالل  ،واحلرام ينتج احلرام .
ِّ
العامي الناقص اإلميان يرى اآلخرة بعد موته
واملؤمن الكامل اإلميان يرى اآلخرة وهو يف الدنيا
يراها بعني قلبه ِّ
وسره وباطنه  ،حبيث ال يكون
عنده شك فيها وال ريب .
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قال شيخ الطائفتين سيدنا الجنيد البغدادي
(قدس اهلل سره) المشاهدة ثالثة :

صفة المشاهدة

مشاهدة الرب  ،ومشاهدة من الرب  ،ومشاهدة بالموت .
وقال  :المشاهدة معاينة السر مع فقدانك .
وقال  :المشاهدة إقامة العبودية بإزاء الربوبية  ،مع
فقدان ما دونه .
وقال سيدنا الجنيد (قدس اهلل سره)  :من لم يعاين
صفات اهلل أجمع دقائقه ولطائفه  ،لم يوحد اهلل ولم
يعرفه  ،فالطريق من داخل المعرفة .
وقال سيدنا الجنيد (قدس اهلل سره)  :إن هلل تسعة
ً
اسما  ،فمن َّأقر بها فهو المسلم  ،ومن عرفها
وتسعين
فهو المؤمن  ،ومن عامل اهلل بها فهو العارف  ،ومن عامل
بها ولم يسكن إليها وطلب المسمى فهو الموحد  ،وله
المشاهدة .
وقال سيدنا الشبلي (قدس اهلل سره)  :رأيت الغد الذي
رأيته اليوم  ،ومن ال مشاهدة له بالسر فال رؤية له .
وقال  :رأيت الغد بعين الوجه مع التحير الذي رأيته
اليوم بعين السر مع الحيرة .
وقال سيدنا الجنيد (قدس اهلل سره)  :من كان أبعد
فرؤيته أخفى  ،عدا رؤية الوجه ؛ ألنه ال حجاب بين
العبد وبين السيد  ،واليوم رؤية السر ؛ ألن الحجاب
قائم  ،ورأى محمد بفؤاده ؛ ألن الحجب كانت هناك
حجابين .
وسئل اإلمام علي ابن أبي طالب (عليه السالم)  :تعبد من
ترى أو ال من ترى ؟ فقال  :أعبد من أرى ال رؤية عين  ،ولكن
رؤية القلب  ،بمشاهدة اإليمان .
وسئل سيدنا الجنيد (قدس اهلل سره)  :هل عاينت
أو شاهدت ؟ قال  :لو عاينت لتزندقت  ،ولو شاهدت
لتحيرت  ،ولكن حيرة في تيه  ،وتيه في حيرة .
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أمساء ومعانى

آثار
مجع أثر :واالثر العالمة واثر الشىء بقيته وما خلفه
السابقون لست اثرا واحدا ولكنك اثار نرى فيك صور
املاضى وبقية السابقني واثارنا مرآة تشدنا اىل املاضى
الغاىل ووثائقه وتثري فينا كثريا من الذكريات

آسية

تأسو اجلراح نفسية كانت او جسمية وتداويها فهى البلسم
الشافى وهى احلنان كله وفى مساء االمساء ترتاءى آسية امراة
فرعون اذا قالت (رب ابن ىل عندك بيتا فىاجلنة) واالسية :الدعامة
واالسطوانة والبناء احملكم اساسه

آالء

اآلالء :النعم واآلالء مجع اىل ونعم االله على العبادة كثرية
واجلهن جنابة االوالد وحني ترتاءى البويك نعم االله ممثلة فيك
ال ميلك كل منهما اال ان يقول :سبحان اهلل ماشاء اهلل ال قوة اال
باهلل (فبأى آالء ربكما تكذبان)

أرجوان

ّ
وردي
شجرة صغرية احلجم زهرها

أمل

رجاء ومجعها ميكن أن يكون اسم علم ّ
مؤنث أيضا وهو
آمال
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ثالثيات يف اللغة العربية
أشعار حكيمة
املرء يعرف يف الزمان بفضله
وخصال احلر الكريم كأصـله
وإذا صديق قسـا عليك جبهله
فاصفح ألجل الود ليــس ألجـله
كم سيــد متفضل قد سبــه
من ال يساوي غـــرزة يف نــعـله
البحر تعلو فوقه جيف الفــال
والدر منبـــــوذ بأسفل رمــــــله

ثنائيات يف اللغة العربية
األعجمان  :الطري والوتر .
الوحيان  :القرآن والسنة .
الطريدان ؛ اجلديدان ؛ األصرمان  :كلها تطلق على الليل
والنهار .
األبيضان  :املاء واللنب.
األمران  :اهلرم واملرض .
القريتان  :مكة واملدينة يف اإلسالم ؛ ومكة والطائف يف
اجلاهلية .
األمحران  :اللحم واخلمر .
األبردان  :الظل والفيء .
األسودان  :التمر واملاء .
األخبثان  :السهر والضجر .
العسكران  :عرفة ومنى .

ثالث متنع اإلرث  /الرق ....القتل  ....إختالف الدين .
مثلث احلريق  /الوقود ....احلرارة  ...األكسجني .
أنواع الصخور ثالثة  :نارية  ...رسوبية  ...متحولة .
أنواع الفعل ثالثة  :ماضي  ....مضارع  ....أمر ....
الظلمات الثالث  :البطن  .....الرحم  ....املشيمة .
أقسام النفس ثالثة  :مطمئنة ّ ...لوامه  ....أمارة بالسوء .
ّ
مضعف  ....سامل .
انواع الفعل الصحيح ثالثة  :مهموز ...
رؤساء املالئكة ثالثة  :جربيل  ...ميكائيل  ...إسرافيل .
( عليهم السالم ) .
إثنان اليأتيان اال مرة واحدة  /احلب واملوت .
أثننان حيكمان املرء  /العقل واهلوى .
هناك طريقان للنور  /أما أن تكون الشمعة أو امل��رآة اليت
تعكس النور .
أشد األعمال ثالثة  /اجلود من قلة  ...والورع يف خلوة  ...وكلمة
حق عند من يرجى وخياف .
ثالثة راجعات اىل أهلها  :املكر والنكث والبغي .
ثالثة التصنعون اليهم معروفا  :اللئيم والفاحش واألمحق .
واملنانة ّ
احلنانه ّ
احذر من ثالث نساء ّ :
واألنانة.
ثالثة الغنى هلم عن ثالثة  :الدواب عن السوط  ,والنساء عن
الزواج  ,والرجل عن املشورة .
أربعة من سعادة بين آدم  :املركب الوطيء  ...الزوجة الصاحلة ...
املسكن الواسع  ...اجلار الصاحل .
أربعة التشبع من أربعة  :عني من نظر  ,وأذن من خرب  ...وأنثى من
ذكر ...وأرض من مطر .
أربع تيبس الوجه  :الكذب والوقاحة وكثرة الفجور وكثرة
السؤال .
جهات املكاسب أربعة  :مناء زراعة  ,ونتاج حيوان  ,وربح
جتارة  ,وكسب صناعة .
اربعة تؤكد احملبة  :حسن البشر وبذل
الرب وقصد الوفاق وترك الشقاق .
اربعة مفرحة  :النظر اىل اخلضرة
 ,والنظر اىل احملبوب  ,والنظر اىل
الثمار  ,والنظر اىل املاء اجلاري .
جيب أن تقل املرأة عن الرجل
يف أربعة  :السن والطول واملال
واحلسب .
تفوق املرأة الرجل يف أربعة :
اجلمال واألدب والورع واخللق
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أغدق اهلل تعاىل على اإلنس��ان نعما مجة  ،حسية ومعنوية  ،بدونها تصري احلياة هوال
ال يط��اق وضن��كا ما له من فواق  ،و يصري العيش خمزيا ،ومس��لكا مضنيا  ،وإن من
هذه النعم اليت تضخ احلياة يف العاملني  ،كما يضخ الدم يف الشرايني  ،وتروي الوجود
كما تروى بذور الورود ؛ ملكة الذوق اإلنس��اني الرفيع  ،اليت جعلها اهلل سبحانه هبة
زكي��ة و ميزة أبدية ،يرش��ف بها اإلنس��ان اجلمال الس��اري يف هذا الكون الفس��يح
ال��ذي حيث م��ا نظرت إىل زاوية م��ن زواياه إال وحمل��ت وعاينت عن كث��ب مجاله الدال
على جالله وكماله سبحانه  ،إن الذوق بساط االرتقاء والسمو بالروح عن مدنـساتها
األرضي��ة و البهيمي��ة اليت إذا أذعنت هلا النفس واش��تاقت هلا اش��تياقا مفرطا  ،عاش��ت
الشقاء والتعاسة  ،وآل مصريها إىل اخلراب

األستاذ  :مجيد احلداد
موقع التصوف االسالمي

ارتباطا بذلك آثرنا أن نقدم هذه املساهمة املتواضعة قاصدين منها إثارة مشكلة االحنراف يف
توجيه هذه امللكة العظيمة  ،وهي مشكلة إنسانية وأخالقية عاشتها البشرية قدميا وتعيشها
اليوم بإحلاح  ،وذلك برصد بعض مظاهر االحنرافات الذوقية غري الربيئة  ،وتأسيسا لذلك أحببنا
أن نستهل مساهمتنا بتحديد مفهوم الذوق وبعض معايري انضباطه ،مرورا بعنصر هام حاولنا
من خالله إبراز بعض مالمح عناية اإلسالم بالذوق رفعا لشبهة اخلصومة املفتعلة بني اإلسالم
واجلمال .

مفهوم الذوق ومعايري انضباطه

الذوق فضيلة من الفضائل  ،وقيمة من القيم النفيسة اليت تسمو
بالسلوك  ،وجتعل لوجود اإلنسان معنى ولتصرفاته طعما
وهي كلمة موحية باجلمال  ،و اللطف  ،وحسن اخللق  ،وسالمة
التصرف  ،حتتضن دالالتها معاني النبل اإلنساني ،والرقي الروحي
الذي به يرتفع اإلنسان عن عامل احليوان ،و به يرتقي يف سلم
التفاضل بني باقي الكائنات ،لذلك كله  ،مل تنبذها النفوس
يوما  ،ومل متجها العقول دوما ،مــــا دامــــت على عهد الفــطرة
ودرب الصــفاء و النقاء  ،وما دام مل يطلها غبش االحنرافات
البشرية غري الربيئة.
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غالبا ما ينصرف الذهن عند مساع هذه الكلمة إىل الذوق املادي،
الذي يتم حبواس اإلنسان و على رأسها اللسان ،الذي نتذوق به
ً
الطعام ،فيقال :ذقت الطعام أذوقه ً
ومذاقا إذا عرفته  ،وميزت
ذوقا
ً
جزءا من أسباب إثارة هذا
احلسن والقبيح منه  .وإن كان هذا
املوضوع ،إال أن مقصدنا ينصرف إىل أكثر من هذا التخصيص
املادي أو احلسي للذوق ،إىل الذوق املعنوي العام واملشرتك منه
خاصة ،والذي هو اآلخر قد تشــــارك احلـواس يف حتــقيقه
و الذوق بصفة عامة جزء من ثقافة اإلنسان اليت تتحكم فيها
ـ طبعا ـ خلفيات  ،وعقــائد  ،وأعراف  ، ...و إذا كان حمل

الذوق املادي  :احلواس ،فإن حمل الذوق املعنوي  :العقل و القلب
و الروح.
إن « الذوق هو األخالق حني نرتدي أمجل ثيابها وهو عطر
األخالق ونفحاتها ..و الذوق هو قمة األخالق حني تتألق يف إنسان
وتتجلي يف أحاديثه وتعامالته اليت تنطوي على أمجل املشاعر
وأنبل العواطف .فالذوق حركة من لطائف الروح وصفاء القلب
والذوق هو سلوك الروح املهذبة ذات األخالق املرضية » .
إذا كان للذوق رفعة  ،واتفق على كونه قيمة وفضيلة تتوج
منظومة القيم اإلنسانية اليت ترشد تصور وتصرف اإلنسان  ،فثمة
تساؤل يثار حول املعايري اليت بها ينضبط الذوق  ،على الرغم مما
قد حتمله هذه الكلمة ـ الذوق ،من بعض اخلصوصية اليت
صارت مسلمة عند عدد كثري من الناس  ،وصارت األذواق ـ
كما يقال ـ ال تناقش ؛ حيث مت التضخيم من هذه اخلصوصية
ً
مؤشرا على مدى
وأعطي هلا أكثر مما تستحق ،وما ذلك إال
التأثر بالثقافة الغربية اليت جعلت احلبل على الغارب ؛ بإعالنها
احلرية يف كل شيء  ،و من ذلك  :مسألة الذوق  ،هذه احلرية
املفرطة اليت ال نغالي إذا قلنا عنها أنها أوقعت البشرية يف أزمة
ذوق أتت خالصة الحنراف الرغبات واحلاجات  ،و محلت يف
طياتها مالمح أزمة اإلنسان املعاصر ،وصرنا حنن املسلمني اليوم
جند صعوبة يف هضم إفرازات هذه الثقافة اليت بدأت تسري يف
متثالتنا وثقافتنا الشعبية  ،سواء انتبهنا لذلك أو مل ننتبه .
إذا سلمنا مبدئيا بأن األمر فيه خصوصية نسبية ،أال ميكن أن
نتوحد حول ذوقيات عامة ؟ وبناء على هذا التساؤل  ،هل الذوق
العام ال يناقش ؟ أو مبعنى آخر ،أليس هناك حدودا ينبغي أن
تتوقف عندها رغبات الناس وحاجاتهم ؟ سيما إذا كان األمر
ال يعود بالنفع على اإلنسان ال يف دينه وال يف دنياه  ،بل رمبا
هدد األمر حتى وجوده  .إذا كان األمر معكوسا  ،فما هي
املعايري اليت بها نضبط ذوقيات الناس حتى تكون سلوكياتهم
رشيدة ؟
إن إثارة فكرة انضباط الذوق قد تبدو عند الوهلة األوىل
أطروحة منبوذة  ،ألنها تستفز مسألة اخلصوصية واالستقاللية
اليت حيظى بها أي إنسان  ،لكن عند التأمل يف الباعث وراء إثارة
هذه املسألة الذي يلخصه حجم االعوجاج واالحنراف يف أذواق
بعض الناس اليوم  ،أكيد سيغدو األمر مقبوال ألنه يالمس
مسألة القيم اليت بها يرشد ويهتدي الوجود اإلنساني .
ثـمة وجود مجلة من املعايري اليت تضبط تصرفات الناس أن تزل
أو تنحرف عن سيمات هذه الفضيلة اليت ميزت الوجود اإلنساني
عرب العصور .الشك أن الوحي اإلهلي املتجسد يف كتاب اهلل
املسطور  :القرآن الكريم وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم
هو املتضمــــن األول هلـــــذه املعايـــــــري ،و احملتضن الدافئ
ملقاييس انضباط الذوق ومسوه  .فلكي يكون الذوق سليما
البد أن يتأسس على مجلة قواعد وقيم إنسانية مشرتكة

وينأى عن كل تصور تعود نتائجه بالتعاسة على وجود اإلنسان
وإن الشريعة اإلسالمية الغراء اليت يعترب الوحي أول مصدر هلا
لراعية هلذه املعايري ،فهي احملتكم األقوى واملرجع األمسى
بل إن مدار أحكامها التفصيلية ليقوم على قاعدة مركزية
ملحوظة يف مجيع هذه األحكام  ،فحواها  :جلب املصاحل ودرأ
املفاسد ،وهي تصلح ضابطا من أقوى الضوابط يف توجيه األذواق
وترشيد األشواق  ،وتنبيه العشاق.
إن فلسفة الضروريات اخلمس اليت اجتهد فيها علماء اإلسالم
وصاغوها صياغة حمبكة حتى صارت موجها للفكر اإلسالمي
يف خمتلف ميادينه ،ملا هلا من وظائف بيانية و اجتهادية و
تشريعية وحقوقية  ،لتعترب املنفذ السليم واملنهج احلكيم يف
صياغة ضوابط الذوق اإلنساني القويم  ،فبها نقيس األفعال
والتصرفات ومنيز بني منافعها ومضارها  ،فكل تصرف يعود
بالضـــرر على إحدى هذه الضروريات أو الكليات اخلمس
اليت حددها العلماء يف الدين والنفس و العقل والنسل واملال
ال ينهض أن يكون ذوقا رفيعا  ،والعكس صحيح  .وسنعود
لنرتب هذه املصاحل اليت راعتها الشريعة املباركة  ،اليت صنفها
العلماء إىل ضروريـات وحاجيـات وحتسينات أو كماليات عند
حديثنا عن عناية اإلسالم بالذوق  ،خاصة يف جانب التحسينات
بشيء من االختصار حسب ما يقتضيه املقام .
إن من بني املعايري الكفيلة النضباط الذوق حتى يكون ذوقا
سليما  ،أن يكون مستحسنا لدى العقول السليمة  ،ومتوافقا
مع دواعي الفطرة اليت فطر عليها اإلنسان  ،فكل تصرف حاد
عن نهج الفطرة ،وجمته العقول  ،اعترب فاسدا ال ينهض أن
يكون ذوقا  ،وإن كان مستحسنا عند بعض الناس الذين
احنرفت عندهم هذه املعايري أو احنرفوا عنها  ،واختلط عليهم
املليح بالذميم  ،والصحيح بالسقيم  ،كما سنرى يف بعض
الذوقيات املعوجة عند احلديث عن مظاهر احنراف الذوق .
كما ينبغي لألذواق أن توجه حنو حتقيق سعادة اإلنسان
وطمأنينته يف الدنيا واآلخرة ،وأن تساهم بذاك يف الرقي
بالوجود اإلنساني ،أما املمارسات اليت يكون مآهلا التعاسة
والضنك  ،على الرغم من احتضانها لعوامل املتـــــعة الزائفة
سواء ما كـان منها ماديا أو معنويا فهي األخرى أذواق فاسدة .
و أقوى املعايري اليت نصنف بها األذواق أن ال تتعارض هذه
األخرية مع املفاهيم الكونية والشرعية للجمال املتعارف عليها
واملستحسنة لدى الناس .فكل تصرف ليس له بعد وظيفي أو
رمزي أو مجالي ،فليس من الذوق الرفيع الذي راعته الشرعية
اإلسالمية يف شيء .

مالمح من عناية اإلسالم بالذوق

تعلو اليوم بعض الشبهات اليت يروجها املغرضون واحلاقدون عن
اإلسالم  ،فحواها أنه دين ليس للجمال فيه جمال ،وليس للذوق
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فيه آمال  ،إنه دين التكاليف الشرعية العارية عن أي اهتمام
بالذوق اإلنساني الرفيع  ،وهي شبهة زائفة مردودة  ،ما تلبث أن
تهوي كما تهوي الصخرة الكبرية يف قعر احمليط أمام مظاهر
اهتمام اإلسالم بهذه القضية اليت تعترب ـ كما سبق وأن أشرنا
ـ مدار األحكام الشرعية التفصيلية  ،وقد يكون السبب يف
عدم إدراك هذه احلقيقة آيل إىل احنراف املعايري اليت بها تضبط
األذواق اليت ال ختضع للمقاييس الشرعية والكونية اليت توجهها
وترشدها.
أوىل اإلسالم عناية غري مسبوقة بالذوق ملحوظة يف مجيع
األحكام الشرعية التفصيلة اليت حيث ما قلبت حكما منها إال
وجتده يتصل بقريب أو ببعيد مبسألة السمو بالذوق  ،وبديهي
أن ال تغفل شريعة مساوية اعتربت خامتة الرساالت كرسالة
اإلسالم اجلامعة والشاملة عن هذه القضية  ،أو ال تلقي هلا باال
فحراسة هذه الفضيلة ليعترب مقصدا من املقاصد الكربى اليت
راعتها شريعة اإلسالم.
بالرجوع إىل املصدرين األولني القرآن والسنة احملتضنني لرسالة
الوحي اإلهلي  ،جند عناية اإلسالم بالذوق ماثلة بقوة منذ أول
آية إىل آخرها ،وحاضرة يف معظم التوجيهات النبوية الشريفة
خذ مثال قضية اإلعجاز البالغي والبياني للقرآن  ،كيف يسرد
القرآن القصص ،ويصور األحداث يف قوالب موحية  ،وصفية  ،و
تشخيصية  ،واستنباطية  ...جتعل من املستمع عنصرا يعيش
وسط احلدث ويشارك تفاصيله ،وإن يف صور البالغة النبوية
اليت أوتيت جوامع الكلم  ،واألساليب احلوارية الراقية اليت كان
يوظفها الرسول صلى اهلل عليه وسلم من مالطــفة  ،و متثيل
وتشخيص ،وحماكمة وموازنة  ...كل ذلك ملن صميم عناية
اإلسالم بالذوق .
ومن النصوص الناطقة بهذه العناية اإلسالمية نذكر على
سبيل املثال  ،ما يلي :
ْ
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ُ
َ
َ
َ
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َ
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َ
ْ
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أخرج أبو داود عن أبي األحوص عن أبيه قال :أتيت النيب صلى
اهلل عليه وسلم يف ثوب دون ،فقال ألك مال ،قال نعم ،قال من أي
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املال ،قال قد آتاني اهلل من اإلبل والغنم واخليل والرقيق ،قال فإذا
أتاك اهلل ماال فلري أثر نعمة اهلل عليك وكرامته .وهو حديث
صحيح.
ويف احلديث الذي صححه األلباني قال صلى اهلل عليه و سلم :
« ُحبّب إلي من دنياكم الطيب والنساءُ ،
وجعلت قرة عيين يف
الصالة ».
ويف صحيح مسلم ،قال صلى اهلل عليه و سلم  « :إن اهلل مجيل
حيب اجلمال «  .وقال للصحابي الذي أراد أن يتزوج ثيبا  « :هال
بكرا تداعبها وتداعبك » ...
ويف سريته العطرة شواهد يطول املقام لسردها الهتمامه صلى
اهلل عليه وسلم بالذوق و التنبيه عليه يف عدد من املواقف
واملناسبات.
إذا ذهبنا بعيدا جند مالمح وصور رائعة لعناية اإلسالم بالذوق
يف جانب العمران والبنيان ،خذ على سبيل املثال املساجد ،فإن
العناصر الفنية اليت أضيفت إىل عمارتها  ،جعلت من هذا املبنى
مرتعا للجمال الروحاني  ،وقدميا عرب املسلمون عن اجلمال
باللطف الروحاني .
إن عمارة املساجد اليت تتضمن بني جوانبها روح اإلسالم  ،وقيم
اإلسالم  ،وتوجيهات اإلسالم  ،ليشكل لوحة فنية من لوحات
اجلمال اإلهلي يف الكون  « ،وألن اجلمال مرتبط بالكمال
املطلق  ،والكمال املطلق هو الواحد اإلهلي  ،فإن الفكر اجلمالي
اإلسالمي يسعى للبحث عن سر العالقة املعمارية يف املسجد من
باب الكمال اإلهلي  ،الذي يزداد وضوحا يف احلرمني الشريفني
ويف قبة الصخرة  ،ثم املساجد األلفية كاألموي بدمشق  ،وجامع
قرطبة  ،وجامع القريوان » .
وإن يف رتب املصاحل اليت صنفها العلماء إىل ضروريات وحاجيات
و حتسينيات مالمح أخرى من عناية اإلسالم بالذوق اإلنساني
ملحوظ ذلك خاصة يف عنصر التحسينيات اليت قامت على
« األخذ مبا يليق من حماسن العادات  ،وجتنب األحوال املدنسات
اليت تألفها العقول الراجحات  ،وجيمع ذلك قسم مكارم األخالق
 ...ففي العبادات كإزالة النجاسة ـ وباجلملة الطهارات كلها
ـ وسرت العورة  ،وأخذ الزينة  ،والتقرب بنوافل اخلريات  ...ويف
العبادات كآداب األكل والشرب ،و جمانبة املآكل و النجسات
واملشارب املستخبثات  ،واإلسراف واإلقتار يف املتناوالت . » ...
وملحوظ عناية اإلسالم بالذوق يف األركان اليت قامت عليها هذه
الشريعة  ،فالصالة مثال اليت تعترب عماد الدين أعظم وسيلة
لالرتقاء بالذوق والسمو بالروح ،وإن يف حركات صالة املسلم
من قيام  ،و ركوع  ،وسجود  ،وجلوس  ...لوحات فنية من أروع
اللوحات اجلمالية اليت تزيد هذا الكون رونقا وبهاء  ،وكم
تــــكون الصـــورة أمجل وأبهى عـندما جيتمع املسلمون
يف صـفوف مرصوصة  ،وحركـات دقيقة و متوازنة  ،وأصـوات
التكـبري والتهليل و التسبيح رنات موسيقية زينت املشهد و»

هذه الصالة اجلامعة يف وقارها وبساطتها ال يفوتها أي نوع من
أنواع العبادات اجلامعة ،إذ يقف املصلون معتدلي القامة يف
صفوف يسودها النظام يف املسجد ويتبعون زعامة اإلمام بكل
دقـة و احتـــرام  .ولعـــــمري إن منظــــــرهم ليكون دائمــــا
بالغ األثر يف النفس » ،وحسبك يف صوت املؤذن وهو ينادي
للصالة  ،ما يكفي على إحاطة هذه العبادة بالذوق اإلنساني
يف مجيع فرائضها وسننها ومستحباتها ...
و هكذا يف مجيع الشعائر ال تنفك مالمح الذوق واللطف و
اجلمال والبهاء ماثلة سواء بصورة ظاهرة أو مسترتة.
وبتسليط الضوء على فلسفة الزي اإلسالمي وما اشتملت عليه
من وصفات راقية للجمال  ،ليكفينا متثيال على العناية
اإلسالمية الفائقة بالذوق تلك املواصفات البهية للباس املرأة
ـ احلجاب  ،الذي تشن عليه اليوم حربا ضروسا  .إن املعايري اليت
اختذتها الشريعة يف حتديد مواصفات لباس املرأة يف اإلسالم
بغض الطرف عن أبعادها الرمزية والدينية اليت بها تكون املرأة
طائعة لربها وملتزمة بقيم دينها  ،و اليت ال يفقهها دعاة التحرر
واجملون واملتاجرة يف جسد املرأة  ،وبغض الطرف عن أبعادها
الوظيفية املتجلية يف الوقاية من ضرر احلر و الربد  ،واليت ال
يلقي هلا باال دعاة املوضة الزائفة ،بعيدا عن ذلك كله ،نقف
عند جانب املعايري اجلمالية و الذوقية اليت ال ينكرها أي لبيب
يف احلجاب الشرعي  ،فمن خالل مواصفات شرعية عامة حترتم
كيان املرأة  ،ظهرت ألوان وأشكال راقية وحمرتمة للحجاب
الشرعي ،شكلت لوحات فنية مجيلة ليس هلا مثيل تنضاف إىل
لوحات هذا الكون اجلميل.
وإذا كان حجاب املرأة عنوانا على احلياء  ،فإن للحياء مجالية
هي « من املقتضيات الفطرية لألنوثة  .واحلياء بطبيعته مييل
إىل التخفي ؛ ألنه به حيفظ وجوده يف النفس ويف اجملتمع .
إن احلياء كالزئبق ،مبجرد ما ترفع عنه الغطاء يطري يف اهلواء
ويتالشى ! ومن هنا كان ال حياء مع العري ،وكان ال حياء مع
الربوز الفاضح  .التخفي سر بقاء احلياء  ،و احلياء سر بقاء اجلمال !
وإمنا مجال الوردة ما مل تقطف فإذا قطفت فركتها األيدي
ففقدت بهاءها  ،فال مجال بعد ! ومن هنا كانت الوردة األمجل
هي تلك احملصنة بني خضرة األوراق وتيجان األشواك ! » .إن
من عنايـة اإلسالم بالذوق يف قضية اللباس مجالية التعبري
القرآني عنه حيث ذكره  ،ثم كنى عنه بالريش يف قوله
ك ْم لب ً
تــعاىل َ « :يا َب َآد َم َق ْد أ َ ْ َ
َاسا ُي َواري َس ْو َءا ِت ُ
ك ْم
نزل َنا َعل ْي ُ ِ
ِ
نيِ
َ
َور ً
َاس َّ
يشا َو ِلب ُ
ات ا ِ َل َع َّل ُه ْم
الت ْق َو َى َذ ِل َك َخيرْ ٌ َذ ِل َك ِم ْن َآي
ِ
ِ
للهّ
َّ
َّ
ُ
َيذكرون» وذلك ملا للطائر من مجال إذ ينطلق بريشه حملقا يف
الفضاء أو مستقرا على الشجر  ،أو ماشيا على األرض  .و ما أتعسه
من طري فقد ريشه ! أو نتفه من يعذبه به !  .ويف دفن املسلم و
حث الرتاب على قربه بعد غسله وكفنه ،وتطييبه  ،والصالة
عليه  ،والدعاء له  ،وتشييع جنازته  ،وغريها من مراسيم الدفن

وتكريم امليت اليت حث عليها اإلسالم  ،لشواهد أخرى ناطقة
بالعناية اإلسالمية الفائقة بهذه الفضيلة اليت تالزم اإلنسان
حتى وهو يـفارق احلياة و يصعد إىل جوار ربه  ،وهو األمر الذي
جنده مفقودا يف بعض التقاليد واألعراف القدمية واحلديثة
اهلندوسية والفرعونية مثال  ،من قبيل حرق جثث األموات  ،أو
رميها يف النهر والبحر  ...بل إن من الطقوس الغريبة اليت ال يزال
يعرفها عصرنا ،أن األموات تأكل أعضائها عند بعض القبائل
وحيسبون ذلك تيمنا أو تكرميا للميت واحتفاال به .
إن ما سبق عرضه من بعض مالمح عناية اإلسالم بالذوق ليعترب
غيضا من فيض  ،قصدنا أن نكتفي بهذه النماذج ألن غرضنا
األمسى يتجه حنو إبراز بعض االحنرافات الذوقية اليت تاهت عن
تعاليم اإلسالم دين اجلمال الذي أفرز ذوقيات رشيدة  ،متزنة
رفرفت بالروح إىل عامل امللكوت األعلى ،وارتقت بالسلوك
إىل فضاء الرشد والتؤدة ،أعادت االعتبار إىل إنسانية اإلنسان
فاحتضنت بذلك مفاتيح السعادة األبدية  ،مبا حوت من يسر
ورقة ومشول للزمان واإلنسان واملكان  ،وصدق الذي قال  « :إن
الذوق سلوك للروح » .

احنراف الذوق اإلنساني بني األمس واليوم

احنراف الذوق اإلنساني ظاهرة قدمية حديثة ،سببها التغريات
احلضارية اليت يتبعها تبدل القيم اليت فطر عليها اإلنسان نتيجة
احليدة عن املنهاج اإلهلي يف توجيه السلوكات اإلنسانية .
لقد عرف التاريخ البشري مظاهر عديدة الحنراف الذوق عند
اإلنسان ،ولعل مالمح االحنراف األوىل نرصدها من خالل
اخلطيئة اليت قام بها بين آدم قابيل يف قتله ألخيه  ،حتى أنه
ُ ًَ ُ
عجز أن يواري سوءة أخيه َ « ،فب َ َ
َْ
ض
َعث اللهّ ُ غ َرابا ي ْب َحث فيِ األر ِ
ءة أخيه َق َ
َ
ال َيا َو ْي َل َتا أ َع َج ْز ُت أ ْن أ ُ
ِليرُ َي ُه َ
ك َ
ون
ك ْي َف ُي َو ِاري َس ْو َ ِ ِ
ِ
ََ َ
َ
م ْث َل َه َ
ـذا ْال ُغ َراب َف ُأ َوار َي َس ْو َ
َح ِم َن َّ
ءة أ ِخي َفأ ْصب َ
اد ِمني «  ،ومنذ
الن ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ذلك احلني والبشرية تعرف احنرافات رغم تنوعها إال أنها تصدر
من معني واحد  ،وإن يف قصة لوط مع قومه أمنوذج أبني يصور
جبالء مسألة االحنراف عن الذوق الفطري الرشيد  ،فحسبك يف
الرغبة املعوجة والشوق اجملنون الذي آثر شهوة الرجال على النساء
وهو ما مسي  :باللواط  ،واستحسان ذلك  ،ما يكفي يف تأمل
حجم االحنراف الذوقي عند أولئك القوم ،األمر الذي أثار حفيظة
نيب الرشد لوط عليه السالم وقال فيهم مستنكرا هذا الصنيع
ْ َ ُ َ َّ ُ ْ
َ
َ تخُ ْ ُ
َ
ُ
ون
« َيا ق ْو ِم َهـؤالء َبنا ِتي ُه َّن َأط َه ُر لك ْم فاتقوا اللهّ َ َوال ز ِ
فيِ
الر َج َ
يد « « إ َّن ُ
س ِم ُ
ك ْم َل َتأ ُت َ
نك ْم َر ُج ٌل َّر ِش ٌ
ون ِّ
َض ْي ِفي أ َل ْي َ
ال َش ْه َو ًة
ِ
ْ
ون َو َما َ
ك َ
نت ْم َق ْو ٌم ُّم ْسر ُف َ
ِّمن ُدونَ ِّ
الن َساء َب ْل أ ُ
ان َج َو َ
اب َق ْو ِم ِه ِإ َّال
ِ
ِ
ُ َ َ َ ُ ْ َّ ُ ْ ُ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َّ
َ
ُ
ِّ
ٌ
ُ
ْ
أن َق ُالوا أخ ِرجوهم من قري ِتكم ِإنهم أناس يتطهرون » لينتقل
َ
َ
هذا االحنراف الذوقي من مرحلته اجلنينية إىل واقع متطور اليوم
أعـــطيت له مسميات ظريفة من قبيل  :الزواج املثلي  ،ال
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حتمل الداللة الثقيلة اليت حيملها مصطلح اللواط أو السحاق
وهو عكس األول ،وكل ذلك من قبيل العبث بذوقيات الناس
حتى صار األمر مشروعا عند بعض األمم اليت احتسبته ً
جزءا من
حقوق اإلنسان .

بعض مظاهر االحنرافات الذوقية املعاصرة.

متر البشرية اليوم مبرحلة انتقالية غريبة ال نغالي إذا وصفناها
باجلنونية  ،حيث صار فساد الذوق سواء أكان ماديا أو معنويا
أمرا مألوفا ومستساغا  ،بل يعترب عند البعض من رواد احلداثة
عنوانا للمدنية ومسة مألوفة للحضارة اليت رمبا اضطربت
وعادت القهقري إذا مت التمرد على هذه التغريات احلديثة اليت
جاءت حسب زعمهم  ،نتيجة لتحرر اإلنسان و انعتاقه من قيود
وأغالل ثقيلة أفرزها الفكر األسطوري.
إن املستقرئ ملظاهر االحنرافات الذوقية املعاصرة ليطلع على
حياة غريبة  ،متألها رغبات زائفة تتشابك وتتكامل لتشكل
عامل من الفقاعات اليت تنضح مبعامل تيه اإلنسان املعاصر .
احنرافات مادية يف املأكل و املشرب و امللبس  ، ...واحنرافات
معنوية إحصاؤها يغدو صعبا لتولدها يوما بعد يوم  ،وما كان
منها صاحلا اليوم ال يصلح أن يكون تصرفا مقبوال يف الغد ،ما
دامت ختضع لطاغوت يؤطرها يدعى املوضة.
تعترب املوضة من أقوى املداخل الحنراف الذوق اإلنساني ،ملا
متلكه من سحر يف توجيه الرغبات واألذواق يف منأى عن
املعايري األخالقية واإلنسانية  ،إن املعايري اليت تفرضها املوضة ال
تتجاوز دائرة الربح من جهة ،واإلثارة بكل أشكاهلا وأنواعها
من جهة أخرى  ،وصارت هذه املعايري اجلديدة هي اليت حتكم
قبضتها على الرغبات وتوجه األذواق .
والسلوك االستهالكي الذي تؤطره املوضة ال خيضع ألي منطق
أو معنى أو هدف  ،والنتيجة أنه يتحول إىل غاية يف حد ذاته و»
عندما يتحول االستهالك إىل غاية يتحول إىل عقيدة  ،واليوم
تعيش البشرية مع طاغوت املوضة وآلتها اجلهنمية اإلشهار
مبختلف طرقه ،تعيش حالة من الصنمية وحالة من االستصنام
إزاء االستهالك  ،حتولت املوضة كوسيلة لإلغواء واإلغراء
لالستهالك إىل قيمة مطلقة  ،إىل إله يعبد من دون اهلل  ،وهذا
نوع من الشرك اخلفي ».
ففي عامل اللباس صور غريبة وعجيبة الحنراف الذوق ،ال يسعنا
املقام أن نسردها وحسبك أن تنظر إىل حال الشباب اليوم لتطلع
على حجم هذا االحنراف وهذا السلوك الفارغ من أي بعد قيمي.
إن لباس املرأة ـ على سبيل املثال ـ الذي خيضع يوميا ومومسيا
ملعايري ومواصفات ديدنها الوحيد هو اإلثارة اجلنسية  ،حتى
صرنا نرى من املرأة ـ مع كامل األسف ـ ما مل يكن يراه زوجها
وهي يف خذرها  ،إن يف ذلك شرخ واضح  ،وجرأة بينة على
مقاييس الذوق الرفيع  ،وإنه احنراف ذوقي ميكن أن نعترب

72

عنوانا لالحنرافات الذوقية األخرى  ،وموجهها الفريد حنو املزيد
من الضالل والتيه .
من النكت الشائعة على النساء يف جمال قضية االستهالك
املرضي الذي يدل على فساد الذوق  ،أنهم يقولون  :إن املرأة
تشرتي الشيء يف السوق ألنه ليس أرخص منه واملرأة تغرى دائما
برخص األسعار  ،أو ألنه ليس أغلى منه  ،و املرأة تغرى دائما
باملفاخرة بأغلى األسعار  ،أو ألن مجيع صديقاتها قد اشرتينه
فرتيد هي أن ال يفوتها ذلك  ،أو ألن ال إحداهن قد اشرتينه فرتيد
أن تنفرد بذلك  ،معنى ؛ أي منطق واملنطق املعاكس  ،وهذه
النكتة تبني أن االستهالك منطق الالمنطق ومعنى الالمعنى
وغاية الالغايات .
ويف جمال الفن الذي يعكس مالمح التشكل الثقايف
وجيسد الفكر اإلنساني ،جند الفن احلديث عكس بشكله
ومضمونه ورؤاه كل املعاني اآللية والضوضاء والقلق والذهول
وضياع اإلنسان ...إىل آخر تلك املعاني اليت تشكل الروح العامة
هلذا لعصر ،واجته بثورته اجلاحمة ومفاهيمه اجلديدة إىل
اخلصوصية والفردية املتطرفة اليت قادت الفنان إىل مآل العبث
والعدم والفوضى والفراغ  ،وأدت هذه احلرية إىل تلك العشوائية
واجملانية واخلواء الذي اجتاح اإلنتاج الفين  ،والذي تفرغ معظمه
من كل فكر ومضمون  ،وخال كثري منه من أي قيمة مجالية
وهكذا محل الفن احلديث أزمة اإلنسان احلديث ،وهكذا
أصبح الفن صورة جمسدة من أزمة العصر احلديث .
لقد عرب عدد من النقاد بأقوال الذعة ونعوت قاسية عن صدمتهم
من هذه األعمال الفنية املفجعة ،فهذا لويس فوسيل يقول  « :إنها
وحوش نبشت أظفارها يف الفن » وهذا مارسيل نيوكول يصرح
بأن « هذه اللوحات أشبه بشطحات بربرية ساذجة لطفل يعبث
بعلبة ألوان جاءته هدية يوم عيد ميالده األول »  ،و مل يهذي
كاميل موكلري يف نعته الفـنانني بقوله « لقد قذف هؤالء
الفـنانون اجلمهور بسطل من األلــوان » .
من العبث بالذوقيات أن يقوم الرسام أو النحات باستسهال
مفضوح  ،وجرأة نادرة  ،متجاسرا على القيم األخالقية  ،برسم
املرأة والرجل ،صورا داعرة مفضوحة ،وحيرص أشد احلرص
على إبراز ونقش األعضاء التناسلية  ،وتفاصيل جسد املرأة
ثم يعرض لوحته يف املزاد وتقدر بآالف الدوالرات كل ذلك حتت
مسمى الفن.
إن البشرية لتقف على زاوية االنهيار األخالقي و القيمي بفعل
الضالل الفكري واملنهجي الذي يعرفه اإلنسان املعاصر الذي ال
ينفك التوتر واالرتباك عن سلوكاته وتصرفاته  ،إىل مستوى
أن صارت هذه التصرفات جنونية بكل ما هلذه الكلمة من
معنى  ،واللبيب الذي الزالت فطرته سليمة ال يكاد ينكر هذا
االحنراف واالعوجاج والتيه يف أذواق ورغبات الناس  ،إنه احنراف
يف الذوق اإلنساني املشتـــرك والطبيعي جتـــاوز مسألة

اخلصوصـــــية و الفردانية  ،فساد يدل على أن إنسان اليوم
حترر من كل املقومات واخلصائص و السيمات اليت تتشارك يف
حتديد معاني األذواق .

أسباب وعوامل االحنراف

قبل حماولتنا تصنيف وحتليل بعض عوامل أزمة الذوق اإلنساني
 ،ميكن إرجاعها إىل عامل رئيسي يتجلى يف البعد عن املنهاج
الذي رمسه الوحي اإلهلي  ،وسبق وأن أشرنا إىل أن تغري القيم إمنا
يكون بفعل الضالل الفكري واملنهجي  ،قد يكون الذي يؤطر
ذلك خلفيات و عقائد وفلسفات ومذاهب منحرفة  ،وقد يكون
باعث ذلك كله ؛ هوى النفس  ،و هوس الشوق الذي مل يرتك
املرتفني املهووسني ينعمون بكنز القناعة الذي ال يفنى  ،ورحيق
تخَّ َ َ لهَ َ ُ َ ُ َ َ َّ ُ للهَّ
السعادة الذي ال يبلى  « ،أ َف َرأ ْي َت َم ِن ا ذ ِإ ه ه َواه وأضله ا
َ َ
َ َ ًُ
َع َلى ِع ْلم َو َخ َت َم َع َلى سمَ ْ ِع ِه َو َق ْلب ِه َو َج َع َل َع َلى َب َصر ِه ِغش َ
اوة
ِ
ِ
ٍ
ض َعن ِذ ْ
يه ِمن َب ْع ِد اللهَّ ِ أ َفلاَ َت َذ َّ
ك ُر َ
ون َ ،و َم ْن أ ْع َر َ
ك ِري
َف َمن َي ْه ِد
ِ
َ
َ
ً
َفإ َّن َل ُه َمع َ
نكا َونحَ ْ ُش ُر ُه َي ْو َم ْال ِق َي َ
ام ِة أ ْع َمى ».
يش ًة َض
ِ
ِ
َ
لقد رسم الوحي اإلهلي معامل الرشد اإلنساني  ،حيث حدد معايري
وضوابط حترتم املفاهيم الكونية للجمال واخلري الذي بها
يهنئ اإلنسان ،وبذلك استقامت األشواق ومل تضطرب األذواق
يوم كان الوحي هو املوجه للرغبات والضابط للحاجات ،فسما
باألرواح إىل عامل السعادة اليت عجزت الفلسفات املادية أن تسافر
بها إليها  ،وملا حادت البشرية اليوم عن هذه املعايري الرشيدة
واملرشدة ـ اليت سبق وأن اشرنا إليها ـ عاشت الفوضى والتيه
وألدل على هذا التيه يف األذواق املصحوب باجلشع املقيت سلوك
الفرد االستهالكي اليوم الذي أفرغ اإلنسان من كل شيء
قيمي  ،إىل أن صار هذا األخري حيوانا اقتصاديا بامتياز لسان
حاله يقول  « :إنين أريد كل شيء لنفسي ،وإنين أجد املتعة يف
االقتناء وليس يف املشاركة  ،كما يعـين أنين جيب أكون
جشعا  ،ألنه إذا كان هديف هو التملك  ،فإنين أكون أكرب
بقدر ما تزيد ملكييت  ،وجيب أن أشعر بأنين خصم لآلخرين
مجيعا ،لزبنائي الذين أريد أن أخدعهم  ،وملنافسي الذين أريد أن
أقضي عليهم ،وعمالي الذين أريد أن أستغلهم ،وإنين ال ميكن
أن أشبع  ،ألنه ال حد لرغباتي  ،وإنين البد من أن أحسد من ميلك
أكثر مما أملك ،وأخاف ممن ميلك أقل » .
وإذا شئنا تصنيف بعض عوامل االحنراف والتيه يف األذواق
ميكن استعراض العناصر التالية:
وسائل اإلعالم املضللة  :تسعى وسائل اإلعالم اليوم مبا متلكه
من ترسانة معرفية وتقنية يف توجيه وتضليل الرأي العام
ويرتقي هذا التضليل رويدا رويدا ليطال مسألة الذوق اإلنساني
اليت كانت باألمس القريب من األمور اليت تدخل يف الدائرة
احلمراء اليت ال ميكن اخرتاق صرحها ملا حتمله من االستقاللية
و الفردانية اليت يتمتع بها كل شخص ،لكن اليوم استطاعت

هذه الوسائل مبا أتيته من سحر يف جلب العقول  ،أن تنبش فوق
هذا الصرح وترن على وتر الذوق اإلنساني  ،وال جنانب الصواب
إذا قلنا أن جل الدعايات اإلعالمية  ،أول ما تستفز ،هو هاجس
الرغبة عند اإلنسان اليت صارت ال تقيدها قيود  ،بغض الطرف
عن مدى جدية املنتوج  ،أو توافقه باألحرى مع املعايري األخالقية
والوظيفية واجلمالية حتى  ،وهذا ما انتهى إليه عدد من النقاد
الغربيني الذين انتبهوا إىل خطورة اإلعالم يف توجيه الرأي العام .
طغيان املاديات  :يشهد العامل اليوم موجة غري مسبوقة من
طغيان املاديات  ،وصارت املادة هي املعيار الوحيد واحملتكم
الفريد يف تثمني األشياء وإعطائها قيمتها ،و إن يف طغيان
املاديات الذي ولد حالة من الرتف الفاحش الذي حاد باإلنسان عن
نهج االعتدال والتوازن يف السلوك االستهالكي ،أقوى العوامل
اليت ساهمت يف احنراف الذوق اإلنساني  ،إن « الرتف عنوان
على الكفر بنعم اهلل تعاىل ،ألن املرتف ينغمس يف شهواته
وملذاته  ،وينسى حق اهلل تعاىل يف ماله فال يشكره  ،وقد
جعل اهلل من سننه الكونية أن الرتف إذا فشا يف قوم ومتكن
منهم كانت عاقبــــــتهم التدمـــري و اخلراب وسوء املنقلب »
فكيف لشخص استحكمته املادة حتى أعمت بصريته ،و
سحق الضالل ضياء فطرته ،وأخذت بلبه شهوات الدنيا الفانية
أن يستقيم سوقه أو يسمو ذوقه  ،وترتقي روحه إىل مقام الصفاء
والنقاء الذي يرتكه الزهد يف الدنيا والقناعة مبا وجد منها ؟
إن عامل اليوم « حباجة إىل ثقافة روحية ،هذا العامل املادي الذي
كان حتت تأثري اعتقاد جازم بأنه بتقدمه املادي املطرد قد بلغ
مرتبة الكمال ،ولكن أحداث الثالثني عاما األخرية قد بدلت
هذا االعتقاد .فالرقي املادي الذي وصلنا إليه يف هذا القرن مل
يؤت ثـمرته الفعلية من إسعاد الناس بل على العكس جلب
التعاسة واخلراب » .
وارتباطا بطغيان املادة وأثرها يف احنراف الذوق اإلنساني ،ثـمة
وجود عامل آخر من إفرازات ونتائج األول وهو :
كثرة املغريات  :يشهد العامل اليوم شططا غري مسبوق يف
اإلنتاج والتسويق  ،حيث جتاوز حجم العرض مسألة الطلب
وأضيفت عوامل مثرية زينت املنتجات  ،وجلبت األنظار إليها
رغــم االكتـــــفاء وضــــعف احلاجة َ « ،و َز َّي َن لهَ ُ ُم َّ
الش ْي َط ُ
ان
السبيل َف ُه ْم لاَ َي ْه َت ُد َ
لهَ ُ َ َّ
ون «  .إن مشروبا يسبب
َأ ْع َما ْم ف َصد ُه ْم َع ِن َّ ِ ِ
الغازات  ،ويزيد البطنة  ،ويضر باألمعاء ،يعرض يف قالب جيعل
الشخص يشعر بالظمأ فينقاد إليه طواعية  ،ويكون اإلنسان
مصابا بالتخمة فيشاهد منتوجا فيأخذه اجلوع الشديد  ...إنه
منطق الرغبات الكاذبة والزائفة اليت يريد أباطرتها أن جيعلوا
من اإلنسان حيوانا مسعورا كلما شاهد منتوجا سال ريقه
وطاش عقله .
ضعف الرتبية األسرية :إن األسرة هي املدرسة األوىل اليت يتلقى
فيها األبناء القيم و يتشربوها من خالهلا ،ولقد أوىل اإلسالم
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عناية فائقة باألسرة ً
بدءا مبعايري اختيار الزوج الصاحل والزوجة
الصاحلة  ،ومرورا حبقوق الزوجني وحقوق األطفال  ،ولعل أبرز
هذه احلقوق حق الطفل يف الرتبية احلسنة و التوجيه الرشيد
لكن اليوم بدأ دور األسرة يرتاجع  ،وختلى األبوان عن مسؤوليتهم
اجلسيمة يف توجيه األبناء  ،فكان ذلك من أهم عوامل احنراف
سلوكاتهم اليت استلهمت من وسائل اإلعالم قيم االحنالل
واجملون  ،واجلشع  ...وغريها من مالمح تيه اإلنسان املعاصر.
املؤسسات الرتبوية  :تتحمل املؤسسات الرتبوية مسؤولية
عظمى يف هذا االحنراف الذي صار مسة مألوفة يعرفها العامل
احلديث  ،وإذا سبق وأشرنا بأن الذوق قيمة بدونها ال يستقيم
صرح املنظومة القيمية  ،فإن املؤسسات الرتبوية هي احلارسة
األوىل هلذه القيم  ،وعندما تغيب القيم املوجهة للفعل الرتبوي
تفقد العملية الرتبوية بريقها  ،وتتعطل حيويتها  ،وعوض أن
تنتج ناشئة  ،رشيدة  ،ملتزمة  ،قادرة على العطاء االجـــتماعي
و التأثـــري احلضـــاري و التارخيي هلذه األمة  ،تفرخ جليل َّ
مدجن
ثقافيا  ،وفارغ روحيا  ،و منفصم حضاريا  ،تستحوذ عليه امليوعة
وتأخذ بتالبيبه إفرازات عوملة القيم وخطابها الذي ال ينفك
يتمحور حول ثنائية اجلنس والعنف  ،فيتأثر بها ويتخذها خيارا
حضاريا ملواكبة العصر و احلياة  ،فال يقوى بعد ذلك بسبب
ضعف التحصني الثقايف أن ينفك من براثني هذه اإلفرازات اليت
رمبا قد تؤدي به يف آخر املطاف إىل انتحار حضاري.

على سبيل االرتقاء بالذوق اإلنساني

بناء على ما سبق وعرض من بعض مظاهر تيه األذواق ،اليت
أهوت باإلنسان إىل مستنقع الشهوات املوجهة من طرف الرغبات
الزائفة ،خنلص إىل كون هذه القضية لتعترب مشكلة

إنسانية مشرتكة  ،ألنها ترتبط ببعد من أثقل األبعاد اليت
تشكل الوجود اإلنساني  ،أال وهو البعد القيمي ـ األخالقي
الذي يعطي لإلنسان معنى  ،كما أن إفراغ اإلنسان من القيم
ال يبقي له معنى  .إنها معضلة أخالقية تتطلب انتباهة سريعة
ويقظة قوية  ،من أجل إعادة االعتبار إىل إنسانية اإلنسان اليت
عبث بها املاديون واإلباحيون  ،الذين بأراجيفهم املتهافتة جعلوا
اإلنسان مفعوال به وليس فاعال رشيدا  ،وهم يظنون أنهم على
سبيل الرشد سالكون  ،وباألذواق اإلنسانية مرتفعون .
إن إنسان اليوم هو يف أمس احلاجة من أي وقت مضى إىل هاتف
الفطرة  ،وخطاب العقل  ،ومفتاح البصرية الذي خيلخل كيانه
من جديد ،وجيعله ينتفض ويستفيق من سباته العميق الذي
أرقده ردحا من الزمان  ،حتى انطفأت جذوة إميانه  ،فصار يرى
الدنيا وزينتها أكرب همه ومبلغ علمه  ،حيتاج إىل من يعيد
صياغة تصرفاته من جديد ،إىل التوجيه الصحيح والسليم الذي
به تستقيم أذواقه وحاجاته ورغباته  ،عساه ينتشل من براثني
التيه الذي تعرفه البشرية.
إن خطاب الوحي الذي احتضنه كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله
صلى اهلل عليه وسلم ليعترب املصدر العذب  ،واملورد الصايف و
املرجع األمسى يف اقرتاح الوصفات العالجية اليت بها ترتقي
األذاوق  ،وحتى لو ترك اإلنسان لوحده فبتأمل عميق يف كتاب
اهلل املنظور ـ الوجود الكوني  ،كاف بأن يعيد اإلنسان إىل
رشده وتؤدته  ،وحنسب أن حماولتنا يف حتديد بعض املعايري اليت
بها تنضبط األذواق  ،من مراعاة للمعايري اجلمالية واألخالقية
والرمزية  ،والوظيفية  ...ومن توافق مع الفطرة والعقل  ...و
غريها من املفاهيم الشرعية والكونية  ،كافية يف حتديد
معامل االرتقاء من جديد .

دعوة إىل تصحيح املسار  ،من أجل والدة إنسانية جديدة  ،تقوم على أنقاض
االحنرافات الذوقية املعاصرة  ،فإذا عجزت التجربة الغربية على إعادة صياغة
اإلنسان  ،وتقويم تصرفاته اليت بلغت بطيشها مقاما العدمية اليت حكم بها على
اإلنسان  ،حتى أعلن عقالء الغرب من فالسفتها ومفكريها ومنظريها،على موت
اإلنسان بعد إعالنهم عن موت اإلله  ،فإن التجربة اإلسالمية  ،تنضح باألمل  ،وتعتربه عنوانا
الرتفاع اإلنسان من جديد  ،ال تسلمه لليأس  ،وال ختضعه للفشل ،فثمة سبل كفيلة إلعــــادة
االرتقاء بالذوق اإلنساني الذي ارتضـــــته رســــــالة اإلســــــــالم ،يقول ربــنا سبــحانه ُ  :ق ْل
ً
ُ َ
نفسه ْم لاَ َت ْق َن ُطوا من َّرحمْ َ ة اللهَّ إ َّن اللهَّ َي ْغف ُر ُّ
َاد َي َّال ِذ َ
الذ ُن َ
يعا ِإ َّن ُه ُه َو
َ ِ
ِ
ين َأ ْس َرفوا َعلى َأ ُ ِ
َيا ِعب ِ
ِ
وب جمَ ِ
ِ ِِ
ْ
الر ِح ُ
ال َغ ُفو ُر َّ
يم 
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اإلس�لام ال يريد لإلنس��ان أن يسرتس��ل يف عواطفه العائلية ويس��تغرق يف مش��اعره األسرية
ويغفل عن ّ
أن أقرب القريبني له قد يكونون أعدا ًء له ،كما كانت زوجة نوح وابنها ّ
عدوين
لنوح (عليه الس�لام ) يف رسالته ،فاإلستسالم العاطفي ّ
ّ
للزوجية قد ُيسبِّب لإلنسان
للنس��ب أو
عنفي��ة ،مّ
الس��يما ّ
ّ
ّ
وإنا فكرية أو
وأن الع��داوة هنا قد ال تكون
مش��اكل هو يف غنى عنها،
ّ
ملخلوق يف معصية اخلالق
مواقفية ،فقد مينعان الرجل من عمل صاحل ،إذ ال طاعة
ٍ

دليل العالقات اإلجتماعية يف القرآن
 ّأو ًال :دليل األسرة:ُ
 -1تكوين األسرة:
(و ُه َو َّال ِذي َخ َل َق ِم َن المَْاء َب َش ًرا َف َج َع َل ُه َن َسبًا َوص ْه ًرا َو َ
ك َ
قال تعاىلَ :
ان
ِ
ِ
َر ُّب َك َق ِد ً
يرا) (الفرقان.)54 /
التطبيق احلياتي :خلق اهلل تعاىل من التقاء نطفة الرجل وبويضة
ً
إنس��انا ،وجعل من ه��ذا اإلنس��ان صنفني :الذك��ر واألنثى
امل��رأة
وجعل الذكر ً
سببا لـ (النسب) ،وهو القرابة اليت تكون بني الناس
مع بعض.
ً
س��ببا لـ(املُصاهرة) ،وهي اإلرتباط الذي ُيقام بني
وجعل من األنثى
طائفت�ين عن هذا الطري��ق ،مثل إرتباط اإلنس��ان بأقرب��اء زوجته
فهناك (نسب) ،وهناك (سبب).
 -2الزواج:
(ه َو َّالذي َخ َل َ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
ُ
ْ
اح َد ٍة َو َج َع َل ِم ْن َها َز ْو َج َها
و
��س
ف
ن
ن
م
م
ك
ق
تعاىل:
ق��ال
ٍ ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ْ
ُ
ْ
َ
ً
َ
َ
َ
َ
ْ
حمَ
َ
حمَ
ِل َي ْس��كن ِإل ْيها فل َّما تغش��اها لت ال خ ِفيف��ا ف َم َّرت ِب ِه فل َّما
ً َ َ ُ َ َّ َ َّ
َ ْ َ ََ
اكر َ
للهَّ َ
ََْ ْ َ
ين)
َأثقلت د َع َوا ا َ ر َّب ُه َما ل ِئن آت ْيتنا َصالحِ ا لنكونن ِمن الش ِ ِ
(األعراف.)189 /
التطبيق احلياتي :غاية الزواج الس��كن النفسي ،وإجناب ِّ
الذرية
الصاحلة ،ولذلك اش�ترط اإلس�لام إختي��ار امل��رأة الصاحلة لضمان
ِّ
الذرية الصاحلة.
يثات َو َّ
��ات ل ْل َخبيث َ
��ون ل ْل َخب َ
ني َوالخْ َ بيثُ
قال تعاىل( :الخْ َ ب َ
الط ّيبَاتُ
يث ُ
َ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
الط ّي ِب َ َّ
َ َ َّ
َّ
ّ
اجلزمية
َات( )...النور ،)26 /ال على حنو
ُ��ون ِللط ِّيب ِ
ِللط ِّي ِبني و ِ
بل على حنو اإلختيار والتناسب.
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موقع التصوف االسالمي

ك ُح إال َزا ِن َي ًة أ ْو ُم ْش��ر َ
ك ًة َو َّ
وقال س��بحانهَّ :
الزا ِن َي ُة ال
(الزا ِني ال َي ْن ِ
ِ
َ
ٌ
َ
َ
َ
َ
لمُْ
ْ
ان أ ْو ُمش ِرك َو ُح ِّر َم ذ ِلك َعلى ا ْؤ ِم ِنني) (النور.)3 /
ك ُح َها إال َز
َي ْن ِ
ِ ٍَ
ّ
وألن اإلس�لام يريد لبناء بيت الزوجية أن يدوم ويس��تمر ،مل يرتك
ّ
التحكم الذوقي بني الزوج وزوجت��ه ،بل ّ
تدخلت يد
العالق��ة ره��ن
(امل��ودة) و(الرمحة) لئالّ
ّ
اللط��ف اإلهل��ي لتضي��ف إىل البناء لبن��ات
عز ّ
ينه��ار البناء أمام ّأول عاصفة ،فق��ال ّ
وجلَ :
��ه أ ْن َخ َل َق
(و ِم ْن َآيا ِت ِ
َ
ك ْم َم َو َّدةً
ك ُنوا إ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْي َن ُ
اجا ِل َت ْس ُ
ك ْم ِم ْن أ ْن ُف ِس ُ
َل ُ
��ك ْم أ ْز َو ً
ِ
َ
َ
َ
ات ِل َق ْوم َي َت َف َّ
ك ُر َ
َو َرحمْ َ ًة ِإ َّن َذ ِلك َ
ون) (الروم.)21 /
آلي ٍ
ٍ
فيِ
ّأم��ا تنظي��م هذه العالق��ة اإلنس��انية وحتديد حق��وق الزوجة على
الزوجُ ،
فت ِّ
بينها اآليات التالية:
ُ
َ
َّ
ُّ
َ
َ
ُ
ْ
ّ
ُ
(ي��ا أ ُّي َه��ا ال ِذ َ
َ
ي��ن َآمن��وا ال يحَ ل لك ْ
��م أن ت ِرث��وا ال ِن َس��ا َء ك ْر ًها َوال
ِ َ ُ ُ َّ َ
َ َُ
ُ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َّ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
ْ
احش ٍة مب َِّين ٍة
تعضلوهن ِلتذهبُوا ِببَع
ض ما آت ْيتموهن ِإال َأن ي ْأ ِتني ِبف ِ
وه لمَْ
وه َّن َف َع َس��ى أ ْن َت ْ
وف َفإ ِْن َ
ك ِر ْه ُت ُم ُ
��ر ُ
اش ُ
ك َر ُهوا َش ْي ًئا
للهَّ َّن ِبا ْع ُر ِ
َو َع ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
تمُ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ً
ً
يرْ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
يه خ ا ك ِثريا * و ِإن أرد ْ
اس ِت ْبدال زو ٍج َمكان زو ٍج
َويجَ ْ َعل ا ُ ِف ِ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ً
َ
ً
ُ
ُ
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
َو َآت ْي ُت ْم ِإ ْح َد ُاه َّن ِقنطا ًرا فال تأخذوا ِمنه شْ��يئا أتأخذونه ُب ْهتانا َو ِإثـ ً
ْما
َ َ ُ ُ َ ُ َْ َ ْ ْ َ َ ُ َ ُ ْ
ينا * َو َ
ُمب ً
ض َوأ َخ ْذ َن
ك ْم ِإلىَ َب ْع
ك ْي��ف تأخذونه وقد أفضى ب ْعض
ٍ َ
َ
ِْ ُ ْ َ ً َ ْ
ً
ِمنكم ِميثاقا غ ِليظا) (النساء.)21-19 /
التطبيق احلياتي :إذا كانت ّ
(املودة) و(الرمحة) هي الوجه الروحي
للعالق��ة الزوجي��ة ،فاإللتزام��ات املالي��ة ،ه��ي اجلانب امل��ادي منها،
ً
س��ببا حلرمانها م��ن ِّ
حقها املش��روع ،وال
ف�لا يكون ضعف امل��رأة
البد م��ن أن تعيش أمناً
م�بر ًرا إلضطهادها يف م��ا فرضه اهلل هلا ،أي ّ
ِّ
ً
ً
إجتماعيا وإقتصاديا من خالل إرتباطها بشريك حياتها.

(ك ْر ً
تعضلوه��ن) و(أ َخ ْ
��م م َ
��ذ َن ِم ْن ُ
إن كلم��ات َ
ّ
ّ
يث ًاقا
ه��ا) و(ال
ك ْ ِ
ّ َ
ً
(وعاش��روهن باملع��روف) مب��ا يعني��ه
َغ ِليظ��ا) خيتصره��ا ق��ول
ِ
ّ
ّ
وش��خصيتها املس��تقلة
املعروف من إحرتام مش��اعر املرأة وعواطفها
وتفكريها وإرادتها.
ّ
ّ
إن م��ا حف��ظ للحي��اة الزوجي��ة كيانه��ا ه��و( :امل��ودة) و(الرمحة)
و(املعاش��رة باملع��روف) ،مل��ا هل��ذه القيم
اإلنس��انية م��ن ق��درة عل��ى إجي��اد
التفاعل اإلجتماعي بني الزوجنيً :
ً
حبا
هن��اك تالزم ب�ين العمل يف س��بيل اهلل واملدد اإلهلي عناي��ة ورعاية،
ً
ً
ً
وإنس��جاماَ ..( :ولهَ ُ َّن
وتعاونا
وتفاهم��ا،
ً
ً
ً
م ْث ُل َّالذي َع َل ْيه َّ لمَْ
ولطفا وتأييدا ،وتسديدا ومباركة ،وإبقاء األثر يف األرض ،تنتفع به
وف( )...البقرة/
��ن ِبا ْع ُر ِ
ِ
ِ
ِ
سن ّ
األجيال ،فيدخل يف رصيد الذي ّ
.)228
سنة حسنة ،أو ترك صدقة جارية
ومن هنا فقد ّ
خلص ِّ
املش��رع اإلس�لامي
بن��اء العالق��ة الزوجية على (اإلمس��اك
مبع��روف) أو إنهائه��ا عل��ى (التس��ريح
بإحس��ان) ،فكم��ا كان��ت البداي��ة
طيب��ةّ ،
ِّ
البد أن تك��ون النهاية رفيق��ة ،وهذا هو البُعد اإلنس��اني
 -3حال��ة العقم اليت تك��ون لدى الزوجة يف الوقت الذي يش��عر فيه
ُ
ٌ
ّ
للحياة الزوجية اليت ما بين يف اإلسالم بناء مثلها.
األب��وة ،وال يريد اإلنفصال ع��ن زوجته لوجود
الرج��ل باحلاجة إىل
أ) القوامة:
اإلنسجام بينهما.
َ َ َّ َ للهَّ
َ
َ
ُ
َ
َ
ّ
َ
ّ
ّ
ُ
َ
َ
َ
ْ
قال تعاىلِّ :
اء بمِ ا فضل ا ب ْعضهم على
ّأم��ا ملاذا التع��دد للرجل دون املرأة؛ ف�لأن املرأة ل��و كان هلا زوجان
(الر َجال ق َّوا ُمون على ال ِن َس ِ
ُ
ع��رف الولد ملَ ْ
َ
أو أكث��ر من ذل��ك ،مل ُي َ
ض َوبمِ َ ا أ ْن َف ُقوا ِم ْن أ ْم َوالهِ ِ ْم( )...النساء.)34 /
��ن هو ،إذهم مش�تركون يف
ب ْع ٍ
َ
َ
التطبيق احلياتي :القوام��ة :القيام بأمر الغري يف ما حتتاجه احلياة
نكاحها ،ويف ذلك فساد اإلنسان واملواريث واملعارف.
ّ
إن تأريخ الرجل واملرأة هو تأريخ ّ
ّ
الزوجية من شؤون اإلدارة والرعاية.
اجلنس��ية سواء
تعدد يف العالقات
ّ
ّ
إن ترجي��ح بع��ض خصائص الزوج�ين على خصائ��ص اآلخر ليس
يف العالقات الش��رعية أو غري الش��رعية ،أ ّما تع��دد األزواج للمرأة
ً
ً
ّ
مّ
ّ
ميال��ة إىل العالقة ِّ
ّ
فه��و حالة ش��اذة تأرخييا .واملرأة بطبعها ّ
األفضلية ،وإنا هو إعداد كل زوج ليقوم
ميزة أو متايزا مبعن��ى
املوحدة
ُ
بالدور املُ ّ
ِّ
عد لهِّ ،
فزود خبصائص تناس��ب ه��ذا الدور ليس إال ،ولذك
ال العالقات املتعددة.
ّ
فالقوامة ال تعين ِّ
ّ
ش��خصية املرأة
(الس��يادة) و(الس��يطرة) وال إلغاء
 -4التش��ريع تشريع رخصة ال تشريع إلزام ،فكل رجل وما مسحت
ً
ً
ّ
تابعا ذليال.
وال إعتبارها
له ظروفه ،وكل رجل وما التزم بشرط أو قيد العدالة يف اإلنفاق.
ّ
إن عل��ى ال��زوج أن يكف��ل لزوجت��ه ّ
النفق��ة يف املعروف حبس��ب
 العالقات غري الشرعية:�ين َغ�ْي�رَْ ُم َس��افح َ
ق��ال تع��اىل ..( :محُ ْ صن َ
إمكاناته وحبس��ب ما تقتضيه حاجاتها ،وما عدا ّ
��ذي أ ْخ َ
احلق اجلنس��ي
ان)...
ني َوال ُم َّتخ
ِِ
ِ ِ
��د ٍ
ِ ِ َ
ٍّ
فل��كل ِّ
حريته يف أعماله وإهتمامات��ه ومواهبه ،وليس للرجل أن
(املائدة.)5 /
ّ
َ
ّ
َ
ْ
ّ
َّ
َ
َ
َ
يرْ
َ
يف��رض عل��ى زوجته القيام ب��إدارة البيت الزوجي إال ضمن ش��رط
ان)...
ات غ ُم َس��ا ِف َح ٍ
وق��ال عزوجل ..( :محُ ْ َصن ٍ
ات وال ُمت ِخ��ذ ِ
ات َأخد ٍ
بينهما ،بل حتى حضانة األوالد ورعايتهم هي من مس��ؤولية الزوج
(النساء.)25 /
ال الزوج��ة ،وهلا احل��ق يف أن تطلب ً
ً
إحرتاما لعملها
أجرا على ذل��ك
التطبي��ق احليات��ي :القن��اة الش��رعية للعالقة بني اجلنس�ين هي
ّ
العالق��ة الزوجي��ة احمللل��ة ال�تي ترتكز عل��ى ّ
وقيمتها اإلنسانية.
العف��ة يف اإلقرتان،
تخِّ
من ذل��ك نفهم ّ
ِّ
متحركة على
أن العالق��ة الزوجية عالقة روحي��ة
زان بزانية) وال إ اذ (األخ��دان) أو ما ُيعرف برفيق
فال زن��ا (عالقة ٍ
ُ
لهَ
َ
ْ
ُ
َاس َّن) (البقرةّ .)187 /
أساس إنسانيُ :
َاس لكم وأن ُتم ِلب ٌ
(ه َّن ِلب ٌ
وأن
الف��راش ،أو الصديق الذكر بالنس��بة لألنث��ى ،والصديقة األنثى
َ
جنسيا ،بعيداً
ً
الرجل واملرأة س��واء يف التقويم من حيث املس��ؤولية وتوزيع األدوار،
بالنسبة للذكر ،حيث يس��تمتع بعضهما ببعض
ِّ
ّ
أ ّم��ا إمتياز الرجل يف قوله تعاىلِّ :
ِّ
ِّ
(وللرج��ال َع َل ْي ِه َّن َد َر َجة) (البقرة/
عن اإلرتباط الزوجي ،مما يعرفه البعض بـ(الزنا السري).
ً
ّ
ّ
ّ
 ،)228فهي القوامة اليت ُش ِّرعت لتكون تنظيما لقانون األسرة.
إن تش��ريع التعدد – الذي س��بقت اإلش��ارة إليه – ه��و احلل األمثل
ملش��كليت ِّ
التعدد ّ
ّ
الزنا والعالقات غري الش��رعية ،بل واملش��كلة ّ
(تعدد الزوجات):
ب)
املثلية
ً
ْ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ّ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
ك ُحوا َما ط َ
ق��ال تعاىل( :و ِإن ِخفت ْم أال تق ِس��طوا ال َيت َ
اب
اجلنس��ية أيض��ا ،إال بالنس��بة مل��ن ه��و مول��ع بالش��ذوذ اجلنس��ي
امى فان ِ
َ فيِ
ك ْم م َن ال ّن َساء َم ْث َنى ََو ُث َ
َل ُ
وإرتكاب املعاصي ،فهو ّ
اح َد ًة أ ْو
اع َف ِإ ْن ِخ ْف ُت ْم أال َت ْع ِد ُلوا َف َو
الث َو ُر َب
ممن يف قلبه مرض.
ِ
ِ ِ ِ
َ
َ
ك ْم َذل َك أ ْد َنى أال َت ُع ُ
ك ْت أيمْ َ ُان ُ
َما َم َل َ
ولوا) .
ت) العزوبة:
ِ
َ
َ
َ
َّ
ْ
ّ
ون ِن َ
ين ال يجَ ُد َ
(ول َي ْس َ
��ت ْع ِف ِف ال ِذ َ
ق��ال تعاىلَ :
ك ً
التطبيق احلياتي :كل حكم ش��رعي ُي ّ
اح��ا َح َّتى ُي ْغ ِن َي ُه ُم
قيم على أساس املصاحل
ِ
للهَّ
َ
ْ
ْ
ا ِمن فض ِل ِه( )...النور.)33 /
واملفاس��د ،واملض��ا ّر واملناف��ع ،ف��إذا غلب��ت املصلح��ة واملنفعة دخل
ُ
ً
احلكم يف دائرة ِّ
تمُ
ِّ
التطبيق احلياتي :الذين يعيش��ون ظروف��ا صعبة ال كنهم من
احلل ّية ،فاألسباب املوجبة لتشريع تعدد الزوجات
ّ
ّ
ّ
نفس��ية
بالعفة حت��ى انفراج األزمةّ ،إنها معاناة
ال��زواج ،مطالبون
حياتية ،هي:
– كحالة إستثنائية – منطلقة من تقدير حلاجات
ً
ِّ
 -1تثبت اإلحصائيات ّ
يحُ
شاقة حتتاج إىل ممارسة نوع من الصوم والصرب الذي قق
بأن عدد النس��اء يفوق ع��دد الرجال طبيعيا
ً
ّ
قس��ما م��ن النس��اء ال ميل��ك ف��رص ال��زواج يف حاالت
مم��ا جيع��ل
الوحدة.
ّ
 -2احلروب تفين الرجال بأعداد كبرية أكثر مما تفنيه من النساء
والتعدد ً
ً
ّ
ّ
حال
س��ببا من أسباب مشكلة الوحدة،
مما جيعل احلرب
من حلوهلا.
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التطبيق احلياتي :عندما يضيق الزوجان ً
ذرعا ببعضهما ،وتفشل
الغن��ى الروحي واملناعة النفس��ية ضد اإلحنراف اجلنس��ي الذي قد
ً
ً
ّ
ُيروي الش��هوة ُ
ط��رق اإلصالح بينهما ،لكون املنفذ الوحيد للخروج من األزمة هو
نقصا يف
ضعفا أو
لكنه ُيس��بِّب
ويشبع الغريزة،
َ ْ َ َّ للهَّ
ً
َ
ُ
ْ
ْ
ُ
ْ
مخَ
ّ
ُ
ُ
ْ
َ
ْ
يجَ
َ
الط�لاق ،فهو ح��ل أيضا ،ولكنه يأتي يف تسلس��ل احللول آخرها
املناع��ة ..( :و َم��ن يت��ق ا
َعل له َر ًج��ا * وي ْرزقه ِم��ن َح ْيث ال
ِ َ
أي بعد أن ُتس��تنفد مجيع الوسائل ،وهذا يعين ّ
أن تفاقم املشاكل
يحَ ْ َت ِس ُب( )...الطالق.)3-2 /
ّ
اس��تطاع ُ
َ
وتعقده��ا قد وصل ّ
ج��اء يف احلدي��ث ع��ن الن�بي (ص)َ :
حد ًا ال جم��ال لتفادي اخلطورة في��ه إال باملخرج
منك��م الباءة
«م��ن
ّ
فليتزوجَ ،
ّ
الكي.
األخري وهو الطالق ،على طريقة آخر الدواء
ومن مل جيد فالصوم له وجاء» ،أي حرز وحصن ووقاية.
ً
ّ
ّ
ّ
إن موانع اإلس��تمرار مبش��روع ال��زواج كثرية ،وغالب��ا ما يكون
وينبغ��ي التنبي��ه إىل أن الص�بر على اجلوع أش��د م��ن الصرب على
ً
ّ
س��ببا يف العالقة مرحلة قط��ع العالقة ،وقد يس��يء أحد
الطرف��ان
لكنه
ممارس��ة اجلن��س ،فاجلن��س وإن كان كاجلوع غري��زة،
ً
ّ
الطرف�ين لعالقته باآلخر فال جيد هذا ب��دا إال فصم العالقة ،ولذلك
ينفعل باخليال وباإلثارة الذهنية أكثر.
ً
ج) ّ
قيل :ال تكفي (الكفاءة الش��رعية) يف الزواج ،بل ّ
أيضا من
البد
النشوز:
َ
ُ
ّ
َ
ُ
َ
تخَ
ُ
ُ
َ
َّ
َّ
َّ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
ُ
ُُ
توف��ر (الكفاءة الفرعية) ،أي التماثل والتش��ابه يف األمور األخرى
قال تع��اىل ...( :والال ِتي افون نش
��وزهن َف ِعُظوه َن واهجروهن فيِ
وه َّن َف��إ ْن أ َط ْع َن ُ
المَْ َضاج��ع َو ْ
ك ْم َف�لا ت ْبغوا َعل ْيه َّ
اض ِر ُب ُ
َ
بني الطرفني.
��بيال)...
س
ن
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
ع��دة الطالق ،فلحف��ظ النس��لِّ ،
أ ّم��ا ّ
واتضاح وضع امل��رأة من حيث
(النساء.)34 /
احلمل وعدم��ه ،وتوفري فرصة ِّ
جيدة للرجوع ع��ن الطالق والعودة
التطبي��ق احلياتي :النش��وز :العصي��ان ،واإلس��تكبار ،واإلرتفاع
ّ
الزوج ،وقيل :هو بغضها لزوجها ّ
على ّ
إىل احلي��اة األوىل ،ولك��ي تندم��ل اجلروح النفس��ية ال�تي خلفها
وترفعها عن طاعته.
ّ
ّ
ُ
الط�لاق ،وحتى تكون ل��دى املطلق أو املطلقة
ّ
التسرع يف اإلقدام
فرصة مراجعة األخطاء وعدم
التس��رع سبباً
ّ
زواج آخر ،كما قد يكون
على ٍ
ّ
تتح��د عالقت��ك باآلخرين ّ
مم��ن ال يدينون بدين��ك من خالل
يف فس��خ ال��زواج ّ
األول ،ولذل��ك كان عليها أن
تنظ��ر ثالث��ة ق��روء (حيضت��ان) حتى جي��وز هلا
املصلح��ة اإلس�لامية ُ
العلي��ا ،ف��اهلل تع��اىل يري��د للقاع��دة
ً
الزواج.
اإلنسانية أن تفتح اجملال واسعا للعالقات اإلجيابية
لعدة ّ
وبالنسبة ّ
املتوفى عنها زوجها فأربعة أشهر
ً
ِّ
وإحرتاما
املتقدمة
وعشرة ّأيام ،لبعض األسباب
لفرتة العشرة الزوجية.
��م َو َي َ
��و َن ِم ْن ُ
��ذ ُر َ
(و َّال ِذ َ
ق��ال تع��اىلَ :
ك ْ
ين ُي َت َو َّف ْ
ون أ ْز َو ً
ِّ
ّ
اج��ا َيترَ َ َّب ْص َن
املتمردة على زوجها يف حقوقه
عالجية ملشكلة املرأة
هذه وصفة
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
اح َعل ْي ُ
ُ
َّ
��را فإذا َبل ْغ َن أ َجل ُه َّن فال ُج َن َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
كمْ
ّ
َ
ً
��هن أربعة أشهر وع
الشرعية الالزمة عليها مبا نص عليه عقد الزواج.
ِب َأنف ِس ِ
ش ِ
فيجب اإلس��تفادة من ّ
يما َف َع ْل َن َ أ ْن َُفس ٍ��ه َّن بالمَْ
وف َواللهَّ ََا َت ْع َم ُل َ
ون َخب ٌ
ْ
َ
ُ
ري) (البقرة/
ر
ع
ف
وتنبيه
الثقافية،
الطرق النفس��ية والتوعية
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ بمِ
ِ ِ
فيِ َ
ً
ً
ّ
.)234
وعاطفي��ا ،واللجوء إىل املوعظة قبل كل ش��يء يف
عقلي��ا
املرأة
 -3األوالد والبنات:
تذكري املرأة وإرشادها إىل املوقف الصحيح.
ك ْ َ ْ
أ ّما يف حال نش��وز الزوجني ،أي يف حالة ِّ
الد ُ
الش��قاق أو ِّ
��ي َة إ ْم�لاق نحَ ْ ُ
ق��ال تع��اىلَ :
(وال َت ْق ُت ُل��وا أ ْو َ
��ن َن ْر ُز ُق ُه ْم
النزاع املش�ترك
ٍ
��م خش َ ِ
َ
َّ َ ْ َ
ّ
��ق َ
(وإ ْن خ ْف ُت ْم ش َ
َ َ ًْ َ
َ ُ
كب ً
ريا) (اإلسراء.)31 /
اق َب ْي ِن ِه َم��ا َفا ْب َع ُثوا
ِ
فاحلل خيتل��ف ،يقول تعاىلِ ِ َ :
و ِإ َّياك ْم ِإن قتل ُه ْم كان ِخطئا ِ
للهَّ
ّ
ك ًم��ا ِم ْن أ ْه ِل ِه َو َح َ
َح َ
��ن أ ْه ِل َها إ ْن ُير َ
ك ًما م ْ
ي��دا ِإ ْص ً
التطبيق احليات��ي :كان األوالد ُيقتلون يف اجلاهلية خوف الفقر
الحا ُي َوفق ا
ِ ِ
ِ َ
َ
ِِ ُ
ّ
ّ
وخاصة صاحب العيال الكثريين الذي حيسب أن أي مولود إضايف
َب ْي َن ُه َما( )...النساء.)35 /
ً
ً
ً
ِّ
ش��كل عبئا ماليا إضافيا ،وجيري قت��ل األوالد اليوم عن طريق
ُي
التطبيق احلياتي :األسلوب هنا يف املعاجلة هو (جملس التحكيم
اإلجه��اض إس��تغنا ًء عن ولد إض��ايف ُيض��اف إىل حزم��ة األوالد ،أو
العائل��ي) ،باختي��ار ش��خص أو أكثر م��ن أهل ال��زوجُ ،م ّطلع على
ً
ّ
ّ
ختلصا م��ن عار وفضيحة كما بالنس��بة إلبن ِّ
الس��فاح (اللقيط)
ظروفه النفسية والعائلية واإلجتماعية ،وإختيار شخص أو أكثر
ولد ِّ
الزنا.
م��ن أه��ل الزوجة ،بنفس املواصفات ،ليدرس��ا املش��كلة من مجيع
ّ
ّ
ّ
واحل��ال أن احلي��اة واألوالد هب��ة اهلل وال جيوز قتلهم��ا؛ ألن قتلهما
احل��ل ،وحماولة التوفي��ق وإرجاع
جوانبه��ا ،ويت��داوال إمكاني��ات
ً
ّ
جرمي��ة ال ُت َ
احلي��اة إىل جماريهاّ ،
وتكف��ل برزقه ،فما
خملوقا إال
غتفر ،فاهلل مل خيل��ق
ألن الطرفني املباش��رين قد يكونان يف حالة
إحتدام نفسي ال جتعلهما ُي ِّ
ّ
شيطانية من الفقر.
هي إال ختويفات
بعقل بارد ،األمر الذي جيعل
فكران
ٍ
ّ
ّأم��ا تنظي��م النس��ل ،فريى بع��ض الفقه��اء أن أس��اليب منع احلمل
احلكم�ين يف ه��دوء نفس��ي وعقلي أك�بر ملناقش��ة ومعاجلة
ً
ً
ّ
ّ
ليس��ت قت�لا للحي��اة ،بل منعا هل��ا م��ن أن تتحقق ،وي��رى أن جواز
املشكلة.
ّ
متطلبات مرحلة تقتض��ي التقنني وهو حالة
التنظي��م ينطلق م��ن
ح) الطالق:
ً
ً
(ي��ا أ ُّي َها َّ
وه َّ
��م ال ِّن َس��ا َء َف َط ِّل ُق ُ
ق��ال تعاىلَ :
الن�ِب�يِ ُّ ِإ َذا َط َّل ْق ُت ُ
شرعيا.
حكما
طارئة وليس
��ن ِل ِع َّد ِت ِه َّن
َ
للهَّ
َّ
َ
ْ
تخُ
ُ
ُ
َوأ ْح ُص��وا ْال ِع َّ
��ن ِم ْ
وه َّ
��م ال ِر ُج ُ
��دة َواتق��وا ا َر َّبك ْ
ه��ذا يف قت��ل األوالد الذك��ور واإلناث خماف��ة الفق��رّ ،
وأما يف قتل
��ن ُب ُيو ِت ِه َّن َوال
َ
للهَّ
ْ
َ
ّ
��ن إال أ ْن َيأت َ
األوالد واإلن��اث خماف��ة العار ،فيق��ول ّ
��ة ُمب َّي َن ٍة َو ِتلك ُح ُ
يخَ َ ْ ُر ْج َ
عزوج��لَ :
��د ُ
(و ِإ َذا ُب ِّش َ
��ر أ َح ُد ُه ْم
ود ا ِ َو َم ْن َي َت َع َّد
اح َش
�ين ِب َف
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
للهَّ
ُ َ للهَّ
األن َث��ى َظ َّ
ب ْ
��و َ
ك ِظ ٌ
��وا َرى ِم َن ْال َق ْ
يم * َي َت َ
��و ًّدا َو ُه َ
��ل َو ْج ُه ُه ُم ْس َ
ُحد
ود ا ِ َف َق ْد َظ َل َم َن ْف َسُ��ه ال َتْ��د ِري َل َع َّل ا يحُ ْ ِد ُث َب ْع َد َذ ِل َك أ ْم ًرا)
��و ِم ِم ْن
ِ
َ
َ
َ
َ
ترُّ
ّ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
ُ
ُ
ْ
يمُ
َ
َ
َ
(الطالق.)1 /
اب أال َساء َما
ون أم يد ُّسه فيِ ال
��وء َما ب ِش َر ِب ِه أ ِس��كه على ه
ُس ِ
ِ َ
ٍَ
َ
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يحَ ْ ُ
ك ُم َ
ون) (النحل.)59-58 /
ُ
التطبيق احلياتي :حالة الوأد (قتل البنت أو دفنها وهي ّ
حية) ،تقابلها
اليوم حالة اإلجهاض أو إس��قاط اجلنني بع��د نفخ الروح ،والفرق أنّ
السبب الدافع يف السابق هو خوف العار من أن ُتسبى البنت ُ
وينتهك
لكم البنات جهالً
ّ
الع ْرضّ ،أما اليوم ّ
ِّ
التخلص من رقم إضايف
فالدافع
ِ
ّ
ب��أن البنت اليت ُت َ
قتل وهي جنني قد تك��ون أفضل البنني والبنات
ّ
وأنها قد جتلب من اخلري ما قد ال جيلبه الذكر.
ُ
ْ
َّ
َ
َ
َ
َ
��ر ال ِذ َ
ي��ن ق َتل��وا أ ْو َ
ق��ال تع��اىل( :ق ْد خ ِس َ
الد ُه ْم َس��ف ًها ِب َغ�ْي�رْ ِ ِعل ٍم)...
َ
(األنعام.)140 /
 عداوة بعض األزواج واألوالد:الد ُ
ين َآم ُنوا إ َّن ِمْ��ن أ ْز َواج ُ
(يا أ ُّي َها َّال ِذ َ
ق��ال تعاىلَ :
ك ْم َع ُد ًّوا
ك ْم َو َأ ْو ِ
َ ِ
ِ
َ
للهَّ
َ
َ
َ
َ
َ
َل ُ
ُ
َّ
ُ
ْ
َ
َ ْ
َ
وه ْ َ
اح َذ ُر ُ
ك ْ
��م َف ْ
��إن ا غفو ٌر
��م و ِإن ت ْعف��وا وت ْصف ُح��وا وتغ ِف ُروا ف ِ
َ
َر ِح ٌ
يم) (التغابن.)14 /
التطبي��ق احليات��ي :اإلس�لام ال يري��د لإلنس��ان أن يسرتس��ل يف
عواطفه العائلية ويس��تغرق يف مشاعره األس��رية ويغفل عن ّ
أن
أق��رب القريبني له قد يكونون أعدا ًء له ،كما كانت زوجة نوح
عدوين لنوح (ع) يف رس��الته ،فاإلستسالم العاطفي ّ
وابنها ّ
للنسب
للزوجية قد ُيسبِّب لإلنسان مشاكل هو يف غنى عنهاّ ،
ّ
السيما
أو
مّ
ّ
ّ
ّ
مواقفية
عنفية ،وإنا فكري��ة أو
وأن الع��داوة هنا ق��د ال تكون
ملخلوق يف معصية
فقد مينعان الرجل من عمل صاحل ،إذ ال طاعة
ٍ
اخلالق.
ِّ
يقول اإلمام علي (ع) يف العالقة اإلميانية بني رب األس��رة وأسرته:
َ
َ
ّ
وولدك
ش��غلك بأهلك وولدك ،فإن يكن أهلك
جتعلن أكثر
«ال
ّ
ُ
ِّ
أولي��اء اهلل ،فإن اهلل ال يضيع أولياءه ،وإن يكونوا أعداء اهلل ،فما
ّ
همك ومشغلك بأعداء اهلل»؟!.
ً
ّ
 ثانيا :دليل النظام اإلجتماعي العام: -1التبادل احلضاري:
َّ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ َ ُ
َ
ْ
َّ
ق��ال تع��اىلَ :
ُ
��ر وأنث��ى
(ي��ا أ ُّي َه��ا الن��اس ِإن��ا خلقناك��م م��ن ذك
َ
َّ ْ ِ ُ ْ ٍ ْ َ للهَّ
َ
َ
ُ
ُ
َو َج َع ْل َن ُ
َ
اك ْ
��م ش ُ
��عو ًبا َوقبَا ِئ��ل ِلت َعا َرف��وا ِإن َأك َر َمك��م ِعن��د ا ِ
أ ْت َق ُ
اك ْم( )...احلجرات.)13 /
َ
ً
ً
ِّ
وأعراق��ا
أنس��ابا
متن��وع
التطبي��ق احليات��ي :اجملتم��ع اإلنس��اني
تن��وع إث��راء ال ّ
ولغ��ات وجغرافي��ات ،وهو ّ
تنوع إخت�لاف وإصطراع
وتن��وع تكامل وتبادل وتفاع��ل ال ّ
ّ
تنوع حتاق��د وتناحر وإحرتاب
ّ
فالتذكري باخللق من ذكر وأنثى ،يعين أن الناس ٌ
ّ
إنس��انية
نفس
واحدة مهما اختلفت خصائصهم ،األمر الذي يحُ ِّقق (الوحدة) ضمن
(التنوع) ،أي ّ
ّ
ّ
اإلنس��انية تتحد يف مشرتكات كثرية ،وما هذه
أن
تمُ
ِّ
(الش��عوب) و(القبائل) اليت ثل إختالف الناس يف اخلصائص ،إال
حكمة بالغة ،وهدف عظيم ،وغاية من غايات الوجود اإلنس��اني
على ظهر األرض.
ّ
(التعدد) داعية وحدة وإنسجام وحوار وتعارف ،وإغناء للتجربة
هذا
اإلنسانيةّ ،
مما جيعلنا نقطع أن ليس هناك حضارة ّ
نقية ،مبعنى
ّ
فكل احلضارات اليت
تعط لغريها من احلضارات،
ّأنه��ا مل تأخذ ومل ِ
س��ادت األرض هي نتيجة التفاعل احلضاري بني زميالت حضارية
رمبا تزامنت فتزاملت ،فتكاملت.
خذ ً
ّ
بس��لك جيمعها
مربوطة
ها
أن
س��تجد
مثال من أمثال الش��عوب،
ٍ
أن روحاً
وي ِّ
نظمه��ا ،وخ��ذ حكاي��ات وقص��ص الش��عوب ،س�ترى ّ
ُ
ّ
عام��ة حتكمه��اّ ،
ّ
وتأمل يف ّأية ناحية أخرى ،س��تجد أن ّ
ثـمة لغة
ّ
ّ
مش�تركة ّ
موحدة بني هذا الكم الكبري من اللغات والل ّ
سانيات

فاإلنسان أخو اإلنسان.
ّ
ّ
اخلصوصي��ات ،يري��دون تدم�ير ثروة
إن الذي��ن ُيطالب��ون بإلغ��اء
حيولوا نعمة (الثراء احلضاري) املُ ِّ
تعدد ِّ
إنس��انية هائلة ،وأن ِّ
املتنوع
متكررة تش��به ّ
الزي ّ
ِّ
املوحد ،أو دجاج الدواجن
واملختلف إىل نس��خ
الذي ال تقدر على متييز بعضه عن بعض.
اإلنس��انية وطعمها ولونه��ا ورائحته��اّ ،
ّ
ّ
تتجلى يف هذه
إن نكه��ة
ُّ
ل��ون فيها جبرس
الفسيفس��اء ،وه��ذه اللوح��ة ال�تي ينطل��ق كل ٍ
موسيقي متناغم .يقول الشاعر:
ٍّ
ُّ
ّ
إذا كان أصلي من ُ
فكلها بالدي ،وكل العاملني أقاربي
راب
ت
ًٍ
ُ
َ
الع ْرق
واح��دا،
األص��ل
فم��ا دام
ففي��م التفاخر بالل��ون األبي��ض ،أو ِ
ّ
ّ
النقي ،أو الدم األزرق؟! وألن املنش��أ اإلنس��اني واحد ،اعترب اإلسالم
الناس سواسية كأسنان املشط.
ولقد كانت آخر كلمات النيب (ص) هي هذه الرس��الة اإلنسانية:
إن ر ّبكم واح��دّ ،
«أيه��ا الن��اس! أال ّ
وإن أباكم واح��د ،أال ال فضل
ّ
عربي ،وال ألس��ود على أمحر
لعجمي على
عجمي وال
لعربي على
ٍّ
ٍّ
ٍ
بالتق��وى ،أال هل ّ
أمحر على أس��ود إال ّ
بلغت؟! قال��وا :نعم ! قال
وال
ِّ
(ص)ُ :ليبلغ الشاهد الغائب».
ِّ
ِّ
وتبليغ الش��اهد الغائب يعين إيصال الرسالة لكل األجيال ،وليس
َمن مسع اخلطاب فحسب.
ً
ُ
ّ
أ ّم��ا القيم��ة الوحيدة ال�تي تع��د معي��ارا للتفاضل اإلنس��اني ،هي
َ
(التق��وى) ،أي ّ
(األصلح) لنفس��ه ّ
وللناس من خالل ما
أن األفضل هو
عقده من صلح مع اهلل وتصاحل مع احلياة.
 -2اإلصالح مع الناس:
ْ
نجَ
َ
ْ
ْ
َ �ْي�رَْ
��ر ب َص َد َق ٍة أوْ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
ق��ال تع��اىل( :ال خ ينْفيِ َ ك ِث ٍ
ري ِم��ن و ْاه َم ِإ َال م��ن َأم ِ
َ
للهَّ
ْ
َ
َ
َّ
ْ
��ر ٍ ْ
َ
َ
َم ْع ُ
اة ا ِ
اس و َم��ن َيف َعل ذ ِلك ا ْب ِتغ��ا َء َم ْرض ِ
�لاح ب الن ِ
وف َأو ِإ ْص ٍ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
ً
ً
يه أجرا ع ِظيما) (النساء.)114 /
ف َس ْوف نؤ ِت ِ
َ
ً
ُ
ُ
ونطاقا من
أوس��ع دائ��رة
اإلصالح ب�ين الناس
التطبي��ق احليات��ي:
ُّ
اإلص�لاح ب�ين اإلخوان ،هو ملس��ة وحمل��ة ،ونفحة ّ
قرآني��ة تهب على
الساحة اإلجتماعية ّ
كلها.
جاء يف التفاسري« :كأن جيتمع الرجل اخليرِّ بالرجل اخليرِّ  ،فيقول
ً
ل��هَّ :
فالنا ،أو نخُ َ ِّف ْف معاناة فالن ملا به من حاجة ،وخنفي
هلم ُن ِع ْن
َّ
أمر مس��اعدتنا له عن أعني الناس حلف��ظ كرامته ،أو هلم يا أخي
لنصنع املعروف الفالنيّ ،
والدعوة له ،واحلث عليه.
ً
ُ
علمت ّ
أن بينهما نزاعا ،إىل آخره
أو ُلنص ِلح بني فالن وف�لان ،فقد
من األعمال الصاحلة اليت ُترضي اهلل تعاىل ورس��وله ،وما هدت إليه
العقول السليمة ،والفطر املستقيمة».
ّ
إن مس��احة اإلصالح بني الناس واسعة سعة العالقات اإلجتماعية
ّ
ّ
الدولية ،وبهذا ميكن أن نفهم ملاذا كان
كلها مبا فيها العالقات
البينية ،أفضل م��ن ّ
ّ
عامة الصالة
(ص�لاح ذات ال َب�ْي�نْ ) أي العالقات
ِّ
والصيام ،وملاذا كان يف الصدارة من إهتمامات اإلسالم.
 -3السنن اإلجتماعية التأرخيية:
ُ
َ
َ
ْ
َْ ََ ْ ْ َ ُ
َ
ٌ
ُ
ْ
ض فانظروا
قال
تعاىل( :قد خلتُ ِم لمُْن قَ ْب ِل ّك َْم ُس��نن ف ِس�يروا فيِ األر ِ
ك ْي َف َ
َ
ك َ
ان َعا ِقبَة ا ك ِذ ِبني) (آل عمران.)137 /
ّ
التطبيق احلياتيُّ :
الس ّنة :الطريقة اجملعولة ُليقتدى بها.
ّ
وعبرَ َ ،
ومن يفهم التأريخ على ّأنه ّ
جمرد قصص
التأريخ كله دروس ِ
ُ
ُتروى ُ
وأنها طو َيت فال ُتعاد ،ال يفهم التأريخ ّ
��رد للتسليةّ ،
وت ْس َ
حق
ِ
فهمه .يقول الشاعر:
َ
عاقل **** َمن ال يعي التأريخ يف صدره
بإنسان وال
ليس
ٍ
ٍ
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ً
َُ
َ
مر ِه
ومن َدرى
أخبار َمن قبله **** َأضاف أعمارا إىل ُع ِ
ُ
ّ
لقد رحلت األمم املاضية ،ومات شخوصها ورموزها ،لكنها تركت
لن��ا ّ
مادة حياتية ميكن أن تغتين حياتن��ا بها .وخري طرق توظيف
ّ
التأريخ الطريقة اليت اعتمدها اإلمام علي (ع) يف استلهامه لدروسه
وعبرَ ه.
ومواعظه ِ
ِّ
يق��ول (ع) يف ّ
وصيت��ه إلبنه اإلمام احلس��ن (ع)« :أي ُب�ني! إني وإن
ُ
عم ُ
مل أك��ن ّ
َ
نظ��رت يف أعماهلم،
عم��ر َمن كان قبل��ي ،فقد
رت
ُ
ُ
وفك ُ
ّ
��رت يف أخبارهم ،وس��رت يف آثارهم ،حت��ى عدت كأحدهم،
ُ
ِّ
إلي من أمورهم قد ّ
بل كأني مبا انتهى َّ
عمرت مع ّأوهلم إىل آخرهم،
فاس��تخلصت لكَ
ُ
ُ
َ
صف��و ذلك من كدره ،ونفعه من ضرره،
فعرفت
ِّ
ُ
وتوخ ُ
املصفى)ّ ،
ّ
وصرفت
يت لك مجيله،
أمر خنيله (املختار
من َكل ٍ
عنك جمهوله».
فالعالق��ات اإلجتماعي��ة وم��ا فيه��ا من ص��راع بني احل��ق والباطل
وما يتب��ع ذلك ،قد جرى عل��ى قواعد ثابتة .إقتضاه��ا النظام العام
اإلهلية العادلة ،أي ّ
واحلكمة ّ
أن مشيئته سبحانه فيما جتري وفق
وثنياً
س��نن حكيمةَ ،من س��ا َر على هديها ربح وظف��ر وإن كان ّ
أو ُملح ً
ّ
داَ ،
وتنكب عنها فشل وخسر وإن
ومن خالفها وعاكس��ها
ِ
موح ً
ً
كان ِّ
مؤمنا.
دا
ُ
ّ
إن س��نن التأري��خ اإلجتماعية ليس��ت مقتصرة على ه�لاك األمم
ً
ّ
واس��تئصاهلا ،بل عل��ى إنتصاره��ا وإزدهارها أيض��ا ،أي ان القرآن
ً
ً
ِّ
تربويا.
توظيفا
يوظف التأريخ
ريوا األ ْرض َف َت ُ
وب َي ْع ِق ُل َ
ك َ
قال تعاىل( :أ َف َل ْم َي ِس ُ
ون لهَ ُ ْم ُق ُل ٌ
ون ِب َها
ِ
فيِ
ْ َ ٌ َ َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
��م ُع َ
ك ْن َت ْع َمى ال ُقل ُ
أو آذان ي ْس َ
وب
ون ِب َها ف ِإ َّن َها ال ت ْع َمى األ ْب َصا ُر َول ِ
َ َّ
ُّ ُ
ور) (احلج.)46 /
ال
الصد ِ
تيِ فيِ
ومن تلك ّ
السنن:
ّ
اإلجتماعي:
أ) قانون التغيري
َّ للهَّ
َ
ْ
ُ
َ
َّ
َ
ُ
رّ
ُ
رّ
ُ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
قال تع��اىلِ ..( :إن ا ال يغ ِي ما ِبقو ٍم حتى يغ ِيوا ما ِبأنف ِسِ��هم)...
َ
َ
(الرعد.)11 /
ّ
التطبي��ق احلياتي :عملية التغيري اإلجتماعي هل��ا جانبان :رباني
الحق وإنساني س��ابق .أي ّ
أن مصري اإلنسان حمكو ٌم إلرادته ،وهو
الق��ادر على تغي�ير واقعه بتغيري أف��كاره ومفاهيمه ومش��اعره
وعالقاته اليت تحُ ِّرك حياته.
وه��ذا معناه ّ
ّ
لعملية التغيري
أن عملية التغيري يف اخلارج ه��ي تبع
ّ
يف الداخ��ل ،ولذل��ك قيل :إن اإلنس��ان هو صانع الظروف ،وليس��ت
الظ��روف هي ال�تي تصنعه .أ ّم��ا الطرف الثان��ي يف معادل��ة التغيري
فهو التوفيق والتس��ديد واملدد الرباني لمَِن شاء أن يستقيم ،واإلمهال
ّ
شرطي.
واألخذ واإلستبدال ،لمَِن شاء أن ينحرف ،فهو تغيري
ّ ُ
وهي ليس��ت ّ
قصة اإلنس��ان الف��رد فقط ،بل قصة األمم والش��عوب
ً
أيضا ،وكلمة (قوم) يف اآلية تشري إىل التغيري اإلجتماعي بصفة
أساس.
يق��ول تعاىلَ :
(ذ ِل َك ِب��أ َّن اللهَّ لمَ ْ َي ُك ُم َ �ِّي�ِّرّغ ً ا ِن ْع َم ًة أ ْن َع َمهاَ
َ
َّ ُ َ رّ ُ َ
َ َ
��ه ْم َوأ َّن اللهَّ سمَ ِ ٌَ
يوا َما ِبأ ْن ُف ِس
يع
ِ
َعل��ى ق ْو ٍم َحتى يغ ِ
َ
َ
َ
َع ِل ٌ
يم) (األنفال.)53 /
والالفت يف الس��نن اإلجتماعي��ة التأرخيية
ّأنه��ا ّ
ّ
مس��تمرة ،فكم��ا
(مط��ردة) أي
ُ
حكمت األمم اليت سبقتنا ،كذلك هي
اليوم حتكمن��اّ ،
وأنها (ر ّب ّ
اني��ة) أي ّأنها
ق��رارات ر ّبانية هلا طابع غييب يس��تهدف
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ّ
ش��د اإلنس��ان يف حالي (احملنة) و(املنحة) أو يف الس��راء والضراء إىل
ّ
س��احة الق��درة املطلق��ة .وأن لإلنس��ان دوره وإختي��اره يف ك��ون
ً
حر ًاُ ،م ً
ً
كائنا ّ
خمتارا.
ريدا
ب) قانون وفرة اإلنتاج مع عدالة ّ
التوزيع:
َّ
ً
َ
َ
َ
اس َ
ق��ال تعاىلَ :
ألس��ق ْي َن ُ
��ت َقا ُموا َع َل��ى الط ِريق ِة ْ
(وأ َّل ِو ْ
اه ْم َما ًء غ َدقا)
َ
(اجلن.)16 /
التطبيق احلياتي :شرط الوفرة يف اإلنتاج هو اإلستقامة على خطِّ
ً
ً
ً
اهلل ،أي ّ
وثيقا بني ِّ
(املادي) و(املعنوي) وبني
عضويا
ترابطا
أن هناك
(الغيب) وبني (الشهود) ،تأ ّمل يف ما قاله نوح (ع) لقومه:
َ
َ
ُ
ك ْم إ َّن ُه َ
اس َت ْغ ِف ُروا َر َّب ُ
ك َ
(ف ُق ْل ُت ْ
ان َغ َّفا ًرا * ُي ْر ِس ِل َّ
الس َما َء َعل ْيك ْم
ِ
َ
ْ
��م َج َّنات َويجَ ْ َعلْ
َ
��د َرا ًرا * َويمُ ْ ِد ْد ُ
��وال َو َب ِنني َويجَ ْ َعل ل ُ
ِم ْ
ك ْ
ك ْ
ٍ
��م ِب َأ ْم َ ٍ
ْ
َل ُ
ك ْم أن َها ًرا) (نوح.)12-10 /
َ
الحظ العالقة بني اإلس��تغفار كقرار وإرادة إنسانية بالعودة إىل
اإلس��تقامة ،وبني وفرة اإلنتاج يف ّ
الزرع والبساتني واألنهار واألموال
والبنني.
عز ّ
(و َل ْو أ َّن أ ْه َل ْال ُق َرى َآم ُنوا َو َّات َق ْوا َل َف َت ْح َنا َع َل ْيه ْم َب َر َ
قال ّ
َ
ات
:
وجل
ك ٍ
ِ
َ ْ َ َ
ِم َن َّ
ض( )...األعراف.)96 /
الس َم ِ
اء واألر ِ
ت) قانون التوفيق الر ّباني:
��دوا ِف َ
اه ُ
(و َّال ِذ َ
ق��ال تع��اىلَ :
ي��ن َج َ
��م ُس��ب َُل َنا َو ِإ َّن اللهَّ لمََعَ
ين��ا َل َن ْه ِد َي َّن ُه ْ
َ
المْحُ ْ سن َ
ني) (العنكبوت.)69 /
ِِ
التطبي��ق احليات��ي :هناك تالزم ب�ين العمل يف س��بيل اهلل واملدد
ً
ً
ً
ً
وتسديدا ومباركة ،وإبقاء
وتأييدا،
ولطفا
عناية ورعاية،
اإلهلي
ّ
ّ
األثر يف األرض ،تنتفع به األجيال ،فيدخل يف رصيد الذي سن سنة
حسنة ،أو ترك صدقة جارية.
فاهلداية إىل س��بيل اهلل ه��ي نتيجة جلهاد العامل يف س��بيل اهلل،
ّ
ف��أي خدمة حياتية أو نفع إجتماعي ُيراد به ختفيف أو رفع معاناة
الن��اسُ ،يقابل بفتح اآلفاق والس��بل أمام العامل ،فيرُ زق من حيث ال
ّ
ويتعلم من حيث ال علم ،ويزداد من حيث ال تراكم.
حيتسب،
ِ
َ
��م م ْن َف ْوره ْم َهذاَ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
َّ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
يقول س��بحانه( :بلى ِإن تصبرِ وا وتتقوا وي ْأتوك ِ
ِِ
كة ُم َس ّوم َ
َ
لمَْ
َ
ك ْم َر ُّب ُ
يمُ ْ ِد ْد ُ
ني * َو َما َج َع َل ُه
ك ْم بخِ ْم َس ِة ٍ
ِِ
آالف ِم َن ا ال ِئ ِ
ُ
َ
ْ
ك ْم َو ِل َتط َم ِئ َّن ُقلو ُب ُ
اللهَّ إال ُب ْشَ��رى ل ُ
ك ْم بِ��ه َو َما َّ
الن ْص ُر ِإال ِم ْن ِع ْن ِد
ِ
اللهَّ ُ ِ ْال َعزيز الحْ َ
يم) (آل عمران.)126-125 /
ك
ِ
ِ ِ ِ
ّ ِ
ّ
أن املدد اإلهلي ال يأتي للمجاهد يف س��احة املعركة
البد من اليقني
فقط ،بل للعامل يف ساحات العمل أيضاً.
ُ
ث) هالك األمم بفسق وفجور املُرتفني:
��ة أ َم ْر َنا ُمترْ َ في َها َف َف َس ُ
(وإ َذا أ َر ْد َنا أ ْن ُن ْهل َك َق ْر َي ً
ق��ال تع��اىلَ :
��قوا ِفي َها
ِ
َ ِ
َ
َ َّ َ َ َ ْ َ ِ ُ ََ
َ
َ
ْ
َ
ً
َ
ف َحق عل ْيها الق ْول فد َّم ْرناها تد ِمريا) (اإلسراء.)16 /
التطبي��ق احليات��يّ :
(إن الترّ ف يزي��ل ِّ
النعم) ..فلق��د ثبت من خالل
اهتمت يف بناء احلضارات وس��قوطهاّ ،
الدراس��ات التأرخيية اليت ّ
أن
ذلك خاضع ّ
لس��نة ر ّب ّ
اني��ة ،حيث ُع ّد ال�ّت�رّ ف واإلحنطاط األخالقي
سببا ً
ً
بارزا من أسباب انهيار احلضارات.
لق��د كان��ت امليوعة والفس��اد واإلنف�لات والبذخ
ً
ً
أساس��ا
عامال
والترّ ف واإلنصراف عن ذكر اهلل
م��ن عوام��ل ضي��اع الدول��ة اإلس�لامية يف
حتى ّ
األندلسّ ،
أن أهل (بلنسية) باألندلس
حينما قصد اإلفرنج مدينتهم ،خرج إليهم
أهله��ا بثي��اب ِّ
الزين��ة ،فكان��ت وقع��ة
(بطرنة) اليت انهزم فيما املسلمون .يقول

الشاعر:
ُّ
إذا َ
ٌ
عـجب إذا أمسى دفينا
شــعب **** فال
دفن
الفضيلة أي ْ ٍ
َ
َّ
ُ
فس َدت بقوم **** َ
هي األخالق إن َ
فأدخلهم ِسجل اهلا ِلكينا!!
ٍ
ّ ُ
لكل أ ّم ٍة أجل:
ج)
(و َما أ ْهلَ
ك َنا م ْن َق ْر َية إال َولهَ اَ
اب َم ْع ُلو ٌم * َما َت ْسبقُ
ْ
كتَ
َ
ٌ
قال تعاىل:
ِ
ِ
ِ
ٍِ
ِم ْن ُأ َّمة أ َج َل َها َو َماَ َي ْس َتأ ِخ ُر َ
ون) (احلجر.)5-4 /
ٍَ
التطبي��ق احليات��يْ :كم��ا ّ
أن موت الف��رد خيضع ألج��ل ولقانون
ُ
ً
أيضا هلا آجاهلا املضبوطة ،وهناك نواميس
ولناموس ،كذلك األمم
ُ
ِّ
تحُ��دد أجل ه��ذه األ ّمة أو تل��ك ،كما ذكرنا ال�ّت�رّ ف واإلحنطاط
ُ
ّ
اخللق��ي ،ومنه��ا :الظلم واإلس��تكبار والطغي��ان ،ومنها :خمالفة
ّ
والتشتت.
منهج اهلل تعاىل يف الفطرة ،ومنها :التفرقة
 ًثالثا :دليل احلكم واإلدارة والسياسة يف القرآن:
 -1البيعة:
��ي اللهَّ َع��ن المُْ ْؤمن َ
ََ
ني ِإ ْذ
ق��ال تعاىل يف (بيع��ة الرض��وان)( :لق ْد َر ِض َ ُ ِ ِ ِ
ون َ
��ك تحَ ْ َت َّ
ُيبَاي ُع َ
��ك َ
��م َما ُق ُلوبه ْ
��ج َر ِة َف َع ِل َ
الش َ
��م َفأ ْن َز َل َّ
ين َة
الس ِ
ِ
فيِ
ِِ َ
َ
َ
َ
ْ
َع َل ْي ِه ْم َوأثا َب ُه ْم فت ًحا ق ِريبًا) (الفتح.)18 /
َ
التطبي��ق احليات��ي :البيعة أس��لوب من التعاقد ب�ين (القائد) وبني
ُ
(األ ّم��ة) ،هي تعطي��ه (الش��رعية) ،وهو مينحها (اإلخ�لاص) ،وهي
ح��ق حكمها ،وه��و مينحها ّ
متنح��ه ّ
ح��ق اإللت��زام بربام��ج العمل
خلدمتها.
حممد باقر الص��در – رضي اهلل عن��ه « :-إنّ
يقول الش��هيد الس��يد ّ
التأكي��د عل��ى البيع��ة لألنبي��اء وللرس��ول األعظ��م وأوصيائه،
ُ
ّ
ش��خصية األ ّمة ،وإش��عار هل��ا خبالفتها
تأكي��د من الرس��ول على
العا ّمةّ ،
وبأنه��ا بالبيعة تحُ ِّدد مصريهاّ ،
وأن اإلنس��ان حينما ُيبايع
ً
ُيساهم يف البناء ويكون مسؤوال عن احلفاظ عليه».
وربمّ��ا ُيقاب��ل البيعة اليوم صيغ��ة اإلنتخابات اليت ِّ
تحُ��دد اجملالس
التنفيذي��ة ،ويف ّ
ّ
التش��ريعية ّ
كل األح��وال يبقى دور
والس��لطة
ّ
الش��عب دور احلاك��م ّ
ّ
ش��رعيتهم
األول ،فهو ال��ذي مينح احلكام
ّ
ّ
سواء كانوا ّ
مجهورية أو رئاسة حكومة،
��عب أو رئاسة
نواب الش ِ
ّ
ّ
وكم��ا ّ
أن دور (املبايع) هناك ال ينتهي عند خط املبايعة ،فإن دور
املنتخ��ب هن��ا ،ليس ّ
جم��رد التصويت فق��ط ،بل املتابعة واملس��اءلة
ِ
والتعاون مع ّ
مرشحيه إلجناح مشروع احلكم.
 -2احلكم والسلطة:
قال تعاىلَ :
َ
ْ
(أل ْي َ
احلاك ِمني) (التني.)8 /
م
ك
بأح
اهلل
س
ِ
ِ
ُ
التطبيق احلياتي :ينطلق اهلل يف ُ
(حكمه) من (حكمته) ،وذلك
ً
درس يف التدبري واإلرادة واحلكمّ ،
ٌ
خاضعا للمصلحة،
مما جيعله
ً
ّ
قائم��ا على الع��دل واإلتقان ،ولذل��ك عد الق��رآن الكريم حكم
ً
ً
(باح ُ
وطغيان��اْ :
كم َب ْي َن ُهم مبا ْأن َز َل
ظلما
الن��اس بغري ما أنزله اهلل
َ
لجْ
َ
ْ
َ
اه ِل َّي ِة
اهلل) (املائدة ،)49 /ويف
تس��اؤل إس��تنكاري(َ :أف ُحك��م ا ِ
ون َو َم ْن أ ْح َس ُن ِم َن اللهَّ ِ ُح ْ
ك ًما ِل َق ْوم ُيو ِق ُن َ
َي ْب ُغ َ
ون) (املائدة.)50 /
ٍ
َ
ٌ
ٌ
حكم
حكم بش��ريعة اهلل ،وإ ّما
ّإنهم��ا حكمانّ :إما
ٌ
ٌ
باأله��واء .ذلك ٌ
منهج ثابت وش��امل وكامل ،وهذا
ِّ
منهج متغ�ِّي�رِّ ومتقلب وناق��ص ،ولذلك كان
ً
ّ
ركنا
احل��ق والع��دل يف احلك��م،
إلت��زام
ً
َ
َ
ُ
َ
أساس��يا م��ن أركان��ه ..( :و ِإذا َحك ْمت ْم
الن��اس أ ْن تحَ ْ ُ
َب َ�ْي�نْ َّ
ك ُم��وا ب ْال َع ْ
��د ِل)...
ِ
ِ َ
(النساء.)58 /
ّ
إن عالقة احلاكم باحملكوم يحُ ِّددها

قول��ه تع��اىل( :إ َّن اللهَّ َيأ ُم ُر ُ
��م أ ْن ُت َ
ك ْ
��ؤ ُّدوا َ
��ات ِإلىَ أ ْه ِل َه��ا)...
األم َان ِ
ِ
َ
َّ
َ ْ
(النس��اء .)58 /ف��أداء األمانة ال يتعلق بالودائ��ع املالية فقط ،بل مبا
بيد َمن أعطاه صوته وزمامه ،أي
أودعه الناخ��ب من أمانة (قيادته)ِ ،
بشرط قيامه باملسؤولية خري قيام وبذل الوسع يف ذلك.
ّ
يتحرك القضاء اإلس�لاميَ ..( :ف ِإ ْن
ويف م��وازاة هذا اخل��ط الرباني،
ْ ُ ْ ُ ْ ُ ْ ُ َ للهَّ
َ ُّ ُ لىَ للهَّ
َت َن َ
َ
از ْع ُت ْم َش ْ
َّ
ُ
س
الر
و
��ي ٍء ف ُردوه ِإ ا
��ول ِإن كنتم تؤ ِمنون ِبا ِ
ِ
ِ
فيِ
اآلخر( )...النس��اء .)59 /فاملرجع يف ِّ
ف��ض ِّ
َو ْال َي ْ
النزاعات والفصل
��و ِم ِ ِ
بني احل��ق والباطل هو :الرجوع إىل كتاب اهلل ّ
وس��نة ِّ
نبيه (ص)،
كونهم��ا املصدرين املعصوم�ين ،وخمالفتهما ه��و اإلحتكام إىل
ُ
لىَ َّ ُ
ون أ ْن َي َت َح َ
ي��د َ
الطاغ��وتُ ..( :ير ُ
��وت َو َق ْد أ ِم ُروا أ ْن
اك ُموا ِإ الطاغ ِ
ِ
َ
َ
َي ْ
ك ُف ُروا ِب ِه( )...النساء.)60 /
وامل��راد بالطاغ��وت احلك��م القائم عل��ى الطغيان والتش��ريعات
املنحرف��ة الباطل��ة ،ولذل��ك َ
ق��رن اهلل تع��اىل ب�ين (اإلمي��ان) وب�ين
َ
َ
َ
ّ
َ
َّ
ُ
ْ
ك ُموك ِف َ
يما
(احلك��م مبا أنزل)( :فال َو َر ِّبك ال ُيؤ ِمن��ون َحتى يحُ َ ِ
َش َج َر َب ْي َن ُه ْم( )...النساء .)65
ُروي ّ
ُ
«احلك��م حكم��ان :حك��م اهلل
أن رس��ول اهلل (ص) ق��ال:
فمن أخطأ حكم اهلل ُ
اجلاهليةَ ،
ّ
حبكم اجلاهلية».
وحكم
ُ
وعل��ى ه��ذا ،فاجلاهلي��ة ليس��ت مرحلة ّ
زمني��ة طويت بش��رائطها
وعاداته��ا وتقاليدها وأحكامها ،بل ه��ي ّ
ّ
ّ
يتحرك يف
فكري
خط
ِّ
كل وقت.
ّ
إن س��ؤال رس��ول اهلل (صل��ى اهلل تع��اىل عليه وس��لم) يفرتض أن
ً
ّ
َ
ْ
َ
َ
هلل ا ْبت ِغي ُحكما) (األنعام/
يكون س��ؤال كل مس��لم( :أفغيرْ َ ا ِ
.)114
أن األنبياء (عليهم الس�لام) مل يكونوا ُم ِّ
وجيب اإلنتباه إىل ّ
بلغي
رس��االت فقط ،مّ
وإنا ّ
ّ
مس��ؤولياتهم إىل التطبي��ق والتنفيذ:
امتدت
ُ
ّ
َ
ْ
ُّ
الك َ
(آت ْي ُ
ت��اب واحلك َم والنب ّ
ُوة) (األنع��ام .)89 /ولعل اقرتان
ناهم ِ
ّ
(النظرية) و(التطبيق).
تعليم (الكتاب) و(احلكم) اجلمع بني
 -3الشورى:
َ
األمر َف��إ َذا َع َز ْم َت َف َت َو َّ
ك ْل َع َلى اللهَّ ِ إنَّ
َ
ْ
ُ
ْ
ْ
قال تعاىل:لمُْ( ..وش ِ
ِ
ِ ِ
��او َرهم فيِ
اللهَّ يحُ ُّب ا َت َو ِّ
ني) (آل عمران.)159 /
ك ِل
َ ِ
التطبيق احلياتي :مبدأ املشاورة منهج حياتي ُيفصح عن حقيقة ّ
أن
«من شاور الناس شاركها عقوهلا»ّ ،
َ
أن تقليب األمر على وجوهه ،و
النظر إليه من زوايا خمتلفةَ ،
أقرب للصواب من التفرد بالرأي.
ّ
إن الرج��وع إىل فكر اآلخرين وجتاربه��م وخرباتهم إضافة ّ
نوعية ملا
عن��د القائد من ذلك كله ،فإذا كان التوجيه اإلس�لامي للقيادة
ّ
(النب��وة) وال�تي ال حتت��اج إىل فك��ر أحد ،ه��و إعتماد
واملعصوم��ة
ً
الش��ورى إلعم��ال فكر اآلخري��ن أيضا ،فكيف احل��ال يف غياب
العصمة؟
وبالتأكي��د فالش��ورى يف الس��لوك العمل��ي ولي��س
ّ
ّ
مس��تقبلية
ن��ص ثاب��ت ،ه��ي إع��داد لقي��ادات
فيم��ا في��ه
ً
فض�لا ع��ن حتقيق أك�بر قدر م��ن الص��واب يف قرارات
القيادة الراهنة.
ولذلك ق��ال (صلى اهلل تعاىل عليه وس��لم) يف
ً ُ
رمح��ة أل ّميت،
الش��ورى« :جعله��ا اهلل تعاىل
ً
فم��ن استش��ار منهم مل يع��دم رش��داَ ،
َ
ومن
تركه��ا مل يع��دم ً
غيا»! فه��و (صلى اهلل
تع��اىل علي��ه وس��لم) كان يستش�ير
أصحابه ّ
ثم
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يعزم على ما ُيريد ،وبالتالي فاإلس�لام يرفض إس��تبداد القائد يف
شؤون احلياة ومصاحل الناس.
 -4القانون:
ْ
َ
َ
ْ
َ
تمْ
ُ
ُ
ُ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
قال تع��اىل ..( :ال َي ْوم أك َمل��ت لك ْم ِدينك ْ
��م وأ ْمت عل ْيك ْم
َ
ُ َ ُ َ
الم ِد ً
اإلس َ
ك ُم ْ
ينا( )...املائدة.)3 /
ِن ْع َمتيِ َو َر ِضيت ل
ً
ّ
ٌ
التطبي��ق احلياتي :ألن اإلنس��ان قد يكره ش��يئا وهو خري له ،وقد
ً
شيئا وهو ّ
ّ
املزاجية يف كثري من األحيان
شر له ،أي ّأنه يعيش
يحُ ّب
ّ
ُ
واهلل تعاىل يعلم ما يصلح اإلنس��ان وينفعه ،كان البد من قانون
ُي ِّ
قن��ن له حياته يف أفضل وأس��عد نظام ،وتلك ّ
مهمة التش��ريع يف
ّ
خلصوصيات اإلنسان من مأكل وملبس وزواج مقتنيات.
مشوله
إن الفرق بني القانون�ين :اإلهلي والوضعيّ ،
ّ
أن الثاني يحُ ِّدد عالقة
الف��رد باجملتمع ،وال دخل له يف حياته اخلاص��ة ،أ ّما القانون اإلهلي
أن اإلنس��ان (عب��داهلل) ،فهو ّ
فينطل��ق من فك��رة ّ
يتلق��ى ُرخصه
ِّ
ُ
من��ه ،أي ّ
أن الش��ريعة – مبا هي أحكام وقوان�ين – هي اليت تنظم
ِّ
ِّ
لك ش��ؤونك الشخصية واإلجتماعية بكل ما يحُ قق لك السالمة
ِّ
وجينب��ك األخطار واألضرار ،ولذلك جي��ب أن تكون طاعة اهلل –
ّ
تسليمية ،فاخلري ما اختاره اهلل ،وهو أدرى
فيما أمر به ونهى عنه –
مبصلحة اإلنسان من اإلنسان نفسه.
 -5املصلحة اإلسالمية:
اك ُم اللهَّ َعن َّال ِذ َي��ن لمَ ْ ُي َقا ِت ُل ُ
ق��ال تع��اىل( :ال َي ْن َه ُ
ِّ
ْ
ين
الد
��م
وك
للهَّ ِ
ُ ُ ِ
فيِ
وه ْم َو ُت ْقس ُ
َولمَ ْ يخُ ْ ر ُج ُ
��م أ ْن َتبرَ ُّ ُ
ارك ْ
��طوا ِإ َل ْي ِه ْم ِإ َّن ا
وكْ��م ِم ْن ِد َي
ِ
ِ
ّ َ
َ
للهَّ
ني * إ مَّ َ
يحُ ُّب المُِْ ْقسط َ
ين َق َات ُل ُ
نا َي ْن َه ُ
اك ُم ا َعن َّال ِذ َ
ين
وك ْم فيِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الد ِ
ِ
َ
��رُوا َع َلى إ ْخ َراج ُ
ُ
َوأ ْخ َر ُج ُ
ْ
َ
َ
َ
��م أ ْن َت َو َّل ْو ُهمْ
ك ْ
ْ
ْ
ُ
اه
ظ
و
م
ك
ار
ي
د
��ن
م
م
وك
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
لهَّ ُ َ ُ َ َ ِ َّ
الظا ُ َ
ون) (املمتحنة.)9-8 /
َو َم ْن َي َت َو ْم فأول ِئك ُه ُم لمِ
التطبي��ق احليات��يّ :
تتح��د عالقت��ك باآلخري��ن ّ
مم��ن ال يدين��ون
بدين��ك من خ�لال املصلح��ة اإلس�لامية ُ
العليا ،فاهلل تع��اىل يريد
ً
للقاع��دة اإلنس��انية أن تفت��ح اجملال واس��عا للعالق��ات اإلجيابية
ّ
ففي احلديث« :خا ِلط الناس َ
تكلمنه» ،أي انفتح على
ودينك ال
اجلمي��ع ش��ريطة أن ال يك��ون انفتاح��ك على حس��اب التفريط
بدينك وقيمك ومبادئك.
ّ
ّ
ّ
إن الذي��ن خنتل��ف معهم يف ال��رأي ومل يتحركوا ضدن��ا بطريقة
ّ
عدوانية ،ويقرون مببدأ التعايش السلمي ،مربورون يف اإلسالم ،أي
َ
ّ
ٌ
ُ
ان املس��لمني مطالبني بتقديم كل ما هو خري هل��م ،وأن يتعاملوا
معهم بالعدل.
ّأم��ا األعداء الذين يناهض��ون ِّ
حريتنا يف الدي��ن والعقيدة والعمل
ويتحالف��ون ّ
ضدنا ،فاملوقف منهم هو املقاطعة ورفض اإلستس�لام
ملآربهم.
أن هن��اك ً
أي ّ
فرقا يف التعامل بني (الكافر املس��المِ ) وبني (الكافر
ِّ
احملارب) ،وعلى ضوء هذا التصنيف جيري التعامل مع كل طرف
ِ
مبقتضى املصلحة اإلس�لامية ُ
العليا اليت ال تريد مقاطعة اآلخرين
ّ
ّ
يستغلها اآلخرون.
ولكنها ال تقبل أن
ّ -6
القوة العسكرية:
ُ
لهَ
َ
ُ
ُ
َ
ُّ
ْ
َ
ْ
ْ
قال تع��اىل( :وأ ِعدوا ��م َما ْ
اس��تط ْعتم ِمن ق َّو ٍة
َ ُ َّ للهَّ
��اط الخْ ََ ْي��ل ُت ْر ِهب َ
َو ِم ْ
ا
و
��د
ع
��ه
ب
ِ
ُ��ون ِ ِ
��ن ِر َب ِ
ِ
ُ
َّ
ْ
َو َع ُدوكم( )...األنفال.)60 /
التطبي��ق احليات��ي :الق��وى ال�تي تعم��ل
ّ
ض��د احلق ومتنع��ه من ممارس��ة ِّ
حريته
ّ
فالب��د م��ن ّ
ق��وة يف مواجه��ة
كث�يرة،
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ً
ِّ
ّ
املضادة لردعها ،فليس أس��لوب ِّ
ناقصا يف
الرفق واحلوار
التحدي��ات
ّ
كل األحوال ،وإال ملا كانت هناك حروب بني الشعوب.
ّ
ُّ
بـ(العدة)
(وأع��دوا) مب��ا تعنيه م��ن (إس��تعداد) والتج ّه��ز
كلم��ة
مّ
الالزم��ة للمواجه��ة ال تع�ني املب��ادرة للع��دوان ،وإنا ه��ي إجراءات
احتزازية لكبح مج��اح عدوان اآلخرين ،وإذا كانت لديك – َ
أنت
متفل ً
قيدك ،فق��د يكون اآلخر ِّ
املس��لم – ضوابط إميانية ُت ِّ
تا منها
وال تقف بوجهه حتى شرعة حقوق اإلنسان.
ّ
إن اإلس�لام كم��ا يريد ل��ك أن تك��ون املمانع الق��وي املقاوم ،ال
الضعي��ف املهزوم املستس��لم ،يريد لك أن تكون رافع راية ِّ
الس��لم
والس�لام يف الع��امل .وبالتال��ي ،فإع��داد ّ
القوة تدب�ير وقائي جلعل
ي�تردد يف الع��دوان علي��ك؛ ّ
ّ
ألن��ه حيس��ب حس��اب ّ
قوت��ك
الع��دو
ويقظتك وإس��تعدادك ،وه��ذا ما نفهمه اليوم من رس��الة (املناورات
العسكرية).
القوة على ّ
وال ينبغي أن يقتصر فهم ّ
ّ
امليدانية (العسكرية)
القوة
فقط ،بل توفري كل مس��تلزمات القوة مبا يف ذلك القوة املعنوية
ّ
والتط��ور العلم��ي والثق��ايف واإلجتماع��ي
واملواجه��ة النفس��ية،
واإلقتصادي.
لس ْ
ّ
إن ش��عورنا هو َ
(و ِإ ْن َج َن ُ
��لم َف ْ
َّ
اج َن ْح لهَ َ ا( )...األنفال ،)61 /فإذا
ل
وا
ح
ِ
ِ
ُ
ّ
ّ
والبد
فنحن أ ّمة السالم،
أبدى اآلخرون اإلس��تعداد للعيش بس�لام،
ّ
أن يكون ذلك من خ�لال معاهدات ومواثيق ،لئال نكون ضحية
اخلداع والتغرير.
 -7حقوق اإلنسان:
ك ُم َّال ِذي َخ َل َق ُ
اس َّات ُق��وا َر َّب ُ
ك ْ ْ َْ
(ي��ا أ ُّي َها َّ
ق��ال تعاىلَ :
الن ُ
س
��م ِمن نف ٍ
َ
اح َد ٍة( )...النساء.)1 /
َو ِ
تمُ
ِّ
التطبي��ق احلياتي :النفس الواحدة – مبا ثله من الذكر واألنثى
– جتع��ل اإلثنني اللذين هما يف األصل واحد ،أمام حقوق ّ
موحدة
وواجبات ّ
موحدة حبسب ما ُي ِّسر كل واحد له.
ّ
ّ
وإن أك�بر ح��ق متتاز ب��ه ه��ذه النفس الواح��دة هو (ح��ق احلياة)
يتفرع منها ّ
ال��ذي يقوم على مبدأ الكرامة اإلنس��انية ،وال�تي ّ
حق
احلرية ،كونهما ّ
املساواة ّ
حقني طبيعيني ُم َ
وحق ِّ
الزمني لطبيعة
اإلنسان.
يق��ول د .وهب��ة الزحيل��ي« :الكرامة اإلنس��انية مص��در احلقوق
األساسية ّ
كلها ،فهي دليل إنسانية اإلنسان الذي تمُ ِّيزه عن سائر
املخلوقات».
وج��اء يف مقدم��ة (اإلع�لان العاملي حلق��وق اإلنس��ان)« :اإلعرتاف
ِّ
املتأصلة يف مجيع أعضاء األس��رة البشرية ،وحبقوقهم
بالكرامة
املتساوية ،هو أساس ِّ
احلرية والعدل والسالم يف العامل».
��د َ
(و َل َق ْ
وف��وق هذا وذاك ،يق��ول تعاىلَ :
ك َّرمنا َبين َآدم) (اإلس��راء/
.)70
جمرد لطف إهلي ،بل هو ّ
التكريم هنا ليس ّ
خط تشريعي ِّ
يؤسس
ِّ
لكل ما ُي ِّ
عزز هذه الكرامة ،ويرفض كل ما يؤدي إىل
املفس��رين إىل ّ
إهانته��ا .وقد التفت بعض ِّ
أن بعض
ِّ
كجر العربة ال�تي يركبها الناس من
األعم��ال
ِقبَل إنس��ان بدل احلص��ان – كما يف اهلند
ناف للكرامة اإلنسانية ،و ِق ْ
س على ما
– ُم ٍ
سواه.
وم��ن أروع م��ا حت��ت أيدينا م��ن نصوص
ِّ
ّ
أهمي��ة حق��وق اإلنس��ان يف
ك��رس
ُت

احمل��ارب للدول��ة اإلس�لامية يف ّ
اإلسالم ،ما ورد عن اإلمام علي (عليه السالم)« :جعل اهلل سبحانه
ذم��ة املس��لمني ،فيصب��ح مبوجبه
(وإ ْن أ َحدٌ
حق��وق عباده ّ
ّ
مش��روعيته ،قوله تعاىلَ :
مقدم��ة حلقوقهَ ،
ّ
فمن قام حبق��وق عباد اهلل ،كان
معصوم الدم واملال .واألصل يف
للهَّ ُ ِ
َ
مؤد ً
َ
َ
َ
لمُْ
ْ
َ
َ
��م َع ك َ
ذلك ِّ
اس َت َجا َرك فأ ِج ْر ُه َح َّتى َي ْس َ
كني ْ
يا إىل القيام حبقوق اهلل».
الم ا ِ ث َّم أ ْب ِل ْغ ُه
��ر ِ
ِمن ا ش ِ
َ
َ
ُ
َ
ُ
فما هي يا ترى الئحة حقوق اإلنسان يف القرآن؟
َمأ َمنه( )...التوبة.)6 /
ْ
كفله اهلل تعاىل من خ�لال إحرتام ّ
أما ّ
ُ
ّ
 -1حق اإلختيار:
حق احلياة
ح��ق األمن ،فقد
َ
َ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
يرْ
َ
ْ
ً
ُ
ْ
ْ
َ
قال تعاىل(ِ :إ َّنا هديناه َّ
اك ًرا و ِإ َّما كفورا) (اإلنسان/
يف قول��ه عز
ض
الس ِبيل ِإ َّما ش ِ
س َأو ف َس ٍ
وجلَ ..( :من قتل نف ًس��ا ِبغ ِ نف ٍ
��اد فيِ األر ِ
َ
َ
َ
َ
مَّ
َ
فكأن��ا ق َت��ل َّ
اس جمَ ِ ً
الن َ
.)3
يع��ا( )...املائدة ،)32 /أو م��ن خالل إعتبار
َ
وأن الكعبة ل��و هدمت حجراً
حرمت��ه أعظم من حرم��ة الكعب��ةّ ،
التطبي��ق احلياتيِّ :
حري��ة اإلختيار بني اخلري أو الش��ر ،والطاعة أو
ً
املعصي��ةّ ،
حجرا ،كان أهون على اهلل من أن ُيراق دم امرئ مسلم.
خط أصي��ل يف الفهم اإلس�لامي ،الذي ينف��ي اإلكراه
ِّ
لكل الناس ،لذلك ورد ّ
ب��ل ّ
ّ
واجلربية ،فاملختار مسؤولّ ،أما املُ َ
إن األمن ّ
أن املس��لم
والس�لام مطلوبان
كره فهو واقع حتت ضغط مينعه
ّ
نحُ
ّ
لي��س فقط الذي س��لم املس��لمون من يده ولس��انه ،بل س��لم الناس
يصح وال جيوز أن اسبه على
من ممارس��ة هويته ،وبالتالي فال
ُ
ّ
كلهم من شروره.
أعمال أجرب عليها.
هذا مع األخذ يف اإلعتبار ّ
أن هناك ِّ
 -4حق ّ
السكن واملأوى:
مروجات إلختيار األصلح واألرشد
واألنفع ،فالعقل ّ
َ
َ
َ
َ
يدل على ما هو احلسن وما هو القبيحِّ ،
قال تعاىل( :ومساكني ترض ْونها) (التوبة.)24 /
والرساالت
ً
تخُ
ّ
فرقانا بني ما هو حق وما هو باطلُّ ،
التطبي��ق احلياتي :إذا كانت منلة س��ليمان اط��ب أخواتها يف
والرس��ل هداة إىل طريق
ُتعت�بر
الدخول إىل مساكنها ،وإذا كان تعاىل أوحى للنحل أن ّ
الرش��اد ،فمن اس��تجاب بإرادته إىل اخل�ير جنا وفازَ ،
تتخذ من
ومن اس��تجاب
ً
َ
بإرادته إىل الش��ر هلك وخس��رَ :
(ق��د ْأف َل َح َمن َز ّ
َ
ْ
َ
َ
اجلب��ال بيوتا ،فمن باب أوىل أن يكون ألكرم خملوق مس��كنه
كاها َوق��د خاب من
ّ
وم��أواه ال��ذي يس��كن ويس�تريح إليه ،ويس��ترت فيه م��ن فضول
دساها) (الشمس.)10-9 /
ٌ
اآلخرين.
ف��إذا اختار إنس��ان طري��ق اخلري ،كان علي��ه أن يف��ي بإلتزاماته
وش��روطه وتعليمات��ه َ
ّإن��ه حق من حقوقه وحاجة من حاجاته األساس��ية أن يأوي بعد نهار
كم��ن ينتم��ي جلامع��ة ما ه��و ضوابطها
ّ
ّ
بي��ت يأويه ،ويلوذ به ،ويس��تجم في��ه ،وخيتلي بأهله
ونظامه��ا الداخلي الذي يس��ري عل��ى مجيع طالبه��ا ،أي أن لك أن
عمل��ه إىل ٍ
وأوالده في��ه ،ويس��تقبل ضيوفه ،وجي��د فيه مأمن��هّ ،
فحتى (أهل
ختت��ار اجلامعة من بني عدد من اجلامعات ،ف��إذا وقع اإلختيار على
ّ
أحدهاَ ،
ُّ
ّ
الصف��ة) ضعفاء وفقراء أهل املدينة من العزاب ،كان النيب قد بنى
مبقرراتها.
وجب عليك أن تلتزم
هل��م ُص ً
فة (س��قيفة) ملحقة باملس��جد النبوي ،يأوون إليه��ا إذا جنّ
 -2حق التعبري عن الرأي:
مشرداً.
َّ
َّ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
(الرحمْ َ ُ
َ
َ
َ
َ
الليل ،فال ميكن لإلنسان أن يعيش يف العراء ّ
ْ
ق��ال تعاىلَّ :
��ن * علم القرآن * خلق اإلن َس��ان * علمه الب ََيان)
ّ
إن عالقة اإلنسان مبنزله هي عالقته بأرضه وبإستقراره ،واإلسالم
(الرمحن.)4-1 /
ّ
َ
ّ
ُ
ِّ
التطبي��ق احلي�تي( :علمه البي��ان) ،أودع فيه ّ
حي�ترم ه��ذه العالقة ،وم��ن دالئل ذل��ك ،إحرتام حرية اإلنس��ان يف
قابلي��ة النطق كي
يخُ��رج منها ً
انته َ
ك��ت أو ُ
قهرا بدون ح��ق ،وإذا ُ
ُيع�ِّب�رِّ ّ
َ
اغت ِصبَت
ف�لا
داره،
نفس��ه
ويف
عواطف،
عما يف عقله من فكر ،ويف قلبه من
ِ
َ
ّ
قاتل دونها.
س��لبية ،وبهذا البيان يس��تطيع اإلنسان أن
من مش��اعر إجيابية أو
يتواصل م��ع جمتمعه ،فيتبادل الرأي ،ويتعاط��ى الفكر ،ويعبرِّ
 -5احلقوق املالية:
قال تعاىلُ :
هلل الذي ُ
(وآت ُ
آتاكم) (النور.)33 /
عن حاجاته وطلباته ورفضه وقناعاته.
مال ا ِ
وهم ِمن ِ
ً
املال ُ
التطبيق احلياتيُ :
فل��كل ّ
ٍّ
مستخلفا فيه
مال اهلل ،وقد جعل اإلنس��ان
حقه يف التعب�ير عن رأيه – حتى وإن خال��ف آراء اآلخرين
ً
إعتباري��ةّ ،
– ولكن ليس من ِّ
ّ
حق اإلنسان أن يكون ُم ِّ
ّ
وحق امل��ال هو اإلنف��اق على األهل
فملكيت��ه للم��ال
تعصبا لرأيه ،فليس
ُ
والعي��ال ،وأن توصل به الرح��م ،وت ّ
رب به األخوان ،وتواس��ى به
هناك َمن ميتلك احلقيقة لوحده .ولذلك كانت لفتة القرآن
ّ
رائدة يف مفهوم احلوارّ :
(وإنا أو ّإي ُ
ّ
الفق��راء  ،فمعنى أن امل��ال هلل أنه جيب أن يكون
اكم َل َع َلى ُهدى
ً
ً
َ
ِّ
فئة
�لال ُمب�ين) (س��بأ ،)24 /أي أن تضع
جاري��ا أي��دي الن��اس ال ُمتكدس��ا عن��د ٍ
أو يف ض ٍ
ّ
معين��ة .يقول ّ
َ
طبق��ة ّ
عز
أو
سواء
ٍ
نفسك – أنت صاحب احلق – على ٍ
وج��ل ْ( :وفيِ
ّ
ّ
لمْحَ
��م َح ٌّ
ة
اخلريي
املشاريع
إن
لس��ا ِئ ِل َ
ْ
َ
ْ
ُ
َّ
وم)
��ر
ا
و
ل
��ق
ا
و
م
أ
واح��د مع اآلخ��ر لتك��ون احلقيقة
ِ
ٍ
َ لهِ ِ
ِ
ّ
(الذاري��ات.)19 /ف�لا حي��ق ل��ك أن
بنت احلوار.
من بناء دور ومساكن ،وتزويج
ّ
فملكيتك للمال
تبخل مبال��ك
 -3حق األمن واألمان:
الشبّان ،وفتح مشاغل أو معامل لتشغيل
ّ
ُ
ق��ال تع��اىل( :ال��ذي َ
ّ
مس��ؤولية؛ ألن��ه أمان��ة إهلي��ة
أطع َمه��م
األي���دي العاملة الفقرية ،ونشر الثقافة
ِم��ن ُج��وع َ
وضعه��ا ب�ين يدي��ك لإلنفاق
وآم َن ُه��م ِم��ن َخ ْوف)
ٍ
من
،
الدينية
واملدارس
املساجد
وبناء
،
اإلسالمية
على إحتياجاتك،وملشاركة
(قريش.)4 /
ّ
اآلخري��ن في��ه فيم��ا زاد ع��ن
«ح��ق
التطبي��ق احليات��ي:
بعض بركات هذه املال املنفق يف سبيل اهلل ،فهو
ً
ً
ذلك.يق��ول الن�بي (صلى اهلل
(األمن) أن تعيش إنسانا آمنا
من ّ
أهم طرق التكافل اإلجتماعي  ،الذي ال يرتك
تع��اىل علي��ه وس��لم)« :لمَ ْ
يف سربك وأهلك ومجاعتك
ِّ
بل
لة،
متعط
أو
واقفة
احلياة
عجالت
من
عجلة
وجمتمعكّ ،
ُ
جلم��ع امل��ال ،ولك��ن
ن ْب َع��ث
وحق (األمان) هو
يريد هلا ّ
ِ
تدور.
أن
ها
كل
ُب ِعثنا إلنفاقه».
عهد يدخل مبوجب��ه الكافر
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قرآنيات

مسري عمران
جملة آيات
بسم اهلل الرمحن الرحيم
()1و َو َض ْع َنا َعنكَ
ألمَ ْ َن ْش َر ْح َل َك َص ْد َر َك َ
َو ْز َر َك َّ
()2الذي أ َ
نق َ
ض َظ ْه َر َك َ
()3و َر َف ْع َنا َل َك
ِ
ِ
َ
ِذ ْ
ك َر َك()4
��س ً
��إ َّن َم َع ْال ُع ْس ِر ُي ْ
ا()5إ َّن َم َع ْال ُع ْس ِر
َف
��ر ِ
ِ
ُي ْس ًر َ
ا()6ف ِإ َذا َف َر ْغ َت َف َ
انص ْب()7
َ
َ
َو ِإلىَ َر ِّب َك فا ْرغ ْب()8
{سورة االنشراح}
إن الناظر إىل سورة الشرح نظرة سريعة
ال يرى فيها إال استفهام يفيد اإلثبات ،مبنة
اهلل سبحانه وتعاىل على رسوله الكريم
بشرح صدره ورفع ذكره ،فأغلب القراء
هلذه السورة مي��رون عليها كخرب من
السماء عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم
ً
تارخيا
ويعتقد أن موضوعها قد أصبح

وذك��رى عن الرسول صلى اهلل عليه
وسلم ،ولكن املتأني املتدبر هلذه السورة
يرى أن األمر أعمق من ذلك بكثري خاصة
إن وضع أمامه النقاط الثالث التالية :
ً
أوال :أن القرآن الكريم ليس كتاب
تاريخ لرواية األحداث
وإمن��ا ه��و كتاب معجز ،وه��و منهج
املسلمني منذ نزوله وحتى قيام الساعة
فاألمر يتعدى الرواية التارخيية لألحداث
إىل اإلعجاز القرآني واملنهجية يف كل
آية من آياته ،فهو يرسم للمسلم منهجه
وحركته يف احلياة ،كما أرادها اهلل
لعباده املؤمنني به ،وعليه فكل آية يف
القرآن الكريم دون استثناء ال بد وأن
ً
شيئا من اإلعجاز يف بيان هذا
جتد فيها
املنهج ،وعلى هذا األساس جيب أن يقرأ
القرآن ليفهم ثم يطبق .
ً
ثانيا :أن قصر السورة ال يعين إال إنها
مكتنزة باملعاني
إن قصر س��ورة الشرح ال يعين إال إنها
مكتنزة بكنوز من اإلرشاد والتوجيه
ال�تي ُيريد اهلل أن تكون على كل
لسان ،وأن تكون حاضرة يف قلوبنا يف
كل حلظة من حلظات احلياة ،فالناس
ع��ادة متيل إىل حفظ السور القصرية
وترددها يف قراءاتها ويف صالتها ،وهي
أول ما حيفظ من كتاب اهلل ،وخري مثال
على ذلك أن الفاحتة هي (أم الكتاب)
وأن سورة اإلخالص تعدل (ثلث القرآن)
كما قال رس��ول اهلل صلى اهلل عليه

ً
قاصدا بذلك أنها مبا حتويه من
وسلم،
توحيد هلل وتنزيه ،هو ثلث ما تدور عليه
آيات القرآن الكريم ،وحنن أمام سورة من
قصار السور فال بد من استخراج لكنوزها
وعرضها للناس لتأخذ دورها يف التوجيه
وزيادة اإلميان .
ً
ثالثا  :أن القرآن كريم يف عطائه
يصف سبحانه وتعاىل القرآن (بالكريم)
َّ ُ َ ُ ْ ٌ َ ٌ
يف قوله
تعاىل ِ(إن��ه لقرآن ك ِريم*فيِ
ْ
ُ
ِ َ
َ
ون) {الواقعة }78-77:وال
اب ًمكن ٍ
كت ٍ
جتد أحدا من الناس يتحدث عن القرآن
إال ويضفي عليه صفة الكرم ويقول
(قرآن كريم) وحنن نعلم معنى الكرم،
ً
كرميا ،معطا ًء
وكيف يكون اإلنسان
لكل من يسأله ،فيعطي مما رزقه اهلل

من النعم ،وال نطلق على اإلنسان صفة
كريم إال إذا أصبحت هذه الصفة راسخة
ومتأصلة فيه ،يلمسها كل من يتعامل
معه ،وبنقل مفهوم الكرم ه��ذا إىل
القرآن الكريم ،جند أن القرآن معطاء
لكل من يسأله ،وسؤال القرآن يكون
بالتفكر يف آياته والوقوف عندها حبثا
ً
وتأمال ،فمن يقف أمام آيه من
ودراسة
ً
سائال فإن القرآن يعطيه الشيء
أياته
الكثري من املعاني اجلليلة هلذه اآلية،
وكلما طال وقوفك ازددت منه عطا ًء
وال يتوقف عطاؤه حتى تتوقف أنت
عن التأمل والتدبر ،وأدعوك إىل الوقوف
كتجربة أمام آية من آياته لتتفكر بها
ً
هدفا تريد حتقيقه
واجعل من تدبرها
يف حياتك ،لتجد أنك بدأت تدرك معاني
جديدة كلما طال وقوفك عليها ،وأن
تأثريها قد بدأ يأخذ مكانه إىل قلبك
محُ د ً
ثا زي��ادة يف إميانك باهلل العظيم
ِ
وبالقرآن الكريم ،وليس هنالك آية
يف القرآن الكريم يقف عطاؤها عند
حد معني مهما كان موضوعها إذا أديم
النظر إليها وتدبرها .
على هذه األسس الثالث ننظر إىل سورة
(الشرح) لنتأملها ونتدبرها ونستخرج
ً
شيئا من كنوزها وإعجازها واملنهجية
اليت ترمسها للمسلم يف حياتة ،متخطني
البعض ممن يقف يف شرح معانيها عند
حد أن املخاطب بها فقط هو رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم .
ولن نستطيع يف هذه املقالة القصرية
ً
كامال لذلك
إيفاء هذه السورة حقها
اخرتت أن أركز على آيتني منها هما
ْ
َ َّ
ا*إ َّن َم َع ْال ُع ْس ِر ُي ْس ًرا)
(ف ِإن َم َع ال ُع ْس ِر ُي ْس ًر ِ
لبيان اإلع��ج��از فيهما واملنهجية اليت
ترمسها للمسلم ،ولكن ذلك ال مينع من
ً
ً
سريعا من
مرورا
املرور على بقية اآليات
أجل الدخول يف جو السورة ،وربط اآليات
ببعضها الستخراج املعاني اجلليلة .
أمل نشرح لك صدرك
استفهام من اهلل – وهو العليم – يفيد
اإلثبات بأن اهلل قد شرح صدر رسوله
الكريم ،واالنشراح مبعناه الشرعي هو
امتالء الصدر بنور اإلميان ،وظهور تعابري
الرضى على الوجه ،أما االنشراح مبعناه
اللغوي فهو التوسعة اليت تقود إىل الراحة
فهي استيعاب األشياء نتيجة السعة

وسعة الصدر تعبري عن القدرة على
استيعاب ما يطرأ من مشكالت حبيث ال
تنغص على اإلنسان حياته ،فال يصيبه
هم ،وال قلق منها التساع صدره هلا .
وأقرب مثال على ذلك هو الفرق بني البيت
الواسع والبيت الضيق ،فالواسع يستوعب
ً
كثريا من املشكالت مثل تعطل غرفة
من الغرف أو رغبة أح��د يف أن ينفرد
بغرفة ،أو زائر أراد املبيت ،فكلما اتسع
ّ
كل يف شأنه
البيت استقل ساكنوه
أما البيت الضيق فإنه يضيق بساكنيه
فابسط مشكلة تعم البيت كله وتوتر
أهله ،والصدر هو مكان احتواء القلب
ً
واسعا اسرتاح القلب فيه ،وإن
فان كان
ً
كان ضيقا ،ضيق على القلب فيتأمل.
وإن كان اهلل عز وجل قد خاطب رسوله
صلى اهلل عليه وسلم بأنه قد شرح
صدره باإلسالم ،فهذا دليل هام على أن
اإلسالم يؤدي إىل شرح الصدر ،وعليه
فإن كل إنسان مؤمن جيب أن يكون
ً
منشرحا ،غري منقبض ،فرتى
ص��دره
السرور واإلطمئنان الذي يف قلبه قد رسم
تعابري وجهه وسلوكه يف احلياة ،كما
يم ُ
(س َ
وه ِه ْم
وصفهم اهلل تعاىل ِ
اه ْم فيِ ُو ُج ِ
ِم ْ
��ر ُّ
ود) {الفتح }29:وكما
��ن أ َث
الس ُج ِ
ِ
قرر َاهلل تعاىل (أ َف َم ْن َشَ��ر َح الل َ ْ
ص��د َرهُ
َهّ ُ
ل لاَ َ
َ َ ُ
ور ِم ْن َر ِّب ِه) {الزمر}22:
إل ْس ِم ف ُه َو َعلى ن ٍ
ِ ِ
ألن صدق اإلمي��ان باهلل وبوعده يقود
إىل الزهد يف الدنيا والرغبة يف اآلخرة
واالطمئنان والرضى مبا قسم اهلل له َ
وق َد َر
عليه ُ
(ق ْل َل ْن ُيصيب ََنا إال َما َ
ك َت َب الل
ِ
ِ
َ ُهّ
َل َنا) {التوبة . }51:فاإلنسان املؤمن الذي
عرف ربه اطمأن إىل أن احلياة واملوت بأمر
اهلل ،وأن رزقه مقسوم من عند اهلل ال يناله
أحد غريه ،وأن له عظيم األجر والثواب يف
صربه على اإلبتالءات ،وأن أجره على قدر
نيته ،وحتى لو اخطأ فإنه يتوب إىل اهلل
واهلل غفور رحيم .
وهنالك لفتة جيب أن ال تفوتنا وهي :ملاذا
قال اهلل تعاىل {لك} يف “امل نشرح {لك}
ص��درك”؟ وك��ان من املمكن القول
“امل نشرح ص��درك” ،دون ذكر{لك}
واجل��واب – واهلل أعلم -أن اهلل تعاىل
يريد أن ينبه إىل أن فائدة شرح الصدر
هي لك ،فمنفعته للرسول ،ولكل من
يشرح اهلل صدره فينتفع بهذا اخلري ،فهي
منفعة {لك} ،فاهلل تعاىل غين عن املنفعة

من عباده ،وكل ما يكلفهم به هو
لصاحلهم ومنفعتهم ،وال يوجد تكليف
كلفنا به اهلل تعاىل ملنفعته ،فاهلل هو
(الغين) عن عباده .
ووضعنا عنك وزرك  ،ال��ذي أنقض
ظهرك
ال��وزر هو ثقل الذنب ،وهي هنا احلرية
اليت كانت عند الرسول صلى اهلل عليه
وسلم قبل البعثة ،فالفطرة تقوده إىل
البحث والتأمل يف خالق الكون وخالقه
للتوجه إليه وعبادته ،وشكره على
ما أنعم عليه فكثرة النعم وتعددها
وعظمتها كانت تشكل عنده ثقال
يستوجب الشكر للمنعم ،ومل يكن
يعرف املنعم ليشكره ،وكان هذا اهلم
كاحلمل الثقيل على ظهره يكاد
يكسره ،فأراحه اهلل من هذا اهلم واحلمل
وأزاحه عنه ملا جاءه الوحي والتكليف
بالنبوة ،فعرف ربه وعرف كيف يعبده
ويشكره ،فزال عنه ذلك اهلم (ال��وزر)
الذي كان يثقله .
وهذه صفة صاحب النفس الكرمية ،إن
أكرمه إنسان فإنه يسعى جبد وهمة
لرد هذا اجلميل له ،ويشق عليه ويثقله
عدم مقدرته على رد اجلميل ،فيميته
حيا ًء ،ويكون عليه كاجلبل ،لذلك إن
كلفه املنعم خبدمة فإنه ُيسعده القيام
بها ،ألنها ختفف عنه ثقل هم (اإلنعام)
ً
مكسبا له ألنه
ويعترب القيام بها
ً
شيئا من اجلميل للمنعم
استطاع أن يرد
عليه .
أما صفة اإلنسان اللئيم ،فهي إنكاره
ً
تهربا من
لكل النعم اليت أنعمت عليه،
شكر منعميها ،وهو ال يستحي من طلب
املزيد منها دون أن يقابلها بالشكر ،بل
ويعتربها ً
حقا له ،وإذا اضطر لإلعرتاف
بنعمة واحدة أنعمت عليه ،فإنه يقلل
ً
كثريا من شأنها ،ومن شأن حاجته إليها،
ً
هربا من حق منعمها عليه .
وإذا أردت أن تعرف نفسك من أصحاب
النفوس الكرمية أم اللئيمة أجب على
السؤال التالي( :هل يثقل كاهلك عدم
قيامك مبا اوجب اهلل عليك) ؟ فكرم
نفسك على قدر شعورك .
ورفعنا لك ذكرك
هو رفع املنزلة ،وهو جزء من الثواب لرسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم على قيامه
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مبهمته ،فامسه مكتوب على العرش،
ويذكر امسه مع اسم اهلل تعاىل عند
ُ
ك َر
رفع اآلذان ويف نطق الشهادتني ،وذ ِ
ُ
وذكر
امسه يف القرآن ويف اإلجنيل،
امسه ميأل اف��اق الدنيا كلها ،وعلى
مدى الزمان ،وجعلت الصالة والسالم
ً
جزءا من العبادة ،وجعلت طاعته
عليه
الر ُس َ
ول َف َق ْد أ َطاعَ
ْ
ُ
ْ
من طاعة اهلل َ
(من ي ِطع َّ
َ
الل) {النساء }80:وشرفه بالشفاعة يوم
َهّ َ
القيامة .
وكل من يعمل هلذا الدين سريفع اهلل
ذكره ،انظروا إىل من عملوا من اجل نشر
اإلسالم وعزته ،كيف رفع اهلل ذكرهم
فسريتهم الطيبة متأل كتب البحث
وجمالس العلم ،انظروا إىل االئمة األربعة
وإىل ابن تيمية والغزالي وسيد قطب
وغريهما الكثري… كأنهم ما زالوا
أحياء بيننا ،فهذا جزء من الثواب لكل من
يبذل ويضحي من أجل هذا الدين ويقف
إىل جانب رفعته  .وانظروا باملقابل إىل
كل من يعمل ضد هذا الدين وحياول
وقف مسريته ،فيذله اهلل إما يف حياته
وإما بعد مماته ،وحتى يف طريقة مماته
وإما فيها كلها وغريها ،..وال يذكرهم
أحد إال ويلعنهم ،فشتان بني الذكرين .
فإن مع العسر يسرا *إن مع العسر يسرا
ً
أوال :حكمة التكرار
إن أول ما يلفت االنتباه هنا هو تكرار
اآلي��ة ،واهلل سبحانه وتعاىل منزه عن
تكرار كالمه للتأكيد أو التوكيد
أو جملرد التكرار ،فسبحانه جلت قدرته
قادر على بيان ما يريد يف كلمات دون
ً
للتكرارا ،ف��إذا كان كالم
احلاجة

ملوك الدنيا (ال يعاد) فكيف نرضى
بذلك مللك امللوك سبحانه وتعاىل؟!ً .
إذا هو
ليس تكرار ،وإمنا هو التمثيل احلقيقي
حلالة العسر واليسر يف احلياة الدنيا.
فكيف ذلك ؟!.
لو حاولنا أن نقصر السورة على واحدة
منهما َ
(ف ِإ َّن َم َع ْال ُع ْس ِر ُي ْس ًرا) يصبح املعنى
أن اإلنسان يف هذه احلياة قد يصيبه
العسر ثم يصيبه بعد ذلك اليسر وينتهي
األمر عند هذا احلد ،مبعنى أن العسر
يصيب اإلنسان مرة واح��دة يف العمر
فإن أصابك فإنه ال يعود ويصيبك مرة
أخرى حسب بيان اآلية الواحدة ،وهذا
غري صحيح ،وال ميثل الواقع ،ولكن
عندما تأتي اآلي��ة الثانية وتقرر مرة
أخرى “إن مع العسر يسرا” ،فإننا نفهم
من ذلك أن العسر من املمكن أن يعود
ويصيبك مرة ثانية ويتبعه اليسر ،ومبا
أنه مسح له بأن يصبيك مرة ثانية فال
مانع من أن يصبيك مرة ثالثة ورابعة
وعاشرة ..إذا فحياة اإلنسان يف تقلب
مستمر بني العسر واليسر ،يف تكرار ال
يتوقف ،عسر ثم يسر ثم عسر ثم يسر..
فهكذا هي احلياة ،وهكذا جيب أن
نفهمها كما أراد اهلل جل جالله ،حاالت
متتابعة من اليسر والعسر ،فنصرب على
االبتالءات ،ونشكر عند اإلنعام ،وال
جنزع من مصيبة وال نأسى على ما فاتنا
وال ننشغل باالنعام عند اليسر وننسى
املنعم ونقول كما قيل (إ َمّ َ
نا ُأو ِت ُ
يت ُه َع َلى
ِ
ْ
ندي) {القصص. }78:
ِعل ٍم ِع ِ
أال تشعر بعد هذا البيان أن مثل هذه
اآلي��ات جيب أن ال تغيب عنا حلظة من
حلظات احلياة ،وأن تكون حاضرة معنا
ترسم لنا كيفية مواجهة األحداث ،يف
أي حلظة من اللحظات ،فتلك حكمة
من حكم ورودها ضمن السور القصار
ليسهل حفظها وتبدأ معك احلياة .
ً
ثانيا :بداية الصراع
حرف الفاء يف “فإن مع …” يفيد التعقيب
والرتتيب ،كقولنا أكل فشبع ونام
فاسرتاح ،مبعنى أن حدوث الشيء قد ترتب
على ما قبله ،فهو نتيجة له ،فإذا نقلنا هذا
املفهوم لنطبقه على اآليات ،جند أن حرف
الفاء قد رتب حدوث العسر على ما قبله
وكنتيجة له ،وما قبله هو شرح الصدر
ورفع الذكر ،فكيف يكون العسر

نتيجة لشرح الصدر ورفع الذكر؟ .
األمر بسيط ،فشرح الصدر معناه اعتناق
اإلسالم والدعوة إليه ،وهذا ال يسر أعداء
اإلس�لام{ ،فـ}يبدأ الكيد له ولدعاته
وملعتنقيه ،وت��دور املواجهات بني عسر
ويسر ،ورف��ع الذكر يعنى العلو عن
اآلخرين ممن ال يؤمنون بهذا النيب ،وذلك
يغيظهم النه يسفه أمرهم{ ،فـ}يعلنون
احل��رب عليه وعلى رفعة منزلته .إذا
فحرف الفاء يفيد بداية الصراع بني
احلق والباطل يف اللحظة اليت تصطف
فيها مع احلق .وكمسلم جيب عليك
االستعداد لذلك ،وتوقعه ّأيا كان مصدر
العسر ،فاملسلم يزداد عليه البالء كلما
ازاد إميانه .فحق أن تكون هذه اللفتة
يف سورة من قصار السور اليت يبدأ معها
املسلم ،وال تغيب عن باله .
ً
ثالثا :العسر معلوم واليسر جمهول
عندما يكون اإلن��س��ان يف حالة من
العسر فإنه يعيش احلالة ،ويكون
ً
عاملا بها ويستطيع أن يسميها ويصفها
إذا فالعسر معروف لذلك جاء يف اآلية
ً
معرفا بال التعريف {ال}عسر
الكرمية
ولكن الفرج املنتظر بعد العسر جنهل
توقيته ،وجنهل حجمه ،وجنهل نوعه،
وجنهل الطريق القادم منها ،لذلك جاء يف
اآلية الكرمية غري معرف بال التعريف
(يسرا)  ،اذا العسر معروف ونعيشه
ً
مطابقا
واليسر جمهول ننتظره ،فجاء ذلك
ً
متاما حلال الكلمات اليت ذكرت فيها
ً
ً
جمهوال  .فسبحان
معرفا واليسر
العسر
اهلل الذي ال خيفى عليه شيء.
ً
رابعا :للعسر الواحد أنواع من اليسر

ً
كثريا من الناس يشكو الفقر
نعلم أن
وهو عسر معني ومعروف ،ولكن عندما
يأتي الفرج (اليسر) للناس فإنه ال يأتي
ً
واحدا
بنوع واحد للجميع ،وال بشكل
وال بنفس احلجم للجميع ،وال بنفس
التوقيت ،فكل واح��د يأتيه اليسر
ً
خمتلفا عن اآلخر ،رغم كون العسر واحد
ً
وهو الفقر (مثال) ،وهذا ما جنده يف اآليات

حالة يسر تبدأ تتشكل وتتكون يف
اخلفاء (مع) بدء حالة العسر عند اإلنسان
ففي اللحظة اليت يصيبك فيها العسر
يبدأ اهلل سبحانه وتعاىل بتكوين
حالة اليسر املناسب حلالة العسر لديك
ولكنك ال ترى هذه الصفحة النها تتم يف
اخلفاء ،فيهيئ اهلل تعاىل األسباب لليسر
ً
القادم وينميه لكُ ،
جاهزا
ويعده ليكون

يتشكل وليس وليد اللحظة ،ويتساوى
مع الوقت الذي عشته أنت يف حالة عسر.
وبهذا الفهم جيب أن تطمئن نفس كل
إنسان يعيش يف حالة من العسر بالبشرى
بأن اليسر القادم يتناسب مع طول الفرتة
اليت يصربها ،فإذا أردت أن يكون الفرج
ً
ً
طويال ،وكلما
كبريا عليك بالصرب
ً
صربت أكثر نلت يسرا أكرب يتناسب

فالعسر معرف وحم��دد كما بينا يف
ً
ً
مفتوحا على
(ثالثا) ،ولكن اليسر جاء
كل اإلحتماالت دون حتديد أو تعيني
(يسـرا) وعليه فالعسر الواحد تأتي
انفراجاته متعددة ومتنوعة وخمتلفة
فال يشبه واحد منها اآلخر .ومن الصعب
حتديد نوعه أو توقعه بدقة .
ً
خامسا :إن (مع) وليس إن (بعد)
يستخدم الناس كلمة (بعد) عند
حديثهم عن العسر واليسر فيقولون “ما
بعد العسر إال اليسر”“ ،وما بعد الضيق
إال الفرج” ،واهلل تعاىل يستخدم كلمة
ً
حديثا
“مع” وليس “بعد” ،واهلل أصدق
فكيف يكون اليسر (مع) العسر وهما
متضادان ؟ .وملاذا حرفها الناس إىل (بعد) .
واجلواب وباهلل التوفيق أن الناس ليس هلا
إال ظاهر األمر ،فهي ال ترى إال حالة العسر
اليت أمامها وال تشعر حبالة اليسر إال عندما
تتحقق وتراها أمامها (بعد) انتظار وصرب
على حالة العسر ،وهي ال تدري بأن هنالك

للحظة املناسبة للكشف عنه ورؤيتك
له (بعد) العسر.
ً
إذا هي عند اهلل (مع) وعند الناس (بعد)
فاهلل ال خيفى عليه شيء وعنده علم
العسر الذي أصابك وعلم اليسر القادم
اليك والذي بدأ بالتشكل (مع) بداية
العسر لديك  .والناس ال ترى اليسر إال
(بعد) أن يظهره اهلل هلا  .واهلل سبحانه
وتعاىل قادر على تكوين أسباب اليسر
لك يف حلظة ،ولكنه يشكله ويهيئه
لك على طول فرتة العسر اليت تعاني
أثناءها ،ليأتي بطريقة طبيعية وليس
على شكل معجزة ،فالبناء يأتي
ً
متناسبا مع طول فرتة العسر ،فعسر دام
يومني يأتي بيسر بين لك يف يومني،
وعسر دام سنة سيأتي لك بيسر بين يف
سنة ،وهكذا ..ولزيادة اإليضاح اضرب
مثاال ً
ً
حيا وتذكر حالة من
أنت لنفسك
العسر مررت بها وحالة اليسر اليت تبعتها
ً
وقتا كي
لتجد أن اليسر قد استغرق

مع صربك ،ولكن هذا القانون له شرط
وهو حسن الصرب على املصيبة ،وعدم
التسخط ،والشكوى ،فالشكوى من
اهلل تذهب بالفرج واألجر.
ً
سادسا :اليسر أوسع من العسر
بشرى ثانية نزفها مع شرط حسن الصرب
ً
دائما بقدر أكرب من
بأن اليسر يأتي
العسر الذي عانى منه اإلنسان ،وبأكثر
مما كان يتوقع ،وهذا له إشارة ودليل
من اآليات اليت أمامنا ،أنظر إىل كلمة
العسر يف اآلية جتدها حمدودة حتى يف
اللفظ ،اقرأ اآلية وركز انتباهك على
كلمة (العسر) ،جتد أنها تنتهي بسرعة
وفيها قطع ،وال تستطيع أن متدها حتى
ولو حاولت ،اقرأ اآلن كلمة (يسـرا) جتد
أنها متد معك وفيها انطالقة ،وشعور
بالفخامة ،يرافقه انشراح يف الصدر ،وهذا
من إعجاز القرآن يف التعبري ،فحتى التعبري
مرافق للحالة وواصف هلا ادق الوصف .
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وللمس هذه اللفتة ما عليك إال مساع
هذه اآليات جمودة بصوت املرحوم الشيخ
حممد عبد الباسط عبد الصمد ،لتلمس
بنفسك ضيق كلمة (العسر) واتساع
كلمة (يسـرا)  .فمهما طال العسر
ً
حمدودا وله نهاية ،أما اليسر فهو
يبقى
مفتوح القيمة واحلجم والزمان .
سابعا :العسر انقباض واليسر انفراج
حاول لفظ كلمة عسر ،جتد أنها تنتهي
على أن الفم يريد أن يغلق ،والشفاه
ُتضم ،واهل��واء خيرج من الفم ،مع شيء
من اإلنقباض لعضالت الوجه ،وكلها
تعابري ال تدل على سعادة ،فالفم ال يريد
الكالم ،والشفاة ال تريد أن ُتسمع
وخ��روج اهل��واء بزفري من املعاناة اليت يف
الداخل ،والنتيجة انقباض يف عضالت
الوجه ،ألفظ اآلن كلمة يسـرا جتد
أنها تنتهي بفتح الفم ،وإنفراج الشفتني،
وصراخ من الداخل بقدوم اليسر ،وانفراج
يف عضالت الوجه يأخذ شكل االبتسامة .
فسبحان اهلل جلت قدرته .
ثامنا :لن يغلب عسر يسرين
يقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم “لن
يغلب عسر يسرين” ،فكيف ذلك؟ تقدم
أن العسر معرف بال التعريف وأنه شيء
ً
عسرا
معلوم يعيشه اإلنسان لذلك نعتربه
ً
واح��دا ،واليسر غري معرف وغري معلوم
وغري حمدد وأنه منوع وعليه فكل آية
خمتلفاً ،
ً
إذا حنن أمام يسرين
تعنى يسرا
وعسر واحد و”لن يغلب عسر يسرين”
بإذن اهلل تعاىل ،واملعنى أن الفرج قادم ال
حمالة وأن النصر يف النهاية لليسرين ولن
يغلب عسر يسرين .

تاسعا :تقسيم السورة إىل ثالثة أقسام
ميكن تقسيم السورة إىل ثالثة اقسام
القسم األول ميثل مرحلة ما قبل الدعوة
*و َو َض ْع َنا َع َ
وهو (ألمَ ْ َن ْش َر ْح َل َك َص ْد َر َك َ
نك
*و َر َف ْع َنا َلكَ
َ
و ْز َر َكَ َّ
*ال��ذي أ َ
نق َ
ض َظ ْه َرك َ
ِ
َ ِ َ
ِذ ْ
ك َ
��رك) والقسم الثاني ميثل مرحلة
ْ
َ َّ
ا*إ َّن َم َع
ْالدعوة وهو (ف ِإن َم َع ال ُع ْس ِر ُي ْس ًر ِ
ال ُع ْس ِر ُي ْس ًرا) والقسم الثالث ميثل مرحلة
َ
وهو(ف ِإ َذا َف َر ْغ َت
امتام الدعوة وانتشارها
انص ْب َ
َف َ
*و ِإلىَ َر ِّب َك َفا ْر َغ ْب) .
هذا التقسيم ميثل منهج كل دعوة
ً
منهاجا لكل مسلم يرغب يف
وميثل
الدعوة اىل اهلل ،فالقسم األول هو مرحلة
الشعور باملشكلة والرغبة يف التغيري،
واملرحلة الثانية متثل املعاناة اليت ميكن
أن يواجهها الداعي اىل اهلل ،وتقلبه بني
العسر واليسر ،وحاجته إىل الصرب يف حالة
العسر والشكر يف حالة اليسر ،ثم تأتي
املرحلة األخ�يرة بعد النجاح يف دعوته
وحتقيق األه��داف ،بالتوجه بالشكر
إىل اهلل الذي وفقه إىل مبتغاه ويسر له
دعوته.
ف��إذا كانت هذه السورة على قصرها
تسند الداعي يف دعوته إىل اهلل وتبني
له ما ميكن أن يواجه ،فحق أن تكون
على كل لسان ،إذا اعتربنا أنفسنا
دعاة إىل اهلل ،ومل نتخل عن واجبنا يف
الدعوة إليه .
عاشرا  :اهلدف استدامة اإلنشراح
هذه السورة امسها سورة الشرح ،أي اليت
تشرح القلب ،ولكنها تتحدث عن العسر
واليسر ،فكيف جنمع بني األسم الذي
ميثل اهلدف وبني املضمون ،واجلواب أن
انقباض الصدر وزوال الشرح يكون
بسبب سيطرة العسر على القلب والغاء
التفكري ،فإذا احتل اهلم واحلزن القلب
زالت اإلرادة وزالت اإلبتسامة وزال كل
أمل يف حلول اليسر ،وتأتي هذه اآليات
الكرمية لتبني لصاحب كل عسر أن
العسر حالة مؤقتة سرعان ما تزول ،وأنها
حالة طبيعية يف احلياة تتخلل رحلة
البناء اليت يواجه فيها اإلنسان الكثري من
املعوقات ،واملطلوب هو استدامة العالقة
مع اهلل فهو خري معني على زوال حالة
العسر ،وجتاوزها .وما ذكر اهلل تعاىل
العسر واليسر إال الستدامة انشراح الصدر
من خالل بث اإلطمئنان والعلم اليقني

بأن اليسر واالنفراج قادم وأن العسر زائل
ال حمالة .
فاذا فرغت فانصب * واىل ربك فارغب
فاذا فرغت من عسر وجاءك اليسر ،فماذا
تفعل؟ .تقيم حفلة تعصي فيها ربك أم
ً
شاكرا كما أمر َ
(ف ِإ َذا
تتوجه إىل ربك
َف َر ْغ َت َف َ
انص ْب) أي اجهد نفسك يف العبادة
ً
والشكر هلل ،محدا له لدرجة التعب ،فقد
كنت يف تعب أشد ،ويستحق اهلل منك
ذلك فهو ال��ذي فرج عنك ،وااله��م أن ال
تتلهى بالنعم عن املنعم وتنسى من أنعم
عليك ،فإن من عادة البشر أنه “إذا مسه
الضر دعانا إىل جنبه وإذا أذقناه منا نعمة
نأى جبانبه” .
واىل رب��ك فارغب ،أي ليكن توجهك
بالشكر إىل اهلل تعاىل وليس إىل أي احد
ً
كثريا بني شكر
آخر ،فالناس ختلط
اهلل وشكر الناس حتى درجة الكفر أو
االشراك باهلل سبحانه وتعاىل ،والصحيح
أن نشكر الناس ونشكر كل من
قدم لنا يد املساعدة ،ولكن على أساس
أن املنعم االساس هو اهلل وأن البشر هم
الواسطة ال�تي ج��اء عن طريقها الفرج
فشكرهم على قدر وساطتهم ،وشكر
اهلل على أنه املنعم احلقيقي صاحب
النعم ،املتفضل ،وأن الناس جمرد وسطاء
خري بني بعضهم البعض .
شيئا جديداً
ً
أرجو اهلل أن اكون قد بينت
من كتاب اهلل وبطريقة صحيحة ،فإن
أصبت فمن عند اهلل ومن كرمه ،وإن
كنت قد أخطأت فمن نفسي وأساله
العفو واملغفرة .
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القوامة ال تنايف الكرامة
ّ
حممد عبداجمليد الفقي

ّ
 ّعليهن باملعروف:
وهلن مثل الذي
ال خيفى على مسلم ّ
أن الشريعة اإلسالمية عملت على تنظيم مؤسسة األسرة وضبط األمور فيها وتوزيع
االختصاصات وحتديد الواجبات وحصر احلقوق ،وبيان اإلجراءات اليت تتخذ لضبط أمور هذه املؤسسة ،واحملافظة
عليها من زعازع األهواء واخلالفات ،واتقاء عناصر التهديد فيها والتدمري ومن اآليات اليت تهدف إىل ذلك ،قوله تعاىل:
َ
َ لهَ ُ ْ ُ َّ
لمَْ
لر َجال َع َل ْيه َّن َد َر َج ٌة َواللهَّ َعز ٌ
تقرر ّ
ك ٌ
يم) (البقرة ،)228 /واآلية الكرمية ّ
أن
يز َح ِ
(و َّن ِمثل ال ِذي َعل ْي ِه َّن ِبا ْع ُر ِ
وف َو ِل ِّ ِ
ِ
ُ ِ
ّ
ُ َْ
ان ،فما من عمل تعمله املرأة للرجل إال وللرجل عمل يقابله هلا ،وإن
احلقوق بني الزوجني متبادلة ،وأنهما كفئ ِ
َ
كم يكن مثله يف شخصه ،فهو مثل يف جنسه لقوله تعاىل َ :لهَ ُ ْ ُ َّ
لمَْ
وف).
(و َّن ِمثل ال ِذي َعل ْي ِه َّن ِبا ْع ُر ِ
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ّإنها كلمة جليلة ّ
ج��د ًا مجعت على
إجيازها ما ال ِّ
يؤدي بالتفصيل إال يف سفر
كبري ،فهي قاعدة كلية ناطقة بأنّ
املرأة مساوية للرجل يف مجيع احلقوق
ً
ً
واح��دا عبرَّ عنه القرآن بقوله
أم��را
إال
َ
ٌ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِّ
ال عل ْي ِهن درجة) ،وقد أحال
تعاىل( :و ِللرج ِ
ّ
اهلل تعاىل يف معرفة ما ّ
عليهن
هلن وما
ّ
معاشراتهن
على املعروف بني الناس يف
ّ
ّ
أهليهن ،واجلملة األوىل:
ومعامالتهن يف
َ
َّ
لمَْ
َّ
َ
(ولهَ ُ َّن ِم ْث ُل ال ِذي َعل ْي ِهن ِبا ْع ُروف) ،تعطي
ً
الرجل ميزانا يزن به معاملته لزوجه
يف مجيع الشؤون واألح���وال ،ف��إذا َّ
هم
مبطالبتها بأمر من األمور يتذكر ّأنه
جيب عليه مثله بإزائه.
ّ
عليهن درجة:
 وللرجالبينت اآلية الدرجة اليت جعلها اهلل للرجال
على النساء ،بعد أن َّ
سوى بينهما يف
احلقوق والواجباتّ ،
وأنها ال تعدو درجة
اإلش���راف وال��رع��اي��ة حبكم القدرة
الطبيعية اليت ميتاز بها الرجل على املرأة،
حبكم الكد والعمل يف حتصيل املال
الذي ينفقه يف سبيل القيام حبقوق
الزوجة واألس��رة ،وليست هذه الدرجة
درجة االستعباد والتسخريّ .إنها كما
ّ
حممد عبده :تفرض على
قال الشيخ
ً
شيئا وعلى الرجل أشياء ،فاألسرة
املرأة
مملكة ذات حدود قائمة تشبه حدود
الدول يف عصرنا وطبيعة هذه احلدود

احلماية واحملافظة والعبء األكرب يف
ّ
كله يقع على ال��زوج املكلف
ذلك
بالقيام على األسرة.
م��ا ه��ي ال��درج��ة؟ ّإن��ه��ا درج��ة القوامة
(الر َج ُ
ال َق َّو ُام َ
املذكورة يف آية النساءِّ :
ون
للهَّ
َ
َ
َ ّ
ُ
َ
ْ
ْ
اء بمِ َ ا َف َّض َل ا َبعضهم على
َعلى ال ِن َس ِ
ُ
َ
ض َوبمِ َ ا أ ْن َف ُقوا ِم ْن أ ْم َوالهِ ِ ْم) (النساء/
ب ْع ٍ
َ
َ
 ،)34وهي للرجال بنص اآلي��ة ،وذلك
ألمرين :أحدهما وهيب ،واآلخر كسيب.
ّأما ّ
األول :فهو ما فضله اهلل به من التبصر
يف العواقب ،والنظر يف األمور بعقالنية
أكثر من امل��رأة وليس يف ه��ذا إهانة
للمرأة مّ
وإنا منتهى الكرامة ،حيث ّ
إن
ً
ّ
اهلل فضلها أيضا جبهاز عاطفي دفاق
من أجل قيامها بواجب األمومة ،واللفظ
القرآني حيمل معنى تفضيل الرجال يف
أشياء وتفضيل املرأة يف أشياء أخرى َ
(وال
َت َت َم َّن ْوا َما َف َّض َل اللهَّ ب ِه َب ْع َض ُ
ك ْم َع َلى
ُ ِ
َ
ض) (النساء.)32 /
ب ْع ٍ
ّ
واآلخر :أن الرجل هو املكلف باإلنفاق
على األسرة منذ التأسيس وطول احلياة
فلو انهدمت األس��رة ستهدم على رأسه
م��رة قبل أن ّ
هلذا سيفكر ّ
يتخذ قرار
تفكيكها.
 ماذا تعين قوامة الرجال؟:ّ
قوامة الرجل على زوجته تعين أنه هو
ّ
فالبد هلذه
رئيس هذه اخللية اإلجتماعية
األسرة من رئيسّ ،
ألنها مسرية طويلة يف

رحلة العمر ،ف��إذا مل يكن هلا رئيس
مطاع كانت حياتها فوضوية ،وضاعت
فيها املسؤوليةّ .
وإن الرجل قد َّ
زوده اهلل
بالقدرة على هذه الرئاسة وإمكان
ً
جسما وقدرة
السيطرة فيها دون املرأة
وخربةَّ ،
ومحله الشرع نفقة هذه األسرة
فكان هو األوىل برئاستها ،أي :بالقوامة
فيها.
ّ
ُ
َّ
إن درجة القوامة تعين رعاية ربان األسرة
ّ
لسفينتها ،وإن هذه الرعاية هي مسؤولية
وع��ط��اء ...وليست ديكتاتورية وال
استبداد ينقص أو ينتقص من املساواة
اليت قرنها القرآن الكريم بهذه القوامة،
بل وقدمها عليها..
فالقوامة ضرورة من ضروريات النظام
والتنظيم يف أي��ة وح��دة من وح��دات
التنظيم اإلجتماعي ،ألن وجود القائد
الذي حيسم اإلختالف واخلالف هو مما ال
يقوم النظام واإلنتظام إال به.
ّإنها قيادة حمكومة باملساواة والتناصر
والتكافل بني الزوج وزوجته يف احلقوق
والواجبات وحمكومة بالشورى اليت
يسهم بها اجلميع ويشاركون يف تدبري
ش��ؤون األس��رة اليت قامت على امليثاق
الغليظ ميثاق الفطرة الذي تأسس على
ّ
املودة والرمحة.
املصدر :كتاب املرأة واجملتمع (ضوابط
ال قيود)
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بد ًءا ،كيف نفسر هذا اخلمول الذي اعرتى مسرية التصوف ً
ردحا من الدهر ثم هذا
االنتعاش الذي عاد إليه فأعاد إليه االعتبار اجلدير به ،أو هو يف الطريق إىل ذلك؟
تقول الدكتورة سعاد احلكيم“ :لقد أسهم التصوف يف بناء
علماء املسلمني وتقدم حياتهم يف العصور الذهبية للعمران
لديهم .واليوم ،وعلى الرغم من مرور قرون سبعة عجاف على
الوجود الصويف ووقوعه يف كثري من األحيان يف التقليد وتوالد
األشباه ـ مثله مثل غريه من علوم املسلمني ـ فإنه ال يزال ميلك
حيوية متدفقة قادرة على إحداث تغيري يف إنسان القرن الواحد
والعشرين ويف جمتمعه احمللي والدولي”.
اعتبار القرون السبعة السالفة قرونـًا جامدة أو عجفاء بالنسبة
للتصوف ،هو قول قد ال يوافق عليه تاريخ التصوف نفسه؛ فلم
ينتشر شيء يف هذه القرون انتشار التصوف فيها بزواياه املتنوعة
وشيوخه وأقطابه وجيوش مريديه واملعتقدين فيه والتابعني له.
ولكن ،رويدك ،فلعل التصوف الذي تقصده الدكتورة هو غري
التصوف الشائع املألوف .فوجب السؤال.
فقد تعددت حتديدات التصوف وتباينت زوايا النظر إليه من باحث
إىل آخر .ترى ،كيف تنظر األستاذة سعاد احلكيم للتصوف؟
ما الذي ميثله عندها بالضبط؟
تقول“ :التصوف يعكس يف عني الناظر صورة تتجاوز الفضاء
األخالقي إىل الفضاء الروحاني ألن التصوف ـ كما أراه ـ هو
حركة الروح حنو األعلى الوجودي ال املكاني ،حنو احلقيقة
الكربى وحقيقة األشياء كلها”.
هل تود مثاال من التاريخ؟
إننا جنده ليس عند املتصوفة حبصر املعنى فحسب ،بل وعند
الثقاة ممن نهجوا سبيل الرقي النفسي وإحقاق العدل جهد
اإلمكان ومن موقع السلطة بالذات .إن خري مثال هنا هو اخلليفة
عمر بن عبد العزيز .تقف عنده األستاذة سعاد احلكيم
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مستدلة مبسريته على هذا اجلانب الرفيع من املعنى الصويف
املتحرك بصاحبه إىل األعلى الوجودي .تقول“ :قد عرب اخلليفة
عمر بن عبد العزيز عن حركة الروح هذه حنو األعلى حني
أخرب عن نفسه بأنه كان قبل أن ُي َ
بايع باخلالفة تجُ لب له أجود
احللل وأغالها وألينها ويتململ من خشونتها بقوله “ما أجودها
لوال خشونة فيها” ،وبعد أن أصبح خليفة للمسلمني ،وهو أعلى
منصب دنيوي يصله اإلنسان ،كان ُيشرى له الثوب بدراهم
خبسة ويتحرش من ليونة فيها.
فقيل له :أين لباسك ومركبك وعطرك يا أمري املؤمنني؟
فقال :إن لي ً
نفسا ذواقة ،وإنها مل تذق يف الدنيا طبقة إال تاقت
إىل الطبقة اليت فوقها حتى إذا ذاقت اخلالفة وهي أرفع الطباق
تاقت إىل ما عند اهلل جل وعال”.
من هنا تستدل األستاذة على أن “يف اإلنسان فطرة روحية تدفعه
حنو التسامي ،حنو التعالي ،حنو العروج إىل األعلى ،وال جيد
االمتالء إال يف االحتاد بإنسانيته ،جبوهر البشرية النقي ،وهذه
الفطرة الروحية هي مبدأ التصوف وجمال تنميته”.
إن هذه الصورة اليت تربزها الدكتورة للتصوف ال بد وأن تفرز
شخصية حمددة له .فلعل تعدد شخصيات التصوف نابع أصال من
تباين التعريفات وزوايا النظر إىل هذا اجملال .فما هي الشخصية
اليت تتحصل لدينا للتصوف انطالقـًا من النظر إليه كحركة
للروح حنو األعلى الوجودي؟
جتيب“ :حتى نتمكن من رسم شخصية واضحة للتصوف ،ال
بد من أن نرجع إىل التاريخ الصويف الذي يقدم لنا منوذجني من
اهلوية الصوفية وهما :منوذج اختار أن يتصوف فبادر إىل االجتهاد

يف الرياضات واجملاهدات لينكشف حجاب النفس وتفتح
الروح طاقاتها وحيظى برزقه اإلهلي من املكاشفات واحلقائق
واملعارف.
ومنوذج ثان ،ومن دون سبب ظاهر لنا ،اختاره اهلل ألن يكون
من أصحاب الفاعليات الروحية ،فيكون إما من الذين يسبق
فتوحهم رياضاتهم وجماهداتهم وإما من أهل احلال واهليمان.
إذن ،ارتسمت شخصية التصوف من دمج هاتني اهلويتني
فصار التصوف يف جزء منه رياضات وجماهدات ،ويف جزئه اآلخر
ً
فتوحا ومشاهدات وطاقات روحية أو حاالت عشقية” .يف ارتباط
بالتعريف ،وبإفراز الشخصية املناسبة ،تسود قناعة عند معظم
الناس بأن التصوف حالة فردية ذاتية ،ختص صاحبها ،وال امتداد
هلا إىل الذات اإلنسانية إلعادة صياغتها .ترفع الدكتورة الغطاء
عن هذا اجلانب وتدحض هذه القناعة بقوهلا ” :على الرغم
من انبهار معظم الناس وإعجابهم بنصوص عشاق الصوفية
ونصوص الفتوحات واملشاهدات ،فإنه جيب أال نستخف باإلجناز
الصويف يف جمال إعادة صياغة الذات اإلنسانية لتتصف باملنعة
والسمو ويف جمال احلث على الفضائل وبثها يف اجلماعة
ً
خنبويا” .إىل
اإلنسانية وجعلها متاحة للكافة ،وليست مذهبًا
لقاء آخـــــــر
ّ
التصوف كاشف احلب اإلهلي
شهيد
ّ
التصوف كاشف احلب اإلهلي
شهيد
“احلقيقة دقيقة ،طرقها مضيقة ،فيها نريان شهيقة ،ودونها
مفاوز عميقة””.افهام اخلالئق ال تتعلق باحلقيقة ،واحلقيقة ال
تتعلق باخلليقة ،اخلواطر عالئق ،وعالئق اخلالئق ال تصل اىل
احلقائق ،واالدراك اىل علم احلقيقة صعب ،فكيف اىل حقيقة
احلقيقة؟” (احلالج)
اشهر املتصوفة يف العامل االسالمي ،هو ابو املغيث احلسني بن
منصور امللقب باحلالج .فارسي االصل كتب بالعربية ،ولد
عام  244هجرية (858م) يف بلدة البيضاء الفارسية وتويف مقتوال
عام  309هجرية (922م) .بعد حياة حافلة باملعرفة والتجليات
ومغامرات الكتابة واملنازعات من اهل الزمان ،تتلمذ على يد
مشايخ الصوفية مثل اجلنيد بن حممد وعمر بن عثمان املكي
وابي احلسني القوري .ثم انفصل عنهم وراح يبشر بالتصوف
يف خرسان واالهواز واهلند وتركستان .ثم حج ورجع اىل بغداد
فالتف حوله التالمذة.
كان بعض مشايخ الصوفية امثال ابو العباس بن عطاء البغدادي
وحممد بن حفيف الشريازي وابراهيم بن حممد النصر اباذي
يصححون له ويدونون كالمه حتى قال ابن حفيف“ :احلسني
بن منصور عامل روحاني”.
قال ابو عبد الرمحن السلمي مسعت ابراهيم ابن حممد النصر
اباذي وعوتب يف شيء وحكى عن احلالج يف الروح ،فقال للذي
عاتبه“ :ان كان بعد النبيني والصديقني موحد فهو احلالج”.
قال ابو عبد الرمحن“ :ومسعت منصور بن عبداهلل يقول :مسعت
الشبلي يقول :كنت انا واحلسني بن منصور شيئا واحدا ،اال انه
اظهر وكتمت” .وقد روي عن الشبلي من وجه آخر انه قال وقد

رأى احلالج مصلوبا“ :امل أنهك عن العاملني؟”.
ومما يدل على انه كان ذا حلول يف بدء امره اشياء كثرية،
منها شعره يف ذلك ،فمن ذلك قوله:
جبلت روحك يف روحي كما ** جيبل العنرب باملسك الفنق
فاذا مســـــــــك شيء مسين ** واذا انت انــــــــا ال نفرتق .
وقوله:
مزجت روحك يف روحي كما ** متزج اخلمرة باملاء الزالل
فاذا ّ
مســـــــــك شيء مسين ** فاذا انت انا يف كل حال .
وقال ابو عبد الرمحن السلمي عن عمرو بن عثمان املكي انه قال:
“كنت اماشي احلالج يف بعض ازقة مكة وكنت اقرأ القرآن
فسمع قراءتي فقال :ميكنين ان اقول مثل هذا .ففارقته” .وهلذا
فقد كان القدماء من الصوفية يذكرون اقواله يف كتبهم دون
ذكر امسه ،بأن يقولوا مثال :قال احد الكرباء( ،وهذا صنيع
ابي بكر حممد الكالباذي الف املوسوعة الصوفية الثانية بعد
اللمع ،وهو كتابه (التعرف على مذهب اهل التصوف).
وكذلك صنيع السراج الطوسي صاحب املوسوعة الصوفية
االوىل (اللمع) وقد استشهد بكالم احل�لاج يف اكثر من
مخسني موضعا من كتابه مصدرا القول بقوله :قال بعضهم
او قال القائل .ويف القرن اخلامس وما يليه ابتدأ بعض املتصوفة
يصرحون بامسه ،ويذكرون مقاالته ،ويشهدون بفضله
وسعته ،فقد اشاد به ابو حامد الغزالي ،وابن عربي ،وعبد الغين
النابلسي ،وكل املتصوفة منذ القرن اخلامس .واما يف العصر
احلديث فقد كتب فيه طه عبد الباقي سرور كتابا بعنوان:
(احلالج شهيد التصوف االسالمي).
فسلك احلالج يف التصوف مسلكا وعرا اذ القى بكليته يف
غمار احلضرة االهلية ،غري هياب مما سيؤول اليه حاله .بل مشتاقا
يف قرارة نفسه اىل خامتة درامية .فقد نقل عنه معاصروه انه
قال صبيحة احد اعياد االضحى :تهدى االضاحي ،واهدي مهجيت
ودمي” .وملا قطعوا يديه يوم بدأوا بقتله (وهو القتل الذي استمر
ثالثة ايام) غسل وجهه بدمائه وقال :ركعتان يف العشق ال
جيوز وضوؤها اال بالدم .لذلك السلطة العباسية اوقفته بعدما
اتهمته املعتزلة بالشعوذة وحرمه االمامية والظاهرية فعذب
وسجن مثاني سنوات وصلب يف ساحة بغداد واحرق جسده.
صرح فيه اجلنيد ذات يوم قائال“ :اية خشبة ستفسدها (اشارة
اىل انه ميوت مصلوبا) وذات يوم صاح هو نفسه بسوق بغداد
بعدما متلكه وجع عظيم :ايها الناس اعلموا ان اهلل قد اباح
دمي فاقتلوني ،اقتلوني تؤجروا واسرتح ،اقتلوني تكتبوا عند
ً
شهيدا”.
اهلل جماهدين ،واكتب انا
وقال ضمن مناجاته :هؤالء عبادك قد اجتمعوا لقتلي تعصبا
لدينك وتقربا اليك ،فاغفر هلم .فانك لو كشفت هلم ما كشفت
لي ،ملا فعلوا ما فعلوا ،ولو سرتت عين ما سرتت عنهم ،ملا لقيت ما
لقيت.
فآراء احلسني بن منصور يف التصوف كمسألة حلول الذات
االهلية يف الذات االنسانية (فيحق للولي ان يقول“ :انا احلق”) هي
اليت أدت اىل نهاية احلالج احلزينة.
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حينما كان للحالج  38عاما ،ترك عائلته ورحل عن بغداد
اىل مشال شرق االمرباطورية االسالمية لسنوات عدة ،ثم اىل
اجلنوب ،اىل اهلند ،ثم عاد اىل فارس وااله��واز واخريا البصرة
ومنها حج البيت الكريم ثانية بصحبة اربعمائة من اتباعه ،ثم
عاد بعد ذلك اىل بغداد ،لكنه اتهم هذه املرة مبمارسة السحر
ً
متوجها اىل وادي اهلند .ويبدو ان رحلته هذه
اهلندي ،فغادرها
ما زالت موضع حتقيق ،حيث يعتقد انه بعدما مر بكشمري
عابرا اىل تركستان ،وهذا االعتقاد يستند اىل االنتشار الواسع
جدا المسه يف اغاني واشعار هذه البقاع يف اللغات السندية
والبنجابية والكشمريية اكثر مما يف اية بقعة اخرى من
االرض العربية واالسالمية ،وكان له التأثري الكبري يف الثقافة
الرتكية وااليرانية واهلندية ،مما جعل الكاتب اهلندي املسلم
(غالب) ان يكتب عن احلالج (القرن  )19مؤكدا بأن احلالج
نال اجلزاء الذي يستحقه ألنه باح باحلب ،ومن يبوح بسر احلب
ويكشف سرت احملبوب ينال العقاب حتى وان كان فيض
احلب الذي دفعه للصراخ وكشف املستور ،اكرب منه.
اال ان السلطة املركزية يف بغداد آنذاك نظرت اليه بريبة
وختوفت من رحلته اىل وادي اهلند كثرياّ ،
ومخنت انه يقيم
عالقات سرية مع احلركات الدينية املعارضة للسلطة املركزية
واليت كانت منتشرة يف ارجاء االمرباطورية االسالمية آنذاك
وان��ه يغطي اهدافه
بتعاليم
السياسية
دي��ن��ي��ة غ��ام��ض��ة.
وحينما عاد اىل بغداد
بعد رحلته هذه بدأت
ال��رس��ائ��ل تصله من
ك��ل ال��ب��ل��دان ال�تي
زارها ،ومن الطبيعي ان
هذه احلفاوة والتقدير
وهذه املكانة الروحية
للحالج ق��د تركت
ردود فعل سلبية لدى
بقية رجاالت الصوفية،
كما بدأ (الصاصون)
يتبعون كل شاردة
او واردة ختصه .وخالل
هذه الفرتة رحل احلالج
متوجها اىل بيت اهلل
احل��رام للمرة الثالثة
وبقي هناك سنتني
بعدها ع��اد لبغداد
مستقرا فيها ،متخذا
م��ن اسواقها مكانا
للموعظة .وت��ت��وارد
االخبار عن تصرفاته
الشخصية الغريبة
عن نسكه وبكائه
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ً
ً
وتعبدا ،ثم ضحكه املفاجىء احيانا ،وحديثه
توحدا
الطويل
الغامض عن (احلب االهلي) الذي صدم الكثريين من رجال الدين
آنذاك .لكن املشكلة كانت آنذاك مع السلطة ،حيث كانت
بغداد تعيش حالة من التوتر واالضطراب مما دفعها للتخوف
من رجل كاحلالج ،فزجت به يف السجن ،ويقال انه هرب من
سجنه لكنه اعتقل ثانية ،وعند احملاكمة االوىل عومل برفق
لتدخل أم اخلليفة ،فنقل من سجن اىل سجن ،لكن بعد سبع
سنوات ،ويف العام  919ميالدية ،واذ تدهورت االوضاع يف بغداد
وتناهى اىل أمساع السلطة ان احلالج امسى ،رغم سجنه ،أشد
قوة حيث أخذ الناس يتحدثون عن كراماته اجلليلة ،ويتناقلون
حكايات عجيبة عن عالقاته ب��االرواح وما شابه ،اقتحمت
ً
سجينا ،فوجدت هناك الكثري
السلطة بيته ،رغم انه كان
من الرسائل واملخطوطات اليت كتبت على ورق صيين فاخر
بعضها كتب مباء الذهب ،وبعضها وشي باحلرير ،ورسائل منه
تتضمن تعليماته للوصول اىل التفاني واحللول ،ورسوم غريبة
وخطوط تدينه وتؤكد عالقته ببعض الفرق واملذاهب املغالية
واليت كانت تهدد كيان السلطة املتهرئة يف بغداد ،فأمر قاضي
ً
حكما باقامة احلد عليه
القضاة باعادة حماكمته وأصدر
ً
شاهدا على قرار احلكم!!! فصلب يف  23ذي
وقد وقع ()84
احلجة من العام 309هـ ( 26آذار من العام 922م).
وم���ن ه��ن��ا انتقد
العديد من املتصوفة
ً
ايضا ،وبدأوا
احلالج
يشككون يف

ادعائه الوصول اىل اهلدف .ففي رأيهم أنه لو حتقق له ذلك لكان
قد صمت( ،ألن أجراس القافلة تصمت حينما يصل املسافرون
ً
ايضا ،فان صرخة احلالج“ :أنا احلق” ،ليست
اىل قبلتهم) ،ومن هنا
ً
دليال على حلظة االلتحام وامنا على العكس ،فهي دليل على
البعد والفراق.
ً
(متوحدا بالوجود)
غري ان املتصوفني املتأخرين رأوا يف احلالج
وان صرخته املدوية عرب القرون دليل على ذلك .وعلى هذه
النظرة اعتمد العلماء واملستشرقون االجانب عند حديثهم عن
احلالج الذي ورد ذكره يف الغرب للمرة االوىل يف القرن السابع
عشر .والواقع ان أول فهم غربي للحالج كـ (موحد للوجود)
كما أوضحت آني ماري شيمل املستشرقة (الشخصية املوحدة
للوجود) .وبينما كانت دراسات املستشرقني االوائل ،السيما
املستشرق (يوهان ياكون رايسكه) الذي تويف العام 1774
ينظر للحالج كمجدف وهرطقي ،كان املستشرق الفرنسي
(بارتلوم دي هريبلوت) يف كتابه (املكتبة الشرقية) ينظر
اىل احلالج كمسيحي متخف ،وقد تبنى هذه النظرة كل
من املستشرق (أوغست موللر) و(أدلربت مريكي) ،وحتى يف
الفرتة االخرية ظهرت دراسات يف الالهوت الشرقي تؤكد هذه
النظرة ومن أهمها أطروحة (ن .م .داهدال) الذي رأى ان احلالج مت
صلبه بسبب افكاره النصرانية .لكن هناك من ذهب أبعد من
ذلك حينما أراد أن يربط بني احلالج والديانات اهلندية القدمية
السيما املستشرقان (فون كرمير) و(ماركس هورتون) اللذان
يريان ان صرخة احلالج (أنا احلق) هي ذاتها اليت وردت يف
(االوبانيشاد) :أنا براهما .وهذه هي النظرة السائدة يف الثقافة

االسالمية يف اهلند.
كان احلالج يؤمن بأن االصالح االجتماعي جيب أن يبدأ أوالً
من االصالح النفسي ،وال ميكن أن يتم ذلك اال بعد إعداد الفرد
وروحيا ً
ً
ً
معا ،وبأن التصوف احلق هو استهالك
جسديا
وتهيئته
ناسوتية االنسان يف الهوتية اهلل ،وبأن مجيع الناس وإن مل
يستطيعوا استهالك ناسوتيتهم كلها ،بامكانهم استهالك
بعض هذه االنانية اليت تثري البغضاء عند الناس .فانسان ال
ميكنه فصل ذاته عن اجملتمع .واحلق املطلق ال يدرك اال حبجاب
ناسوت هذا احلق وناسوت احلق ال يدرك اال باحقاق احلق ،ذلك
ألنه سر نوره الالهوتي .وهكذا كانت رسالة احلالج إحقاق
احلق يف االنسان ً
ً
وجمتمعا.
فردا
لذا جنح احلالج يف الوصول اىل التحقق بالوحدة اإلهلية اليت
ال تأتي النسان بأن حيقق ذاته بها اال بواسطة الشوق اإلهلي
وهذا الوجد وهذا احلب ،فيتخلى عن انانيته مصدر الظلمة
والعدم واجلهل والعذاب .أخذ احلالج حيث الناس على الصالح
وعصيان النفس االما ّرة بالسوء ونبذ الرذائل ،ويدعوهم اىل هذا
ً
ايضا
احلب اإلهلي الذي يصل باملرء اىل التوحيد احلق ،وأخذ يدعو
اىل التنكر لألنا ونبذ كل شيء ما عدا عشق اهلل الواحد األحد
والفناء فيه .فالتوحيد احلق امنا هو توحيد الذات باهلل .وكل ما
هو دون ذلك ان هو اال تعلق بالوهم اخلادع.
كتبت يف أخبار احلالج كتب كثرية ،أهمها كتاب علي
بـن أجنب الساعي املتـوفى سنـة (674هــ) الذي نشره ماسنيون
ً
ً
كثريا من أخبار احلالج اليت عثر عليها ،وأهمها:
مضيفا اليه
كتاب (ذكر مقتل احلالج) البن الزجني ونشر عمله هذا سنة
1936م .وللحالج سرية
ً
قدميا يف
شعبية طبعت
مطبعة الرتقي بدمشق
عام  1939وقام ماسنيون
بنشرها يف جملة الدراسات
الشرقية ( 1945م 3عدد
 )422وأعادت نشرها (دار
صادر بريوت).
ً
واي��ض��ا هناك كتاب
بعنوان“ :احلالج  -االعمال
الكاملة” للكاتب قاسم
حممد عباس ،الطبعة
ً
واي��ض��ا
االوىل ،2002
كتاب بعنوان“ :احلالج
يف ما وراء املعنى واخلط
واللون ،للكاتب سامي
مكارم .طبعة جديدة
منقحة وم��زي��دة 2004
ص��ادران عن دار رياض
الريس للكتب والنشر.
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يعترب وضع القواعد الس��لوكية لألطفال أهم مهام األم وأصعبها يف الوقت نفس��ه فسوف يقاوم
ً
كثريا لكي يؤكد اس��تقالله وأنت أيتها األم حتتاجني للصرب ،وأن تكرري حديثك
الطفل
م��رة بعد م��رة ويف النهاية س��وف يدفعه حب��ه لك ،ورغبت��ه يف احلصول على رض��اك إىل تقبل
هذه القواعد ،وس��وف تكونني املرش��د الداخلي اخلاص به وضمريه الذي سيوجهه خالل احلياة.

ولك��ن كي��ف نقن��ع الطف��ل بطاع��ة األوام��ر واتب��اع قواع��د الس��لوك ال�تي وضعه��ا الوال��دان؟
جتيب االستش��ارية النفس��ية « ف�يرى واالس « مبجموعة من اخلطوات ميك��ن اتباعها مع الطفل :
 )1انقلي إىل الطفل القواعد بشكل إجيابي :

 )2اشرحي قواعدك واتبعيها :

ادفعي طفلك للسلوك اإلجيابي من خالل مجل قصرية
ً
فبدال من « كن ً
جيدا » ،أو « أحسن
وإجيابية و بها طلب حمدد،
سلوكك وال ترمي الكتب » ،قولي  « :الكتب مكانها الرف ».

إن إلقاء األوام��ر طوال اليوم يعمل على توليد املقاومة عند
ً
ً
منطقيا لتعاونه،
سببا
الطفل ،ولكن عندما تعطي الطفل
ً
فبدال من أن تقولي للطفل
فمن احملتمل أن يتعاون أكثر،
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« امجع ألعابك » ،قولي  « :جيب أن تعيد ألعابك مكانها ،وإال
ستضيع األجزاء أو تنكسر » ،وإذا رفض الطفل فقولي  « :هيا
جنمعها ً
معا » ،وبذلك تتحول املهمة إىل لعبة.
 )3علقي على سلوكه ،ال على شخصيته :
أكدي للطفل أن فعله ،وليس هو ،غري مقبول فقولي  « :هذا
فعل غري مقبول » ،وال تقولي ً
مثال  « :ماذا حدث لك؟» ،أي ال
تصفيه بالغباء ،أو الكسل ،فهذا جيرح احرتام الطفل لذاته،
ويصبح نبوءة يتبعها الصغري لكي حيقق هذه الشخصية.
 )4اعرتيف برغبات طفلك :
من الطبيعي بالنسبة لطفلك أن يتمنى أن ميلك كل لعبة
ً
وبدال من زجره ووصفه
يف حمل اللعب عندما تذهبون للتسوق،
بالطماع قولي له  « :أنت تتمنى أن حتصل على كل اللعب
ولكن اخرت لعبة اآلن ،وأخرى للمرة القادمة » ،أو اتفقي معه
قبل اخلروج « مهما رأينا فلك طلب واحد أو لعبة واحدة » وبذلك
تتجنبني الكثري من املعارك ،وتشعرين الطفل بأنك حترتمني
رغبته وتشعرين به.
 )5استمعي وافهمي :
عادة ما يكون لدى األطفال سبب للشجار ،فاستمعي لطفلك
فرمبا عنده سبب منطقي لعدم طاعة أوامر ك فر مبا حذاؤه يؤمله
أو هناك شيء يضايقه.
 )6حاولي الوصول إىل مشاعره :
إذا تعامل طفلك بسوء أدب ،فحاولي أن تعريف ما الشيء الذي
يستجيب له الطفل بفعله هذا،هل رفضت السماح له باللعب
ً
مثال؟ وجهي احلديث إىل مشاعره فقولي:
على احلاسوب
« لقد رفضت أن أتركك تلعب على احلاسوب فغضبت وليس

بإمكانك أن تفعل ما فعلت ،ولكن ميكنك أن تقول أنا
غاضب » وبهذا تفرقني بني الفعل والشعور ،وتوجهني سلوكه
بطريقة إجيابية ..وكوني قدوة ،فقولي « أنا غاضبة من أخيت
ولذلك سأتصل بها ،ونتحدث حلل املشكلة ».
 )7جتنيب التهديد والرشوة :
إذا كنت تستخدمني التهديد باستمرار للحصول على الطاعة
فسيتعلم طفلك أن يتجاهلك حتى تهدديه.
إن التهديدات اليت تطلق يف ثورة الغضب تكون غري إجيابية
ويتعلم الطفل مع الوقت أال ينصت لك .كما أن رشوته تعلمه
ً
ً
مالئما ،فعندما تقولني
أيضا أال يطيعك ،حتى يكون السعر
« سوف أعطيك لعبة جديدة إذا نظفت غرفتك » ،فسيطيعك من
أجل اللعبة ،ال لكي يساعد أسرته أو يقوم مبا عليه.
 )8الدعم اإلجيابي :
عندما يطيعك طفلك قبليه واحتضنيه أو امتدحي سلوكه
« ممتاز ،جزاك اهلل ً
خريا ،عمل رائع » ،وسوف يرغب يف فعل
ً
أيضا أن حتدي من السلوكيات السلبية
ذلك ثانية .وميكنك
عندما تقولني  « :يعجبين أنك تتصرف كرجل كبري وال
ً
شيئا « .بعض اآلباء يستخدمون اهلدايا
تبكي كلما أردت
العينية ،مثل جنمة الصقة ،عندما يريدون تشجيع أبنائهم
ألداء مهمة معينة مثل حفظ القرآن ،ويقومون بوضع لوحة
ويف كل مرة ينجح فيها توضع له جنمة ،وبعد احلصول على
مخس جنمات ميكن أن خيتار الطفل لعبة تشرتى له أو رحلة
وهكذا .إن وضع القواعد صعب بالنسبة ألي أم ،ولكن إذا
وضعت قواعد واضحة ومتناسقة وعاملت طفلك باحرتام وصرب
تعاونا وأشد ً
ً
برا.
فستجدين أنه كلما كرب أصبح أكثر
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هل جتدون صعوبة يف تقبل املالحظات اليت يوجهها إليك اآلخرون؟ إذا كان جوابك بنعم فاعلم
ً
ّ
دائما بناءة ،وميكنك أن تعتمد عليها لكي تتقدم
أن اإلنتقادات إذا كان هلا ما يربرها فهي
جي ً
فعلي��ك فقط أن تفه��م املالحظات اليت توج��ه إليك ِّ
دا ومتيز ب�ين النقد البن��اء والنقد اهلدام.

س��ناء ثاب��ت

كلم��ا مسعن��ا كلمة إنتق��اد تصورنا
ً
ً
س��لبيا ،يب��دو ّأن��ه يصن��ف
ف��ورا معن��ى
يف أذهانن��ا يف خان��ة األفكار الس��لبية.
أغلبن��ا ميي��ل إىل أخذ اإلنتق��اد على ّأنه
إهان��ة وتثبي��ط للعزمي��ة ،وال يك��ون
ً
ق��ادرا على تقبله بس��هولة .نعم ،ميكن
ً
عصبي��ا أو
لإلنتق��اد أن جيع��ل امل��رء
ً
متوت��را ،أو جيعله يتحول فجأة إىل موقف
املداف��ع عن نفس��ه .وإذا نظ��رت من حولك
ً
أناس��ا كثريين يغضبون وتثور
س��تجد
ثائرتهم بس��رعة ،إذا وجهت إىل ش��خصهم
مالحظات أو إنتق��ادات من أي نوع ومهما
تكن بس��يطة .وكم من ش��خص عالي
ً
ً
ومتواضع��ا
نبي�لا
املق��ام يعت�بره الن��اس
ً
وحمرتم��ا ،ينقل��ب فج��أة إىل ب��ركان
ً
غاض��ب إذا م��ا وجه إلي��ه أحد إنتق��ادا أو
مالحظة م��ا .ه��ذا جيعلنا نتس��اءل :ملاذا
ال نتقب��ل يف عمومنا اإلنتق��ادات بصدر
رح��ب وبامتنان ،بل وبس��عادة؟ ملاذا حنن
حساسون ّ
جد ًا جتاه إنتقادات اآلخرين لنا؟
وملاذا نس��مح لإلنتق��ادات ب��أن تؤثر فينا
ويف عالقاتن��ا املهنية والش��خصية وتؤثر
ً
أيضا يف مدى مردودنا؟
إننا عندم��ا نتس��اءل« :كيف ميكننا
مواجه��ة اإلنتق��ادات؟» ،ف��إن ه��ذا يع�ني
بش��كل مباش��ر ّ
أن اإلنتق��اد ه��و ش��يء
ّ
مك��روه وس��ليب وأن��ه مش��كلة ،وهذا
خطأّ ،
ألن اإلنتقاد يف الواقع ش��يء مجيل
هو رمحة وهو معروف ،وخدمة يسديها لنا
الط��رف اآلخر املنتقد ،وهذا ال نكتش��فه
جي ً
إال إذا أمعن��ا النظر ِّ
دا يف مزايا اإلنتقاد
من الناحية السيكولوجية.
هلذا ،فنحن س��نركز عل��ى كيف نفهم
اإلنتقادات وكيف نتقبلها ،وماذا نفعل
لكي نرى األوجه احلقيقية لإلنتقادات
واملالحظ��ات ال�تي يوجهها إلين��ا الناس .إذ
علينا أال نكون س��لبيني ومن��ذ البداية
بل علينا أن نكون واقعيني وأن نتناول
املوضوع بواقعي��ة ،حينها فقط ميكننا
أن نتفه��م األم��ر ونتقب��ل اإلنتق��ادات
وننتفع باملزاي��ا اليت ميكن أن حنصدها
من ورائها.
 افهم املالحظات اليت توجه إليك:بداية ما هو اإلنتقاد؟ اإلنتقاد أو النقد هو
ببس��اطة حتليل الش��يء واحلكم عليه
وتقييم��ه ووضع��ه حت��ت املالحظة ،غري
ّ
أن النق��د قد اخت��ذ معاني ع��دة خمتلفة

لدرجة ّ
أن البعض بدأ يفهم على ّأنه شيء
ّ
س��ليب .ومع ذلك فإن لإلنتق��اد أكثر من
وج��ه واح��د ،مثله مث��ل أي ش��يء يف هذا
الع��امل ،ميكننا أن ننظر إلي��ه من الوجه
الذي حن��ب .فلماذا ال نتخل��ص من الوجه
الس��ليب وننظر فقط إىل وجهه اإلجيابي؟
مفهوم الس��لبية واإلجيابية ه��ذا هو الذي
سيعينك لكي تس��تفيد من النقد الذي
ً
أيض��ا أن نقول ّ
إن
يوج��ه إليك .ميكننا
هن��اك اإلنتق��ادات اهلدام��ة واإلنتق��ادات
البن��اءة ،فأيهم��ا تفض��ل؟ الن��وع ّ
األول
ً
دافعا لك من
حيفزك ويشجعك ويكون
أجل أن ّ
حتسن من نفسك ،أ ّما النوع الثاني
فيثب��ط عزميت��ك وحيط��م معنويات��ك
ويقل��ل م��ن تركي��زك وم��ردودك .هلذا
تذك��ر أن��ك يف حاج��ة إىل الن��وع ّ
األول
ولي��س إىل الن��وع الثاني ،فآخ��ر ما حتتاج
إلي��ه هو كالم من ش��خص غري مس��ؤول
ُيغضبك ويفقدك تصميمك وعزميتك
ويشعرك بالنقص.
ً
كامال:
 قل لنفسك ّإنه ال أحدعندم��ا ينتق��دك أحده��م ويضع��ك أمام
أخطائ��ك أو نقائص��كُ ،ق��ل لنفس��ك ّ
إن
كل الن��اس يرتكب��ون األخط��اءّ ،
وإن
الناجح�ين ينجح��ون ّ
ألنهم يس��تخلصون
ً
دروس��ا م��ن فش��لهم ،وكم��ا يف الق��ول
املأثور« :األقوياء ليس��وا ه��م أولئك الذين
ال يس��قطون ً
أبدا ،بل األقوي��اء هم أولئك
ً
الذي��ن يس��قطون ّ
دائما».
ث��م ينهض��ون
وتذكر ّ
أن من الطبيعي أن تش��هد كل
مرحلة من حياة اإلنسان تقلبات كثرية،
ت��ارة إجيابي��ة وتارة س��لبية .جي��ب إذن
جي ً
اإلس��تعداد ِّ
��دا ل��كل ه��ذه التقلبات
لكي تبقى ً
قويا يف مجيع املراحل.
 ات��رك مس��افة بين��ك وب�ين كالماآلخرين:
ً
عندما يوجه إليك أحدهم إنتقادا أو جمرد
مالحظ��ةّ ،
ف��أول م��ا تفعله ه��و أن تطرح
على نفسك بعض األسئلة بدل أن تصدر
ردة فعل س��لبية .أسئلة مثل :ملاذا قال لي
أن��ا ه��ذا الكالم؟ م��ا الذي حص��ل جعله
يوجه إلي هذه املالحظة؟ هل اشتغلت مبا
في��ه الكفاية عل��ى هذا املش��روع؟ ربمّ ا
أراد الش��خص الذي وجه إليك اإلنتقادات
فق��ط أن يلف��ت إنتباه��ك إىل خط��أ
أرتكبت��ه ،وذلك حت��ى ال تقع يف اخلطأ
نفسه يف املرة املقبلة .هلذا ،أنصت إىل من

ينتقدك وحاول أن تفهم إنتقاداته ،وذلك
ً
مث�لا أن يوضح ما
ب��أن تطلب من حمدثك
يقص��ده ،وحينه��ا س��تحكم هل كان
اهل��دف من ذل��ك النق��د ه��و أم ّأن��ه كان
وسيلة حلل مشكلة ما.
 حافظ على هدوئك:ال ينبغي أن تس��يطر عليك عواطفك وال
أن ترضخ إلنفعاالتك ،وتس��مح للموقف
ب��أن يتضخ��م فيأخ��ذ أكرب م��ن حجمه.
صحي��ح ّ
أن العصبي��ة واإلنفع��ال تصرف
طبيع��ي ،لك��ن تذك��ر ّ
أن اإلنفعال لن
يفيدك يف شيء ،بل سيبدد طاقتك وقد
يدفع��ك إىل التص��رف بش��كل خاطئ.
وس��واء أكانت املالحظة اليت وجهها إليك
اآلخر مبنية على أس��اس مقن��ع أم ال ،فإن
أفض��ل ما تق��وم به ه��و أن تبق��ى منفتح
الفك��ر لك��ي تتمك��ن م��ن أن تثبت
لآلخ��ر ّأنه خمطئ .إن حفاظك على هدوء
أعصاب��ك س��يجعلك أكث��ر ق��درة على
احلوار والنقاش مع منتقديك ،وسيكون
النقاش أكثر فائ��دة للطرفني كليهما
وبالتالي سيتم حل اخلالفات بسهولة.
 احبث عن حلول:ً
س��لبيا ب��ل عليك أن
ال جي��ب أن تكون
تتح��ول من مفعول ب��ه إىل فاعل ،ال تنطو
عل��ى ذات��ك ،وال تغل��ق األب��واب والنوافذ
حول��ك وتهرب ،ال تستس��لم للش��عور بأن
ال أح��د يفهم��ك وبأن��ك ضحي��ة ،إن م��ن
يفك��ر بهذه الطريقة ال يتق��دم ً
أبدا .إذا
وخب��ك أحدهم على تصرف ما ،فما عليك
س��وى أن تس��تجمع قواك لكي تثبت له
أنه خمط��ئ ،أو أن ذلك ليس نهاية املطاف
وأنك قادر على تصحيح أخطائك والتقدم
ً
مث�لا ،إذا اتهمك ش��خص ما
حنو األم��ام.
بأنك كس��ول أثبت له ك��م أنت جمتهد
وميك��ن اإلعتم��اد علي��ك ،وإذا قال لك
أحده��م «أن��ت س��اذج» اعم��ل عل��ى أن
جي ً
تكون متزن ومتعلق ،وفكر ِّ
دا قبل
أن تق��دم على أي خط��وة يف حياتك .ويف
املقابل ،إذا رأيت ّ
أن اإلنتقادات اليت وجهت
إليك كانت س��طحية وغ�ير مبنية على
أس��اس ،وه��ي موجه��ة فق��ط ملضايقت��ك
وزعزعة ثقتك بنفسك ،فال تضيع وقتك
يف الرد عليها ،واخت��ار إما أن توضح األمر
ً
متاما ،إن رأيت
ملن ينتقدك أو أن تتجاهل
ّأنه ال يستحق الرد.
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ملاذا يبكي جنس اإلنسان حلظة
دخوله عامل النور ( االبيض )  ....وإذا
مل يبك يدعى إىل البكاء بطرق
شتى  ...هل من أجل معرفة أنه
حي ويستحق احلياة  ...أم من أجل
مغادرته عامل الظلمات ( االسود ) ؟

د .نـبـيـل طـعـمـة

الـطـاقـة والـمـادة
إن كل املظاهر الفيزيائية للوجود تنشأ
من مظهر الوجود نفسه أي (املوجودات)
وتعترب الشمس هذا املظهر الفيزيائي األم
َّ
املو ِلد للطاقة ،بكونها هي الطاقة حبد
ذاتها ،واليت يف احلالة العلمية ُو ِل َد منها
كوكبنا حبادثة االنفجار اهلائل ،والذي
ّأدى َل ِت َّشكل الكون بكواكبه
وكويكباته وظهور اجملرات وما سمُّ ي
ً
الحقا باجملموعات الشمسية.
فالشمس اليت متنح وتنشئ من إطاللتها
وأشعتها املرسلة كل أنواع الطاقات ،واليت
ّ
َّ
كل حركة الكون ،وما عليها من
تسيرِ
تسخني اجلو احمليط بكل الكواكب
احلاملة للموجودات وغري احلاملة تبعث
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احلركة من خالل طاقة التسخني ،فنرى
الكون مبجمله يسري باتزان.
وم��ن خ�لال البحث العلمي العميق
وال���ذي ختصص يف دراس���ة الكون
وموجوداته ومتابعة العلماء ليومنا هذا
هلذه األحباث ،واإلدراك احلقيقي ملاهية
الوجود بأقسامه وجتانسه ،وتوافقه
من أجل احلياة املنطقية السليمة لنا
ولكوكبنا وجمموعتنا الشمسية،
جند أن الزمان واملكان يقابلهما مادة
وطاقة ،فبدون املكان ال وجود للزمان،
فهما ً
أوال متالزمان والعكس صحيح
ً
أيضا ،وبدون الطاقة ال تتحرك املادة وال
املادة بشكلها ّ
(املادي) تتحرك ،والكل

يف التكوين أساس لتشكل مربع اهلرم
املؤلف من املكان والزمان واملادة والطاقة
يف التكوين أساس احلياة.
وباجملموع حنتاج إىل التأمل والتفكر
لنكسب من الطاقة ق��وة للفكرة
واإلنسان مبجمله مادي حتى بتكوينه
(اجلسد وال��روح) ،وهما حيتاجان إىل
الطاقة من أجل توليد فعل احلركة.
إذن ما هي الطاقة؟ ..وما هي أنواعها؟..
وكم حنن حنتاج إليها ..وهل هي الروح..
أم أن ال��روح كامنة يف جمموع املادي
والالمادي فتحتاج الطاقة لتحركها.
وهل الطاقة يف الكون ثابتة دائمة باقية
على الدوام أم تفنى أم هي ُت َ
ست ْح َد ْث..؟

ً
نعم حنن حنتاجها ً
وثانيا
أوال،
ً
وثالثا هي ثابتة
ليست هي الروح،
ال تفنى وال ُت َ
ست ْح َد ْث؛ بل تتحول
عند استثمارها من صورة إىل أخرى
ومن شكل إىل شكل آخر عند استنفادها يف فعل ما.
وهي القادرة على حتريك املادي والروحي يف كل أنواع اخللق
اإلنساني وغري اإلنساني ليتحرك من خالهلا كل شيء.
فاملادي تحُ َ ّركه الطاقة عرب استخدام ّ
احملركات واليت تتكون
ّ
فيحرض وحيرك كل
من أنواع الغذاء واملاء والرياح ،ليعود
املاديات ،والشمس اليت تؤدي يف جمموعها لتحريك الالمادي
ً
جاهزا للتعلم من خالل
من خالل إعطائه طاقة النمو ،وجتعله
التأمل والتفكر ،ومن ثم تكوين امللكات وحتريكها
اليت تؤدي إىل توليد اإلمكانيات املنجزة لألفعال واألعمال
فتدور عجلة احلياة املادية واملستلهمة يف األساس من احلياة
ً
روحيا يف كمال ال متنا ٍه ،حناول إدراكها
الطبيعية املخلوقة
(وال ندركها) فننقلها من خالل استثمارنا للتأمل بها والتفكر
يف خلقها ،فتحدث اإلجنازات كما كان يف القريب من الزمن
منا ،حيث إن التأمل يف الطري أجنز الطائرة ،والتأمل يف احلوت
أجنز الغواصة ،والتأمل يف النور أجنز اإلنارة ،وهناك الكثري
الكثري ،فمن هذا نستدل أن النجاح يف اإلجناز هو من خالل
التأمل َ
وا َلت ُّوحد األكرب هو توحد الروح واجلسد ،والذي احتاج إىل
الطاقة لنصل إىل ما حنن عليه اآلن.
ص الديين بأنه كان ً
فاإلنسان (آدم) الذي يتحدث عنه َ
الق َص ُ
نورا
ً
والذي أخطأ يف مسريه ليكون بشرا ،وأكل التني ُ
فحركت
وحتركت غرائزه من خالل تولد الطاقة يف جسده املادي

ٌ
ٌ
التفاحة) أول مادة تتداخل مع مادي
(التينة أو
والروحي ،فكانت
وروحي يف آن ،لتتولد يف داخله طاقة دفعت به لرؤية احلياة
الطبيعية ،وتبعده بذلك عن احلياة النورانية ،وكانت نقطة
التفاعل األوىل معها ،وبدأت مسرية اإلجناز لإلنسان وأجنز ما
أجنز حتى اآلن ،وهذا ما نسميه الطاقة احليوية واليت يكون
مظهرها وشكلها نبضة احلياة يف كل كائن حي ،وألوانها:
ذرة ،خلية ،فكرة ،نبات ،إنسان ،جنم ،جمرة ،كون فسيح.
فالطاقة احليوية ،واملتمثلة يف املاء واهلواء والغذاء متثل إحدى
أرب��ع دعامات تقوم عليها احلياة يف كل مراحل التطور،
وميكن اإلحساس بالطاقة احليوية وقياسها ،ورؤية آثارها
يف بعض األحيان ،كما أنها َّ
الذرة اليت تنتج السرعة اخلرافية
بدوران اإللكرتونات سالبة الشحنة حول النواة املوجبة الشحنة
فتمثل يف كوكبنا األرضي اجملال املغناطيسي الذي حيفظ
فيها احلياة بتوازن منطقي احلياة.
والطاقة يف الكون قيمة ُوجدت حلفظ توازنه ولتؤثر فيه ،ويف
ٌ
موجود حتت سقف السماء ،فتتناغم معها كل منظومات
كل
الكون ،فنرى الكون يسري بانتظام ال متنا ٍه ،ومبسافات وأبعاد
ً
وقوة حركة دقيقة ً
فمثال تسري الشمس بسرعة 12كم
جدا،
يف الثانية ،معنى هذا أن الطاقة احملركة هلا واملعدة لتحريكها
حمسوبة لتمسك بهذه السرعة ،والقمر بسرعة 18كم يف
الثانية واألرض بسرعة 15كم يف الثانية إذن هذه املنظومة مل
ّ
لتسمى منظومة لوال أنها منتظمة الطاقة.
تكن
ّ
أما يف اإلنسان فإنها تشكل الومضة اليت يتم إنتاجها داخل
كل خلية يف اجلسم اإلنساني ،ويف األجسام احليوية األخرى
ومهما كان حجم هذه اخللية وموقعها ووظيفتها ،وذلك من
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خالل التفاعالت الكيميائية اليت تتم داخل اجلسم لتعطيه
الطاقة ،وتتحول إىل ق��وة فكرية تفكريية أو عضلية
حركية ،متكنه من أداء وظائفه احلياتية وتستكمل بذلك
دورة احلياة.
أما الطاقة الروحية ،واليت عجز كل علماء األرض عن الدخول إىل
عواملها وقياسها ومعرفة قواها اخلارقة وعالقة اندماجها وامتزاجها
باجلسد املادي ،وحيث إنه ال ّ
مير يوم من أيام الدنيا إال والدراسات
َّ
واالكتشافات خترج جبديد علها تصل إىل شيء جديد عن تلك
الطاقة ،واليت إن تولدت كانت القوة الالمتناهية املنبعثة من
التحام الطاقة بالروح والروح باجلسد .وتستمر األحباث واحملاوالت
ً
فمثال أخذوا املخ الذي يتمثل فيه العقل املرئي
ويستمر البحث.
والالمرئي ّ
صوروه ّ
وشرحوه ودرسوا تالفيفه ومساراته وأبعاده،
ً
فخلصوا إىل عقل أكثر عمقا غري مرئي ،وال حمسوس ،وال
مسموع ،تنطلق فيه أوامر الروح فسموه العقل املطلق؛ الذي
يكون ما وراء العقل النسيب املرئي من األفعال ،ومنهم من مساه
العقل الباطن ،ولكن نقول :إن مثلث احلياة املتكون يف
األساس من العقل املطلق واملادة والطاقة يتحول إىل مربع لدخول
العقل النسيب املتجسد يف اإلنسان ،والذي حيتاج يف ما وراءه إىل
العقل املطلق والطاقة واملادة.
َ
َّ
ُ
فمن خالل اندماج اجلسد املادي بالروح ،وتشكل العقل النسيب
يف داخله ،وبوجود الطاقة الروحية واليت تكون وتتكون من
العقل املطلق الذي لديه قدرات ،مل يدرك العلماء منها حتى اآلن
ً
تنوعا يف الطاقة ومنها الطاقة الروحية.
إال القليل ،نرى إذن
فالطاقة الروحية طاقة هائلة كما قلنا ،يستمر البحث للوصول
ملكون ّ
سرها كونها حماطة بهالة ذات العقل املطلق ،وتتلون
الطاقة الروحية بألوان خمتلفة كاخلري والشر والذكاء والغباء
واحلركة والسكون ،واالنفعال واهل��دوء والسرعة والبطء
حبيث تشكل التفاوت يف الدرجات وحبسب إمكانات اجلسد
املادي ومقدرته على إطالقها.
ُّ
فسر احلياة اليوم وج��ود ال��روح فيها يف كل مكوناتها
ومكنوناتها ،وخالهلا ،وتغلغلها ،وانتشارها يف حماور الكون
أو يف خاليا اجلسمّ ،
أي جسم متنحه احلياة لتشرتك وتشارك
هذه اخلاليا يف إنتاج وتشكيل وإجناز جمال من الطاقة حييط
باجلسم ،ويتغلغل فيه ويغلفه بدرجات متعددة من جماالت تلك
ال��ط��اق��ة
ّ
فيفعله
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ً
ِّ
ِّ
أيضا من مكان إىل مكان ،أو من حال إىل
وحيوله
وحيركه
حال ،فاهلدف من وحدة اجلسم والروح والعقل وضرورة البحث
يف إجياد عالقة وثيقة جامعة بينهما ،وبني الرتكيز الذهين
واالستفادة من الطاقات الداخلة إىل هذه الوحدة ،يؤدي إىل تفجري
الطاقات الكامنة واملختزلة واملختزنة ،إىل تفجري تلك الطاقات
الكامنة على اختالف أشكاهلا :فكرية ،عضلية ،حركية
يف هذا الوعاء البشري (اجلسم) ،فيؤدي كل هذا إىل التطوير
والتطور.
ً
أساسا زي��ادة التنمية وتطوير إمكانات
فليس من السهل
العقل ،وتهذيب الروح وتقوية اجلسد يف آن واحد قبل فهم نوعي
حلقيقة الطاقة ،ومصادرها وفهمها ونقاط قوتها وضعفها ،واليت
ِّ
كل ما ذكرت.
بدورها تؤدي إىل زيادة اإلجناز وتطويره يف
لقد أصبح البعض من البشر اآلن يفهمون علمهم مبا حيتاجون
لتطوير بنائهم الفكري واجلسدي ،وعالقة الرتابط والضرورة
احلتمية هلذا الرتابط والتالحم من خالل التأمل والتفكر
ومالحظة الطبيعة بعقل حمايد ،أصبح هذا اجلزء من البشر
ً
متفهما لوجوده وحاجة الوجود له ،فكل املظاهر الفيزيائية
للوجود تنشأ من مصدر واحد هو العقل املطلق (عقل الكون
الناظم حلركات وجود الكون ووجودنا فيه ذو الطاقة اهلائلة

املتحكمة حبركته).
ُ
ّ
وإذا ما دخلنا على هذه الطاقة اهلائلة املتحكم بها من قبل العقل
املطلق جندها طاقة موجبة وطاقة سالبة ،واحلقيقة العلمية
اليت ّ
توصل إليها العلماء تقول :إن املادة بأشكاهلا املختلفة (أي
مادة) طاقة موجبة الشحنة ،وإن إمجالي الطاقة املكونة ملادة
يف الوجود هلا نقيضها على شكل طاقة سالبة ،مل تتحول إىل
ً
أيضا حقيقة علمية أي (الفراغ الكوني).
شكل مادي وهي
فاملادة بأنواعها تقع حتت تأثري الزمن ثباتها وحركتها ،ويظهر
ذلك عليها ليتحول كل هذا إىل حقيقة من احلقائق العلمية
لذلك نقول ونستنتج إن إمجالي الكتلة املادية الكونية
املوجبة وحبال الشمول ،هلا ما يعادهلا ،وبالقدر نفسه من كتل
الطاقة الفراغية السالبة الشحنة ،وهذا دليل يبينّ ويؤكد أن
املادة آتية ساعة نشوئها من حالة العدم.
مبعنى أن كمية الطاقة املوجبة املتكونة منها املادة تعادل يف
قيمتها بالتساوي الطاقة الكونية السالبة ،وهذا يؤدي إىل فهم
معنى ثبات الطاقة يف الفراغ الكوني؛ الذي غايته احملافظة
على كل الكون وأشيائه ،والطاقة موجودة يف املادة متحولة
ً
أيضا على أن الطاقة ثابتة ال
من شكل إىل آخر ،وهذا إثبات
تنتهي وال تفنى ،ولكن تتحول من شكل إىل شكل آخر
ً
(مثال اخلشب) .
وخالصة الكالم :إنها نتاج ملصادر متنوعة يؤدي استخدامها أو
التفاعل معها لتحريك الكتل ذات القوى الثابتة واملتحركة من
نقطة إىل مكان ومن مكان إىل آخر ،فهي موجودة يف الشيء
ومؤثرة فيه حمرضة له فاعلة فعل احلركة ،وهي مكونة
ومتكونة ناقلة ومتنقلة موجدة ال تفنى تعيش أبدية يف
حركة انتقال دائم بني األجسام مادية كانت أم بشرية كامنة
متفجرة خاملة إىل أن حيني وقت تنشيطها وتكون على أنواع
بشرية (فكرية – عضلية) حيوانية (عضلية) (طاقة الوجود)
ونباتية (طاقة النمو) ومنتشرة هائمة كطاقة الرياح والشمس
والنجوم والقمر ،وجامدة موجودة يف مكونات األرض ومنشآتها
كالطاقة الذرية وانشطاراتها.
لذلك فإن أي جسم حي ميتلك طاقة وهو بوضعية السكون
فكيف ميتلكها حبالة احلركة وكيف تتحول إىل حركة
فاألحباث اليت أكدت على وجود شكلني للحياة .األول طاقة
والثاني على شكل جمسم فراغي يتداخل هذان الشكالن
ضمن اجلسد احلي ،فتكون السيطرة للشكل األول بكونها

تؤثر على الشكل الثاني للمحافظة عليه ،من خالل حفاظها
على حياته وإعطائها القيمة احلقيقية لوجوده .
ففي خصوصيتها اإلنسانية ،واليت هي مدار حبثنا نستطيع أن
ً
زمنيا مع عمرنا املعاش واملقدر إىل نهايته ،فهل هي باقية
نوافقها
ال تفنى ،وهل هي تنتقل بني أجسامنا وعقولنا دفعة واحدة
بكوننا وعا ًء تسكنه؟ أم هي جمزأة وموزعة بدقة حبسب
استهالكنا هلا ،وحبسب ما ننجز من أعمال مهمة هي حبد ذاتها
تنتقل إليها فتصبح لدى اآلخرين باإلحساس مهمة.
فالطاقة تعيش يف األشياء املنجزة ذات األهمية من خالل تقدميها
الفعل لآلخر يف البقاء ،نشعر بها وإذا تفاعلنا معها نستطيع أن
نأخذ منها ونقوى من خالهلا.
ً
فمثال لو أننا سرنا بني وخالل احلضارات املنجزة ألحسسنا
بعظمة املنجز ولكن كيف؟ .
ّ
متعنا بعظمة اإلجناز لوجدنا أن املنجز أفرغ من طاقته يف
فلو
هذا اإلجناز ،فها هي «تدمر» بأعمدتها الشاخمة تروي لنا :كم
حتمل من الطاقة املأخوذة من رجاهلا من سواعدهم وخميالتهم،
كما أهرامات مصر والقالع أينما ُوجدت ،لقد أفرغ يف هذا
كم ٌ
التاريخ ٌ
هائل من الطاقة نعيشه ونستمتع به لو أردنا.
ً
وكما املوسيقا تعطينا أيضا الطاقة (بيتهوفن – وموزارت –
وباخ -وتشايكوفسكي) يعطينا األدب كتولستوي وغوته
وهوغو وابن سينا واخلوارزمي وابن رشد وابن عربي .وهكذا جند
أن الطاقة متوفرة ،حتى أن الرجال أي (رجاالت العصر) يستمدون
من حميطهم الطاقة ،فكلما َص َدقوا ُص ِّدقوا والتف حوهلم الرجال،
فأصبحت هتافاتهم طاقة هلم وأصبح دعاؤهم طاقة هلم وأصبحوا
من خالهلا قوة منشأة ،فها هي الطاقة تنتقل وتعيش كما أشرنا
يف األشياء املنجزة ،فتنساب من اجلسد لتسكن احلجر ،فنحس
به أنه ميتلئ طاقة بالفعل ،كما هو إحساسنا باملوسيقا اليت
تنعش عقولنا أو الكلمات اخلالدة عرب الكتب القيمة وذات
الرساالت احلقيقية .
إن فهمنا للطاقة فهم علمي منطقي عقالني ،يعطينا من القوة
للحياة ما ال تعطيه الكيمياء الطبيعية فإن ُ
استجمعت يف
ّ
ركزت يف أمر ما حلركته مهما كان
حلظات األمل لغلبته ،وإن
نوعه وشكله .
وهكذا جند أن الطاقة ّ
متثل فتحة يف شيء ما ،يدخل منها النور
ً
ً
دخل إليها ومن خالهلا
واهلواء والشمس لتمنحنا شيئا جديدا أو ُن ِ
أشياء جديدة متنحنا القوة والنماء.
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اكتشف الطب احلديث طريقة رجيم عن طريق املاء  ،حيث قام االحتاد
الياباني لألمراض بنشر جتربة العالج باملاء اليت بلغت نتائج جناحها حسب
إفادة اإلحتاد  %100بالنسبة إىل عالج بعض األمراض القدمية واحلديثة ..

حسن اخلطيب

ومن أبرز األمراض اليت مت عالجها
عن طريق املاء :
 -1الصداع وضغط الدم وفقر الدم (األنيميا) وداء
املفاصل والشلل وسرعة خفقان القلب والصرع
والسمنة.
 -2السعال والتهاب القصبة اهلوائية والربو
والسل.
 -3التهاب السحايا وأي مرض يتصل باملسالك
البولية والكبد
 -4فرط احلموضة والتهاب غشاء املعدة واإلمساك
والبواسري وداء السكري.
 -5أي مرض يتصل بالعني واألنف واحلنجرة.
 -6عدم انتظام الدورة الشهرية للمرأة.
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طريقة العالج :
ً
باكرا صباح كل يوم وتناول
 -1استيقظ
4كاسات من املاء سعة كل واحد منها 160مل
على معدة فارغة وال تتناول أي نوع من الطعام
أو السوائل قبل مضي  45دقيقة على شرب املاء.
ً
فطورا عاديا بعد ذلك.
 -2تناول
ً
ً
 -3ال تتناول طعاما أو شرابا خالل الساعتني
التاليتني لكل من وجبة الفطور والغداء
والعشاء.
ً
 -4بعد العشاء ال تتناول شيئا السيما عند حلول
وقت النوم .
قد يواجه املرضى واملسنون يف البداية صعوبة
يف شرب أربع كاسات ماء يف وقت واحد لذا
ميكنهم أن يتناولوا أقل من ذلك على أن يعملوا
على زيادة الكمية تدرجييا إىل أن ميكنهم
من شرب الكمية املقرتحة يف غضون فرتة
زمنية قصرية.

وجعلنا من املاء
حي
كل شئ ٍّ

وقد أثبت نتائج التجربة العالج بشرب املاء
الشفاء من األمراض اآلتية يف املدة املبينة
ً
يوما
أ  -ارتفاع ضغط الدم 30
ب  -السرطان 6أشهر
ً
يوما
ج  -داء السكري 30
د  -مشاكل املعدة  10أيام
هـ  -اإلمساك  10أيام
و  -السل  3أشهر
وينبغي على الذين يشكون من التهاب
ً
يوميا
املفاصل أن يكرروا هذه التجربة 3مرات
يف األسبوع األول ثم خيفضونها إىل مرة واحده
يف الصباح.
وقد مييل مستخدم هذا العالج إىل التبول يف
األيام القليلة أكثر من املعتاد وهذا ليس له أي
مضاعفات جانبية
فسبحانه وتعاىل يف قوله يف القرآن الكريم :
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د .حممد غسان سلوم

ماء الورد:
ُيستخرج من الورد البلدي(الوردة الشامية) بواسطة التقطري ،وماء الورد الذي يستخدم يف صناعة
ُ
ً
ً
ً
نافعا ،يضاف ماء الورد لبعض
لذيذا
شرابا
الروائح العطرية فإذا أضيف إليه املاء والسكر أصبح
األطعمة فيزيد من طيبها ونكهتها ،كما يدخل ماء الورد يف صناعة السكاكر ،ومن أزهار الورد
ُيعمل مربى الورد اللذيذ واملشهور يف مدينيت حلب ودمشق.
شراب الورد ُيفرح النفس ويقوي األعضاء ويذهب الصداع ،وينفع الكبد والكلى وهو شراب منعش
ومرطب ،وإذا مزج ماء الورد مع النشاء ينفع يف االلتهابات اجللدية والشري.
القمر الدين (شراب املشمش):
ً
شرائح القمر الدين املصنوعة من املشمش معروفة جيدا يف سورية ،وخاصة يف شهر رمضان ،حيث ينقع
القمر الدين باملاء ويصنع منه شراب سائغ لذيذ الطعم ،يروي العطش ،ويساعد الصائمني على حتمل
مشاق العطش واجلوع.
ً
شراب املشمش غين جدا بالفيتامينات وخاصة فيتامني  A,B1,C,B2وعناصر هامة مثل الكالسيوم
والفوسفور واحلديد ،وبهذا يعترب شراب املشمش من أغنى الفاكهة يف تقوية العظام واألنسجة ،ووجود
احلديد الضرورية لتكوين خضاب الدم ،كل هذا جيعل شراب املشمش غذا ًء يقي اجلسم من اإلنهاك
والتعب ،ومينع الشعور بالظمأ واجلفاف.
املشروبات الساخنة :الشاي .القهوة .اليانسون .املليسة .املتة
الشاي:
يعترب الشاي من أشهر املشروبات النباتية الطبيعية ،وينتشر شرب الشاي يف مجيع أحناء العامل ،وحيتل
مكانة أساسية على املوائد ،وهو يقدم كمشروب للضيافة لدى كثري من الشعوب ً
بدال من القهوة .توجد
يف الشاي مادة منبهة تسمى الشايني تشبه الكافئني املوجودة يف القهوة ،وهي مادة منبهة لألعصاب
مقوية للقلب إذا استعملت باعتدال ،أما رائحة الشاي اخلاصة فتأتي من الزيت الطيار املوجود يف أوراقه ،أو
من بعض الزيوت العطرية اليت تضيفها معامل إعداد الشاي لتزكي رائحته.
مشروب الشاي يفيد اجلسم يف حاالت اإلسهال وسوء اهلضم وعسر البول واملغص والربد ،وهو منعش
ومنبه للقلب ومنشط للكلى ومدر للبول ويزيل الصداع ،وهو يفتح الشهية ويدفئ اجلسم يف الشتاء
ومينع العطش يف الصيف.
يوجد للشاي أنواع عديدة منها الشاي األسود والشاي األخضر والشاي املعطر ،ويساعد مشروب الشاي
األخضر على هضم الغذاء ،ومدر للبول الذي يؤدي إىل خفض الضغط الشرياني وترطيب اجلسم
ويفيد يف عالج بعض حاالت الصداع الناتج عن اإلرهاق الشديد والعمل الشاق نتيجة تنشيط
اجلسم ،ومهدئ لألعصاب.
أما أضرار الشاي إذا أخذ قبل تناول الطعام تأتي من وجود مادة العفص املقبضة فهي تسبب اإلمساك
والقبض وتشكل طبقة كيتنية على غشاء املعدة واألمعاء ،فتحول دون إفراز العصارات
اهلاضمة ،فتسيء اهلضم وال ميتص اجلسم الغذاء بشكل جيد ،وكلما ازداد غلي الشاي يف
املاء ازداد ضرره ،ألن ذلك يزيد يف احنالل العفص املوجود يف األوراق.
القهوة:
ً
ً
ساخنا
شرابا
عبارة عن مشروب بذور نبات النب احملمص واملطحون ،وبعد غليه باملاء يعطى
ُيعرف بالقهوة السوداء.
القهوة مشروب ينشط اجلسم ،ويسهل اهلضم ،وينبه القلب ،واألعصاب ،كما حيتوي
النب على مادة الكافئني (املنبهة) ومحض القهوة وزيوت طيارة ،فإذا شربت القهوة
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بكميات قليلة كانت منشطة ومفرحة أما إذا شربت بكميات كبرية أو
ً
ضررا للجسم
عديدة تكثر كمية الكافئني اليت ميتصها اجلسم وتسبب
كتنبيه األعصاب وارتفاع ضغط الدم ،والكمية املتوسطة لشرب القهوة
ً
يوميا ،حيث حيتوي كل فنجان من القهوة على 9
هي ثالثة فناجني من القهوة
ً
ملغ من الكافئني ،وزيادة شرب القهوة عن هذا احلد يعترب منبها شديد الضرر
ً
ً
ً
مفعما بهواجس األحالم ،وضيق يف التنفس
قصريا
خفيفا
ويصبح نوم اإلنسان
ألقل جمهود ،وضعف يف القدرة اجلنسية ،وتضعف شهيته للطعام ،ويصاب
بآالم معوية ،واضطرابات يف التربز.
لطرق حتضري القهوة أنواعها منها:
القهوة الرتكية والقهوة السادة املرة والقهوة الفرنسية (قهوة باحلليب) كما
تباع القهوة يف األسواق بأمساء عديدة منها (نسكافه) وغريها.
اليانسون:
شراب اليانسون مع السكر معروف عند عامة الناس لطيب طعمه وفائدته
ترتكب بذور اليانسون الناعمة من مادة االنيتول املفيدة للجسم ومن زيت
اليانسون العطري ،شراب اليانسون يستعمل كفاتح للشهية ،ومهدئ
عصيب خفيف ومسكن للتشنجات ومفيد للهضم ويسكن املغص املعوي
ويطرد الغازات ،ويزيد يف إدرار احلليب عند املرضع ،يدخل زيت اليانسون
يف صناعة معاجني األسنان ،وتركيب كثري من األدوية ذات الطعم غري
ً
تقبال هلا ،كما يدخل اليانسون يف صناعة
املستساغ فيجعل املريض أكثر
البسكويت والكعك ويف بعض السكاكر والعلكة.
املليسة:
ً
مضافا إليه السكر لرائحته الزكية وطعمه
يستعمل شراب أوراق املليسة
اللذيذ ،أوراق املليسة خضراء رفيعة هلا رائحة عطرية مميزة ،جتفف أوراق
املليسة وحتفظ مدة طويلة ،وتباع عند العطارين ،وهي تدخل يف تركيب
العديد من اخلالصات العطرية وصناعة العطور.
يفيد شراب املليسة يف الصداع والتشنج ،وهو مهضم وطارد للريح ،مهدئ
ومعطر.
املتة:
يستعمل شراب أوراق املتة مثل مغلي أوراق الشاي ،ونبات املتة له أوراق دائمة
اخلضرة ،ينمو يف املناطق احلارة ،كما يف الربازيل واألرجنتني ولذلك
يسمى بشاي الربازيل ،وقد انتقلت عادة استعمال منقوع أو مغلي أوراق املتة
إىل سورية وخاصة يف جبل القلمون وجبل العرب ،بعد أن جاء بها املهاجرون
العائدون من أمريكا اجلنوبية.
حتتوى أوراق املتة على زيت عطري طيار ومواد سكرية وعفصية وراتنجية
وعلى الكافئني بنسبة  ،%2وعناصر معدنية أهمها البوتاسيوم واملغنيسيوم
واحلديد.
إن مقادير العفص املوجودة يف املتة أقل بكثري من مقاديرها يف الشاي وهلذا
مغلي املتة غري قابض كمغلي الشاي ،وال تؤثر مقادير العفص املوجودة يف
املتة على غشاء املعدة وال حتول دون إفرازاتها كما يف الشاي ،لذلك فهي
هاضمة إذا أخذت بعد الطعام.
ً
ساخنا
شراب املتة ُيستعمل بشكل منقوع يف املاء مع إضافة السكر ويشرب
بواسطة ممص خاص ،من فوائد املتة الطبية أنها حترك العضالت امللساء ،فهي
ملينة يستفيد منها كل من يشكو القبض واإلمساك ،وتبعث النشاط
واحليوية يف األنسجة العصبية والعضلية ،وهي واقية من التعب ،معينة
على حتمل املشاق ،واملتة مغذية تعني على إسكات حاسة اجلوع وتفيد يف
الصداع ،وتساعد الذين يشكون من عسرة يف التنفس.
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ق��ال علم��اء يف جم��ال الصح��ة يف أملاني��ا إن العالج عن
طريق الكتابة على شبكة اإلنرتنت يعني األشخاص
الذين م��روا بتجارب مريرة أثناء احل��روب على االنتصار
على الصدمات النفس��ية اليت ترس��بت لديهم من خالهلا .
وتعترب ه��ذه نتيجة مرحلية ملش��روع مش�ترك يتم اآلن
على شبكة اإلنرتنت .
قال فيليب كوفريت رئيس املش��روع يف جرايفس��فيلد
إن أع��راض م��ا بع��د الصدم��ة تراجع��ت عن��د  %80م��ن
املشاركني يف اتباع العالج املذكور ،مضيفا أن حاالت
اخلوف ومظاهر اإلحباط ّ
قلت لديهم بصورة ملحوظة .
وأظه��رت الدراس��ة أن
كل مشارك ألف أحد
عش��ر ً
نصا عل��ى مدار
ستة أسابيع من طريقة
الع�لاج بالكتاب��ة
وتشمل هذه النصوص
جت��ارب م��ن
مراحل حياتهم
املختلفة .
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أعلن��ت إدارة نطاق��ات االنرتن��ت يف دول��ة قطر ع��ن إتاحة أمس��اء نطاقات
اإلنرتنت الوطنية اخلاصة بدولة قطر  .qaللجمهور.
وبذل��ك ّ
توف��ر اإلدارة التابعة للمجل��س األعلى لالتص��االت وتكنولوجيا
املعلومات  ICT Qatarلألفراد والش��ركات على حد سواء فرصة تسجيل
أمس��اء نطاق��ات تنتهي باالمت��داد  .qaلتميي��ز هويتها القطرية .وس��تتاح
نطاقات االنرتنت القطرية العربية (.قطر) للجمهور أواخر أكتوبر القادم.
كما تبنت اإلدارة أس��لوب عمل يس��مح بتس��جيل أمساء النطاقات عرب
املس��جلني املعتمدي��ن من أج��ل تش��جيع املنافس��ة واإلبداع وزي��ادة فرص
االختيار للجمهور.
وقد اعتمدت إدارة نطاقات اإلنرتنت حتى اآلن عش��رة مسجلني معتمدين
لتوفري أمساء النطاقات القطرية للجمهور وهم شركة كيوتل ،وشركة
 ،W3infotechوش��ركة  ،IP Mirrorوش��ركة  AscioKوش��ركة
 ،Marcaria.comو EPAGخلدمات النطاقات ،وCPS-Datensysteme
و ،MarkMonitorو ،Mesh Digitalو.Safenames
ولتس��جيل اس��م نطاق ما ،ميكن زيارة موق��ع إدارة نطاق��ات االنرتنت أو
باستخدام النطاق العربي (نطاقات.قطر ) للتحقق أوال من توفر اسم النطاق.
ويف حال توفر اسم النطاق املراد تسجيله يتم توجيه املسجل لقائمة بأمساء
املس��جلني املعتمدي��ن الختيار أحدهم لتس��جيل اس��م النط��اق الذي يرغب
حبجزه.

أضاف��ت جوج��ل املزي��د م��ن التحديثات خلدم��ة التدوي��ن اخلاصة به��ا “بلوجر“
التحديثات اجلديدة مشلت ش��كل جديد ووصول أسهل عرب الشريط العلوي
لصفحة كتابة التدوينات.
حتديثات أخرى على اإلحصائيات حي��ث ميكنك متابعة أحدث اإلحصائيات
اخلاص��ة مبدونت��ك برس��م بيان��ي م��ع روابط مفي��دة عل��ى القوائ��م اجلانبية
ً
أيضا اخلي��ار للمس��تخدمني لالنتقال إىل
لتحديث��ات بلوج��ر ،أعطت جوج��ل
الشكل اجلديد.

مت تدشني موقع دكتورة أماني على اإلنرتنت ،واملوقع يعترب
األول م��ن نوعه عل��ى اإلنرتنت إذ يهتم بصف��ة خاصة بعلوم
ماوراء الطبيعة ويكشف الس��تار عنها لكل املهتمني من
الن��اس ،وذل��ك من خالل تقدمي��ه ملعلومات مس��تمرة وأخبار
وصور وصوتيات ومرئيات عن علوم املاورائيات.

ً
وبعيدا
واملوق��ع يظهر هذه العلوم بش��كل علمي وحي��ادي
ع��ن اإلبهار ،ويش��رح ما غمض ع��ن الناس جتاه ه��ذه العلوم
ويناقشها بشكل سهل وبسيط.
كم��ا يتي��ح املوق��ع اإلش�تراك يف جمتم��ع عل��وم م��اوراء
الطبيعة ،ويتي��ح إقامة اجملموعات املهتمة بكل علم على
حدة ،وبذلك يس��تطيع الزائرون التفاع��ل يف املوقع وتقديم
إسهاماتهم وآرائهم يف هذه املوضوعات.
قس��ما ً
ً
ً
هاما للتنمية
أيضا
واجلدي��ر بالذكر أن املوقع يقدم
البشرية وخاصة يف جمال تنمية املرأة ،إلميانه بأن مساهمة
امل��رأة ضروري��ة لبن��اء اجملتمع��ات املتحضرة ،ويعمل قس��م
ً
ً
جيدا للقيام بدورها
إع��دادا
«تنمي��ة املرأة» على إعداد املرأة
احلض��اري ال�لازم لنهض��ة اجملتم��ع ويثقفه��ا ويوعيه��ا يف
كاف��ة اجملاالت ،م��ن حيث دوره��ا كزوج��ة وأم وربة منزل
وامرأة عاملة وسيدة أعمال وجدة وطفلة وفتاة.

ّ
قدرت تقارير شركة «نورتن» أن شخصني يقعان ضحية أنشطة
اجلرائم اإللكرتونية بالدقيقة يف اإلمارات.
وتشمل هذه املمارسات الفريوسات ورسائل التحايل اإللكرتونية
وهجمات ّ
تصيد املعلومات السرية واملصرفية وغريها.
وتظهر دراس��ة نورتن أن التدابري اليت يتخذها املستخدمون حلماية
أنفس��هم مازال��ت غري كافي��ة ،وال تواك��ب الزي��ادة املطردة يف
أنشطة اجلرمية اإللكرتونية احملدقة بهم.
وأش��ار التقري��ر إىل أن أكث��ر أش��كال اجلرمي��ة اإللكرتونية
ً
انتش��ارا باإلم��ارات ه��ي الفريوس��ات أو الربجمي��ات اخلبيث��ة ال�تي
تس��تهدف احلواس��يب بنس��بة  51باملائ��ة ،تليه��ا رس��ائل االحتيال
اإللكرتوني��ة بنس��بة  19باملائ��ة ،ثم هجم��ات ّ
تصي��د املعلومات
اخلاصة والسرية بنسبة  18باملائة.
وتعتمد أنش��طة اجلرمي��ة اإللكرتوني��ة على رس��ائل االحتيال
اإللكرتونية وهجمات ّ
تصيد املعلومات اخلاصة والسرية لسرقة
املعلوم��ات املصرفية وبيانات البطاقات االئتمانية الس��تغالهلا يف
أغراض إجرامية.
كما حذر خرباء «نورتن» من أنش��طة اجلرمية اإللكرتونية اليت
تس��تهدف األجهزة اجلوالة إذ أشار التقرير إىل أن قرابة  20باملائة من
كافة أنش��طة اجلرمية اإللكرتونية باإلمارات تستهدف األجهزة
اجلوال��ة ،يف ظل اعتم��اد قرابة  56باملائة من مس��تخدمي اهلواتف
اجلوالة للنفاذ إىل اإلنرتنت.
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ندره اليازجي
َّعت الفيزيا ُء مسا ًرا قادنا فيه
يف غضون القرن العشرين ،تتب ِ
ُّ
«تطوق» املادة (= حتويلها إىل طاقة)
كل شوط من أشواطه إىل
َ
وجعلنا نستشف ما يتعداها وما يكمن يف أعماقها :وحدة
حقيقة الزمنية ،السببية ،هي حركة كلية (ديفيد بوهم)
ُتفصح عن ذاتها يف صريورة شاملة ،متصلة وغري منفصلة،
تعبرِّ عن خصائص الروح أكثر بكثري مما تعبرِّ عن اخلواص
اليت نعزوها عادة إىل املادة .وإنه ألمر ممتع ومفيد أن أقدم هلذا
ً
معتمدا على دراسات صديقي الراحل روبري
العدد من معابر،
ً
لنسن[]1بتلخيص هلذه األشواط املتتابعة اليت بلغت مستوى
يسمح بتوضيح املفاهيم الفيزيائية اليت تتماثل مع التصورات
اليت يقول بها احلكماء من أهل العرفان.
الشوط األول
ُ
ً
أنزل اكتشاف النشاط اإلشعاعي هزمية أوىل باخلواص
َ
املفرتضة للمادة اليت ال تقبل الفناء أو االنقسام على اإلطالق.
ففي العام  ،1896اكتشف العامل الفرنسي هنري بكريل
الذي تقاسم جائزة نوبل للعام  1903مع بيري وماري كوري
اإلشعاع الذاتي التلقائي ألمالح البوتاسيوم .وحواىل العام 1900
أقام ألربت أينشتاين الدليل على وجود عالقة تكافؤ بني املادة
والطاقة ،وصاغ هذا التكافؤ يف معادلة شهرية ُمفادها أن طاقة
جسم تعادل جدار كتلته مبربع سرعة الضوء.E = m.c² :
وبني العامني  1900و ،1905وضع األملاني ماكس بالنك قواعد
ً
معلنا
امليكانيكا الكوانتية ،quantum mechanics
أن تشكيالت الطاقة غري قابلة لالنقسام إىل ما النهاية
مؤكدا أن هناك ًّ
ً
حدا ال ُيتجاوز يف صغر «كميات» الطاقة اليت
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تظهر يف الظاهرات الفيزيائية .وقد أطلق پالنك مصطلح
 quantumعلى هذا «الكم» الصغري .وميكن لنا القول إن
َّ
كل توزيع للطاقة أو تقسيم هلا ،على مستوى الالمتناهي يف
ًّ
ًّ
مستمرا:
مستمرا كما يكون تدفق املاء
الصغر ،ال يكون
إنه يتشكل من «حزمات» صغرية أو «وثبات» توصف أحياناً
مبصطلح .quanta
هكذا توصل العلماء إىل مقولتني تتعارضان مع األفكار
القدمية اليت أشارت إىل عدم انقسام املادة وإىل استقرارها.
الشوط الثاني
يف الفرتة الواقعة بني العامني  1908و ،1919تعرضت فكرتا
عدم فناء املادة ودميومتها هلزمية فعلية .فقد أكملت جهود
العامل الربيطاني إرنست رذرفورد ،احلائز على جائزة نوبل يف
الكيمياء للعام  ،1908جهود بكريل والزوجني كوري حول
النشاط اإلشعاعي .ويف العام  ،1919حقق رذرفورد التحويل األول
للمادة عندما َّ
حول النرتوجني إىل أكسجني.
اعترب العلماء النتائج احلاصلة اكتشافات مذهلة .وقبل هذه
االكتشافات ،وضع الفيزيائي الدمنركي الذائع الصيت
ً
منوذجا للذرة محل
نيلز بوهر ،حامل جائزة نوبل يف الفيزياء،
امسه ،الذرةً ،
وفقا له ،مكونة من نواة مركزية موجبة تدور
حوهلا إلكرتونات سالبة ،وتتوزع هذه اإللكرتونات على سبع
طبقات متحدة املركز تدور حول النواة املركزية.

باإلضافة إىل ما سبق ،أقامت الفيزياء الدليل على أن املسافات
اليت تفصل الذرات بعضها عن بعض ،مع أخذ نسبية األبعاد
ًّ
نسبيا املسافات اليت تفصل بني النجوم .وقد
باحلسبان ،تمُ ا ِثل
أدت هذه الفكرة إىل انهيار معتقدين قدميني كانا ُيعزيان
َّ
عصية على الفهم أو جامدة غري
إىل مفهوم املادة :مل تعد املادة
متحركة.
وهكذا بدأ عدد كبري من الفيزيائيني يطرحون أسئلة
كثرية تدور حول الطبيعة احلقيقية للمادة .وكان الربوفسور
بول الجنفان ،منذ بداية القرن ،قد صرح أن ًّأيا من مفاهيمنا
املألوفة املستمدة من إدراكاتنا احلسية – الصالبة َّ
الالنفاذية
الدميومة ،الالفناء ،االستقرار ،الثبات والالحركة – ال جتد هلا
مكانا ً
ً
بتاتا يف نطاق األعماق القصوى للمادة.
الشوط الثالث
ميتد هذا الشوط بني العامني  1925و .1933ويكشف التقدم
الذي أحرزته التجربة العلمية عن وجود متزامن خلاصيتني
ظهر
متناقضتني ومتكاملتني لإللكرتون :يف بعض التجارب ُي ِ
ً
ًّ
ظهر يف بعض التجارب
سلوكا
اإللكرتون
جسيميا ،فيما ُي ِ
ً
ًّ
موجيا  .wave-particle dualityويف العام
سلوكا
األخرى
 ،1925أسس الفيزيائي الفرنسي لوي ُده بروي ،حامل جائزة نوبل
يف الفيزياء ،مكانيكاه املوجية mécanique ondulatoire
ً
معيدا االعتبار إىل مبدأ التكاملية  complementarityالذي
صاغه نيلز بوهر ،وهذا ألن اإللكرتون يكشف عن كونه
ً
جسيما أو موجة نتيجة لتأثره بدور الراصد الذي يدرسه.
وحواىل العام  ،30-1929اكتشف الربيطاني جيمس تشادويك
ُ
ًّ
ُق ً
اكتشافه مع فرضية
حياديا هو النوترون .وقد تزامن
سيما
ديراك اليت حتدثت عن وجود إلكرتونات موجبة أو بوزيرتونات
 .positronsوهذا ما َّ
أكده األمريكي كارل أندرسون يف
العام .1932
حظيت هذه املكتشفات والفرضيات بشهرة واسعة وأدت،
بدورها ،إىل اكتشاف «املادة املضادة»  antimatterوالطاقة
الذرية .ويف غضون جتارب عديدة يف الفيزياء ،حتولت املادة
إىل إشعاع .ويف املقابل ،أصبح باإلمكان تكثيف اإلشعاع يف
مادة.
الشوط الرابع
يعترب الفيزيائيون هذا الشوط املمتد بني العامني  1936و1950
ً
ً
ً
وإعادة للنظر يف طبيعة
كاملة لألفكار القدمية
مراجعة
املادة .ففي العام  ،37-1936وصف لوي ُده بروي القسيمات األولية
 elementary particlesبأنها «حقول قوة» أو «حزم موجات»
بؤر أو جتمعات مؤقتة ملوجات احتمالية جيب علينا أال نتصورها
بوصفها اهتزاز شيء «مادي» باملعنى الذي نفهمه عادة .ويف
العام  ،1941اضطر لوي ُده بروي إىل التصريح يف كتابه
مستقبل العلم بأن الفيزياء – وهي علم املادة بال منازع – بلغت
حتويل املادة إىل طاقة وجعلتنا نستشف عاملًا من املوجات والنور
اخلالص .وبعد انقضاء عدة سنوات ،صرح ٌّ
كل من الربيطانيني
جيمس جينز وآرثر إدنغتون أن العلم جعلهما يعتربان الكون
«فكرة عظمى» ً
بدال من آلة ضخمة.
أسهمت هذه التوجهات الفكرية إسها ًما غري مباشر يف تشكيل

«مجاعة برنستون» الشهرية .وإذا رغبنا يف االطالع على النتائج
اليت توصل إليها «غنوصيو» برنستون ،فال َّ
بد من العودة إىل
رميون ِّ
رويه الذي بسط معرفتهم يف كتابه غنوص برنستون:
 .1املبدأ األول :العامل اخلارجي الذي نألفه ،بظواهره العديدة ،هو
ً
ِّ
ً
وأساسا.
قاعدة له
ويشكل
الوجه الباطن لكون واحد
 .2املبدأ الثاني :هذا الوجه الذي حتدث عنه الفيزيائيون بوصفه
ً
جاذبيا ً
ً
ًّ
فائقا ،هو وعي كوني.
موحدا
حقال
َّ
حيتالن ً
رتبة أدنى من وعي
 .3املبدأ الثالث :وعي ذرة أو فطنتها ال
الكائن البشري أو فطنته ،بل يحُ َ
تمل أن يسموا عليه.
الشوط اخلامس
مواز لألشواط السابقة .فقد هدف إىل
حنو
على
مت هذا الشوط
ٍ
التأكيد على وجود جوهر غري مشروط ،الزمين ،السبيب ،ذاتي
الفيض والتوالد ،يف أعماق الكون املادي :جوهر موجود بذاته
ِّ
كل آلية.
وجمرد من
ومن جانبها ،أكدت الفيزياء الكوانتية أهمية «اخللل» الذي
يحُ ِد ُثه كل فعل رصد على العناصر املرصودة .وليس «مبدأ
الالتعينُّ »  indeterminacy principleالذي صاغه األملاني
فرينر هايزنربغ غري تكليل للجهود اليت أقامت الدليل على
الرتابط بني وعي الراصد والظاهرات املرصودة والتواكل بينهما
مبا يشري إىل أن الراصد ،وفق ما ذكر النمساوي إرفن شرودنغر
ً
ً
مشاركا.
راصدا بقدر ما صار ُيعترب
مل يعد ُيعترب
َّ
يف املقدمة اليت عقدها على املؤلف اهلام الذي وضعه الفيزيائيان
تارغ وبوتهوفِّ ،
يفسر لنا الفيزيائي الفرنسي أوليفييه كوستا
ُده بو ُرغار كيف جتاوزت الفيزياء احلديثة أفكا ًرا عديدة
مألوفة يف الفيزياء الكالسيكية ،نذكر منها :انفصال
األشياء ذات اخلواص ،أي إمكان وجود معرفة خاصة براصد
ً
ِّ
لكل
خلال يف الشيء املرصود ،االستقاللية املتبادلة
ال يحُ ِد ُث
رصد من األرصاد العديدة لتحول كوانيت بعينه.
ِّ
ً
هكذا تتضحً ،
فشيئا ،الطاقات الكامنة يف كل فعل
شيئا
من أفعال الرصد ووحدة الكون .وعن هذا املنظور ،يكتب
كوستا ُده بورغار:
ُ
ُ
ُ
مفارقة أينشتاين اليت تشري إىل وجود تداخل موجي
متثل أمامنا
ً
بني أفعال الوعي ،إرادية كانت أم معرفية ،مهما كانت َّ
قصية
بعضها عن بعض من حيث الزمن واملكان .فالكون كله يهتز
للتساوق وألفة التناغم [.]...
ويصرح الفيزيائي األمريكي املرموق ديڤيد بوهم يف
كتابه الكلية والنظام املنطوي[ ]3مبا يلي:
بذا ال يستطيع املرء احلفاظ على الفصل بني الراصد واملرصود
ًّ
تكتالت
كال منهما
(وهو ضمين يف النظرة الذرانية اليت تعترب
ٍ
ً
منفصلة من الذرات) .الراصد واملرصود كالهما ،باحلري
ِّ
مظهران مندغمان ومتداخالن من مظاهر واقع واحد كلي غري
قابل للتجزئة وال للتحليل.
الشوط السادس
ً
مل يستجب الفيزيائيون استجابة كاملة ملضامني مبدأ
التكاملية الذي أعلنه بوهر َّ
وتبناه لوي ُده بروي يف مكانيكاه
ُ
املوجية .ومبقتضى هذا املبدأ ،تتالزم املوجة واجلسيم .أما
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آن
الصعوبة النامجة عن هذا املبدأ فهي صعوبة ضبط االثنني يف ٍ
واحد .واحلقيقة هي أن املوجة وحدها موجودة بقدر ما نستطيع
رصدها ،يف حني أن املظهر اجلسيمي ليس َّ
ً
ًّ
تداخليا
مظهرا
إال
باملعنى الذي حيتمله اجلانب الظاهري لفعل الرصد .أما على
صعيد أعماق املادة ،الذي يدعوه بعضهم «باطن األشياء» (تالر
ُده شاردان) ،ويدعوه بعضهم اآلخر «أساس الوجود» ،فإن األمر
ً
ً
كبريا .واحلق أن الفيزياء الطليعية تنسجم
اختالفا
خيتلف
ُ
احلكمة القدمية اليت تتكلم على ضرورة
مع ما أتت به
ُ
جتاوز التداخالت االعتيادية بني ذهن الراصد ومقاييس الرصد
َ
املستعملة والظاهرات املرصودة .وملا كان جوهر املادة والوعي
ُ
حقيقة واحدة ،فإن ضرورة جتاوز ثنائية الراصد والظاهرات
املرصودة تدعو ً
َ
موضوعي الفيزياء وعلم نفس
أيضا إىل اعتبار
الكائن البشري حقيقة واحدة.
ميكن لنا أن خنلص مما سبق إىل النتيجة اهلامة التالية :ليس
جوهر الكونْ ،
إن هو ُج ِّرد من معامله التداخلية ،سوى إشعاع
خالص.
الشوط السابع
َ
وبراين
يرى فيزيائيون كبار ،من أمثال ديفيد بوهم
جوزفسون ويوجني فيغنر ،أن جوهر الكون إشعاع خالص
له الصدارة يف عاملنا الذي يتميز بالظاهرات أو املظاهر العديدة.
َ
ً
جسما
الكون وحدة عضوية أو
وباإلضافة إىل هذا ،يعترب أولئك
ً
واحدا ،األمر الذي جعلهم ينظرون إليه بوصفه كيانا واحداً
ً
ًّ
حيا .وهكذا ُي َعد الكون ،يف نظرهم ،احلقيقة األساسية
آن واحد؛ غري
اليت تشتمل على ظاهر الكائنات وباطنها يف ٍ
أنهم مينحون الباطن األسبقية على الظاهر .وهكذا تستحضر
حقيقة ً
ً
ُ
حية
كلمة «كون» يف عقول العلماء الطليعيني
ُ
ُ
ً
انبجاسا أو
أشبه ما تكون بنهر ضخم يكون دفقه أو جريانه
ً
فيضا ً
دائما .وإن ما يدعوه أولئك العلماء «احلقل املوحد اجلاذبي
الفائق»  ،super-gravitational unified fieldويعتربونه
ً
شامال ،هو فعل ِّ
ًّ
ً
كلي ميكن مقارنته مع إيقاع
كونيا
وعيا
أو نبض خالق متواصل هو نبض «املوت–احلياة» أو «اخللق–
ِّ
يذكر بـ»رقصة شيفا» يف امليثولوجيا اهلندية .
التدمري» ،مبا
وإذا عدنا إىل التفكر يف صورة «النهر الكوني الضخم» اليت
اقرتحها ديفيد بوهم ،نشاهد الكينونة يف صدر هذا النهر
ً
صغرية تدور حول ذاتها ومتضي
دوامات
وعلى ضفتيه ،نشاهد
ٍ
يف اجتاه معاكس للمجرى العام .ويف هذه الصورة ،يكون
ً
منفصال
كل كائن بشري ،وكل شيء آخر ،مهما كان
ًّ
ومستقال يف ظاهره« ،برهة» مؤقتة يف صدر ضخامة النهر
تمل أن تدوم هذه «الربهة» ً
الكوني .يحُ َ
قرنا أو ماليني السنني،
َ
جناحي النهر الكبري
لكنها تظل مؤقتة ،وتنضوي حتت
مادامت تستمد وجودها من ِّ
كليته .يصرح ديفيد بوهم يف هذا
الصدد:
لعل خري تسمية هلذه الطريقة للرؤية النافذة هي الكلية غري
املنقسمة للفيض املتحرك .وتتضمن هذه الرؤية أن للفيض
َ
األسبقية على «األشياء» اليت تبدو وكأنها تتشكل
مبعنى ما،
يف هذا الفيض وتنحل فيه]...[ .
يف هذا الفيض ،ليس العقل واملادة جوهرين منفصلني .إنهما
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باحلري مظهران خمتلفان حلركة ِّ
كلية واحدة غري منقطعة.
َّ
وقد كتب بوهم ً
ً
متكلما على جوهر الوجود الالمشروط
أيضا،
َّ
كل قياس ،ما يلي:
واملتجاوز
ُ
متى حصلت مثل هذه الرؤية النافذة ]...[ ،إذ ذاك يتناغم ما يقاس
وما ال ُيقاس ،ويرى املر ُء ً
فعال أنهما ليسا إال طريقتني للنظر يف
ٍّ
كل واحد غري منقسم.
الشوط الثامن
ال تحُ َ د الفيزيا ُء املتطورة باعتبارات َّ
ُ
ُ
وتوضيحها .وما
ذكرها
مت
كتابات وحبوث بوهم وڤيغنر وپريربام وغريهم إال
توضيحات وإكماالت لبعض املظاهر اهلامة على حنو موجز.
وإذا كان األمر كذلك ،فإمنا إلحداث انقالب ِّ
كلي يف أفكار
تطرح علينا مصطلحات من حنو «خالء» أو «واقع» أو «جوهر
مادي» أو «مادة» أو «طاقة» إخل .وقد اعترب أينشتاين املادة بأنها
جمرد متوج أو ُّ
جتعد على صدر ضخامة «احلقل املوحد» unified
 .fieldويف هذا السياقَّ ،
صرح األمريكي فريتيوف كابرا يف
كتابه األشهر طاو الفيزياء[ ]4مبا يلي:
على غرار أينشتاين ،يعترب ِّ
املعلمون الروحيون الشرقيون هذه
احلقيقة الواحدة ،فيما يعتربون ِّ
َ
جتلياتها
الوحدة التحتية
ِّ
ً
يات عابرة ووهمية.
الفينومينولوجية جتل ٍ
يطور ديفيد بوهم هذا املنظور ويصرح عنه بالكلمات التالية:
[ ]...ما ِّ
نسميه باملكان اخلالي حيتوي على خلفية هائلة من
الطاقة ،واملادة كما نعرفها إمنا هي اضطراب موجي صغري
َّ
«مكمم» فوق هذه اخللفية ،أشبه ما يكون مبوجية ضئيلة
على حبر شاسع.
ً
ً
َّ
جديدا
مفهوما
املتضمن يف كالم بوهم
رب ُز املعنى
هكذا ُي ِ
َ
أولوية حقيقة تزداد أهمية – حقيقة أن املادة اليت نألفها ليست إال
ً
انبثاقا أو صدو ًرا هو يف الواقع أقل «جوهرية» مما نظن ،من حيث
ً
متوافقا مع
إنه غري موجود بذاته .ويتابع ديفيد بوهم تصرحيه،
ما أتت به الثورة العلمية احلديثة اليت أعلنت أن «اخلالء» ليس
عد ًما ،بل امتالء ،يقول:
ً
ما ندركه عرب احلواس بوصفه مكانا ً
خاليا هو يف الواقع امتالء
ِّ
كل شيء ،مبا فيه حنن .فاألشياء اليت تظهر
هو األساس لوجود
ٌ
أشكال مشتقة ،وال ميكن لنا رؤية معناها احلقيقي
حلواسنا
َّ
إال حني ننظر يف االمتالء الذي تولد منه وتقوم به ،وال بد هلا يف
املآل من أن تتالشى فيه.
ويوضح بوهم التطورات اليت حدثت يف الفيزياء «العرفانية»
ً
ً
كبريا يف املفاهيم املألوفة ،يقول:
تعديال
وأحدثت
ِّ
وكليته بلطافة دقيقة
يضطرم النظام املنطوي يف كماله
ً
يتعذر ُ
ولطيفا يف
ملسها .وملا كان [هذا النظام] غري حمسوس
ً
ًّ
أساسيا للفعل .هذا
قاعدة ومصد ًرا
جوهره ،جيدر بنا أن نتخذه
هو االنقالب الكامل الذي َّ
حتقق يف نطاق اإلجراء االعتيادي:
ً
عوضا عن أن نشتق اللطيف الرقيق من الكثيف احملسوس
ً
ً
جمردا ،فإننا نشتق هذا احملسوس الكثيف من اللطيف
اشتقاقا
ً
ً
اشتقاقا جمردا.
الشوط التاسع
ُ
تتوغل اكتشافات الفيزيائيني الطليعيني وحبوثهم ،يو ًما بعد
يوم ،إىل األعماق القصوى للمادة .وترتقي األدوات والوسائل

ٍّ
َ
واز مع
املستعملة يف هذه البحوث ،حبيث إنها تتقدم يف خط ُم ٍ
اجملهزة بأدوات رياضية تزداد إتقاناً
معطيات الفيزياء النظرية َّ
ً
وكماال .لذا يتوفر ٌ
عدد من الفيزيائيني الطليعيني على دراسة
الطاقات اليت توضح موضع احلركة عن طريق أفكارناوأحكام
وعينا ،أو تأثري تداخالتها مع الظاهرات املرصودة.
ميكن لنا أن نقول إن جهود ديفيد بوهم وحبوثه كانت تهدف
إىل إقامة الدليل على وحدة الوعي واملادة ،وتسعى إىل الربهان
ِّ
الكلية والشاملة للكون وعلى وجود نظام واحد
على الوحدة
يف كون هو كل واحد .ويف هذه الوحدة ،يتحقق مبدأ أول هو:
ُ
تفاعل كوني بني العناصر ما دون الذرية  subatomicكلها
ِّ
ثان هو «حركة كلية»  .holomovementوينتج
ومبدأ ٍ
عن هذا أن أي تغري يقع يف نقطة من نقاط العامل اخلارجي
أثرا أو َّ
ًّأيا كانت ،يحُ ِد ُث يف احلال ً
رد فعل يرتد حتى اجملرات
البعيدة يف الكون .وملا كان اجلوهر األقصى واألمسى للكون
َّ
َّ
والعامل املادي ً
كل جزء
آلن واحد دائم ،فإن
وعيا
كلي احلضور ٍ
َّ
من أجزاء الكون ،أي كل نقطة خاصة من نقاطه ،تشتمل
ِّ
الكل قاطبة.
على
ً
ً
جديدا هو اهلولوغرام
بارامرتا
هكذا ،تتبنى الفيزياء احلديثة
 .hologramوعن هذا اهلولوغرام يتحدث كارل بريربام ،يقول :
=
ُيعتبرَ
ُ
ُ
الوعي
الوعي اإلنساني والدماغ الذي يستعمله هذا
ُ
ً
وظيفته يف تفسري كون هولوغرايف واحد
هولوغراما تتمثل
ِّ
وكلي.
ُ
باإلضافة إىل ما مت ُ
وحبثه ،يقيم الفيزيائيون الطليعيون
عرضه
عالقات وئام بني حاالت النظام وترابط املادة ومتاسكها
عند درجة «الصفر املطلق» وبني حالة النظام النفسي عند
درجة «الصفر الذهين» املستتبة يف الذهن عند هدوء الفكر
وسكينته .وهكذا ،مثلما تتصف احلالة «الكرمية» للمادة
بالتماسك وااللتحام والنظام ،فتوصف باإلنرتوبيا السالبة
( neguentropyيف مقابل حالة اإلنرتوبيا  entropyاليت تسبِّب
العشوائية والتشويش ،أي الفوضى) ،فإن احلالة «الكرمية»
َ
ُ
ومتاسك داخليني تنشأ من صمت أو
حالة نظام
للوعي ُت َعد
سكون ذهين .يقرتح فيغنر ،حامل جائزة نوبل يف الفيزياء ،ما
يلي:
الصلة الوثيقة بني الوعي والنظرية الكوانتية للقياس تقتضي

توضيح طبيعة الوعي ذاته.
وال َّ
شك أن هذه الطبيعة تسلك مسلك املوجة ،إذا جازت املقارنة
ُ
الفكر مسلك
مع امليكانيكا الكوانتية ،فيما يسلك
اجلسيم .تلك هي األسباب اليت جذبت بعض االختصاصيني يف
الفسيولوجيا العصبية إىل دراسة خمربية خلواص التحوالت
الكوانتية والنظام والتماسك على صعيد الطاقات الكهربائية
املالزمة للسريورات الدماغية يف أثناء التأمل  meditationالذي
حيقق االنتقال من حالة وعي مضطرب يتميز بتداعي األفكار
خال من الفكر (اإلنرتوبيا
(اإلنرتوبيا) إىل حالة وعي خالصٍ ،
سالبة).
ُ
ُ
َّ
بنا ًء على ما تقدم ،تشري االختبارات اليت أجريت بإشراف الفيزيائي
لورانس دوماش إىل خصوصية التسجيالت احلاصلة من دراسة
أدمغة متأملني قادرين على حتقيق فرتات من الصمت الذهين.
ولقد ساعد على إجناز هذه التسجيالت التخطيط الكهربائي
للدماغ .وعن هذا املوضوع ،كتبت الدكتورة ترييز بروس ما
يلي:
ٌ
تتكشف لنا ،نتيجة هلبوط الفاعلية الذهنية ،حتوالت تنحو،
ٌ
ً
انتظاما وأكثر
حاالت شواشية إىل حاالت أكثر
عن طريقها،
ٌ
ِّ
ً
َ
ُ
متاسك حملي ينتشر إىل النطاقات اليت مت
انبساطا .ويالحظ
تسجيلها ،األمر الذي يشري إىل أن التزامن يؤثر يف الدماغ األمين
أكثر مما يؤثر يف الدماغ األيسر .وحيدث هذا يف اللحظة اليت
ًّ
ِّ
يصبح فيها التنفس ً
ويسجل الفكر ،يف اللحظة
ثانويا.
أمرا
ً
اتساعا للوعي إىل
نفسها اليت يتم خالهلا فقدان الوعي الذاتي،
ٌ
ْ
إشراق كبري للروح واخللق ]...[ .وإن هذا
حالة النهائية ،يعقبها
إال برهان على أن الوعي ال يعتمد على األفكار بالقدر الذي
يريده علم النفس الغربي.
ٌ
َّ
نتيجة هلذه الدراسات واالختبارات املعمقة ،تبنى فريق من
العلماء البارزين وحدة املادة والوعي ،ونفذوا ببحوثهم إىل
نطاق احلياة الداخلية ،األمر الذي عنى ،يف رأيهم ،توافق عامل
املادة مع عامل الروح ،الذي هو احلقيقة املطلقةَّ ،
الالزمنية،
املبدعة ،املوجودة بذاتها ،املتمثلة يف الوعي الكوني Cosmic
.Consciousness
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أفضل  10إنجازات جديدة
في عام 2010

يتخيل أن نشاهد ً
أحالم ّ
ّ
رجال يرتفع عن األرض وعلى ظهره
حتققت  ..وإجنازات تالحقت  ..ال شيء يقف أمام عقل اإلنسان  ..فمن كان
ً
ّ
يتخيل أن أضغط على بعض املفاتيح لتشكيل مجلة فرتاها من مكانك بعد جزء من
كومة من احلديد واألسالك !!  ..ومن كان
ّ
الثانية !!  ..اإلجنازات ال تنتهي ولن تنتهي إال بعد أن يتوقف اإلنسان عن أحالمه !! ..
البشرية ..هناك إجنازات خرجت بأفكار جديدة وألول ً
ً
ّ
ّ
تطور العامل بشكل سريع خالل فرتة ّ
مرة من نوعها
مقارنة بعمر
زمنية قصرية
ً
ّ
 ..مع نهاية عام  2010نستعرض بعضا من تلك اإلجنازات ،القائمة التالية حتتوي على أفضل أول  10إجنازات متت خالل العام احلالي 2010
كما يراها موقع  .. Gizmagفإىل القائمة :

 .1حلق مع الـ Jet Pack

مميزا ً
ً
ً
جدا هو أول جهاز طريان شخصي يتاح للبيع بصورة جتارية
إجنازا
شهد هذا العام
فكل ما عليك فعله هو ارتداء هذا اجلهاز لتستطيع الطريان للتنقل من مكان
آلخر!!أعلنت شركة مارتن لصناعة الطائرات يف نيوزيلندا عن توفر أول آلة طريان
ً
حاليا حجز واحدة ليتم تسليمها لك العام
شخصية للبيع بصورة جتارية ،وميكنك
القادم ،وملن حيبون املغامرات ميكنهم جتربة التحليق بالطائرة وذلك مقابل مبلغ بسيط
من املال ،وللمزيد من املعلومات ميكنكم الرجوع إىل موضوعنا السابق“ :جهاز مارتن
للطريان الشخصي :ميكنك أن تصبح سوبرمان!!“

 .2السياحة الفضائيّة :
ذلك احللم الذي دار خبلد الكثريين قد أصبح حقيقة  :سنشهد العام املقبل أول رحلة
سياحية تنطلق للفضاء ،وبالعودة ملواضيعنا السابقة “واقرتب احللم من التحقق :افتتاح
مدرج ميناء الفضاء!!” واملوضوع “أول سفينة فضاء جتارية يف العامل أصبحت حقيقة!”
ميكنكم التعرف أكثر على تفاصيل هذا اإلجناز.

 .3أول جهاز iPad

أثارت شركة  Appleضجة كبرية يف العامل التقين عند كشفها عن أول جهاز
كومبيوتر لوحي يف شهر نيسان املاضي جبهاز الـ  iPadاجلديد فتحت شركة Apple
ً
ً
ّ
الشخصية ،فقد باعت منه  300,000قطعة يف اليوم األول
جديدا يف جمال احلوسبة
مسارا

 .4العامل باألبعاد الثالثة :التقنية ثالثية األبعاد
كان للتكنولوجيا ثالثية األبعاد ظهور قوي كواحدة من اإلجنازات املميزة هلذا العام:
دخل جهاز التلفاز ثالثي األبعاد األسواق هذا العام ومل يقتصر األمر على التلفاز فقط
بل كشفت عدة شركة مثل باناسونيك وفوجي عن كامريات ميكنها تصوير أفالم
ثالثية األبعاد!! :ومل تتوقف استخدامات تلك التكنولوجيا على األفالم أو الفيديو فقط
ً
صورا وإعالنات وجداول
بل قامت صحيفة  The Sunبنشر عدد ثالثي األبعاد حيوي
مباريات ثالثية األبعاد!!
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ّ
لتتحكم بألعاب الكمبيوتر
 .5وداعًا أجهزة التحكم :حترّك

نتحكم بها من خالل احلركة اكتسحت األسواق ّ
ّ
وغطت على األلعاب
األلعاب اليت
ّ
نتحكم بها جبهاز التحكم  :كشفت عدة شركات يف جمال منصات األلعاب
اليت
اإللكرتونية عن أجهزة حتكم مدهشة لأللعاب اإللكرتونية تعتمد على حركة
أجسام الالعبني!!

 .6الروبوت العنكبوت!!

ّ
أعلن علماء يف أمريكا عن إنشاء وتركيب ّ
يتعدى عرضها
خلية تشبه العنكبوت وال
اخللية العنكبوت  nanobotميكن برجمتها للبدء باملشي واإللتفاف مييناً
ّ
 4نانومرت :
ً
ويسارا والتوقف ،وذلك باستخدام جزيء واحد من احلامض النووي  ،DNAويأمل الباحثون
ً
مستقبال يف عالج األمراض مثل
أن يستخدموا اجلزيئات الناجتة من هذا العنكبوت
السكري والسرطان.

 .7إحبار مركبة فضائية تعمل بالطاقة الشمسية:

أطلقت وكالة اإلستكشاف الفضائية اليابانية جاكسا  JAXAمركبة فضائية
للفضاء يف شهر أيار املاضي  :أتت هذه املركبة كجزء من مشروع ايكاروس IKAROS
وهو عبارة عن مركبة فضائية جلمع الطاقة من الشمس (الفوتونات  )photonsوذلك
بواسطة الغشاء املربع على ظهرها والذي يصل قطره إىل ً 20
مرتا ،وتستخدم املركبة
ً
فضال عن
خاليا مشسية رقيقة على الغشاء لتوليد الطاقة الكهربائية اخلاصة بها،
استخدامها الرياح الشمسية لإلحبار.

ّ .8
هز يدك لتشحن الطاقة !! ..

ّ
املتجددة مل تكن منذ أعوام من أولويات البحوث لكن هذا العام
وعلى الرغم من أن الطاقة
ً
ً
مكثفا يف هذا اجملال لتبتكر أحد الشركات بطارية nPower PEGis
نشاطا
شهد
ّ
ّ
ّ
وهي عبارة عن مولد يشبه البطارية مغطى مبادة التيتانيوم وخفيف الوزن يشحن من
خالل احلركة أثناء محله!!

 .9إحبار مركبة فضائية تعمل بالطاقة الشمسية:
بدأت الشركة العمل على النظام بأسطول من سيارات مسارت بلغ عددها  50سيارة
وتتسع السيارة الواحدة لراكبني ،وميكن للراكب استالمها من عدة أماكن داخل
ً
حاليا إىل  200سيارة ،هذا النظام جيعلنا نعيد النظر بفكرة امتالك
املدينة ،وقد زاد العدد
ً
سيارة ،فإمكانية استئجار سيارة عن طريق اهلاتف وأخذها من أي مكان وأيضا إعادتها
ً
وأيضا يوفر وسيلة مواصالت
ألقرب مكان إلينا يقلل من اإلزدحام واإلختناق املروري،
ألي وجهة نريد ،وعلى خطى جناح هذا النظام فقد أعلنت شركة  BMWختصيص
سيارات لإلجيار على مدار الساعة ويتم احلجز لديهم عرب اإلنرتنت.

 .10إحبار مركبة فضائية تعمل بالطاقة الشمسية:
أثبت العلماء أن باإلمكان تصميم اجلينوم (اخلريطة الوراثية يف احلمض النووي)
ً
كيميائيا يف املخترب ومن ثم زراعتها يف اخللية
على جهاز الكمبيوتر ،والعمل عليها
املستقبلة حلثها على أن تكرر نفسها بالتصميم املعد سلفا ً!! وبهذا يأمل الباحثون
توجيه اخلريطة الوراثية للبكترييا يف اجتاه املساعدة على تصنيع األدوية والوقود
احليوي واملواد الكيميائية األخرى ،وملزيد من املعلومات عن هذا االكتشاف انتهت
قائمتنا اليت ال متثل سوى إطاللة سريعة على ما مت إجنازه هذا العام ،فعلى ماذا ستنطوي
ّ
قارة إىل أخرى  ..من
األيام القادمة ؟  ..لعله سيأتي يوم
نصفق فيه بأيدينا فنقفز من ٍ
يدري؟!! ..
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

زيارة الوفد اللبناني إلـــــــ
من بني الزيارات الكثرية اليت يقوم بها
رجال التصوف الكبار واحملبني للتكية
الرئيسية لطريقتنا يف السليمانية من
باب الزيارة والتربك وتقديم التهاني
مبناسبة عيد األضحى املبارك هلذا العام
 1432هـ قام الشيخ الدكتور الفاضل عبد
الناصر جربي  ،أحد أهم رجال التصوف يف
اجلمهورية اللبنانية الشقيقة ورئيس
جامعة الدعوة اجلامعي يف لبنان  ،يرافقه
الشيخ بالل البياتي معاون مندوب رئيس
جامعة الدعوة اجلامعي  ،وعدد من علماء
كردستان العراق من حمافظيت أربيل
والسليمانية  ،وهم كل من السيد صدر
الدين الربزجني  ،والشيخ عباس خضري
إمام وخطيب جامع عوال  ،والشيخ أمحد
الشافعي  ،والشيخ جنم الدين وادي إمام
وخطيب جامع بكرة جو  ،والشيخ محيد
إمام وخطيب جامع التكية الكسنزانية

116

بزيارة ميمونة إىل التكية يوم اجلمعة
املوافق  15ذي احلجة  1432هـ واملوافق
 2011 / 11 / 11م  ،حيث قام باستقباهلم
عدد من اخللفاء واملريدين يف التكية
الكسنزانية  ،وقد حضروا حلقات الذكر
ً
صباحا  ،قبل صالة اجلمعة  ،ثم حضروا
جلسة مدائح نبوية (مساع) وفعاليات
الضرب مسا ًء  ،واليت أبهرت احلضور ممن
ً
سابقا وقد قام د .عبد السالم
مل يرها
احلديثي قبل ذلك بعرض موجز لنشاط
التكية الكسنزانية  ،وحركة اإلرشاد
يف العاملني العربي واإلسالمي  ،ونبذة عن
تاريخ الطريقة وامتدادها ومشاخيها
الكرام (قدس اهلل أسرارهم)  .هذا وقد
ً
ً
وحبا
تربكا
أخذ البيعة مجيع احلضور
يف السلوك على يد شيخ الطريقة السيد
الشيخ حممد الكسنزان احلسيين رئيس
الطريقة الكسنزانية .

وقد أمر حضرة الشيخ حممد الكسنزان
قدس سره بتقديم اهلدايا للوفد وهي
عبارة عن موسوعات ( موسوعة
الكسنزان فيما اصطلح عليه أهل
التصوف والعرفان ) وبعض الكتب من
منشورات مكتب التصوف واإلرشاد يف
الطريقة وجتدر اإلشارة إىل أن الشيخ
الدكتور عبد الناصر جربي علم من
أعالم الدعوة يف لبنان والعامل اإلسالمي
ً
جاهدا مع خريي هذه األمة
والذي حياول
لتوحيد اخلطاب الصويف وإقامة املؤمترات
ألهل التصوف وإبراز دور التصوف يف حل
مشاكل العامل اإلسالمي العصري ومن
الفاعلني يف عقد مؤمتر التصوف األخري
ً
أخريا كما كان
يف القاهرة الذي عقد
ً
كبريا يف عقد مؤمتر التصوف الذي
دوره
عقد يف كردستان العراق يف حمافظة
السليمانية يف هذا العام .

ــــى التكية الكسنزانية
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زيارة قناة صالح الدين الفضائية
اىل

التكية العلية القادرية الكسنزانية
ً
ً
عزيزا على التكية العلية القادرية
ضيفا
بتاريخ  2011-9-29حلت قناة صالح الدين الفضائية
الكسنزانية يف السليمانية وملدة ثالثة أيام ومتمثلة بوفد كبري من املخرجني واملصورين وذلك
لتسجيل تقرير بعنوان ( الكسنزانية شعائر ومعتقدات )  ،وقد قاموا بزيارة مراقد مشايخ الطريقة
الكسنزانية يف قرية كربـجنة التابعة لناحية سنكاو يف حمافظة السليمانية كما قاموا كذلك
بتجشم عناء تسلق جبل شاهق للوصول إىل اخللوة اليت كان الشيخ حممد عبد الكريم الكسنزان
يقيم فيه خلواته وقد صوروا مجيع اآلثار الطاهرة ملشاخينا الكرام قدست أسرارهم  .هذا وقد ُعرض الفلم
ً
ً
ورائعا أثار اهتمام
ناجحا
من قناة صالح الدين الفضائية وأعيد عرضه مرة أخرى حيث كان التسجيل
مجيع املشاهدين والدليل على جناح الربنامج هو كثرة االستفسارات اليت انهالت على موقع الكسنزان
ومكتب اإلرشاد والتصوف يف الطريقة العلية القادرية الكسنزانية  ،وكان السيد كامران صالح
ً
ً
ومتألقا يف العرض والتعليق يف التقرير الذي قدمه للمشاهدين الكرام .
موفقا
الدين

مالحظة  /جتدر اإلشارة الى ان املذيع كاميران قد استشهد على ايدي ارهابيني في تكريت
قبل نشر هذا العدد ( إنا هلل وإنا اليه راجعون)
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اللهم صل على سيدنا حممد الوصف والوحي والرسالة
واحلكمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
قامت قناة السومرية بإرسال فريق تلفزيوني إىل التكية
الكسنزانية يف حمافظة السليمانية بتاريخ  2011 / 10 / 25برئاسة
املقدم واملعد السيد ريناس علي ومسؤول العالقات حممد العزاوي
واملخرج حيدر خان وفريق عمل يتألف من عشرة أشخاص حيث
قاموا بتسجيل برنامج عن الطريقة الكسنزانية من جزأين وقد
بقوا يف ضيافة التكية الكسنزانية ملدة أربعة أيام وقد تضمن
الربنامج األمور التالية :
أوال  :تقرير عن قرية كرجبنة ومقامات مشايخ الطريقة
الكسنزانية فيها وكذلك شرح مفصل عن اخللوات ملشايخ
الطريقة  ،وكذلك تقرير عن حضرة السيد الشيخ حممد
الكسنزان احلسيين قدس سره رئيس الطريقة العلية القادرية
الكسنزانية يف العامل .
ثانيا  :لقاءات وحوارات فردية مع جمموعة من خلفاء الطريقة
وقد تضمنت شرح شبه مفصل عن الطريقة وتارخيها والبيعة
واألذكار واألوراد وحلقات الذكر واخللوة .
ثالثا  :الكرامات يف الطريقة الكسنزانية وقد تضمنت إجراء
فعاليات الدروشة يف إحدى املستشفيات يف السليمانية ومت
تصويرها ومت اخذ األشعة وإظهار كيف أن اآلالت اجلارحة قد
دخلت يف أجساد املريدين مع التحليل الطيب والذي عجز عن تفسري
هذه الكرامات ألنها من قدرة اهلل سبحانه وتعاىل .
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اذا وجدت قلبك مع اهلل فاحذر من نفسك  ،وإذا وجدت
قلبك مع نفسك فاحذر من اهلل .
ان اردت أن تنظر اىل الدنيا حبذافريها فانظر اىل مزبلة
ً
كفا
فهى الدنيا  ،واذا اردت ان تنظر اىل نفسك فخذ
من تراب  ،فإنك منه خلقت وفيه تعود ومنه خترج .
وإذا أردت أن تنظر ما أنت ؟ فانظر ماذا خيرج منك فى
دخولك اخلالء ؟ فمن كان حاله كذلك فال جيوز أن
يتطاول أو يتكرب على من هو مثله .
الشيخ ابو بكر الشبلي 

طرائف إسالمية

السعادة

جيء بأعرابي متهم ومعه دليل براءته وهو يقول:
خاؤم اقرأوا كتابيه .فقيل له :هذا يقال يوم القيامة!
فقال :هذا واهلل شر من يوم القيامة .ان يوم القيامة يؤتى
حبسناتي وسيئاتي وانتم جئتم بسيئاتي وتركتم حسناتي

ينبوع يتمنى اجلميع أن يصلوا إليه  ..وهم
ال يعرفون أنه حتت أقدامهم ..

قيل البن عباس رضي اهلل عنهما  :ما تقول يف رجل طلق امرأته
عدد جنوم السماء ؟ قال  :يكفيه منها كوكب اجلوزاء

الناس

ً
يوماوقال :إني تزوجت امرأة ووجدتها
جاء رجل إىل الشعيب
عرجاء فهل لي أن أردها؟
فقال له :إن كنت تريد أن تسابق بها فردها

معادن تصدأ بامللل  ..وتتمدد باألمل ..
وتنكمش باألمل ..
املقابر
كانوا
مساكن يقطنها فريق من الناس ..
ً
يعتقدون أن العامل يبدو بدونهم ناقصا ..
الدبلوماسي
شخص يطلب منك الذهاب إىل اجلحيم
بطريقة جتعلك تستعجل تلك الرحلة ..
اخلربة
هي عدد من األخطاء اليت ارتكبتها يف
حياتك السابقة ..
اخل ..
عالمة توحي لآلخرين بأنك تعرف ما قلت
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اللغز االول :
إننا ألربعة إخوان  ،و لنا رأس واحد ؟
اللغز الثاني :
إذا ما كانت شقيقة خالتك وال خالك ؟ فمن
تكون ؟
اللغز الثالث :
ما هو الشيء الذي ال يتكلم ؟ إذا أكل صدق و إذا
جاع كذب ؟
اللغز الرابع :
ما هو الشيء الذي يقرصك و ال تراه ؟
اللغز اخلامس :
له أوراق  ...و ما هو بنبات  ،وله جلد  ...و ما هو بحيوان  ،و يعلم  ...و ما
هو بإنسان ،فما هو ؟
اللغز السادس :
له عني و ال يرى ،فما هو ؟

1

عمودي

 - 1من الصحابة .
 - 2اخالط  +حركات لتنشيط اجلسم .
 - 3جمع باسمة  +في الوجه .
 - 4مبعنى االعتداء ( معكوسة )  +مبعنى اسكت .
 - 5أص ّر  +من انواع القماش ( معكوسة ) .
 - 6حب وعاطفة ( معكوسة )  +من ابناء النبي نوح  +ضجر .
 - 7اخبار  +منتجع صيفي ( معكوسة ) .
 - 8نقيض لقشرة  +االهي  +اسم علم مؤنث .
 - 9نصف ينوي  +عكس راحة  +يعطيه فرصه .
 - 10انحرف ( معكوسة )  +يصرف في البنوك .
 - 11صاحب رياء ( معكوسة )  +اعلى اجلبال في اوربا .
 - 12من انواع السمك  +عاصمة دولة عربية .
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4
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6
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من هي ؟؟؟

 =1+8+6+7خرجت من االرض
 = 13+5+4أذى
=10+14+2ما يضرب به
=14+13+12+11اسم علم مذكر
 =5+12+13+11+9+10+3نقيض العبيد

( عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه )
أحد ش� ً
ما أضمر ٌ
�يئا إال ظهر يف فلتات
لسانه وصفحات وجهه .
( أبو العالء املعري )
خفف الوطء ما أظن أديم األرض إال من
هذه األجساد.
( أبو نواس )
احل��ق حيتاج إىل رجلني  ..رجل ينطق
به ورجل يفهمه .

12
أفقي

 - 1من الصحابة .
 - 2صوت االنفجار  +جمع نبي .
 - 3نصف اشفي ؟  +اصبح ( معكوسة ) مرجع .
 - 4مسلسل سوري مشهور  +نأكله يوميا ً .
 - 5جمع حاجب ( معكوسة )  +ثقل معكوسة .
 - 6خلزن املياه  +من مراحل الطفولة ( معكوسة ) .
 - 7من معجزات الرسول . 
 - 8اللقب الثاني لصحابي جليل  +نصف اقبل .
 - 9جمع متر  +عكس النشاط ( معكوسة ) .
 - 10ماال يفشى ( معكوسة )  +احبهم ( مبعثرة )  +تقال عند االلم .
- 11جمع صفة ( معكوسة )  +حروف مكررة  +حرفي االدغام الكامل .
 - 12الشديد في سيرة ( معكوسة )  +وقار .

هل تعلم  :أن احلوت األزرق هو أكرب حيوان
على الكرة األرضية .
هل تعلم  :هل تعلم أن الدلفني يغلق عني
واحدة عندما ينام .
هل تعلم  :إسحاق نيوتن قد ابتكر املتوالية
العددية وهو يف الصف الثالث اإلبتدائي .
هل تعلم  :أن زجاجة احلليب تفقد ما يعادل
ثلثي حمتواها من فيتامني «ب» إذا ما وضعت
حوالي ساعتني يف ضوء النهار .
هل تعلم  :أن أشعة الليزر أقوى من أشعة
الشمس بأربع مرات .

جلس رجالن يتغذيان  ،وكان مع أحدهما
مخسة أرغفة ومع اآلخر ثالثة أرغفة  ،فلما وضعا
مر رجل ّ
الغذاء بني أيديهما ّ
فسلم  .فقاال  :اجلس
للغذاء  .فجلس وأكل معهم  ،وأتوا يف أكلهم
على األرغفة الثمانية  ،فقام الرجل وطرح إليهما
مثانية دراهم وقال  :خذا هذا عوضا عما أكلت
لكما ونلته من طعامكما  ،فتنازعا  ،وقال
صاحب األرغفة اخلمسة  :لي مخسة دراهم ولك
ثالثة  .فقال صاحب الثالثة أرغفة  :ال َ
أرض إال أن
تكون الدراهم بيننا نصفني .
وترافعا إىل أمري املؤمنني علي رضي اهلل عنه
فقصا عليه قصتهما  ،فحكم لصاحب األرغفة
اخلمسة بسبعة دراهم ولآلخر(لصاحب األرغفة
الثالثة ) بدرهم واحد  .فكيف كان ذلك ؟

مل تنفصل الفنون اإلس�لامية عن العقيدة ال�تي صاغتها ،والبيئة اليت ختلقت يف رمحها
خبالف العديد من االستنتاجات اخلاطئة اليت تشبثت بها بعض الدراسات احلديثة حول
املوضوع ،ولذا سنقف عند هذه املسألة بعض الوقت.

كلمات يف الفن اإلسالمي
إن عقيدة اإلس�لام ،بانقالبها على س��ائر اجلاهلي��ات والوثنيات
ً
ً
ً
أصيال كان يف نهاية األمر مبثابة
توحيديا
منظورا
منح��ت الفن
كس��ب مهم ملفاهي��م التجريد ال�تي مل تبلغها الفن��ون األخرى يف
العامل ّ
إال يف القرن األخري.
لقد وضع اإلس�لام ضوابط ومعايري ألزم به��ا فنانيه ،فدفعهم إىل
التخل��ي ع��ن بعض صي��غ التعبري ،ولكن��ه ـ بهذا ـ فت��ح أمامهم
ً
مهرجانا
جماالت أخرى مل يس��بقه إليها أحد ،وش��هد عامل اإلسالم
ً
ّ
عقدي��ة متميزة يلتزم
خصب��ا من معطيات فن ينبث��ق عن رؤية
مبفرداتها ومطالبها ،فيبدع ويتفوق.
إن الطاق��ة اإلبداعي��ة تبح��ث ـ بالـــض��رورة ـ ع��ن متنفس��ها..
ع��ن فرصته��ا للتحقق .ولق��د كان الفنان املس��لم أه�لا إلجياد
البدائ��ل املناس��بة ،وم��ن ثم فإن غي��اب فنون كالنحت والرس��م ـ
إىل ح��د كبري ـ ق��اد باملقابل إىل حضور فاع��ل يف جماالت أخرى
كاخل��ط والزخرفة واملعمار .وكما يق��ول الباحث اإلنكليزي
(روم الن��دو)« :فم��ن حي��ث ُح ّ
��رم على املس��لمني االهتم��ام بالفن
التش��بيهي ،فقد تعني على مواهبه��م الفنية أن تلتمس منافذ هلا
يف اجتاهات أخرى .ومن خالل هذا الس��عي أحدثوا ً
فنا يستطيع أن
يدع��ي ـ بصرف النظر عن حماس��نه أو نقائصه األخرى ـ أنه واحد
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م��ن أصفى الفنون اليت نعرفـــــــه��ا « .وهو ـ أي روم الندو ـ يضع
يديه عل��ى بعض مقومات هذا الفن :التجري��د اجلمالي اخلالص
ً
احرتام��ا للمنظور العق��دي ،جت��اوز الطبقية
رف��ض التش��خيص
والقدرة على االنتشار اجلغرايف.
وه��و يتحدث ع��ن إبداعية اخلط العربي واملس��احة الواس��عة اليت
غطاها يف احلياة الفنية اإلس�لامية بتعاش��قه مع ف��ن الزخرفة »
ذل��ك النظ��م املعق��د لألش��كال اهلندس��ية والعناص��ر النباتي��ة
املكيفة ً
وفقا لطراز بعينه واخلطوط العربية.
النظ��م ال��ذي انته��ى إىل أن يصب��ح مبثاب��ة «دمغ��ة املصوغات»
بالنس��بة إىل الفن اإلسالمي والذي شغل ً
حيزا هائال من العبقرية
الفنية يف اإلسالم .
وهو يس��تنتج أن «العنصرين اللذين يشكالن احملتوى الرئيس
لف��ن الزخرف��ة العرب��ي ـ النم��ط والكلم��ة ،الش��كل واملعنى
ـ يفي��دان عل��ى التعاق��ب مب��دأ احلقيق��ة املادية ومب��دأ احلياة،
وبكلم��ة أخرى :مبدأ الوجود كما ي��راه اهلل ..وهكذا يصبح
هذا الفن ً
ً
حقيقيا ملوقف صاحبه من اهلل ومن العامل الذي حييا
رمزا
فيه».
وثـم��ة ملم��ح آخ��ر يكتش��فه (روم الن��دو) وه��و يتح��دث عن

ف��ن الزخرف��ة واخلط ذل��ك اإليق��اع املتوح��د يف حضارة اإلس�لام
ب�ين الفن��ان واملفكر والع��امل ،ذلك العش��ق للتناغم والتناس��ق
وذل��ك الولوع بالنظام« :إن الفنان املس��لم ش��ارك املفكر والعامل
املس��لمني ولوعهما بالنظ��ام واجلدول��ة  Tabulationوالتناغم.
فقد التمس الفالسفة كما نعلم تفسريات عقالنية خللق اهلل
الك��ون ،ومل تك��ن قلوبهم لتطمئ��ن ّ
إال إذا أظهرت تفس�يراتهم
منطق التناغم الكامل .أما الرياضيون وعلماء الفلك فالتمسوا
أكمل ش��كل من أش��كال التناغم ،أعين املعادل��ة الرياضية.
وبطريقة مماثلة اهتم الفنان املسلم بتنسيق التصاميم واألمناط
اليت كانت صفتها اهلندسية الطاغية تساعد بصورة رائعة على
النظم .»..
وبصمات اإلس�لام ورؤيت��ه للكون والعامل متت��د يف جمال الفن
ً
انطالقا من
لكي تش��مل التكوي��ن املعماري نفس��ه،
املسجد الذي هو البدء واملنتهى ،والذي اكتسب
مالحم��ه األساس��ية م��ن طبيع��ة وظيفته
ُ
ال�تي أريد له أن يؤديه��ا ،وانتهاء باملدن
اإلس�لامية املنتش��رة يف مش��ارق
األرض ومغاربه��ا  :خب��ارى
ومسرقن��د ودهل��ي وأصفه��ان
وبغ��داد وأس��طنبول ودمش��ق
والقاه��رة وف��اس وقرطب��ة
وغرناطة وأشبيلية ،تلك اليت
وضع��ت حجارته��ا األساس��ية
ً
ب��دءا م��ن أعم��اق
باس��م اهلل،
تركستان وانتهاء باحلمراء يف
ً
مرورا حبافات الصحراء
األندلس،
حيث أقيم��ت املدن األوىل مبواجهة
حتدي��ات االمت��داد والفن��اء :البصرة
والكوفة والفسطاط والقريوان…
يص��ف روجيه ج��ارودي يف كتابه املعروف
(وعود اإلسالم) اجلامع بأن «حجارته نفسها تكاد
تصلي» وأنه «مركز اإلش��عاع جلميع فعاليات األمة اإلس�لامية
ونقط��ة االلتق��اء جلمي��ع فنونه��ا» وأن «كل الفن��ون يف البالد
اإلسالمية تؤدي إىل املسجد ،واملسجد إىل الصالة «.
وجارودي مبالحظاته الدقيقة هذه يؤكد االرتباط احلميم بني
الرؤي��ة واملعمار ،وه��ي تذكرنا مبا س��بق وأن قال��ه (روم الندو)
ً
ً
ً
ً
رمزيا يف بيت
دجم��ا
إراديا حنو دمج الس��ماوات
حافزا ال
م��ن «أن
العبادة ،هو الذي قاد املس��لمني إىل تب�ني القبة وإىل إتقانها حتى
الكم��ال .ويف إمكاننا القول بأن املكعب والقبة معا ميثالن
ً
ً
كامال ملاهية اإلس�لام :وحدة العامل�ين املنظور وغري املنظور
رمزا
عاملي األرض والس��ماء» .وبعبارة جاك ريسلر ،وهو يرى ويسمع
إيقاع العقيدة يف املعمار« :يف املسجد ينبض قلب اإلسالم ..ويف
إحساس��ا ً
ً
حيا أنه حبضرة اهلل .احلق أنه ال شيء
أرجائه حيس املرء
يف املسجد ّ
إال البساطة واجلمال والتجانس».

ً
ش��رقا حتى بلغ الصني ،وغربا
وفيما كان بناء املس��اجد ينتشر
حتى وصل األندلس «كان منط البناء يتأثر بعناصر حملية من
ً
تبدال ُيذكر .وملا كان املس��جد
غري أن تتبدل خطته األساس��ية
ً
ً
ً
ً
تعبريا
معربا عن اإلس�لام
عموما ظل
مكان��ا للعبادة فإن بناءه
ً
عظيم��ا .وأم��ا يف أثن��اء تط��وره يف التاري��خ فإن��ه كان صورة
مصغرة لتطور الثقافة اإلسالمية ،تلك الثقافة اليت كان املسجد
ً
ً
صحيحا عنه��ا ـ فيما يتعلق باألمم املختلفة ـ إذ هو ميثل
تعبريا
بصورة ملموسة ذلك التفاعل بني اإلسالم و جريانه».
لي��س اجلامع وح��ده ،وإمنا املعطي��ات املعماري��ة كافة كانت
ختفق بالنبض نفسه وتعرب عن رؤية إسالمية أصيلة ومتميزة.
وعلى أية حال ،كما يؤكد مؤرخ الفن املعروف جورج مارس��يه
فإنه «يكاد ال يوجد يف البالد اإلسالمية منشآت عامة أو خاصة
ال حتم��ل طاب��ع الدين ،فلقد تغلغل اإلس�لام يف احلياة
البيئي��ة ،كما دخ��ل حياة اجملتم��ع ،وصاغت
الطبائ��ع ال�تي نش��رها ش��كل البي��وت
والنف��وس» .وهك��ذا «ف��إن اإلس�لام
وض��ع طابع��ه عل��ى إط��ار احلي��اة
اليومي��ة ،وحت��ى عندما يكون
ً
مطبق��ا يف أم��ور دنيوي��ة
الف��ن
فإن فن البالد اإلسالمية يبقى
ً
ً
مس��لما» بل إن غ��ارودي
فن��ا
يذه��ب إىل أبعد من ه��ذا وهو
يعاين ذلك اإليقاع املتصادي
العمي��ق املتبادل بني اإلس�لام
وفنون��ه كاف��ة ،فيق��ول« :ال
مندوحة لي من أن أشهد بتجربيت
ً
انطالق��ا
الش��خصية :ذل��ك أن�ني
م��ن تأم��ل فنون اإلس�لام ومس��اجده
إمنا ش��رعت أفه��م العقيدة اإلس�لامية
ً
مشريا
بتأكيدها اجلذري على التعالي،»..
إىل رحلة الصعود للمسلم الفرد ولألمة اإلسالمية
عرب حمطات اإلس�لام واإلميان والتقوى واإلحس��ان ..إىل حركة
اخلروج بالناس من ضيق الدنيا إىل سعتها..
و على الرغم من أن املعماريني املسلمني تأثروا بالنماذج الرومانية
ً
دائما إىل إبداع آثار
والفارس��ية والبيزنطية فإنهم «مع ذلك ُو ّفقوا
ال ريب يف مستها اإلس�لامية اخلالصة» .ومتكنوا من امتصاص
ً
تناف��را لك��ي يدجموها يف
عناص��ر منبثق��ة م��ن أش��د الينابيع
تركيب  Synthesisجديد متجانس .ليس هذا فحسب ،بل إنهم
عادوا لكي يعطوا األمم األخرى الكثري من إبداعاتهم املعمارية
فيما حتدث عنه الباحثون ومؤرخو الفن فأطالوا احلديث.
باختص��ار ش��ديد ،ف��إن ف��ن املعمار اإلس�لامي ،ارتبط بش��كل
محيم ،وكما هو احلال بالنس��بة للعديد م��ن مفردات احلضارة
اإلس�لامية ،برؤي��ة هذا الدين األم��ر الذي دفع (أولي��غ غرابار) إىل
القول بأنه «نقل بصري لرؤية العقيدة اإلسالمية الكونية».
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من حكم

الصحابي اجلليل عبد اهلل بن مسعود

مكتب االرشاد والتصوف

للهَّ
َ
ال َ :ق َ
روى الطرباني يف معجمه الكبري َق َ
ال َعب ُ
ْض َش ْيٌء
ْد ا ِ
هلل بن مسعود رضي اهلل عنه  ( :وَا ِ َّالِذي ال ِإَل َه َغيرْ ُ ُه مَا َعَلى َظ ْهِر األر ِ
َأ ْحو ُ
ان ) .
َج ِإلىَ ُط ِ
ول ِس ْج ٍن ِم ْن ِل َس ٍ
َ
وق َ
ال ِ ( :إ َّن ا ِإل ْث َم َحو ُّ
وب َ ،ف َما َح َّز فيِ َق ْل ِب َأ َحِد ُك ْم َش ْيٌء َف ْل َي َد ْع ُه ) .
َاز ْال ُقُل ِ
َ
َن تخَ َ َّش َع للِهَِّ َتو ُ
وق َ
َة َ ،وم ْ
س َع اللهَّ ُ ِب ِه َ ،وم ْ
ال  ( :م ْ
َاض ًعا َر َفع ُ
س َع مَ َّ
َن مَ َّ
َة ) .
َه اللهَّ ُ َي ْو َم ْالِق َيامِ
َن َراءَى َراءَى اللهَّ ُ ِب ِه َي ْو َم ْالِق َيامِ
َي َذِل َك َ ،فِإ ْن لمَ ْ َت ْفع ْ
َ
ال ْ ( :اغ ُد َعالمًِا َأ ْو م َ
َل َف َأ ِح َّب ْالعَ
وق َ
ُت َعلِّ ًما  ،وَال َت ْغ ُد ب نْ َ
ُل َما َء  ،وَال ُت ْبِغ ْض ُه ْم ) .
وَ
يك ِباتِّ َقاِء اللهَِّ  ،و َْل َي َس ْع َك َبي ُْت َك  ،وَا ْب ِك َعَلى َخ ِطي َئِت َك  ،وََأ ْمِل ْك َعَلي َ
وص َ
َق َ
ْك ِل َس َان َك ) .
ال ُ ( :أ ِ
ُكوَى َر ُج ٌل  ،ي ْ
ال  ( :ي ْ
َس ُع ِج ْل ُد ُه َح َّتى ي َ
َق َ
ُوض َع ُك ُّل ِدي َناٍر َوِد ْر َه ٍم َعَلى ِح َدِت ِه ) .
َكِن ُز َف َي َم ُّس ِد ْر َه ٌم ِد ْر َه ًما  ،وَال ِدي َناٌر ِدي َنا ًرا ُيو َّ
َ
َحاِف ُظوا َعَلى ِنيَّاِت ُ
وق َ
ك ْم فيِ َّ
ال َ ( :تع َّ
الصالِة ) .
َو ُدوا الخْ َ يرْ َ َفِإ َّن الخْ َ يرْ َ ِب ْالعَا َدِة  ،و َ
َر ُه ْم َأ ْن ي ُ
اآلخ َر َة َأ َض َّر ِب ُد ْن َيا ُه َ ،وم ْ
وقال  ( :م ْ
َن َأ َرا َد ُّ
َضُّروا ِب ْال َفاِني ِل ْل َباِقي ) .
آخ َرِت ِه َ ،ف َأم َ
الد ْن َيا َأ َض َّر ِب ِ
َن َأ َرا َد ِ
للهَّ
َ
َج َّل ي ُ
َّة ِإال المَْو ُ
َق ُ
وق َ
ْت َخيرٌْ لهََ ا ِإ ْن َك َ
ول َ ( :ومَا ِع ْن َد
ان ب ًَّرا ِ ،إ َّن اللهَّ َ َع َّز و َ
ال  ( :وَا ِ َّالِذي ال ِإَل َه َغيرْ ُ ُه  ،مَا ِم ْن َن ْف ٍس َحي ٍ
اللهَِّ َخيرٌْ ِل َ
نا مُ ْ
َج َّل ي ُ
َق ُ
ي َس نَ َّ
ين َك َف ُروا َأ مَّ َ
ب َّالِذ َ
أل ْب َراِر ) َوِإ ْن َك َ
ول  ( :وَال حَ ْ
نِلي لهَُ ْم َخيرٌْ
اج ًرا ِ ,إ َّن اللهَّ َ َع َّز و َ
ان َف ِ
نِلي لهَُ ْم ِل َي ْز َدا ُدوا ِإ مْ ً
نا مُ ْ
َأل ْن ُف ِسِه ْم ِإ مَّ َ
ثا ) .
اس َ ،تعَّ
ال  ( :يَا َأُّيهَا َّ
َ
وق َ
َل ُموا َف َم ْن َعِل َم َف ْل َي ْع َم ْل ) .
الن ُ
َة َ ،ق ُالوا َ :ومَا ا ِإل َّمع ُ
ال  :ي ُ
وقال  ( :ال ي ُ
َق ُ
ول ِ ( :إ مَّ َ
الرحمْ َ ِن ؟ َق َ
ون َأ َح ُد ُك ْم ِإ َّمع ً
َك ُ
َع
نا َأَنا م َ
ْد َّ
َة يَا َأبَا َعبِ
َط ُن َأ َح ُد ُك ْم َن ْف َس ُه َعَلى ِإ ْن َك َف َر َّ
َّ
َإن َضُّلوا َضَل ْل ُت َ ،أال َل ُيو ِّ
اس ِإِن ا ْه َت َدوا ا ْه َت َد ْي ُت  ،و ْ
اس َأ ْن ال
الن ُ
الن ِ
يْ
َك ُف َر ) .
ُد َعى ِإلىَ َّ
َ
ال ُ ( :ك َّنا ُن َس ِّمي ا ِإل َّمع َ
وق َ
َة فيِ جْ َ
َّج ُل ي ْ
الطعَاِم َف َي ْت َبع ُ
ُه الر ُ
َّة الر ُ
َّج ُل َ ،و ُه َو ْال َي ْو َم َّالِذي
الاِهِليِ
يِق ُب َّ
يل  ،و َ
اس ِدي َن ُه  ،و ُ
الس ْح َر َو ُه َو ْال َي ْو َم ِق َ
َك َّنا ُن َس ِّمي ْالع َ
َق َ
حَ ْ
ال ) .
الن َ
َض َه ِّ
َ
وق َ
َسَّل َم َ ،و ُه ْم َك ُانوا
ْه و َ
اب محُ َ َّم ٍد َصَّلى اللهَّ ُ َعَلي ِ
ال َ ( :أ ْن ُت ْم َأ ْك َث ُر َصال ًة  ،وََأ ْك َث ُر ِجهَادًا ِم ْن َأ ْص َح ِ
َخيرْ ً ا ِم ْن ُ
الد ْن َيا  ،وََأر َ
ب َذ َ
الرحمْ َ ِن ؟ َق َ
ال ِ :إَّن ُه ْم َك ُانوا َأ ْز َه َد فيِ ُّ
ك ْم َ ،ق ُالوا  :مِ َ
ْغ َب
ْد َّ
اك يَا َأبَا َعبِ
اآلخ َرِة ) .
فيِ ِ
ٌ
َ
ال َّ ( :اتِبعُوا  ،وَال َتب َْتِد ُعوا َف َق ْد ُكِف ُ
وق َ
يت ْم ُ ،ك ُّل ِب ْد َع ٍة َضالَلة ) .
ال َ ( :
َ
األر ُ
وق َ
َة  ،و جْ َ
َاع َبهَا
َال َّن ُة ِم ْن َو َراِئهَا ي َ
َر ْو َن َكو ِ
ْض ُكُّلهَا َناٌر َي ْو َم ْالِق َيامِ
وََأ ْكوَاَبهَا  ،و َّ
َّج َل ِل َيِف ُ
ْد اللهَِّ ِب َيِدِه ِ ،إ َّن الر ُ
يض َع َر ًقا َح َّتى
َالِذي َن ْف ُس َعبِ
َ
َر َتِف ُع َح َّتى َيبُْل َغ َ
ْض َقام َ
َس َ
َس ُه
َت ُه ُ ،ث َّم ي ْ
أنف ُه َ ،ومَا م َّ
يِ
يح فيِ األر ِ
َرى َّ
اب َ ،ق ُالوا ِ :م َّم َذ َ
اك ؟ َق َ
اس ي َْل َقو َ
ال َس ُ
ْن ) .
الن َ
ال  :مِمَّا ي َ
حْ ِ
ْد اللهَِّ َّ
ال  ( :و َّ
َ
وق َ
ي ِس ُن َعب ُ
َالِذي ال ِإَل َه َغيرْ ُ ُه  ،ال حُ ْ
الظ َّن ِإال َأ ْع َطا ُه
َظ َّن ُه  ،و َ
َدِه ) .
َذِل َك ب ََأ َّن الخْ َ يرْ َ فيِ يِ
َ
وق َ
ال يومًا ال ْم َرَأِت ِه ْ ( :ال َي ْو َم َخيرٌْ َأ ْم َأ ْم ِس ؟ َف َقاَل ْت  :ال َأ ْدِري
كنيِّ َأ ْدِري َ ،أ ْم ِس َخيرٌْ ِم َن ْال َي ْوِم  ،و ْ
َف َق َ
َال َي ْو ُم َخيرٌْ ِم ْن َغ ٍد
ال َ :ل ِ
وَ
اع ُة ) .
الس َ
َك َذِل َك َح َّتى َت ُقو َم َّ
الد ْن َيا َك َم َث ِل َث َغب ُ ،ق ْل َنا َ :ومَا َّ
ال  ( :م َ
َ
الث َغ ُب ؟ َق َ
وق َ
َث ُل ُّ
ال :
ٍ
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ْت تحُ ْ َف ٌة ُك ِّل م ْ
ير َذ َه َب َص ْف ُو ُه َ ،وَبِقي َك َدُر ُه َ ،فالمَْو ُ
ُؤِم ٍن ) .
ْال َغِد ُ
ون َّ
َ
وق َ
َة ِح َ
ني ُيعَاِي ُن َ
الثو َ
ال َ ( :يوُّ
يض ) .
َد َأ ْه ُل ْال َبالِء َي ْو َم ْالِق َيامِ
َاب َل ْو َأ َّن ُجُلو َد ُه ْم َك َان ْت ُت ْق َر ُض ِبالمَْ َقاِر ِ
الناِر َّ
ول َ :ر ِّب َأِر ْح َ ،وَل ْو ِإلىَ َّ
َ
ول َذِل َك ْال َي ْوِم َ ،ح َّتى ي ُ
ال ِ ( :إ َّن ْال َ
َق َ
وق َ
الناِر ) .
كاِف َر َلي ُْل َج ُم ِبع َ
َرِق ِه َي ْو َم ْالِق َيامِ
َة ِم ْن ُط ِ
نيِ
ِد َحِة  ،و َّ
ُص ِّل َعَلى َّ
َ
وق َ
ْد ْأ ِبالمْ ْ
َس َأ َل َ ،ف ْل َيب َ
َسَّل َم
ال ِ ( :إ َذا َأ َرا َد َأ َح ُد ُك ْم َأ ْن ي ْ
َالث َناِء َعَلى اللهَِّ بمِ َا ُه َو َأ ْهُل ُه ُ ،ث َّم ْلي َ
ْه و َ
النبيِ ِّ َصَّلى اللهَّ ُ َعَلي ِ
ُث َّم ِل َي ْس َأ ْل َب ْع ُد َفِإَّن ُه َأ ْج َدُر َأ ْن ي َْن َج َح ) .
َذ ُكِر اللهَّ َ َر َد َف ُه َّ
الد َّاب َة َفَل ْم ي ْ
َ
ال َل ُه  :مَ َ
الشي َ
ي ِس ْن َ ،ق َ
ان َ ،ف َق َ
وق َ
َّج ُل َّ
ْط ُ
ال َل ُه َ :ت َغ َّن َفِإ ْن لمَ ْ حُ ْ
ال ِ ( :إ َذا َر ِك َب الر ُ
ت َّن ) .
َ
اح ًبا َأ ْغبرََ َم ْه ُزوال َ ،ف َي ُق ُ
ول َشي َ
كاِفِر َ ،فيرََى َشي َ
ان المُْ ْؤِم ِن ي َْل َقى َشي َ
ال ِ ( :إ َّن َشي َ
ان ْال َ
ان ْال َ
وق َ
ْط ُ
ْط َ
ْط َ
ْط َ
كاِفِر  :مَا َل َك ؟
ان المُْ ْؤِم ِن َش ِ
َك َ ،ق ْد َهَل ْ
ك َت َ ،ف َي ُق ُ
ول َشي َ
َي َ
ان المُْ ْؤِم ِن  :ال وَاللهَِّ مَا َأ ِص ُل َمع ُ
ْط ُ
و حْ
اس َم اللهَِّ َ ،وِإ َذا َشِر َب َذ َك َر ْ
َه ِإلىَ َش ْيٍء ِ ،إ َذا َطِع َم َذ َك َر ْ
اس َم اللهَِّ
للهَّ
اش ِه َ ،فه َ
كنيِّ ُ
ول َ
اس َم ا ِ َ ،ف َي ُق ُ
َذا َس ٌّ
اح
َوِإ َذا َد َخ َل َبي َْت ُه َذ َك َر ْ
اآلخ ُر َ :ل ِ
آك ُل ِم ْن َطعَاِم ِه  ،وََأ ْش َر ُب ِم ْن َش َراِب ِه  ،وََأَنا ُم َعَلى ِف َر ِ
َو َه َذا َم ْه ُز ٌ
ول ) .
اك باللهَِّ  ،و َ
َاأل ْم ُن ِم ْن م ْ
وط ِم ْن َرحمْ َ ِة اللهَِّ  ،و ْ
َكِر اللهَِّ  ،و ْ
َ
َال َق ُن ُ
ال َ ( :أ ْكبرَُ ْال َ
وق َ
َال َي ْأ ُس ِم ْن َر ْو ِح اللهَِّ ) .
ك َباِئِر  :ا ِإل ْش َر ُ ِ
ول  ( :وَاللهَِّ ال ي ْ
يه ُ ،ث َّم ي ُ
َق ُ
َم َعب ٌ
الاِر ِث َ ،ق َ
وع ِن حْ َ
ُود َيب ُّ
َان
َ
َطع ُ
ال َ ( :رَأ ْي ُت ا ْب َن م ْ
ُل َط َر َف ِإ ْص َبِع ِه فيِ ِف ِ
َسع ٍ
ْد َط ْع َم ا ِإلمي ِ
ٌ
ُ
َح َّتى ي ْ
ْت ) .
ُؤِم َن ِب ْال َق َدِر َ ،و َي ْعَل َم َأَّن ُه َميِّ ٌت ث َّم َم ْبعُوث ِم ْن َب ْعِد المَْو ِ
ال َ ( :ث ٌ
ال ِّق  ،و ْ
َ
ي ُد لهَُ َّن َحالو َ
َال َ
وق َ
ِراِء فيِ حْ َ
الث م ْ
احِة َ ،و َي ْعَل ُم َأ َّن
كِذ ُب فيِ المُْ َز َ
َان َ :ت ْر ُك المْ َ
َن ُك َّن ِف ِ
َة ا ِإلمي ِ
يه جَ ِ
َك ْن ِلي ْ
َأن مَا َأ ْخ َط َأ ُه لمَ ْ ي ُ
َه لمَ ْ ي ُ
ُخ ِط َئ ُه  ،و َّ
مَا َأ َصاب ُ
ُصي َب ُه ) .
َك ْن ِلي ِ
وعن َ
ال َ :أ ْن ُش ُد اللهَّ َ َق َ
ْح فيِ َح ْل َق ٍة َ ،ف َق َ
األ ْع َم ِش َ ،ق َ
ال َ ( :ك َ
اط َع َر ِح ٍم لمََا
ان ا ْب ُن م ْ
ُود َجاِل ًسا َب ْع َد ُّ
َسع ٍ
َِ
الصب ِ
ُر جَ َ
ون َق َ
َقِد َم َع َّنا َ ،فِإَّنا ُنِر ُ
ت ٌة ُد َ
يد َأ ْن َن ْد ُع َو َرَّب َنا  ،وََأ ْبو ُ
اطِع َر ِح ٍم ) .
الس َماِء م ْ
َاب َّ
يل ِإ َذا َأ ْذَن َب َأ ْص َب َح َعَلى بَاِب ِه م ْ
َ
وب َأ ْذَنب َ
َّج ُل ِم ْن بين ِإ ْس َراِئ َ
ْت َك َذا  ،و َ
وق َ
َك ُت ٌ
ال َ ( :ك َ
ان الر ُ
َك َذا
كَ
َم ِل َفَلعَّ
َل ُه َأ ْن ي ََت َ
وَ
اث َر َأ ْن َي ْعَل َم ُه َ ،ق َ
ُود  :مَا ُأ ِح ُّب َأ َّن اللهَّ َ َع َّز
ال ا ْب ُن م ْ
َك َّفا َر ُت ُه َك َذا ِم َن ْالع َ
َسع ٍ
َس َت ْغِفِر اللهَّ َ جَيِد اللهَّ َ
َن َي ْع َم ْل ُسو ًءا َأ ْو ي ْ
َج َّل َأ ْع َط َانا َذِل َك م َ
َة َ ( :وم ْ
َك َ
وَ
َظِل ْم َن ْف َس ُه ُث َّم ي ْ
ان َهِذِه اآليِ
ِ
يما ) .
َغ ُفو ًرا َر ِح ً
وقال ِ ( :إ َّن م َ
َث َل مْحَُ
ات ِم َن ُّ
ْض َق ْفٍر َ ،م َع ُه ْم َطعَا ٌم ال ي ْ
ُصِل ُح ُه ْم
ال َّق َر ِ
الذُن ِ
وب َك َم َث ِل َقوٍْم َس ْف ٌر َن َزُلوا ِب َأر ٍ
َل َه َذا ي َْأِتي ب َّ َ
َيي ُء َه َذا ِب ْالع ْ
الناُر َ ،ف َت َفر ُ
ِإال َّ
َّقوا َف َجع َ
جعُوا
َيي ُء َه َذا ِب ْالعُوِد َح َّتى مَ َ
َظِم  ،و جَ ِ
الر ْوثِة  ،و جَ ِ
ِ
َة َ ،وي ْ
ُذِن ُب َّ
ات ي ْ
كِذب َ
اح ُب مْحَُ
َكِذ ُب ْال َ
ِم ْن َذِل َك مَا َأ ْصَل ُحوا ِب ِه َطعَا َم ُه ْم َ ،ف َ
الذ ْن َب
ال َّق َر ِ
ك َذِل َك َص ِ
َن َم َجه َّ
َجِه ِه فيِ َناِر َجه َّ
َل ُه َأ ْن ي ُ
َي َم ُع ِم ْن َذِل َك مَا َلعَ
َكب ُ
و جَ ْ
َّه اللهَّ ُ َعَلى و ْ
َن َم ) .
للهَّ
الن ي ْ
َ
وق َ
ْل َأ ْص َحاِب ِه
َض َح ُك ا ُ ِإَل ْيِه َما َ :ر ُج ٌل تحَ ْ َت ُه َف َر ٌس ِم ْن َأ ْم َث ِل َخي ِ
ال َ ( :ر ُج ِ
َض َح ُك اللهَّ ُ
َزمُوا  ،و َ
يدا َف َذِل َك ي ْ
َث َب َت َ
َدُّو َف ْانه َ
َفَلِق َي ُهِم ْالع ُ
اآلخ ُر ِإ ْن ُقِت َل ُقِت َل َشِه ً
ْه َ ،و َر ُج ٌل َقا َم ِم َن َّ
ْل ال َي ْعَل ُم ِب ِه َأ َح ٌد َف َأ ْس َب َغ ْالو ُ
َصَّلى َعَلى
ُضو َء  ،و َ
ِإَلي ِ
اللي ِ
للهَّ
للهَّ
ُ
َ
َاس َت ْف َت َح ْالِق َراء َ
َة َف َي ْض َح ُك
َسَّل َم  ،وَحمَ ِ َد ا  ،و ْ
ْه و َ
محُ َ َّم ٍد َصَّلى ا َعَلي ِ
ْه  ،ي ُ
َق ُ
َرا ُه َأ َح ٌد َغيرِْ ي ) .
ْدي ال ي َ
ول ْ :ان ُظ ُروا ِإلىَ َعبِ
اللهَّ ُ ِإَلي ِ
ال َ ( :ث ٌ
َ
الث َأ ْحِل ُف َعَل ْيِه َّن  ،وَالرَّاِبع ُ
َة َل ْو َحَل ْف ُت َعَل ْيهَا َلبرََ ر ُ
وق َ
ْت :
يع ُ
ال جَ ْ
َل اللهَّ ُ ِم ْن َل ُه َس ْه ٍم فيِ ا ِإل ْسالِم َك َم ْن ال َس ْه َم َل ُه  ،وَال
للهَّ
َ
ي ََت َولىَّ ا َعب ٌ
ْد فيِ ُّ
ي ُّب
الد ْن َيا َفوَال ُه َغيرْ ُ ُه َي ْو َم ْالِق َيامِ
َة  ،وَال حُ ِ
ٌ َ
ُ
َة َّال َل ْو َحَل ْف ُت َعَل ْيهَا َلبرََ ر ُ
ْت
َر ُجل ق ْو ًما ِإال َجا َء َم َع ُه ْم  ،وَالرَّاِبع تيِ
ال ي ْ للهَّ
ْد فيِ ُّ
اآلخ َرِة ) .
الد ْن َيا ِإال َسرََت ُه اللهَّ ُ فيِ ِ
َسرُُت ا ُ َعَلى َعب ٍ
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ُّ
كل العجب ملن يبيع دينه بدنياه ....
العجب
والدنيا صغرية حقرية ...
تخُ
ال تساوي جناح بعوضة  ...طوهلا كقصرها إذا كانت بسوء اخلامتة تم ...
ِظلها زائل  ..وعمرها آفل  ..طالبها كالب إال ملن اناب  ،وأحسن التجارة وربح البيع
واالستثمار والريع .....
َ
والعجب ُ
َ
العجاب  -يا أخي – ملن باع دينه ودنياه بدنيا غريه !!..
أمسعتم بهذه التجارة ؟!  ..هل قرأمت عن مهزلة املهازل ؟
هؤالء هم من يطلق عليهم هذا املصطلح  ..مهزلة العقول واألحالم  ...وضحالة األذهان
واألوهام ..
َي ْق ُت ُل ألجل حياة غريه من اجملرمني َ ..ي ُ
غريه من السارقني ...
سرق ِ
نعيم ِ
ألجل ِ
يظلم ألجل سلطة غريه من الظاملني  ..والعياذ باهلل رب العاملني .
ً
يا أيها األخوة  :تفرقنا ش ً
وأحزابا و ( كل حزب مبا لديهم فرحون ) ولكنهم واهلل
يعا
ِ
ُ
غري فرحني بل يائسون خائفون  .قلقون  ..آذالء حتى الثمالة  ،منحطون َّ
حد السفالة ،
أعزة على املؤمنني أذلة على الكافرين سيماهم التصفيق لكل غريب وافد  ..وعدو
حاقد  ..دينهم دوالرهم  ،وقبلتهم أشرارهم ..
فيا أيها التائهون  ،احلالل بينِّ ٌ
ُ
واحلرام بينّ ..
احلق بائن  ،والباطل شائن  ،من أحب اهلل ورسوله فقد أحب الناس  ..وحب الوطن من
ّ
االميان َ
كل الناس يف وطنك حتى املخطئني  ...ومن منا ال خيطئ ؟!
..ف ُح ْب
قل لضمريك ولقلبك  ..وعقلك  ..ملصلحة من هذا األختالف ؟ وهذه الفنت ؟
وهذا االحرتاب  ...اليس ملصلحة عدوك وعدو اهلل ؟ .
ولك ماذا غري اهلاوية واخلسران ؟  ..وغضب الرمحن ؟ ...حسبنا اهلل .

وإنا هلل وإنا اليه راجعون
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