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اﻹﻋﻼ ت

ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬا ﻣﻊ اﻹدارة

إﻋادة ا د الﺬي ﻓﻘدﻩ اﳌﺴﻠﻤﻮن الﺬي لﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﺑعﻮدة اﳋﻼﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﻫﺬﻩ ﻫـﻲ الﻀالﺔ الﱵ نﻨشدﻫا وا د الﺬي ﻓﻘدﻩ اﳌﺴﻠﻤﻮن ونﺴعﻰ لﺘﺠدﻳدﻩ.

دﻋﻮﺗﻨا

أوﻻً :اﻹﺳـ ـ ــﻼم دﻳـ ـ ــﻦ ﷲ وﻓﻄﺮﺗـ ـ ــﻪ
اﻟﱴ ﻓﻄﺮ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻴﻬﺎ.
نﻴ ـاً :اﻹﺳ ــﻼم ﻧﺴــﺐ ﻳﻮﺻــﻞ إﱃ
.
رﺳﻮل ﷲ
لثـ ـاً :اﻹﺳ ــﻼم وﻃ ــﻦ واﳌﺴ ــﻠﻤﻮن
ﲨﻴﻌﺎ أﻫﻠﻪ.
ً

شعار
اﻟﻠــﻪ ﻣـ ـ ـﻌـﺒـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮد
واﻟﺮﺳﻮل ﻣﻘﺼﻮد
واﻟﻘـﺮآن ﺣﺠﺘـ ـ ـ ـﻨﺎ

واﳉﻬـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎد ﺧﻠﻘـﻨﺎ
واﳋ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼﻓـﺔ ﻏﺎﻳﺘﻨﺎ
وأﺑﻮ اﻟﻌﺰاﺋﻢ إﻣﺎﻣﻨﺎ

اﻻشﱰاﻛات
داﺧﻞ ﻣﺼـﺮ  ١٨٥جﻨﻴﻪ ﺳﻨﻮ ﺧﺎﻟﺼﺔ رﺳﻮم اﻟﱪﻳﺪ.
دوﻻرا ﺳﻨﻮ ﺧﺎﻟﺼﺔ رﺳﻮم اﻟﱪﻳﺪ.
قﻲ دول اﻟﻌﺎﱂ ً ٧٥

لق د أوض حنا المق ال الماض ي أن هن اك ط ريقين رئيس ين لﻺص ﻼح ف ي
اﻷمم :إصﻼح الراعي ،أو إصﻼح الرعية.
وقلنا :إن إصﻼح الراعي أم ر مؤق ت ،وأنن ا نري د إص ﻼح اﻷم ة إص ﻼ ًحا
دائ ًما مستمرا ،فلذلك نسلك مس لك إص ﻼح الرعي ة ،وه و عن دنا أنف ع لﻸم ة،
رغم أنه يستغرق وقت ًا أطول ،لكن نفعه يدوم أكثر.
ص لنا أهمي ة الب دء بإص ﻼح الرعي ة ،وتح دثنا ع ن أول مرحل ة م ن
وف ﱠ
مراح ل التغيي ر ،وه ي التغيي ر عل ى المس توى الف ردي ،وف ي ه ذا اللق اء
نستكمل بعض المراحل.

بعد أن يقوى السالك عل ى نفس ه وعل ى ش ياطين اﻹن س والج ن ،ويتغي ر
بح ول ﷲ وقوت ه ومس اعدة مرش ده الروح ي ،فإن ه يص بح م ً
ؤهﻼ ﻷن يب دأ
مرحلة تغيير أسرته.
يقول اﻹمام أبو العزائم  عن الواجب على الس الك ف ي ه ذه المرحل ة:
)أن ي دعو والدي ه وأهل ه وأوﻻده بالحكم ة والموعظ ة الحس نة ،ف إن ذل ك
واجب عليه كما يجب عليه السعي في معاشهم(.
في الفقرة السابقة حك م اﻹم ام أب و الع زائم ب أن دع وة اﻷب وين والزوج ة
واﻹخوة واﻷوﻻد بالحكمة والموعظة الحسنة أمر واجب ،وأن ه يتس اوى ف ي
أهميته مع السعي في معاش هم؛ ﻷن تغذي ة ال روح واجب ة عل ى رب اﻷس رة،
كتغذي ة الجس د ،وم داواة أم راض ال نفس واجب ة كم داواة أم راض الجس د،
وستر عيوب الشخصية مثل ستر أجساد أهله.

كما قلنا في المحور اﻷول ،فإن الش خص ك ي ي دعو غي ره ،ول و ول ده أو
زوجت ه ،ﻻ ب د وأن يك ون عل ى الص ورة المثل ى؛ حت ى يس معوا كﻼم ه
ويصدقوه.
وكذلك عليه أن يعامل أهله بصورة جيدة ،فإن اﻻبن لو كان عاقًا لوالديه
ومقصرا في حقوقهما ،ما قبﻼ من ه النص يحة ،وك ذلك إن قط ع رح م إخوت ه،
ً
فل ن يقبل وا موعظت ه ،وإن ك ان يس يء معامل ة الزوج ة أو يعن ف اﻷبن اء أو
يبخل عليهم ،فإنهم لن يقبلوا دعوته.
منيرا ،يجذبهم إلي ه بن وره
ﻻ بد أن يكون السالك الذي يدعو أهله سرا ًجا
ً
الذي اس تمده م ن م وﻻه ،وﻻ ي أمرهم ب أمر ﻻ يفعل ه ،وﻻ ينه اهم ع ن ش يء
يفعله.
كما أنه وجب عليه أن يعمل ص ال ًحا؛ حت ى ي رى أث ر ذل ك ف ي أهل ه ،ذات
ي رج اء
يوم قال سعيد بن المسيّب ﻻبنه" :ﻷزيدنّ في صﻼتي من أجلك يا بُن ّ
أن أُحفظ فيك" ،ثم تﻼ قول ﷲَ  :وكَا َن أَبُو ُه َما صَا ِل ًحا) الكهف.(٨٢ :
ً
حﻼﻻ ،ويداويهم من مال ح ﻼل؛ ﻷن رس ول
وعليه أن يطعمهم ويكسوهم
ﷲ  قال) :كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به(.



على السالك بعد أن يتغي ر أن يجل س م ع
أهل ه ،ويتح اور معه م ،ويس ألهم عم ا ك ان
يزعجهم منه ،ويسألهم ه ل يرض يهم وض عه
الجدي د ،أم أن ه بحاج ة ل بعض اﻹص ﻼحات؛
حتى وإن كان صال ًحا ،فإن سماع آرائهم يفيد
في معرفة المداخل التي يحبونها منه ،فيسهل
ذلك عليه مهمته ،ويهيئهم نفسيا ﻷن يقول م ا
ﻻ يعجبه فيهم.
ث م بع د ذل ك يخب رهم بم ا ي راه يس تحق
التغيير في حياتهم ،وبرغبته بأن يتحولوا إلى
بيت يرضى عنه رسول ﷲ .
ويتجن ب التعني ف أو اﻻنتق اد الخش ن،
فيتح دث ب اللين والموعظ ة الحس نة ،ويف رق
ف ي النص يحة ﻷبي ه ع ن أخي ه ع ن ابن ه،
فيح دث ك ل ف رد بمقام ه و ِس ِنّه ومس توى
إدراك ه ،ويف رق ب ين النص يحة للرج ال ع ن
النصيحة للنساء حسب طبيعة أدوارهم.

عندما تحدثنا عن تغيير الس الك قلن ا :إن ه
يج ب أن يتغي ر بمج رد الع زم وأﻻ يض ع
ج دو ًﻻ زمني ا للتغيي ر ،لك ن ه ذا يختل ف م ع
غي ره ،فابت داء م ن ه ذه المرحل ة؛ حت ى
المرحلة السادسة ،فإنكم ستطلبون من غيركم
التدرج في التغيير.
وأما حكمة أن السالك يتغير مرة واح دة،
فﻸن ه واج ه إمام ه بنفس ه ،وس مع عن ه م دة
طويل ة ،وأن التغيي ر ك ان واجبً ا علي ه وه و
يس لك طري ق ﷲ ،لكن ه ل م يفعل ه ،فه و يق وم
بحرك ة تص حيح مس ار اﻵن ،أم ا غي ره فل م
يق ابلوا اﻹم ام ،وه م مس تجدون ف ي ال دعوة،
والمس تجد يأخ ذ بق در عقل ه وص فاء قلب ه
تدر ًجا.
إذا أراد الس الك أن يغي ر أهل ه ،فعلي ه أن
يعلم أن العقائد تتغير بالمناقشة واﻹفهام ،وأن
العب ادات تق وم بالتوجي ه والمتابع ة ،وأن
اﻷخﻼق والمعامﻼت تتغير باﻻقتداء.
فإذا كان لدى أهلك عقائد غي ر منض بطة
في ﷲ عز وجل وفي نبيه  وفي الوارث
الﷴي ،ﻻ تعنفهم وتجبرهم على اﻻقتناع بم ا

ال

ﷴ عﻼء ال ي ماضى أب الع ائ

ش خ ال
ع

رئ

ال ل

قة الع م ة

اﻷعلى لل ق ال

اﻻت اد العال ى لل ق ال

ة

ة

تراه ،بل ناقشهم في هذه النقاط أكثر من مرة
وبش كل مختل ف؛ حت ى تثب ت العقي دة ف ي
عقولهم.
ص ر ف ي العب ادات،
وإذا ك ان م نهم م ن ق ﱠ
فوجه ه م ن ب اب النص ح والخ وف علي ه ،ث م
تابعه عليه ا؛ حت ى يس تقيم ،وﻻ تأخ ذه بالش دة
لربما أثرت سلبًا على خطتك كلها.
أما اﻷخﻼق والمعامﻼت ،فإن لم تقم به ا
أنت ً
أوﻻ ،فلن يسمع أحد نصيحتك.
واعلم أن أتفه المواق ف الت ي ﻻ تعب أ به ا
ق د ت ؤثر ف ي تعل يم أوﻻدك ،ف إن كن ت تري د
تعل يمهم الص دق ،ف ﻼ يص ح أن يتص ل ب ك



ش خص أو ي أتي إلي ك وأن ت غي ر مس تعد
للقائه ،فتطلب من ابنك أن يك ذب ويق ول :إن
أبي غير موج ود أو ن ائم ،ف إن ه ذه المواق ف
تعلم ابنك الكذب ،ومهم ا حدثت ه ع ن الص دق
فلن يتبعك.
كما عليك أن تهذب س لوكياتهم بالمراقب ة
والمص ارحة ،ف إن ش اهدتم فيل ًم ا أو مسلس ًﻼ
وك ان ب ه س لوكيات ﻻ ترض يك ،ﻻ تص مت،
إقرارا منك بأن هذا
فيعتبر ابنك هذا الصمت
ً
الموق ف يس عدك ،وبالت الي ل ن تس تطيع بع د
ذلك أن تقنعه بالعكس.
علي ك وقته ا أن تخف ض ص وت التلف از
وتوجهه بأن هذا التصرف ﻻ يرض يك ،وأن ه
صواب.
ﻻ يصح ،ثم تع ِلّمه ال ﱠ
كم ا علي ك أن تش جع أوﻻدك عل ى
استخدام اﻵﻻت ،والبحث عن مكوناته ا؛ ﻷن
الخوف من اﻵلة يجعلهم مهزوزين ،والتج رأ
عليه ا يفي دهم ف ي اﻻبتك ار واﻹب داع،
والمساهمة في نهضة أمتهم.
وعليك أن تنمي ف ي أهل ك فك رة أن ن واة
المجتمع هي اﻷسرة وليس الفرد ،كما ي روج
أنص ار التي ار الني وليبرالي ،ال ذي يح اول
فص ل اﻷف راد ع ن أس رهم ،لتس هيل عملي ة
إغ رائهم بالش هوات والمل ذات ،وم ن ث م
السيطرة عليهم.

ﻻ بد أن تض ع الق دوة المناس بة لك ل ف رد
من أفراد عائلتك وتربط ه به ا ،فأن ت وح دك
لن تصلح أن تكون قدوة للجميع.
ق د تك ون أن ت ق دوة ك أب ،أو ك ابن ،أو
كأخ ،حسب طبيع ة ال دور ال ذي تمارس ه ف ي
حي اة أف راد أس رتك ،لك نهم بحاج ة لق دوات
متعددة.
فالنس اء بحاج ة لق دوة ك أم وابن ة وأخ ت
وزوجة ..وهكذا.
واعل م أن علي ك مهم ة كبي رة ف ي تفه يم
بناتك وزوجتك بسمو دوره ن المنزل ي ،وأن
تربي ة ال نشء ورع ايتهم ل يس عي ًب ا وﻻ
صا من أنوثتهن كم ا ي روج أنص ار تي ار
انتقا ً
النسوية "الفيمنيست".

علي ك ع رض بع ض المواق ف م ن حي اة
القدوات التي ترشحها ﻷفراد أسرتك ،وتقيس
مدى رضائهم بهذه المواقف ،وإذا وجدت أن
ل ديهم م ً
يﻼ ﻷح د ه ذه الق دوات ،ف أعرض
مواقفها عليهم دو ًما؛ حتى يرتبطوا بها.
كم ا أن رب ط الش خص بق دوة يع الج
أم راض نفس ه ،ف إن ك ان ابن ك جبانً ا اربط ه
باﻹم ام الحس ين كمث ال للش جاعة ،وإن ك ان
مه ً
ي ٍ ليكتس ب ثباتً ا
زوزا فاربط ه باﻹم ام عل ّ
وع زة ب النفس ،وارب ط زوجت ك وبنات ك
وأخواتك بنساء أهل البيت .
وعندما يذوب الفرد منهم في قدوته ،ق ِ ّدم
له إمام الوقت باعتب اره الق دوة المتجس دة ف ي
هذا الوقت ،وأخبره أن مﻼزمته فﻼح.

بعد أن تجد ً
ميﻼ ل دى أح د أف راد أس رتك
لﻼقتداء بإمام وقته ،فخذ بيده وق ِ ّدم ه إلي ه ف ي
جلس ة عام ة أو خاص ة ،واجعل ه ينه ل مم ا
نهلت ،ليكون لك عونًا في تقويم وتغيير باقي
أفراد اﻷسرة.
وإذا تغي رت اﻷس رة كله ا ،وك ان هن اك
شخص ﻻ يستجيب ﻻ تنهره ،بل ج رب مع ه
الط رق الت ي تعرفه ا والت ي يتقبله ا ،وإن
عج زت ف ي النهاي ة ،فخ ذ بي ده ﻹم ام وقت ه،
لكي يدلك على العﻼج الشافي والمناسب ل ه،
خيرا.
إن كان فيه ً
وطوال مدة تغييرك في أهل ك ،علي ك أن
تراج ع إمام ك ف ي المحط ات المستعص ية
علي ك؛ حت ى ينص حك النص يحة الت ي تفي دك
في إنجاز مهتمك.

عليك بعد أن توصلهم باﻹمام أن تربطهم
بمنهجه ورسالته ،وتحصنهم من فتن اﻷعداء
الداخليين والخارجيين ،ث م تطل ب أن يس يروا
ويترقوا معه ،فيكونوا أبناء ف اعلين م ن أبن اء
إم امهم ،ومحص نين م ن أن يخ دعهم ع دو
بعذب الكﻼم الذي يطوي سموم الفكر.

بع د أن يتغي ر أهل ك لوض ع يرض يك

ويرض ي إم ام وقت ك ،وبع د أن يرتبط وا ب ه
علي ك أن ت دفع م ن يص لح م نهم ﻷن ينش ر
فكرة التغيير لﻸفضل بين محيطه.
ف إن ك ان موظفً ا اطل ب من ه أن يلت زم
بمواعيد عمله ،وأن يعم ل بج د ،وأن ي رفض
الرشوة ،وأن يكون قدوة لزمﻼئه.
ً
س ا أو طبيبً ا أو ع امﻼ أو
وإن ك ان مدر ً
بتفان.
مزارعًا فاطلب منه اﻹخﻼص والعمل
ٍ
وإن ك ان ض اب ً
طا أو محاميً ا أو قاض يًا،
فاطلب منه أن يراعى ﷲ ف ي حق وق الن اس،
وأﻻ يظلم وﻻ يساعد في ظلم.
وأخبرهم أن الهدف هو إصﻼح المجتمع
وإظهارهم كقدوة ،ول يس ج ذب أتب اع لم نهج
اﻹم ام فحس ب ،ف إن المجتم ع إن رأى أتب اع
اﻹمام على ص ورة طيب ة وأص بحوا م ؤثرين
ف ي المجتم ع ب أخﻼقهم ،فسيص لح ﷲ به م
مج تمعهم وي ربط قل وب الن اس باﻹم ام،
فيكونوا مؤهلين ليلبوا أول نداء عام له.

بعد أن يقوى السالك على ض بط بوص لة
أعض اء أس رته ،وبع د أن يص بحوا بيت ً ا
نموذجيا يشع منه النور واﻻستقامة واﻷخﻼق
الفاضلة والمعامﻼت الطيب ة ،وج ب علي ه أن
يدعو محيطه )أقرباءه وجيرانه(.
يقول اﻹمام أبو العزائم  عن الواج ب
عل ى الس الك ف ي ه ذه المرحل ة) :أن ي دعو
جيرانه وعشراءه إلى الحق بالحكم ة والل ين،
والدعوة بالعمل فوق الدعوة بالقول(.
في الفقرة السابقة حكم اﻹمام أبو الع زائم
بأن دعوة الجي ران والعش يرة تك ون بالحكم ة
واللين ،والدعوة بالعم ل ﻻ ب القول؛ ﻷن ه كم ا
قل ت :إن ل م ي َر الن اس في ك ص ﻼ ًحا؛ فل ن
يستجيبوا لدعوتك.

قيامك بتغيير أسرتك لﻸفضل سيس اعدك



في هذه المرحلة ،حيث ستقدم نفسك وأسرتك
باعتباركم بيتًا نموذجيا.
ه ذا البي ت النم وذجي س يجعل الن اس
ينظ رون إل يكم وإل ى أخﻼقك م الطيب ة
ومع امﻼتكم الحس نة ،ويتمن ون أن يكون وا
مثلكم.
وقتها خ ذوا الن اس ب اللين والحكم ة ،كم ا
أخب ر اﻹم ام أب و الع زائم ،وقول وا له م :إنك م
تفعلون ذلك؛ ﻷن ه ذا م ا يرض ي ﷲ ويف رح
رس ول ﷲ  بأمت ه ،وﻻ تح دثوهم ف ي
البداية عن إم امكم ،إنم ا ح دثوهم بش كل ع ام
عن ضرورة التغيير لﻸفضل.

الس الك الق دوة يس تطيع أن يق ود محيط ه
بالح ب ﻻ بالمزاحم ة وف رض نفس ه عل ى
الناس ،فإن الناس تقدم أفضلهم حف ً
ظ ا للق رآن
ﻹمام ة الص ﻼة ،وتق دم أفض لهم ُخلقً ا لح ل
المنازع ات ،وتفض ل ص احب العق ل ال راجح
لحل اﻷزمات الت ي تواج ه العائل ة الكبي رة أو
جي ران المنطق ة الواح دة ،وعلي ك أن تتحل ى
بهذه الفضائل لتكون قائدًا لهم.
ه ذه القي ادة س تتيح ل ك أن تب ث ف يهم
اﻷخ ﻼق ،وتن بههم لض رورة تغيي ر
سلوكياتهم.

عندما يقدمك الن اس ق دوة ،علي ك بط رح
الكثير من المبادرات ،لتضمن التفافهم حول ك
في الحق.
فاطل ب م نهم أﻻ يلق وا القُمام ة ف ي
الش وارع ،وص حح له م المف اهيم الخاطئ ة،
والت ي منه ا :أن ه طالم ا البي ت ك ان نظيفً ا
نظيف؛ حتى ولو كان الشارع مليئ
فاﻹنسان
ٌ
بالقاذورات.
ق ل له م :إن الش ارع ه و ج زء م ن
من زلكم ،وعل يكم ض رورة الحف اظ عل ى
نظافت ه ،لك ي نظه ر بص ورة أفض ل أم ام
غيرنا.
كم ا علي ك أن تح ذرهم م ن مغب ة البن اء
عل ى اﻷراض ي الزراعي ة؛ لم ا ل ه م ن أث ر

ف ادح عل ى تقل يص رقع ة اﻷرض الت ي تن تج
لنا الغذاء.
واطل ب م نهم ترش يد اس تهﻼك القم ح؛
حتى ﻻ تصبح دولتن ا أس يرة ل دى أع دائها أو
تحت الظ روف الدولي ة ،وأخب رهم أن عل يهم
أن ي أكلوا طع ام اﻹنس ان ،وأن يطعم وا
الحيوان ات طعامه ا ،ف الفول م ن أطعم ة
الحيوانات ،وﻻ يمد اﻹنسان بالطاقة ،ويجعله
يس تهلك الكثي ر م ن الخب ز ،ف ي ح ين أن ه ل و
أكل نص ف رغي ف بمرب ى أو عس ل ،س تمده
بطاق ة أفض ل م ن أكل ه أربع ة أرغف ة مليئ ة
بالفول.
وق ل له م :أطعم وا الف ول للبه ائم،
واطعم وا أن تم الخب ز ،وﻻ تفعل وا العك س،
وفيرا لله در ف ي القم ح ،ال ذي ي دفعنا
ت
ً
ﻻستيراده؛ مما يجعل غذاءنا بيد أعدائنا.
وحثهم على دفع أبن ائهم للدراس ة العلمي ة
ً
بدﻻ من الدراسة اﻷدبية ،فالدول ة تحت اج إل ى
علم اء أكث ر م ن حاجته ا إل ى محاس بين
ص ا أنن ا ك دنا أن
ومح امين وأدب اء ،خصو ً
نجع ل لك ل م واطن محاس بًا ،ولك ل م واطن
محاميًا ،من كثرة أعدادهم ،وفي المقابل نج د
شحة في عدد العلماء.
واطلب منهم اﻻمتناع عن إلح اق أبن ائهم
بال دروس الخصوص ية ،وب ً
دﻻ م ن ذل ك ي تم
التبرع بجزء من قيمة هذه الدروس للمدارس
من أجل تحسين رواتب المعلمين ،ف ي مقاب ل
التزامهم بالشرح في المدارس.
واطلب منهم اﻻلت زام باللغ ة العربي ة ف ي
المع امﻼت اليومي ة ،وف ي مواق ع التواص ل
اﻻجتماعي؛ حت ى ﻻ ن رى ج ً
يﻼ يق رأ الق رآن
وﻻ يفهم معانيه ،وأول خطوات هذه المبادرة
أن تقوم بتغيي ر اس مك عل ى مواق ع التواص ل
اﻻجتم اعي ﻷح رف عربي ة ،واس تخدام
البرامج والهواتف والحواسب باللغة العربية؛
حتى يزيد عدد مستخدميها ،فيوسع صانعوها
استخدام اللغة العربية فيها.
وأخب رهم بخط ورة الزي ادة الس كانية،
وعليهم أن يطلب وا م ن أوﻻده م إنج اب طف ل
واح د فق ط ،س واء ك ان ذك ًرا أو أنث ى؛ لم دة
جي ل واح د ،ث م ينجب ون طفل ين بع د ذل ك

بص ورة مس تمرة؛ حت ى نس تطيع ض بط ه ذه
الزي ادة الت ي س تأكل اﻷخض ر والي ابس ،وإن
جادل ك أح دهم بق ول رس ول ﷲ :
)تن اكحوا تناس لوا ف إني مب ا ٍه بك م اﻷم م ي وم
القيامة(.
فق ل ل ه :إن اﻷنبي اء ل و اجتمع وا اﻵن
للمباه اة ،لق ال الس يد المس يح ) :إن
أتباعي هم اﻷكث ر ع ددًا ،وه م ال ذين يق دمون
الغ ذاء وال دواء والكس اء لك ل الع الم
باختراع اتهم وعق ولهم النﱠ ِّي رة( ،ولق ال س يدنا
موس ى ) :إن أتب اعي ه م اﻷق ل ع ددًا،
لك نهم يتحكم ون ف ي الع الم كل ه ،واقتص اد
الع الم ومجري ات السياس ة ،ومخرج ات
اﻹع ﻼم ط وع بن انهم( ،فم اذا س يقول س يدنا
رسول ﷲ ؟
هل سيقول) :إن أتباعي تجاوزوا الملي ار
ونص ف الملي ار ،لك نهم كغث اء الس يل ،عال ة
عل ى اﻷم م يأخ ذون طع امهم وش رابهم
ودواءه م وس ﻼحهم م ن ع دوهم ،ول يس له م
كلمة في المجتمع الدولي ،وﻻ يؤبه لهم(؟.
واخ تم ح ديثك ب أن تعلم ه أن المباه اة
ب الكيف ﻻ ب الك ِ ّم ،ول ذلك علين ا تقلي ل ع دد
الس كان؛ لك ي نس تطيع أن نطعمه م ونعلمه م
ونجعله م م ؤثرين ف ي الع الم ،وف اعلين ﻻ
ً
مفعوﻻ بهم.

عن دما تج د م ن أح دهم اس تجابة ،ادع ه
ﻷن يأتي مع ك ف ي لق اء ع ام ﻹمام ك ،س واء
ك ان احتف ًاﻻ بمول د ،أو ليل ة ﻷه ل البي ت ،أو
مجلس صلوات وذكر إن كان محبا للتصوف
ومجالس الذكر والصلوات.
بع د أن يس مع اﻹم ام ويس مع ال دعاة ،إن
اثن علي ه ،ول و
أب دى إعجابً ا بأح د ال دعاة ،ف ِ
كنت ترى أن هناك أفضل منه؛ ﻷن ك ل داعٍ
على قدر من العلم والمعرفة يناس ب مس توى
معين من العقول ،وربم ا هن اك اخ تﻼف ب ين
مقام ك ومقام ه ،ف ﻼ تجرح ه ف ي ش عوره،
واربط ه بال داعي ال ذي أح ب ،فربم ا يك ون
على يديه صﻼحه.
افرا م ن المجل س ،ف ﻼ
وإن وجدت ه ن ً



تخس ره ،ب ل عامل ه بالطي ب ،وارج ع مع ه،
ارا للتغيي ر
وأع رض علي ه مب ادرات وأفك ً
تناس ب شخص يته وطباع ه ،وإن ق در ﷲ ل ه
اﻻستقامة والتغيير فستجده يأتي ﻹمام الوق ت
بنفسه ،دون أن تدعوه.
وتذكر دو ًما أنن ا نه دف ﻹص ﻼح اﻷم ة،
ﻻ لزي ادة أعض اء مري دي الطريق ة العزمي ة،
فاﻷم ة إذا تغي رت وص لح حاله ا وأص بحت
على منهج يرضي ﷲ ورسوله  واﻹم ام
أبا العزائم ،فهي عزمية اله وى ،وه ذا نج اح
لخطتنا اﻹصﻼحية.
تر أن الخوارج لم يضموا الكثير م ن
ألم َ
اﻷعضاء لكنهم أثروا ف ي أفك ار المص ريين،
وجعلوه ا س لفية اله وى إخواني ة المس لك،
فت راهم يحكم ون عل ى اﻷم ور الديني ة
والوطني ة بعقلي ة الخ وارج ف ي كثي ر م ن
اﻷوقات نتيجة الت أثير المت راكم ف ي الوج دان
المصري.
دورن ا ه و إزال ة رواس ب الخ وارج م ن
عقول وقل وب المص ريين ،وإص ﻼحهم حت ى
يفي دوا وط نهم ودي نهم ،ويف رح به م س يدنا
وموﻻنا رسول ﷲ .
وإذا ك ان الخ وارج  -حت ى اﻵن -
ي ديرون ص فحات ومجموع ات المن اطق أو
اﻷحي اء الس كانية عل ى مواق ع التواص ل
لتوجيه الرأي العام نحو أفك ارهم المس مومة،
فعلي ك أن تخل ق تجمع ات فعال ة لجيران ك
ارا لتعم يم
وعائلتك الكب رى ،تق دموا فيه ا أفك ً
الفائ دة عل ى المجتم ع ،وﻻ تتعص ب فيه ا
لل دعوة ﻹمام ك ،بق در اهتمام ك بإص ﻼح
مجتمع ك؛ ﻷن إص ﻼح المجتم ع ه و خي ر
دع وة ﻹمام ك ،ف إذا م ا ص لح المجتم ع ف إن
س رور إمام ك ب ك س يكون كبي ًرا ،والمجتم ع
الصالح  -بطبيعة حاله  -س يبحث ع ن إمام ه
دون أن تطلب منه.
وإلى المقال المقب ل لنتح دث ع ن مرحل ة
التغيي ر الرابع ة ،وه ي توحي د أبن اء الط رق
الصوفية ليكونوا نواة ﻹصﻼح المجتمع.
وص لى ﷲ عل ى س يدنا ﷴ وعل ى آل ه
وصحبه وسلم.

)(٥

إمام  -فبدل  -فنجيب  -فنقيب  -فوتد

أوﻻً :اﻹمام

إل ى الح ق فيتبع وا س بيله ،وه و ص احب وق ت،
واﻹم ام ص احب نَفَ س ،والنجي ب ص احب ح ال،
والنقيب صاحب عمل ،والوتد مأمور  -كل هذا فى
دائرة التصريف.
أما فى دائرة التعري ف فالوت د بع د ب دل الرس ل
مباشرة؛ ﻷنه متمكن فى مقامه ،متل ون ف ى حال ه.
وقد يقوم النجي ب مق ام الب دل ،إذا أن س م ن نفس ه
نجاح العمل فى الصلح واﻹصﻼح ﱠ
وإﻻ ل زم رتبت ه،
وح افظ عل ى اﻹخ وان م ن التفرق ة ،ف إن حص ل
خﻼف ﻻ يزيل ه إﻻ الب دل؛ س عى ب ين اﻹخ وان
بما يوجب الصفاء واﻷلفة.

مطوى س ره ،مجه و ٌل مقام ه ،خف ﱞى
اﻹمام
ﱞ
حاله ،وغاية ما يعرف من ه أن ه الف رد ال وارث
ثالﺜ ًا :النجيب
ﻷسرار النبوة وعلوم الرسالة ،العالم الرب انى ،اﻟﺴﻴد ﷴ ماﺿﻰ أﺑﻮ اﻟﻌﺰاﺋﻢ
واﻹنس ان الروح انى الراس خ ف ى العل م .وﻻ
من المقرر أنه ﻻ بد أن يكون لكل جماع ة
ورا،
في بلد أو قرية أو مدينة أخ مقدم عليهم يﻼحظ أن يكون:
يظهر سره وﻻ حال ه إﻻ ﻷه ل الص فوة ال ذين جع ل ﷲ له م ن ً
وقد أشرت إلى صفاته الظاهرة فى )المكنون(.
 -١عال ًما بالسنة حتى يردهم إليها إن سهوا أو خالفوا.
والسعيد من وفقه ﷲ لمعرفته ،وتلقى علومه عن ه ،وﻻ يخل و
 -٢عال ًما بأسرار الطريق ليبين لهم مقامات السير والس لوك،
ورا؛
وط رق تزكي ة النف وس وحقيق ة اﻵداب ،وه م اﻷص ﻼن العظيم ان
هورا أو باطنً ا مغم ً
اهرا مش ً
زم ان م ن ق ائم بحج ة إم ا ظ ً
حتى ﻻ تبطل حجج ﷲ وبيناته.
الل ذان بهم ا يق دم اﻷخ ،ف إن ج ﱠمل ه ﷲ بع دهما بش رف النس ب
واﻹمام هو الذى وهبه ﷲ الحكم ة ،والفق ه ف ى دين ه ،ولس ان
وبالوس عة ف ي ال رزق وبالج اه ب ين الخل ق فه و النجي ب ،ول ه أخ
العبارة ،وهو الحجة  ،والنجم الذى يهتدى به المؤمنون.
متصف بتلك الصفات  -إﻻ أنه أقل منه فيها -يسمى النقيب.

اﻹمام ا دد

ثانيًا :البدل
البدل إما أن يك ون خزان ة عل م اﻷحك ام الش رعية ،وه و أعل م
أهل عصره بأحكام الشريعة ،الذى يرجع إليه العلماء ،فيكون ً
بدﻻ
م ن أب دال اﻷئم ة .أو خزان ة عل م ب ا وبأي ام ﷲ ،وب أمراض
النف وس وتزكيته ا ،وه و أعل م زمان ه بطري ق ﷲ ،وس ير الس لف
الص الح وأح وال أه ل اليق ين ،ويك ون مرج ع الس الكين ،ويس مى:
البدل الروحانى؛ ﻷنه يطهر النفوس من رعونتها ولقسها ،ويعين
على المحافظة على الواجبات والنوافل.
والب دل ص ورة اﻹم ام المرش د ،أعمال ه الت أثير عل ى اﻹخ وان
باﻷعمال الموافقة للشرع ،وأحوال ه الت ى تعل و به ا هم م النف وس
عن الميل إلى الفانيات ،بالمسارعة إلى ما به نيل السعادة الباقية،
والعب ارات المش وقة للنف وس إل ى محب ة ﷲ تع الى ،والرغب ة ف ى
الخير الحقيقى اﻷبدى ،والفرار مما يوجب غض به .فعمل ه إص ﻼح
الناس والصلح بينهم ،وت أليف الن افرين والك افرين لتمي ل قل وبهم

٨

وقد يقوم النجيب مقام الب دل إذا أن س م ن نفس ه نج اح العم ل
في الصلح واﻹصﻼح ،ﱠ
وإﻻ لزم رتبت ه ،وح افظ عل ى اﻹخ وان م ن
التفرقة إن حص ل خ ﻼف ﻻ يزيل ه إﻻ الب دل ،وس عى ب ين اﻹخ وان
بما يوجب الصفاء واﻷلفة.

رابعًا :النقيب
أعم ال النقي ب خدم ة النجي ب واﻹخ وان ول وازمهم وق ت
الم ذاكرة واﻷذك ار والروات ب وإع داد م ا يل زم ل ذلك ،وين وب ع ن
النجي ب عن د غياب ه ،ويل زم أن يك ون النقي ب حس ن اﻷخ ﻼق هيّنً ا
ليّنًا ،جميل المجالسة ،بشوش الوج ه ،حس ن اﻹجاب ة؛ حت ى يألف ه
ً
تحمﻼ جف وتهم وش ديد عب اراتهم ،يحس ن إل ى
اﻹخ وان ،ويك ون م
ص ا عن د
مسيئهم ،ويلين عند قسوتهم ،ويقدمهم على نفسه خصو ً
اﻻجتم اع لطع ام أو فاكه ة .ف إن النقي ب ه و الب اب للمس تجدين،
وبق در جم ال أخﻼق ه يك ون ته ذيب نفوس هم وتربيته ا ،إﻻ أن ه ﻻ
يغفل عن تنبيههم بلطف ورقة إلى ترك ما يشين ،وعمل ما يزين.



والنقي ب يل زم أن يك ون محب ا ﻹخوان ه
جميعًا كمحبته لنفسه ،وأن يكون زاه ًدا ،ف إذا
قدم أحد إخوان ه ل ه هدي ة أو تحف ة مم ا يأكل ه
الواحد أو ينتفع به الواحد انتفع به ،وإﻻ قدمه
لمصلحة اﻹخوان ،بأن يضعه فى الزاوي ة أو
ف ى بي ت النجي ب أو الب دل ،إذا ك ان مح ﻼ
جامعًا لﻺخوان ،أو قسمه بين إخوانه إن كان
ً
مﻼحظ ا ف ى ذل ك
مم ا يس تعمل ف ى الح ال،
مراقبة ﷲ تع الى ف ى الغي ب والش هود ،وحب ا
ف ى إدخ ال الس رور عل ى إخوان ه ،ولتطم ئن
قل وب اﻹخ وان الع اكفين عل ى طاع ة ﷲ،
ال ذين ترك وا اﻷس باب ت ً
وكﻼ عل ى مس بب
اﻷسباب.
وللنقي ب روات ب م ن الص لوات الليلي ة
والنهارية ،واﻷذكار اللسانية والقلبية ،وقراءة
الق رآن ،أكث ر م ن روات ب اﻹخ وان ،يوظفه ا
عليه الشيخ ،أو يﻼزمها هو وج ًدا.

ﺴا :الوتد
ﺧام ً
ه و اﻷخ ال ذي بل غ م ن درج ة الته ذيب
والح ب إل ى أن رأى نفس ه أق ل م ن جمي ع
إخوانه ،فصغرت نفسه فى عينه؛ حتى صار
يتولى اﻷعمال المحتقرة كخدمة النعال ،ونقل
الماء لﻺخوان ،وحمل الطعام له م ،وخ دمتهم
ف ى اﻷك ل والش رب ،والوض وء ،والك نس
وال رش ،وإرس اله ب ين اﻹخ وان لقض اء
المص الح ،وﻹعﻼنه م بم ا يل زم .وﻻ يك ون
وت ًدا حقيقيا إﻻ إذا استوى ف ى عين ه الش ريف
والغن ى م ن اﻹخ وان ،والفقي ر ال دنىء
والجاهل منهم ،وقضاء مصلحة الجميع ،فإنه
ق د يتكم ل ف ى مقام ه ه ذا وه و وت د إل ى أن
يجمل بحلل اﻷب دال؛ ﻷن ه يس تمد م ن ك ل أخ
م ن اﻹخ وان بم دد خ اص ،فيك ون ُم َم دا م ن
الجميع.
واﻷقطاب أصلهم أوتاد ،والوتد ﻻ يش عر
بوجوده لصغره فى عينه ،وﻻ تسمع منه ف ى
ليله ونهاره بعد قض اء رواتب ه إﻻ لبي ك لبي ك
لم ن طلب ه ،وق د يبل غ درج ة يك ون ل ه فيه ا
الج اه العظ يم عن د ﷲ ،وعن دها يس أله الن اس
أن يدعو لهم؛ فيجيب ﷲ دعاءه.

     
      
    
   
.

تق دم ف ى ه ذا الدس تور
آداب الس الكين والواص لين
والمتمكنين ،ودواء وشفاء ما
يلم بأنفسهم م ن الطب ع أو ال نفس أو الح ظ أو
الهوى ،أو وساوس الوس واس الخن اس ال ذى
الجنﱠة والناس،
يوسوس فى صدور الناس من ِ
وهنا أخاطب اﻹخوان جميعًا:

اﻷدب اﻷول:
تعلمون إخوانى  -أيدنا ﷲ وإي اكم ب روح
من ه  -أن العص مة لرس ول ﷲ  ،وأن
المؤمن بأخيه المؤمن أ َ ْولَى ،وإنن ا عل ى يق ين
م ن أن ك ل واح د من ا إذا م رض من ه عض و
ت داعى ل ه س ائر اﻷعض اء بالس هر والحم ى،
فينته ك الجس د متأل ًم ا لم رض العض و؛ حت ى
تع ود ل ه الص حة ،وم رض اﻷب دان ن اتج م ن
عدم رعاية الص حة ،وك ذلك م رض النف وس
والعقول ناتج من مخالفة الشريعة ،وﻻ يكون
ذلك إﻻ من وسوسة شيطان الج ن أو اﻹن س.
ف اﻹخوان إذا رأوا أ ًخ ا خ الف أدبً ا م ن آداب
الطري ق ب أن تس اهل ف ى الروات ب ،أو أنك ر
عل ى أخ ،أو بخ ل بعافيت ه أو مال ه ف ى عم ل
القربات ،نعتقد أن ذل ك م ن الش يطان فنجته د
جمي ًع ا أن نقت ل ه ذا الش يطان بالحكم ة
والموعظة الحسنة ،قال تعالىَ  :و َﻻ ت َ ْس ت َ ِوى
سنُ فَ إ ِذَا
سنَةُ َو َﻻ ال ﱠ
ِى أ َ َح َ
ْال َح َ
سيِّئَةُ ا ْدفَ ْع بِالﱠتِى ه َ
ى َحمِ ي ٌم
الﱠ ِذى بَ ْينَ كَ َوبَ ْينَ هُ َ
ع َد َاوة ٌ َكأ َنﱠ هُ َو ِل ﱞ
)فصلت.(٣٤ :

اﻷدب الثانى:
يل زم عن د قت ل ش يطان اﻷخ أن نت رك
الكﻼم لنائب الطريق ،أو لمن يقوم مقامه من
الخلف اء والنقب اء عن د غياب ه ،إﻻ أن ي أذن
لواح د م ن اﻹخ وان لثقت ه بحس ن أس لوبه،
ولكن الواجب على اﻹخوان أن يتجملوا أم ام
اﻷخ المريض بما يشرح صدره.



اﻷدب الثالث:
إذا شفا ﷲ اﻷخ مم ا أل ﱠم ب ه م ن وسوس ة
ش يطان الج ن أو اﻹن س ،وج ب عل ى النائ ب
أو م ن يق وم مقام ه أن يكلف ه بص يام أي ام ﻻ
تتج اوز ثﻼث ة أي ام ،أو بخدم ة الزاوي ة أيا ًم ا
ك ذلك ،أو يلقّن ه التوب ة بص يغتها المعلوم ة،
واﻷ َ ْو َل ى أن يك ون به ذا اللف ظ) :اللﱠ ُه ﱠم أ َ ْن تَ
َر ِبّى َﻻ ِإلَهَ ِإ ﱠﻻ أ َ ْنتَ َ ،خلَ ْقت َ ِن ى َوأَنَ ا َع ْب دُكَ َوأَنَ ا
ع ْهدِكَ َو َو ْع ِدكَ َم ا ا ْس ت َ َ
ع وذُ بِ كَ
ط ْعتُ  ،أ َ ُ
علَى َ
َ
َ
َ
ْ
ى
مِ ن َ
ص نَ ْعتُ  ،أبُ و ُء ل كَ بِنَ ْع َمتِ كَ َ
ش ِ ّر َم ا َ
عل ﱠ
ﱡ
وب
َوأ َبُو ُء بِ َذ ْنبِى َفا ْغف ِْر ِل ى َفإ ِ ﱠن هُ َﻻ يَ ْغ ِف ُر ال ذنُ َ
إِﻻﱠ أ َ ْنتَ ().(٢

اﻷدب الرابع:
إذا قوى شيطان اﻷخ عليه فل م ت ؤثر في ه
تل ك اﻵداب ،فالواج ب هج ره ف ى الزاوي ة،
ض
وغض النظر عنه أيا ًما من غي ر أن يُعَ ِ ّر َ
ب ه أح د م ن اﻹخ وان ،وﻻ ي تكلم مع ه إﻻ
ً
إهماﻻ له بني ة قت ل ش يطانه،
لضرورة فادحة
وإعادة الصحة الروحانية إليه.

اﻷدب الخامس:
إذا ل م ت َعُ ْد ل ه الص حة الروحاني ة كم ا
كانت ،فالواجب على نائب الطري ق أن يخل و
ب ه ويعظ ه موعظ ة حاس مة م ن ن وع ه ذا
اﻷس لوب؛ ﻷن الس الكين إنم ا اجتمع وا ف ى
الزاوي ة ليمثل وا م ا ك ان علي ه الص حابة
والت ابعون ،عم ًﻼ بقول ه  ف ى الح ديث
القدس ى ع ن ﷲ تع الى ،يق ول س بحانه:
ى،
ىَ ،و ْال ُمت َ زَ ا ِو ُرونَ ِف ﱠ
) ْال ُمت َ َح ابﱡونَ ِف ﱠ
علَ ى
َو ْال ُمت َ َجا ِل ُ
ىَ ،
ىَ ،وال ُمتَبَ ا ِذلُونَ فِ ﱠ
س ونَ فِ ﱠ
ع ْر ِش
ﱠام َ
َمنَ ابِ َر مِ ْن نُ ٍ
ور يَ ْو َم اْ ِل ِقيَا َم ِة قُ د َ
الرحْ َم ِن ،يَ ْغبِ ُ
ط ُه ُم ْال َم َﻼئِ َكةُ َواﻷ َ ْن ِبيَا ُء َوال ﱡ
ش َه َدا ُء
ﱠ

٩


         
      

 
٣
ِلقُ ْربِ ِه ْم مِ نَ ِ
ﷲ() ( الحديث.
وإنى أحب أن نستعيذ ب ا م ن ف تح ب اب
الخ ﻼف ب ين المتح ابين ف ى ﷲ ،وم ا أش به
ذل ك ،ف إن أكرم ه ﷲ َوقَبِ َل كلﱠف ه بم ا يق يم
الحجة على ص فائه وقبول ه ،وإن أب ى تلط ف
معه وطلب منه أن يمتن ع ع ن الزاوي ة س بعة
أيام ،فإن أراد ﷲ ب ه الخي ر أرجع ه محفو ً
ظا
من الش يطان ،أو حف ظ ﷲ اﻹخ وان من ه ،إﻻ
أن ى أح ب م ن اﻹخ وان أن يب دءوه بالس ﻼم،
وإذا تكلم معه م أن يتلطف وا ف ى اﻹجاب ة نج اة
ﻷخيهم.


فجر يوم الثﻼثاء   ٧سنة ١٣٥٢ﻫ ﲟصر
شـــ ْرعِ اﻷَمِ ْ
سا فِيكَ بِال ﱠ
ين
َجا ِه ْد نُفُو ً
َواحْ ذَ ْر قُ َوى ال ﱠش ْي َ
ب َكمِ ْ
ين
ان فِى ْالقَ ْل ِ
ط ِ
ِغ ﱞل َو َك ْي ٌد ْ
ســــــو ٍد َماك ٍِر
مِن َح ُ
ُ
ظ ْل ُم ْال ِع َبا ِد ِبنِيﱠ ٍة فِى كُ ِّل حِ ـــــ ْ
ين
َهذَا اللﱠ ِعينُ بِ ِه ْال َهــــــ َﻼكُ فَخ َِلّ ِه
الر ْكـ ِن ْال َمك ْ
ِين
آن فِى ﱡ
أَس ِْر ْع ِإلَى ْالقُ ْر ِ
ش ْه َوة ُ َم ْ
ب
س َ
طعَ ٍم أ َ ْو َم ْشـــ َر ٍ
َوالنﱠ ْف ُ
أ َ ْو َم ْل َب ٍس فَاحْ ذَ ْر ِب َها الدﱠا َء ال ﱠدفِـــ ْ
ين
عـــتْ
اﻹبَا َحةُ إِ ْن َد َ
ورة َ فَ ِ
إِ ﱠﻻ الض ُﱠر َ
ورة ُ فَ ْ
اطلُ َب ْن َها مِ ْن ُم ِعــ ْ
ين
فِي َها الض ُﱠر َ
سا فَاحْ ـــذَ َر ْن
سا ً
َوالنﱠ ْف ُ
س إِ ْن ت َ ْدعُو مِ َ
ِإ ﱠﻻ ال َح َﻼ َل فَإِنﱠهُ ْال َما ُء ال َم ِعـــــ ْ
ين
ض ِعفَ ْن َها َواحْ ـــذَ َر ْن ْ
غيِّ َها
مِن َ
ُج ْع أ َ ْ
ض ْالعُيُونَ َو َحاذ َِر ْن فَتْكَ ال َكمِ ــ ْ
ُ
ين
غ ﱠ
ســـ ِة فَاحْ ذَ َر ْن
س َدا ِعيَة ُ ِ ّ
َوالنﱠ ْف ُ
الريَا َ
ع ْونَ َها ت َ ْن ُجو مِنَ ال ﱠداءِ ال ﱠدفِـــ ْ
ين
ف ِْر َ
صونَ ال ﱠ
ش ْرعِ قَ ْلبًا قَا َلـــبًا
َوا ْد ُخ ْل ُح ُ

١٠

ش ُهو ِد ال ُمت ﱠ ِقــــ ْ
سعِي ًدا فِى ُ
ين
تَحْ يَا َ
وس قَ ِويﱠةٌ فِى فِ ْعــــــ ِل َها
ت ِْلكَ النﱡفُ ُ
ســ ِج ْ
ين
قَ ْد تَحْ جُبُ اﻷ َ ْف َرا َد َك ْم أ َ ْر َدتْ َ
ال ﱠ
سالِكٍ يَ ْهــــدِى ِإلَى
ش ْر ُ
ع ِع ْ
ص َمة ُ َ
ان َربّ ِ ْالعَالَمِ ـــ ْ
ين
َد ِار ال ﱠ
صفَا ِرض َْو ِ
ب َو َحافِــ َ
ب َجا ِه ْد كَال ﱠ
فِى ال ﱠ
ظ ْن
شبَا ِ
ش ْي ِ
ش ْي َ
ســـــا ِلك ْ
ط ٌ
ِين
س َ
ان يُبِي ُد ال ﱠ
فَالنﱠ ْف ُ
َصـــــ ًما بِ ِه
َو ْال َجأ ْ ِإلَى َم ْو َﻻكَ ُم ْعت ِ
ســـــل ْ
ِين
ُم ْستَ ْش ِفعًا بِاﻷ َ ْن ِبيَا َوا ْل ُم ْر َ
ع ْن َك ْبـــــحِ َها
ى ِإ ﱠنى َع ِ
اج ٌز َ
َم ْو َﻻ َ
ش ْرعِ اﻷَمِ ْ
صا ًما مِ ْنكَ فِى ال ﱠ
ين
هَبْ لِى ا ْعتِ َ
ع ُم َح ﱠم ٍد َواجْ ــــذِبْ ِإ َلى
هَبْ ِلى اتﱠبَا َ
ش ُهو ِد ْالعَ ْب َد بِ ْالعَ ْز ِم ْال َمـــك ْ
ض ال ﱡ
ِين
َر ْو ِ
ضا
َاب ا ْل َع ْب ِد َو ْامنَحْ ـــنِى ِ ّ
الر َ
َوا ْقبَ ْل َمت َ
ق ْال ُمــــبِ ْ
ين
َوالفَ ْ
ض َل َوالغُ ْف َرانَ بِ ْال َح ّ ِ
ى فِى َش ْي ُخو َختِى هَبْ لِى ْال َعــ َ
طا
َم ْو َﻻ َ
سانًا َو َحا َل ْال ُمحْ ِســـــن ْ
ِين
ُحبا َوإِ ْح َ
وس مِ ْن َهــ ًوى
ْص ْم ُ
عبَ ْيدَكَ مِ ْن نُفُ ٍ
َواع ِ
مِ ْن ش ِ َّر أ َ ْش َر ِار مِ نَ ْالخِ بّ ِ اللﱠ ِعــــ ْ
ين
هَبْ لِى َو ِلﻸ َ ْو َﻻ ِد َوا ِس َع نِ ْع َمــــ ٍة
َخي ًْرا ِشفَا أَس َْر ِار أَ ْن َوا ِر ْاليَ ِقــــ ْ
ين
َحتﱠى أ َ ُكونَ ُم َج ﱠم ًﻼ بِال ﱠ
شــــ ْرعِ فِى
ِى َو َرحْ َم ِة البَ ِ ّر ال ُم ِعـــ ْ
ين
حِ ْفظِ ْال َول ِ ّ
ور الﱠذِى
َع ِ ّم ْر ِإلَ ِهى ْال َق ْل َ
ب بِال ﱡنــــ ِ
اض ْال ُم ْسـلِمِ ْ
ين
وس إِلَى ِريَ ِ
يَ ْهدِى النﱡفُ َ
ص َ
الو ُجو ِد َو ِســـي َلتِى
بِ ْال ُم ْ
طفَى س ِ ِّر ُ
َوبِآ ِل ِه اﻷ َ ْف َرا ِد َخـــــي ِْر ْال ُمو ِقن ْ
ِين
صد ِْرى َفا ْشـ َر َح ْن
يَ ّ
س ِْر ِإ َل ِهى اﻷ َ ْم َر َ
ور ْال ُمـبِ ْ
ين
َو ّ ِ
ف ال ﱡديُونَ َوهَبْ لَنَا النﱡ َ
عبَ ْيدَكَ َواﻷَحِ بﱠةَ أَ ْغـــــ ِننَا
فَ ِ ّرحْ ُ
ض ِل َو ْال ُح ْسنَى فَقَ ْد َ
طا َل ْال َحـن ْ
ِين
بِ ْالفَ ْ



س ِري ُع ْال ُمحْ ِسنُ ْال ُم ْعـطِ ى الﱠذِى
أ َ ْنتَ ال ﱠ
مِن َماءٍ َمهــ ِ ْ
ق ْ
ين
أ َ ْب َدعْتَ ُك ﱠل ْالخ َْل ِ
ص ْغــــت َ َها
سب ٍْع ُمحْ ِر ٍم قَ ْد ُ
ُخ ْذهَا بِ َ
َجْر ت َ ْهدِينَا ل َِربّ ِ ْالعَالَمـــ ِ ْ
ين
فِى ْالف ِ


ار
أ َتُوبُ ﻷَنِّى مِ ْن َهـــ َواءٍ َومِ ْن نﱠ ِ
ار
مِ نَ ْال َماءِ َب ْد ًءا طِ ينـــــ َ ِة ْالفَ ﱠخ ِ
َضى ال ُ
ظ ْل َم َو ْال َجفَا
َاص ُر ت َ ْقت ِ
َوت ِْلكَ ْالعَن ِ
ﱠار
َو ُ
سو ُء ال َم ِ
قاص ِد شِي َمة ُ ْالغَــــد ِ
أتُوبُ ﻷ َ ﱠن ﱠ
س َو ْال َهــ َوى
الط ْب َع َوالنﱠ ْف َ
ار
َار ُق أ َ ْه َل ال ﱠ
ص ْف َو ِة اﻷ َ ْخـــــ َي ِ
تُف ِ
ي َُو ِفّقُنِى َربِّى أَتُوبُ ُم َجا ِهـــــ ًدا
ار
ارتِى ِبالسﱡوءِ ت َ ْنأَى ِإلَى ْال َعـــ ِ
َوأ َ ﱠم َ
َوهَا أَنَا خ ﱠ
َطا ٌء أ َ ِعنِّى بَ َرحـــــ َم ٍة
صفَا اﻷ َ ْســـ َر ِار
أ َ َيا َربّ ِ َوا ْمنَحْ نِى َ
عامِ ـــــ ًﻼ
أَق ِْمنِى َمحْ بُوبًا ِلذَاتِكَ َ
ضاهُ ا ْغ ِفــ َر ْن أ َ ْوزَ ِارى
ِب َما أ َ ْنتَ ت َْر َ
ور فَا ْه ِدنِى
َوبِا ﱡ
وح أَيِّ ْدنِى َوبِالنﱡـــ ِ
لر ِ
اج ْهنِى ِب ِر ْف َع ِة مِ ْقـــ َد ِارى
ِإلَيْكَ َو َو ِ
ع ْن َد ْفـ ِع كُ ِّل َما
ير َ
ع َج ْزتُ َ
َ
ع ِن الت ﱠ ْد ِب ِ
َيلُ ﱡم مِ نَ ال ﱠش ْي َ
ان َواﻷ َ ْشـــــ َر ِار
ط ِ
اج ًزا بِ ِعــــــنَايَ ٍة
ع ِ
فَ َدبِّ ْر إِلَ ِهى َ
ض َل ِبالمِ ـــد َْر ِار
ضا َوالفَ ْ
أَن ِْلنِى ِ ّ
الر َ
َوط ﱠه ْر َجمِ ي َع َج َو ِارحِ ى أ ْقبِلَــ ْن بِ َها
ار
َعلَيْكَ ِبحِ ْ
ص ِن اﻷ َ ْم ِن فِى ِإيـــث َ ِ
عا
ار ً
ﻷ ُ ْمنَ َح َخي َْر ْال َحض َْرتَي ِْن ُم َ
ســ ِ
ار
ان ِم ْن َ
ســـت ﱠ ِ
ِإلَى ْال َع ْف ِو َو ْالغُ ْف َر ِ
عجْ ِزى َوفَاقَــتِى
أَيَا َربّ ِ إِنِّى بَ ْع َد َ
ِإلَيْكَ ْالتِ َجائِى فِى ُ
ارى
غد ّ ُِوى َو ِإ ْسـ َح ِ
ِع ْالعَـــ َ
طا
ِير أُس َْرتِى َو ّ
ِير َكث ٌ
فَق ٌ
س ِ
ار
ت ََوس ْﱠلتُ ِب ْال ُم ْخت َِار َواﻷ َ ْنــــ َ
ص ِ
ب َوالتﱠابِ ِعـينَ َم ْن
َوبِاْﻵ ِل َواﻷ َ ْ
ص َحا ِ
ض ُحوا ْالمِ ْن َها َج ِلﻸ َ ْبــــ َر ِار
لَقَ ْد َو ﱠ
َو َم ْن ت َا َبعُو ُه ْم مِ ْن ك َِر ٍام أَئِــــ ﱠم ٍة
ار
ساعٍ ِإلَى َر ِبّ ِه َ
َو ُك ِّل فَتًى َ
ســــ ِ

علَى ِإحْ يَاءِ ش َْرعِ ُم َحـــ ﱠم ٍد
أ َ ِعنِّى َ
ار
بِإِحْ يَاءِ ُ
سنﱠتِ ِه َونَ ْش ِر َمنَــــــ ِ
َو َج ِ ّم ْل ِإلَ ِهى َ
ظاه ِِرى بِا ِت ّبَا ِعــــ ِه
ارى
ور ْالبَـــــ ِ
َوقَ ْلبِى َفعَ ِ ّم ْرهُ بِنُ ِ
أَيَا َربّ ِ َواجْ ِذ ْبنِى ِإلَيْكَ ُم َج ﱠمـــ ًﻼ
ب فِـــ َر ِارى
ق إِلَى ﷲِ ْالقَ ِري ِ
بِ ِ
ص ْد ٍ
عامِ ـــ ًﻼ
أَيَا َربّ ِ َواجْ َع ْلنِى بِع ِْلمِ ى َ
ار
َو َ
علّ ِْمنِى الت ﱠ ْوحِ ي َد َك ْشفا ً بِإ ِ ْسفَــــ ِ
س ِ ّخ ْر ِلى كُ ﱠل ا ْل َع َوال ِِم مِ ـــــــنﱠةً
َو َ
اج ِز ا ْل ُمحْ ــــــــت َِار
ت َ ُم ﱠن بِ َها ل ِْلعَ ِ
أَيَا َربّ ِ آنِ ْسنِى بِ َوجْ ِهكَ ُم ْشـــــ ِرقًا
ل ُِروحِ ى فِى لَ ْيلِى َو ُ
ارى
طو ِل نَ َهــــ ِ
ضلِكَ َوا ْنفَ َعــــ ْن
أَيَا َربّ ِ َوا ْنفَ ْعنِى بِفَ ْ
ِبعَ ْبدِكَ ع ِْل ًما أ ُ ﱠمةَ ا ْل ُم ْخــــــــت َِار
ضا
اﻹس َْﻼ ِم فِى ا ْلفَ ْ
ض ِل َوا ِ ّ
لر َ
أَمِ تْنِى َ
علَى ِ
ق فَاجْ عَلَ ْنه ُ قَـــــ َر ِارى
َو َم ْقعَ َد ِ
ص ْد ٍ
ص َ
طـــفَى الﱠذِى
َوسِيلَتِى ْالقُ ْرآنُ َو ْال ُم ْ
ﱠار
ور ُ
ع ْقبَى الد ِ
أَت َى ل ِْل ُه َدى َوالنﱡـــــ ِ

خلوة ليلة اﻷربعاء   ٦سنة ١٣٥٢ﻫ
بالذﻫبية
ب
ال ﱠسي ُْر َسي ُْر ال ﱠ
ســـــــالِكِ اﻷ َ ﱠوا ِ
ب
َف ْوقَ ال ِ ّ
صــــــ ﱠح ِة اﻵ َدا ِ
ص َرا ِط بِ ِ
ص ِن ال ﱠ
ش ْرعِ َي ْسلُكُ نَاظِ ًرا
ض حِ ْ
ِفى ﱠ
الر ْو ِ
ق َﻻ ِل َ
ب
ظ َوا ِه ِر اﻷ َ ْســـــــبَا ِ
ِل ْل َح ّ ِ
َحتﱠى يُشَا ِه َد َم ْش َه َد الت ﱠ ْوحِ ـــــي ِد فِى

ب
ِين بِ ُ
صحْ بَ ِة اﻷ َحْ ــــــبَا ِ
َعي ِْن ْاليَق ِ
َب ْد ُء ﱠ
ب ِفى
عا َيةٌ ِل ْلغَـــــ ْي ِ
ق ِر َ
الط ِري ِ
ب
ُور ِغيَا ِ
َح ٍّل َوتَ ْر َحا ٍل ُحــــــض ِ
آن ْال ُه َدى
يُ ْسقَى ُم َدا َمةَ َ
غـــــ ْي ِ
ب قُ ْر ِ
يُ ْع َ
ب
طى ْال َو َﻻيَةَ بَ ْع َد َر ْشــــفِ َ
ش َرا ِ
َي ْفنَى فَ َي ْش َه ُد آ َيهُ ِفى َخ ْلـــــــ ِق ِه

        
          


.
ب
َفيَ َرى َج َما َل ْال َوجْ ِه فِى ْالمِ حْ ــــ َرا ِ
ْب ْالعَلِى
مِ ْن بَ ْع ِد ذَاكَ يُ َراقِبُ ْالغَــــي َ
ب
ضاءِ َواﻷ َ ْلبَا ِ
بِالنﱠ ْف ِس َواﻷ َ ْعــــــ َ
َوتَ َج ﱡر ٍد مِ ْن فِ ْ
ـــــــرةٍ مِ ْن ِفتْنَ ٍة
ط
َ
ب
ِم ْن َ
س ْه ٍو َوظِ ــــــ ِّل حِ َجا ِ
غ ْف َوةٍ َ
إِ ﱠن ﱠ
ش ْهـــــ َوة ٌ
ى َ
الط ِريقَ َم َراحِ ٌل ِه َ
َح ﱞ
ب
ظ َوآ َما ٌل بِنَ
ــــــــص ِكت َا ِ
ِّ
الر َواحِ ِل ِهــــــ ﱠمةٌ ع ِْل ٌم بِ ِه
فَ ْوقَ ﱠ
ش ْي َ
يَ ْن ُجو مِ نَ ال ﱠ
ب
ان مِ ْن ُمــــ ْرت َا ِ
ط ِ
ع ِزيـــــ َم ٍة
ق َ
صب ٌْر َوإِ ْقبَا ٌل بِ ِ
َ
ص ْد ِ
ســـــ ْ
ب
ح ت ُ َرا ِ
ِإحْ يَا ُء َل ْي ٍل فَ ْوقَ َ
ط ِ
صا
ت َ ْف ِري ُد َربِّكَ بِ ْال ِعبَا َدةِ ُم ْخ ِلـــــ ً
تَ ْر ُجوهُ ُ
ب
غ ْف َرانًا َو َخ ْيــــــ َر َمآ ِ
ص ْمتُ مِ ْع َرا ٌج َو ُجوعُكَ ُ
طــ ْه َرة ٌ
َوال ﱠ
ب
َوال ﱠ
ف َحض َْرةِ الت ﱠــ ﱠوا ِ
ص ْمتُ َر ْف َر ُ
ور ْال َو َﻻيَ ِة ُحجـــــ ﱠةٌ
َوال ِذّ ْك ُر َم ْن ُ
ش ُ
ب
ف حِ ْ
صنُ اﻷ َ ْم ِن َخ ْي ُر َجــ َوا ِ
َو ْالخ َْو ُ
اصــــ ٍل
أَ ﱠما ﱠ
الر َجا فَ ُه َو المِ زَ ا ُج ل َِو ِ
ب
فَا ْم ِزجْ ُه َما ت َْرقَى ِإلَى اﻷ َ ْ
صـــ َحا ِ
َهذَا ﱠ
الط ِر ُ
صــــو ُل ل َِر ِبّنَا
يق بِ ِه ْال ُو ُ
ب َ
ب
ط ِّه ْرهُ مِ نَ اﻷ َ ْســـــبَا ِ
َو ْالقَ ْل َ
ا ْش َه ْد يَ َد ْال ُم ْعطِ ى تَفُ ْ
ــــز بِا ِﻻجْ ِتبَا
ت ُ ْع َ
ب
ام ْالحُبّ ِ فِى ال ِت ّـــ ْر َحا ِ
طى َمقَ َ
ع ِّم ْر بِ ِذ ْك ِر ﷲِ قَ ْلبَكَ تَ ْش َهـــــ َد ْن
َ
ب
ضــــيَا ْال َو ﱠها ِ
ِى تَ َرى ِ
نُ َ
ور ْال َول ِّ
صونَ ال ﱠ
صــ ًما بِ َها
ا ْد ُخ ْل ُح ُ
ش ْرعِ ُم ْعتَ ِ
ضا َءكَ احْ فَـــــ ْ
ب
ظ َها َم َع اﻵ َدا ِ
أَ ْع َ
ص َ
يب ُم َحــــ ﱠم ًدا
ﻻَ ت َ ْ
طفِى إِ ﱠﻻ ْال َحبِ َ
تَابِ ْعه ُ ت ُ ْع َ
ب
طى ثَ ﱠم َخــــــي َْر َمت َا ِ
بِاﻻِ ِتّبَاعِ يُحِ ـــــــبﱡكَ ﷲُ العَ ِلى



َوت َفُ ُ
ب
َص ِكتَا ِ
وز بِال ُح ْســـــنَى بِن ِّ
دين

) (١راج ع كت اب )م ذكرة المرش
والمسترشدين( لﻺمام أبى العزائم .
٢
) ( جاء فى كنز العمال  ٤٧٧/١حديث ،٢٠٨٢
 ٤٧٨/١حديث  ٤٨٣/١ ،٢٠٨٧حديث ،٢١١٠
 ١٤٠/٢حديث  ١٦٦/٢ ،٣٥٠١حديث ،٣٥٩٦
 ١٦٧/٢حديث  ،٣٥٩٨وفى المسند الجامع
للنورى  ٤٧٣/٦حديث  ٣/١٧ ،١٨٩٤حديث
 ٥/١٧ ،٥١٧٨حديث  ،٥١٧٩كما جاء فى
إحياء علوم الدين للغزالى ،١٢١/٢ ،١١٩/٢
وفى تخريج أحاديث اﻹحياء  ٥٠/٣حديث
 ،١٠٥٠وفى أسنى المطالب للحوت ١٦١/١
حديث  ،٧٦٣وأيضًا فى كشف الخفا للعجلونى
 ٤٦٣/١حديث  ،١٥١٦وفى اﻷدب المفرد
بالتعليقات للبخارى  ١٤٧/١حديث ،٦١٧
 ١٤٨/١حديث  ،٦٢٠وفى سنن الترمذى
 ٤٦٧/٥حديث  ،٣٣٩٣والسنن الكبرى ٨/٦
حديث  ١٢١/٦ ،٩٨٤٧حديث ،١٠٣٠٠
 ١٤٩/٦حديث  ١٥٠/٦ ،١٠٤١٥حديث
 ٤٦٥/٤ ،١٠٤١٧ ،١٠٤١٦حديث ،٧٩٦٣
 ٩/٦حديث  ،٩٨٤٨وسنن النسائى )المجتبى(
 ٢٧٩/٨حديث  ،٥٥٢٢وفى صحيح البخارى
 ٢٣٣٠/٥حديث  ٢٣٢٣/٥ ،٥٩٦٤حديث
 ،٥٩٤٧وسنن ابن ماجة  ١٢٧٤/٢حديث
 ،٣٨٧٢والمعجم اﻷوسط  ٣٠٢/١حديث
 ،١٠١٤والمستدرك على الصحيحين ٤٩٧/٢
حديث  ،٣٧٠٧وفى مسند أحمد  ١٢٢/٤حديث
 ١٢٤/٤ ،١٧١٥٢حديث ٣٥٦/٥ ،١٧١٧١
حديث  ،٢٣٠٦٣وصحيح ابن حبان ٢١٣/٣
حديث  ،٩٣٣ومصنف ابن أبى شيبة ٥٦/٦
حديث  ،٢٩٤٤٠وسنن أبى داود  ٣١٧/٤حديث
.٥٠٧٠
) (٤رواه ابن حبان فى صحيحه ،أخرجه الحافظ
الدمياطى فى المتجر الرابح حديث  ١٦٨٣ص
 ،٧٩٦وقال :أخرجه الترمذى فى صحيحه
 ،٥٩٧/٤كتاب الزهد ،باب ما جاء فى الحب فى
ﷲ ،وقال :هذا حديث حسن صحيح ،وأخرجه
ابن حبان فى صحيحه )اﻹحسان( .٣٩٢/١

١١

لمــا كــان اﻹنســان جــوهرة عقــد
المخلوقـــات وعجيبـــة العجائـــب،
وقــد جمــع ﷲ فيــه كــل حقــائﻖ
الوجــود ممــا خلقــه فــي اﻷرض
والســماء ومــا فيهمــا ،خلقــه ﷲ
ليعمر به ملكه وملكوتـه ،وجعلـه
خليفة عنه في أرضـه ،والخليفـة
فــي اﻷرض هــو ســيد َمــن فــي
اﻷرض و َمن في السـماء ،وجعـل
لـــه ملـــك اﻷرض مقـــرا لﻺقامـــة
ومستقرا له بعد موته ،ثم ينشئه
النشــأة الثانيــة ،فيمنحــه الملــك
الكبير.
لذلك ابتﻼه ﷲ تعـالى بـأن سـخر
لــه مــا فــي الســموات ومــا فــي
وصـــرفه
جميعـــا منـــه،
اﻷرض
ً
ﱠ
تصريف الربوبية في ال ُم ْلك ،فكل
مــا فــي ال ُم ْلـك وال َملَ ُكـوت مسـ ﱠخر
له بإذنه تعالى.
فإن ذَكَر ﷲَ وأطاعه من غير أن
وشـ ـكَره فلـــم يكفـــره،
يعصـــيهَ ،
ووحﱠده فلم يجحده؛ تفضـل عليـه
﴿و ِإذَا
بالملك الكبيـر ،قـال تعـالىَ :
ِيمـ ـا و ُملَ ًكـ ـا
َرأ َ ْيـ ـتَ َثـ ـ ﱠم َرأَ ْيــتَ نَع ً
ـرا﴾ )اﻹنســـان ،(٢٠ :وهـــذا
َكبِيــ ً
الملك الكبيـر هـو لﻺنسـان الـذي
اتبع رسول ﷲ  حﻖ اﻻتباع.
وللعقول أن تحتار في اﻹنسـان!،
فبينـــا تـــراه وروحـــه الطـــاهرة
ســائحة فــي ملكــوت ﷲ اﻷعلــى،
مشــــرفة علــــى قــــدس العــــزة
والجبــروت؛ وإذا بــك تــراه فــي
أسفل سافلين ،أضـل مـن اﻷنعـام
وشـــرا مـــن الشـــياطين ،وفـــوق
اﻷرواح العالية ،بل فوق عـالين،
قال تعالىَ :
﴿وأَنـت ُ ُم ْاﻷَع َْلـ ْونَ َو ﱠ ُ
َمعَ ُك ْم﴾ )محمد.(٣٥ :
لــذلك أحببــت أن أشــرح عجائــب
قـــدرة ﷲ فـــى اﻹنســـان ،ومـــا
ســـخره ﷲ لـــه مـــن الكائنـــات،
وســـــبيل نجاتـــــه وســـــعادته،
ومهــاوى هﻼكــه وضــﻼله ،ومــا
فصله اﻹمام المج ّدِد السيد محمـد
ماضــي أبــو العــزائم عــن حقيقــة
اﻹنســـان ،والحكمـــة مـــن إيجـــاد
الخلﻖ ،وبدء الحقيقة اﻹنسـانية،
وإرسال الرسـل ،وتـأثير اﻹسـﻼم
علــى اﻹنســان ،ونجــاة اﻹنســان
بالمصطفى  ،وما ادعاه أهـل
الجهالــة فــي خلــﻖ اﻹنســان ورد
اﻹمام أبي العـزائم علـيهم؛ حتـى
يتبـــين للســـالك حقيقـــة خﻼفـــة
اﻹنسان عـن ربـه ،ليسـلك سـبيل
الســـــعادة والنجـــــاة ،ويتعلـــــﻖ
ﷲ
باﻹنســان الكامــل الــذي خلــﻖ ُ
ﻷجله ك ﱠل الموجودات .

*
*
*
عرضنا فيما مضى الحكمـة مـن
أطـوار
إيجاد الخلق ،وتحـدثنا عـن
ِ
اﻹنسان قبل وبعد إبرازه في الكون
ـرورا بيــوم الميثــاق
المحســوس؛ مـ ً
َ
َ
اﻷعظم؛ وعهد :ألسْتُ ِبـ َر ِّب ُك ْم
)اﻷعــــراف ،(١٧٢ :وأوضــــحنا
الطرائق التـي ﻻ بـد أن يتجاوزهـا
اﻹنسان ليصل إلى ربه سبحانه.
واستعرضنا عمارة اﻷرض قبل
خلـــق ســـيدنا آدم عليـــه الســـﻼم،
والحكمــة فــي إســكان آدم وحــواء
الجنة ،ونجاة آدم بالـمـصـطـﻔــــى
 ،وسر بعثة الرسل وإنزال الكتـب وأنهـا
لسعادة اﻹنسان وعمـارة اﻷرض ،وأن ﷲ تعـالى
صا َ
التقويم.
أحسن
علَى
غ الحقيقةَ اﻹنسانية َ
ِ
ِ
وهنا نبين أن اﻹنسان هو المقصود مـن العـالم
كله:
كرمه ﷲ
اﻹنسان هو المقصود من العالم كله ،ﱠ
تعالى وفضﱠله على كثير مِ ن خلقه ،قـال سـبحانه:
َ ولَقَ ْد ك ﱠَر ْمنَا َبنِي آ َد َم َو َح َم ْل َناهُ ْم فِي ْال َب ِ ّر َو ْال َب ْحـ ِر
َو َرزَ ْقنَاهُم ِ ّمنَ ﱠ
ِير ِ ّم ﱠم ْن
الط ِّي َبا ِ
ت َوفَض ْﱠلنَاهُ ْم َ
علَى َكث ٍ
ض ً
يﻼ) اﻹسراء.(٧٠ :
َخلَ ْقنَا تَ ْﻔ ِ
خلقه سبحانه بعد خلق جميع الكائنات ،قال جل
ض َجمِ يعًا
شأنه :ه َُو الﱠذِي َخلَقَ لَ ُكم ﱠما فِي اﻷ َ ْر ِ
ت َوه َُو
س َم َاوا ٍ
ث ُ ﱠم ا ْستَ َوى ِإلَى ال ﱠ
س ﱠواه ﱠُن َس ْب َع َ
س َماء فَ َ
ع ِل ـي ٌم) البقــرة ،(٢٩ :وفــي اﻵيــة
ِب ُكــ ِّل َ
شــ ْي ٍء َ
التاليــة أخبــر المﻼئكــة أنــه جاعــل فــي اﻷرض
خليﻔة ،فهو زبدة الموجودات وخﻼصـتها بحكمـة
عليّة تظهر لمن ذاق حﻼوة قولـه تعـالىِ  :إ ِّنـي
ومـن
َجا ِع ٌل فِي اﻷ َ ْر ِ
ض َخلِيﻔَةً) البقـرةَ ،(٣٠ :
ْ
ﱠ
ﱠ
ت
تناول من طهور شراب :إِ ﱠن ال ُمتقِينَ فِي َجنا ٍ
ق عِن َد َملِيكٍ ﱡم ْقتَد ٍِر) القمـر:
َو َن َه ٍر فِي َم ْق َع ِد ِ
ص ْد ٍ
..(٥٥ – ٥٤



فاﻹنســان المقصــود بالــذات ،خلقــه
ﷲ تعــــالى ليجمــــل بــــه ملكوتــــه
اﻷعلى ،خلقه على صورته ،ج ﱠملـه
بمعـــاني صـــﻔاته ،وأشـــهده بـــديع
جمالـــه؛ هـــو اﻹنســـان المتخيـــل
المتصــور المﻔكــر العاقــل ،وهــو
القابــل للكمــاﻻت النﻔســانية ،ومــا
عداه فحيوان على صورة اﻹنسـان
أو أضــل مــن ذلــك لجهلــه بمبدئــه
ومعــاده؛ وغــروره بعاجــل حظــه
وهـــواه ســـر قولـــه ســـبحانه :أَ ْم
سـ ـبُ أ َ ﱠن أ َ ْك َثـ ـ َرهُ ْم َي ْسـ ـ َمعُونَ أ َ ْو
تَحْ َ
َي ْع ِقلُونَ ِإ ْن هُ ْم ِإ ﱠﻻ ك َْاﻷ َ ْنـ َعــ ِام َبلْ هُ ْم
سـ ِب ً
يﻼ) الﻔرقـان ،(٤٤ :وقولـه تعـالى:
أَ َ
ض ﱡل َ
َ
لَ ُهـ ـ ْم قُ ُلـ ـوبٌ ﱠﻻ َي ْﻔقَ ُهـ ـونَ ِب َهـ ـا َولَ ُهـ ـ ْم أ ْعـ ـيُ ٌن ﱠﻻ
ْص ُرونَ ِب َها َولَ ُهـ ْم آذَانٌ ﱠﻻ َي ْسـ َمعُونَ ِب َهـا أ ُ ْو َلــئِكَ
ُيب ِ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
ضــ ﱡل أ ْو َلـــئِكَ ُه ـ ُم ال َغــافِلونَ 
كَاﻷ ْن َعــ ِام َبــلْ ُهــ ْم أ َ
)اﻷعراف.(١٧٩ :
وقد بيﱠن اﻹمام أبو العـزائم أن لﻺنسـان جهـات
شــتى ،فــإذا صــرف همتــه إلــى جهــة مــن تلــك
الجهات؛ التحق بها:
آنسـا بشــهود
جهـة يكــون فيهــا
ً
مقربـا مــن ﷲً ،
جمالـه ســبحانه وتعـالى ...وجهــه يكـون بهــا فــي
روضات الجنات ...وجهـه يكـون بهـا فـي أسـﻔل
سافلين مع مردة الجنة والشياطين ...فإذا صـرف
اﻹنسان همته إلى جهة من تلك الجهات المتقدمة؛
التحق بها ...فإن وقف همه على حظوظ البهيمية
رضي من أمر دنياه بالتغذي وتنقية الﻔضـﻼت...
وإن صــرفها إلــى الحيوانيــة كــان إمــا غضــوبًا
ً
أكــوﻻ كبقــر ،أو شــرهًا كخنزيــر ،أو
كســبع ،أو
متكبرا كنمـر،
جزعًا ككلب ،أو حقودًا كجمل ،أو
ً
جامعـــا لكـــل تلـــك
أو ذا روغـــان كثعلـــب ،أو
ً
الصﻔات؛ فيكون شيطا ًنا مريدًا وهـو فـي صـورة
إنسان.
فــﻼ تغتــر يــا أخــي بالصــورة ،فكــم مــن

متوجهـا إلــى العــالم
وإن صـرف همتــه إلــى الجهـة الملكيــة يكــن
ً
اﻷعلى وﻻ يرضى بالمنزل اﻷسـفل والمربـع اﻷدنـى ،فيكـون مـرادًا
ضـ ً
يﻼ) اﻹسـراء:
ِيـر ِ ّم ﱠمـ ْن َخلَ ْقنـَ ا تَ ْف ِ
بقوله َ  :وفَض ْﱠلنَاهُ ْم َ
ع َلـى َكث ٍ
سيرا علـى هـدي
 ،(٧٠وﷲ الموفق ،فسعادة اﻹنسان في تعلقه بربهً ،
رسل ﷲ عليهم الصﻼة والسﻼم.

ولما كان اﻹنسان خليفة ﷲ في أرضه خلقه ليعمر به هذا الكون،
وأرسل لذلك المقصد اﻷنبياء ليعلِّموا الخلق علوم الدين وفنون الـدنيا،
فجعل الرسل بمقاديرهم زما ًنا ومكا ًنا وعل ًما وصناعة ،وكلهـم علـيهم
الســﻼم يبتــدئون دعــوتهم بتوحيــد ﷲ ســبحانه؛ وبمــا يناســب المكــان
والزمان.

وجاءت جميع الرساﻻت لربط الناس بمعبودهم سـبحانه؛ ليعملـوا
في الدنيا على النحو الذي يعلم ﷲ فيه الخير لهم وللعا َلم.

وكان كل رسول يختص بأمة من اﻷمـم أو فئـة مـن النـاس ،كمـا

وﻻ يتم هذا النظام الكوني بنعمة اﻷرواح ونعمة اﻷشباح إﻻ على

اختص شيث عليـه السـﻼم بقومـه ،وكمـا اخـتص نـوح  بقومـه،

التقــدير الــذي أراده ﷲ تعــالى فــي اﻹنســان؛ قــال ســبحانهَ  :و ﱠ ُ
أ َ ْخ َر َج ُكم ِ ّمن بُ ُ
شـ ْيئًا) النحـل ،(٧٨ :فنفـى
ون أ ُ ﱠم َها ِت ُك ْم َﻻ تَ ْعلَ ُمـونَ َ
ط ِ

واختص الخليل عليه السﻼم بقومه في بﻼد فلسطين ،واختص موسى

عن اﻹنسان العلم بذاته ،وأثبت له اﻻحتياج إلى التعليم من غيره ،بـل
ونفى سبحانه عن كل كائن من عوالم اﻹنس والجـن والمﻼئكـة العلـم
معلّ ـم ،وفــي قولــه تعــالى :أَن ِبئ ُ ـونِي ِبأ َ ْس ـ َماء َه ـؤُﻻءِ إِن ُكن ـت ُ ْم
بغيــر ِ
ْ
ُ
ْ
سـ ْب َحانَكَ َﻻ عِلـ َم َل َنـا) ...البقـرة "٣٢ ،٣١ :برهـان
صا ِدقِينَ * قَالوا ُ
َ
على أن العال َِم بذاته هو ﷲ تعالى.
خيرا وسعادة وعمرا ًنا ومدنيّة وأم ًنا وعافيـة ورخـاء إﻻ
فﻼ ترى ً
ـاكرا لــه
واﻹنسـان ســببه إذا عمــل مســتمدا مــن ﷲ القــوة والعــون ،شـ ً

عليــه الســﻼم بقومــه مــن يهــود إســرائيل فــي بــﻼد مصــر وغيرهــا،
واختص عيسى عليه السﻼم بقومه في بﻼد فلسـطين ،وكانـت معـاداة
الملوك واﻷمراء للرسل ناشرة لدعوتهم.
كما ع ﱠلم ﷲُ تعالى اﻷنبيا َء الصناعات وعلموها ﻷممهم ،ﱠ
آدم
فعلـم َ
عليه السﻼم الزراعة ،وع ﱠلم أوﻻده في زمنه تربية الحيوانـات ،ﱠ
وعلـم
نو ًحا  النجارة ،وعلﱠم إدريس  الحياكـة ،ﱠ
وعلـم إبـراهيم 
الحكمة النظرية ،وعلﱠم موسى  الحكمة العملية ،ﱠ
وعلـم داود 
الحدادة ،وعلﱠم عيسى  الطب.



أنعمه ،ومتابعًا لرسله؛ ﻷن اﻹنسان خليفة ربه فى أرضه.
ـارا ووبــا ًء وزلـ ً
ـزاﻻ وصــواعق وإبــادة إﻻ
وﻻ تــرى
ً
خراب ـا ودمـ ً

لروحــاني والجســماني،
حتــى اســتعد اﻹنســان لتحصــيل الكمــال ا ﱡ
ً
رسوﻻ من ﷲ للناس كافة
فبعث ﷲ سيدنا محم ًدا  رحمة للعالمين

واﻹنسان سببها إذا نسي ربه واليوم اﻵخر ،وآثر نفسه على َمن يجب

منيـرا ،أنـزل ﷲ تعـالى
ونذيرا وداعيًا إلـى ﷲ بإذنـه وسـرا ًجا
بشيرا
ً
ً
ً

عليه أن يحب له ما يحب لنفسه؛ ﻷن الحق  الذي أقامه خليفة عنه

س
الـروح والـنفس والعقـل ِ
عليه كتابًا جمع له فيه مـا بـه كمـال ﱡ
والحـ ّ
والجسم ،ولذلك كان خاتم اﻷنبياء والمرسلين وﻻ نبي بعده.

في أرضه ب ﱠ
شره بالوعد ،وأنذره بالوعيد.
وقد ُح ِرم أهل الـدنيا بهجـة اﻷرواح ومسـراتها؛ فلـم يـروا إﻻ مـا
يﻼئم أجسـامهم مـن المـادة مـن مأكـل شـهي ،وملـبس بهـي ،وفـراش
وطي ،ومنكح رضي ،وهذه هي السعادات كلها عندهم.
ولو تفكروا لرأوا أن تلك السعادات  -بأكمل معانيهـا  -قـد فـازت
بها البهائم بأكثر مما فاز بها اﻹنسان:
فإن الديك متمتع من حيث الوقاع بما ﻻ يتمتع به اﻹنسان...
والطاووس من حيث اللباس بما ﻻ يتمتع به اﻹنسان...

والروحانيــة،
كمــا جمــع ﷲ لــه  كــل الصــناعات الجســمانية ﱡ
فعلﱠ َمه رعي الدواب صبيا والتجارة شابا ،والزراعة ،وعلو الهمة فـي
إتقان الصناعات الضرورية والكمالية ،وكان  طبيبًا رفي ًقا.
ﱠ
وعل َم ـه السياســة الحكيمــة فــي تــدبير المنــزل والقريــة والمدينــة
والمجتمع العام ،وعلﱠ َمه  أكمل سياسات الجهاد.
وفوق ذلك علﱠ َمه  ما شاء ﷲُ مِ ن علم الغيـب المصـون الـذي
به الفوز بالملك الكبير في جوار رب العالمين ،وعلﱠ َمه سبحانه مـا بـه
كمال اﻷشباح؛ حتى يكون اﻹنسان عالَ ًمـا أصـغر ينطـوى فيـه العـا َل ُم

والخنزير من حيث الطعام بأشهى مما يتمتع به اﻹنسان...

اﻷكبر.

والوحوش من حيث نفوذ الكلمة والقهر متمتعة بأعظم مما يتمتـع

فكان بما تفضل ﷲ به عليه  الحقيقـة التـي جملهـا ﷲُ تعـالى
بما يحبه ويرضاه مِ ن خ َْلقِه ،وبما ينال به الخلـق كمـال النعمـة ودوام

الروحانية ،فإذا فقدها
وما بقي لﻺنسان من سعادات إﻻ السعادات ﱡ
اس
كان كاﻷنعام بل أضل ،قال تعـالىَ  :وت ِْلـكَ اﻷ ْم َثـا ُل ن ْ
َضـ ِربُ َها ل ﱠِلنـ ِ

المسرات ،وكأن ﷲ تعالى يقـول :إن حبيبـي محمـدًا  ج ﱠم ُلتـه بمـا
أُحِ ﱡبـه ِمـن خ َْل ِقـي عقيــدة ً وعبــادة ً وأخﻼقًـا ومعاملـةً وأحـ ً
ـواﻻ ،وكلفــتُ
عبادي أن يطيعوه فيما أمرتُه بـه بقـدر اسـتطاعتهم ،وأن ينتهـوا عمـا
ض ُ
ط ﱡروا إليه....
نهاهم جملة واحدة ﱠإﻻ َما ا ْ

به اﻹنسان.

َو َما َي ْع ِقلُ َها إِﻻ ْالعَا ِل ُمونَ ) العنكبوت ،(٤٣ :فحظر على أهـل الجهـل
به سبحانه أن يعقلوا عنه شيئًا.



معاوية ﻻ شك في ذلك ،وما بقي من خطبه غير مستغرب من زمانـه
كان معاوية يحتفل بتحضير الكﻼم ،فيقول كمـا قـال فـي صـفين:

وموضعه ،فهو في طبقة هذه الخطبة وعلى نهجها ،ومنه آخر كﻼمـه

الذي دنا في علوه ،وعﻼ في دنوه ،وظهر وبطـن ،وارتفـع

قبل موته حيث قال :أيها الناس ،إن من زرع قد استحصد ،وقد طالت

فوق كل ذي منظر ،هـو اﻷول واﻵخـر ،والظـاهر والبـاطن ،يقضـي

علــيكم إمرتــي؛ حتــى مللــتكم ومللتمــوني ،وتمنيــت فــراقكم وتمنيــتم

أمـرا أمضـاه ،وإذا
فيفصل ،ويقدر فيغفـر ،ويفعـل مـا يشـاء ،إذا أراد ً

فراقي ،وإنه ﻻ يأتيكم بعدي إﻻ من هو شر مني ،كمـا لـم يـأتكم قبلـي

عزم على شيء قضاه ،ﻻ يؤامر) (١أحـ ًدا فيمـا يملـك ،وﻻ يُسـأَل عمـا

خيرا مني ،وإن من أحب لقاء ﷲ أحب ﷲ لقاءه … اللهم
إﻻ من كان ً

"الحمد

يفعل وهم يُسأَلون ،والحمد

رب العالمين على مـا أحببنـا وكرهنـا،

إني أحببت لقاءك فأحبب لقائي.

وقــد كــان فيمــا قضــاه ﷲ أن ســاقتنا المقــادير إلــى هــذه البقعــة مــن

)(٤

وتحفــظ لــه الكلمــات مــن جوامــع الكلــم ومــن التعبيــر المونــق

اﻷرض ،ولفت بيننا وبين أهل العراق ،فنحن من ﷲ بمنظر ،وقد قال

الجميل ،ولكنها غير كثير ،فمنها قوله" :إن السلطان يغضـب غضـب

ﷲ َ  :ولَ ْو شَا َء ﱠ ُ َما ا ْقتَتَلُوا َو َلك ﱠ
ِن ﱠ َ َي ْف َع ُل َما ي ُِري ُد انظروا يا

الصبي ،ويبطش بطش اﻷسد" .وقولـه" :لـو كـان بينـي وبـين النـاس

أهل الشام! إنكم غ ًدا تلقون أهل العراق ،فكونوا علـى إحـدى خصـال

شعرة ما انقطعت ،أرخيها إذا شدوها ،وأشدها إذا أرخوها".

ثﻼث :إما أن تكونـوا طلبـتم مـا عنـد ﷲ فـي قتـال قـوم بغـوا علـيكم،
قوم ـا
فــأقبلوا مــن بﻼدكــم؛ حتــى نزلــوا بيضــتكم) ،(٢وإمــا أن تكونــوا ً
تطلبون بدم خليفتكم وصهر نبيكم ،وإما أن تكونوا قو ًما تذبون) (٣عـن
نسائكم وأبنائكم ،فعليكم بتقـوى ﷲ والصـبر الجميـل ،واسـألوا ﷲ لنـا
ولكم النصر ،وأن يفتح بيننا وبين قومنا بالحق ،وهو خير الفاتحين".
وهذه خطبة ربما أضـيف إليهـا بعـض العبـارات المسـتحدثة بعـد
عصرها ،كالمقابلة بين العلو والـدنو ،وبـين القضـاء والقـدر ،ولكنهـا
فيمــا عــدا ذلــك ﻻ تســتغرب مــن زمانهــا وﻻ موضــعها ،وقــد خطــب

ودخل عليه عمرو بن العاص فـرآه يـرقص إحـدى بناتـه ،وكأنـه
لمح منه تعجبًا لفعله ،فنظر إليه وهو يقول :هذه تفاحة القلب.
فلم يكن من المفحمين) ،(٥وﻻ مـن ذوي السـجية فـي القـول ،وقـد
سمِ َع غير مرة يقول ما معناه :إنما شيبني حذر الخطأ في الجواب.
ُ
وندر بين معاصريه مـن النـابهين مـن لـم تنسـب إليـه أبيـات مـن
الشعر تصح أو ﻻ تصح في النقل والرواية.
وقد نسب إلى الحسن بن علي  أنه عيره أبياتًا كتب بهـا إلـى
أبيه يحذره من اﻹسﻼم ،وهي:



ض َحنا
ص ْخ ُر ،ﻻ ت ُ ْس ِل َم ْن يو ًما فتف َ
يا َ
ع ﱡم اﻷ ّم ثـالث ُ ُهـــــ ْم
عـ ّمي و َ
َخـالي و َ
ﻻ تَـ ْر َك َنــــــ ﱠن إلـى أَ ْمـ ٍر ت ُـــــكَلّفُنـا
فالموتُ أهونُ من قَو ِل العداة ِ ،لَقَ ْد

بــــعـد الـذين ب َبد ٍْر أصبـ ُحوا ف َِرقا
و َح ْن َ
ير قد أهدى لي اﻷ َ َرقَا
ظ ُل الخ ِ
والراقصاتِ ،بـه في م ّكة َ ال ُخ ُرقا
ب عن العُ ّزى إذًا فَرقَا
َحا َد ابنُ َح ْر ٍ

والحسن أحق أن يتحرى ما يحفظه وما ينسبه ،وما كان معاوية
على مبعدة من أبيه فيكتب إليه ،وﻻ كان من دأب معاوية أن ينصـح
أمرا دونـه ،وهـي -
أباه ،وقد عاش إلى آخر أيامه يشاوره وﻻ يبرم ً
بعد  -أبيات ليست من نفس الشعر في صدر اﻹسـﻼم ،ولكنهـا تشـبه
المقطوعات التي فاضت بها الكتب الموضـوعة فـي حـرب صـفين،
وتكاد تلقي في روع القارئ أنهم في ذلك العهد لم يفوهوا بسطر من
النثر إﻻ ومعه سطر منظوم.
ومن قبيل هذه اﻷبيات أبياته التـي قيـل :إنـه بعـث بهـا إلـى ابـن
الزبير مع رسالة يدعوه فيها إلى مبايعة يزيد بوﻻية العهد ،وهي:
رأيت كرام الناس إن كف عنهمو
عفوا بقدرة
وﻻ سيـــما إن كـــان ً

ألفيت كل تميمة) (٧ﻻ تنفع
وقيل غير ذلك مما ﻻ داعي للشك فيه إذا كان محصوله كله أنـه

بحـلم رأوا فـ ً
ضﻼ لمن قد تحلما

كان يحفظ اﻷشعار واﻷمثال ،ويستشهد بها فـي مواطنهـا علـى سـنة

فـــذلـك أحرى أن يجل ويعظما

نظرائه من العرب أجمعين.

ولست بذي لؤم فتعذر بالــــــذي
أتــاه مـن اﻷخﻼق ما كان أﻷما
ولكن غشا لست تعرف غــيــره
وقــد غـش قبل اليوم إبليس آدما
ما غش إﻻ نـفـســـــه فــي فعالـه

ثم قال:
وإذا المنية أنشبت أظفارها

فأصــبـح ملعو ًنا وقد كان مكرما

وإنــي ﻷخـشـى أن أنالــك بالذي
أردت فيخزي ﷲ من كان أظلما
فليس هذا الشعر من نسق عصره ،وﻻ مـن عـادات رجالـه فـي
مقام كهذا المقام ،ولكن اﻷمر الـذي يعهـد فـيهم مـع روايـتهم للشـعر
والمثل أنهم يستشـهدون باﻷبيـات فـي موضـعها ،ويتأسـون بهـا فـي
موقعهـا ،وكـذلك قيـل :إن معاويـة ذكـر أبيـات ابـن اﻷطنابـة ســاعة

ولنـا  -بعـد  -أن نفهـم أن معاويـة نشـأ فـي الجاهليـة نشـأة أبنـاء
اﻷسر وأصحاب الرئاسة الموروثة ،وتعلم ما يتعلمونه ،وتدرب على
دربتهم التي ألفوها ،إﻻ أنه كان إلى تربية التجارة والتدبير أدنى منه
إلى تربية الفروسية والنضال ،فلم يؤثر عنه من فعال الفروسية بعـد
بلوغه مبلغ الرجال فعل يميزه بدربة خاصـة علـى فنونهـا المعهـودة
في زمنه كالمسايفة ،وإصـابة الهـدف ،والسـبق علـى متـون الخيـل،
والصمود لﻸقران في المبارزة ،ولعل تربيته الفروسية لم تـزد علـى
القدر الضروري الذي يعاب الجهل به ،وﻻ يبرز إلـى مكـان التنويـه
والتمييز..

فراره من المعركـة ليلـة الهريـر؛ فعـاوده الثبـات وجعـل يتـرنم بهـا
ويسمعه من حوله يعيد منها:
وقولي كلما جشأت وجاشت

)(٦

مكانك تحمدي أو تستريحي
شعرا وهو يجود بنفسه ،فقال:
وقيل :إنه تمثل
ً
َوتَ َجـلﱡدي لِـلشامِ تينَ أُريـ ِه ُم
ض ُع
أ ّني لَ َري ِ
ضع َ
َهر ﻻ أَتَ َ
ب الد ِ



ـ وهذا هنا.

اﻷقاصـي يــا صــاحبي س ـوى مــن ﱠ
خل ـى ك ـل

ها نحن قد جئنـا إلـى هنـا ،حيـث

شــيء وراء ظهــره .وحــده الــذي يمكنــه أن

كانت الصرخة اﻷولى ،وأول جرعة

يضرب بقـوة ويشـمخ ،فازهـد فيمـا ينتظـرك

مــاء ،وصــوت الــدبيب الغــض علــى

اﻵن ،سيركع كل شيء تحت قدميك ،بما فيه

اﻷرض الصــلدة .أتيــت ً
أوﻻ وانتظرتــك فــي

هذا الذي يتسـلل إلـى صـدرك ،لينـزع عنـك

اصمد يا صاحبي .من قال لك إن ما كنـا

بﻼد ﻻ تفتح ذراعيها واسعًا بالضـرورة لمـن

الفــرح .ضــعيف هــو ،وإرادتــك فوقــه ،فــﻼ

فيه هو آخر ما لنا .ألم نتواعد بلقيـا هنـا بعـد

دومـا تـؤمن بـأن لـك فيهـا
يحبها ،لكنك كنت ً

تتراخى لحظة لتجعله يسود .أركلـه بـنفس ﻻ

لقاءات هناك .كنت تقول لي:

مكا ًنا ،وكنت أقول لك ،وأنا أقف فـي مكـاني

تقبــل الهزيمــة ،وﻻ تلتفــت لجســد يمكــن أن

يِ:
الذي حفرته بقدم ّ

يخون ،فما لﻺرادة فوق أي شـيء؛ حتـى لـو

ـ لقاءات الغربة غير هذه التي تكون فـي
أحضان الوطن.
وتمد يدك في الهواء وترسـم دائـرة ،ثـم

ـ لك فيها على قدر مـا يمكـن لقـدميك أن
تضربا.

كانت لحمنا ودمنا.
ولــتعلم أن أخبــار اﻻنتصــار علــى هــذا

تحــط إصــبعك علــى محيطهــا البعيــد ،فــأقول

وكنت تعدني:

الوحش الذي ﻻ نراه أكبر بكثيـر مـن أخبـار

لك:

ـ سأضرب بقوة؛ حتـى تنغـرس قـدماي،

الهزيمــة ،فأبشــر ،وارفــع رأســك ،وأطلــق

ـ هذا هناك.

بينمــا عنقــي يتطــاول ،ورأســي يحلــق فــي

ذراعيك ترفرفـان فـي هـواء سـاكن ،فيهتـز،

تهز رأسك وتقول وأنـت تـدفع إصـبعك

اﻷقاصي؛ حتى يبلغ النجوم.

ويصير ري ًحا تكنس أمامها كل مـا يضـيرك،

إلى المركز:

مـــن ذا الـــذي بوســـعه أن يحلـــق فـــي



فيهــيج ويتراخ ـي ثــم يتهــاوى تحــت قــدميك،

فلتطــأه دون عنايــة ،فكــل كريــه يجـــب أن

رأس أخيــك المســجى فــي صــندوق الغربــة

ووجـــدانهم خـــﻼل تلـــك الليلـــة العصـــيبة،

تدوسه اﻷقدام؛ حتى يكون بوسعنا أن نمضي

الغريب الذي أتى به ذاهبًا عن الحياة .يومهـا

وليعرفوا أنك غير أخيك ،مات هو شـابًا فـي

إلــى اﻷمــام ،وإن كــان أقــل قــدرة ،فلنتفــاداه،

رأيت دموعك تتعهد له بـأن تكمـل الطريـق،

غربتــه ،وتمــوت أنــت شــي ًخا يســتكين فــي

ونتقي شره؛ حتى يزول.

فﺈياك تعتقد أن شيئًا في هذا الكون بوسعه أن

شيبته ،وعقود زمنه الكثيرة تنيخ على كفيـه،

ﻻ تقلـــق ،فأنـــت طالمـــا بســـطت يـــديك

يــنقض عهــدًا بينــك وبــين الــذي كنــت أرى

حتى يسلم الراية إلى ولد ولده ،واﻷخيـر هـو

بــالمعروف ،شــمالك تســبق يمينــك ،دون أن

دموعك تناجيه في تلـك الليلـة الحزينـة ،بـأن

ـكورا .ومــن كــان هكــذا ﻻ
نتظــر من ـا وﻻ شـ ً

عمرا تكمل فيه طريق الذي رحل ،فﻼ
يهبك
ً

يتركــه مــن خلــق كــل شــيء ،أنــت وكــل مــا

تخون أنت العهد ،وأكمل خطوات الذي طلب

أمامك وخلفك وحولك ،وحتى هـذا الﻼشـيء

منك هذا دون أن ينطق بكلمة.

الذي يتسلل إلى رئتيك كي يعلن عليك التمرد

منذ متى يا صـاحبي كـان الكـﻼم أفضـل

اﻷعمى ،فاطمئن إلى أن من يراه معك ،وهو

من الصمت الحافل بالمعاني؟! كان يرفل هو

يرى ما يغافل اﻷيام وأماني محبيـك وأهلـك،

في كلماته التـي ﻻ يمكـن أن ينطقهـا ،وكنـت

ويدفعه عنك .يده فوقـه ،وعينـه التـي ﻻ تنـام

أنت ترسم مﻼمح عهدك في ارتجاف جسدك

تــرى مــا ﻻ تــراه ،فــاترك ل ـه اﻷمــر ،وخــذ

مــن ثقــل الــدموع التــي كتمتهــا ،وكــل الــذين

بأسبابه ،فما أعطـاك إيـاه لـيس بالقليـل ،إنهـا
أيضـا ﻻ يراهـا أحـد،
روحك التي منه .هـي
ً
فمل إليها كل الميل ،فما ﻻ يُرى منهـا أقـوى

كــانوا حولــك أدركــوا المعنــى الــذي يســكن
المســاحة الضــيقة بــين صــمته وبكائــك ،فــﻼ
تدعهم يفهمون غير الذي استقر فـي عقـولهم

مما ﻻ يُرى من هـذا الغـازي الـذي يتهـاوى.

أنت المنعم بذريتك فـي آخـر اﻷيـام ،التـي ﻻ
يمكنها أن تنسى أحدًا.
ﻻ تخف يـا صـاحبي ،هـذا الـذي غافلـك
وتسلل إليـك ،لـن نكـون جبنـاء مثلـه فنـدخل
خلســة وخيفــة ،إنمــا ســنأتي بــه جهــرة وفــي
وضح النهار على طاوﻻت المقهـى ،ونمـدده
علــى رقعــة النــرد ،ونلعــب علــى خســارته
المؤكــدة ،بعــد أن نتــرك القواشــيط البيضــاء
ً
قتـيﻼ .وقتهـا
والسوداء تصفعه؛ حتـى ترديـه
فقــط ،وأنــت تطلــق ضــحكتك المجلجلــة مــن
فرط اﻻنتصار ،قد ترد هـذه اﻷيـام العصـيبة
على ذهنك ،فتزيـدك وقتهـا ضـح ًكا ،بعـد أن
تعلمــت اﻻنتصــار فــي المعــارك الكبــرى،

هو يمكن لمن نظر في مجهـر أن يـراه ،أمـا

وأكبرها الحياة ،التي أوكلت إليك قبل اﻷوان

هي فﻼ يراها أحد مهما كـان .ومـن ﻻ يـُ رى

ً
جبﻼ ،فلم تئن تحته ،فاصمد يا جبل ،كل ذرة

أبـ ًدا يغلــب مـن يمكــن رؤيتــه ولـو ً
حينـا مــن
الثانية ،فاركن إلى روحـك ،فهـي أقـوى منـه

صــخر أو رمــل فيــه أكبــر بكثيــر مــن هــذا

مرات ومرات.

أيامـا،
الغازي الجبـان الـذي غافلـك وسـكنك ً
ليرحل إلى غير رجعـة فـي كـل اﻷيـام التـي

يا صاحبي كنت ترى في سابق اﻷيام ما

ستأتي على ما يرام.

هو أدق وأصغر .ألم تر النهايـة تحلـق فـوق




بقية :التفويض بيﻦ

اﻟيقين ﻓِ ى اﻟمعن ى تُحم ل

اﻷشاعرة وأهل الحديث والحشوية

عليه ﻻ اﻟظن ،وحص ول

ﻟقد اختلف ﻓﻲ اﻟتفويض على ثﻼثة أقوال:

عى م ن
اﻟيق ين ﻓِ ى اﻟم د َ

اﻷول :أنه يصح اﻟتعرض ﻟلتأويل ،أى يصح أن يعين ﻟذﻟك اﻟلفظ

اﻟلف ظ متع ذر ،ﻓيج ب

معن ى ص حيح ﻻئ ق ب ه ج ل وع ﻼ عق ًﻼ وش رعًا عل ى وج ه يص ح

اﻟوق ف بع د اﻟتنزي ه ع ن

استعماﻟه ذﻟك اﻟلفظ ﻓِ ى ذﻟ ك ﻓيُحْ َم ُل بع د تع ذّر اس تعماﻟه ﻓِ ى اﻟحقيق ة

ظ اهر اﻟمس تحيل ،وه ذا

ص ﱡح؛ وه ذا م ذهب إم ام اﻟح رمين اﻟج وينﻲ
عل ى أق رب مج از يَ ِ

وج هُ ق و ِل اﻟس لف.

وجماعة.

واﻟتفويض عند اﻷشعرية

الث انى :ع دم اﻟتع رض ﻟلتأوي ل واﻻكتف اء بمج رد اﻟتنزي ه ع ن
اﻟظاهر اﻟمستحيل؛ وهذا مذهب جمهور اﻟسلف وغيرهم.
الثالث :حمل تلك اﻟظواهر على إثبات صفات ﻻئقة به جل وعﻼ

الدكتور
ﷴ اﻹدريسى الحسنى
الجمهورية الليبية

ه و اﻹيم ان باﻟمتش ابه
ك اﻟمحكم س وا ًء ،وع د ُم
اﻟخ وض ﻓ ﻲ ش رح

ً
عقﻼ وشرعًا باعتبار ما ﻓِ ى نف س اﻷم ر وإن ﻟ م نك ن نع رف حق ائق

اﻷﻟف

تلك اﻟصفات؛ وﻟه ذا يس ميها ص فات س معية ،أى دل عليه ا اﻟس مع ﻻ

وتف ويض معناه ا إﻟ ى

اﻟعقل ،وهى عنده زائدة على اﻟصفات اﻟمعلوم ة ﻟن ا اﻟتِ ى ش هدت به ا

ﷲ ،واﻟقطع ب أن اﻟظ اهر

علَ ى ْاﻟ َع ْر ِش
اﻟع واﻟم عق ًﻼ ،ﻓيحم ل اﻻس تواء م ن قوﻟ ه تع اﻟىَ  :

اﻟم وهم ﻟلتش بيه م ن تل ك

ا ْس ت ََوى عل ى إثب ات ص فة ﻟموﻻن ا ج ل وع ﻼ زائ دة عل ى اﻟص فات

اﻷﻟفاظ غير م راد .وق ال

اﻟت ى نعلمه ا م ن دﻻﻟ ة اﻟع واﻟم ،س ّمى س بحانه وتع اﻟى تل ك اﻟص فة

اﻹم ام أب و إس حاق

استواء وهو أعل م بحقيقته ا ،وك ذا يق ول ﻓ ى اﻟوج ه م ن قوﻟ ه تع اﻟى:

ى ﻓ ﻲ تلخ يص
اﻟش اطبِ ّ

اﻹ ْك َر ِام وكذا اﻟيد م ن قوﻟ ه تع اﻟى:
َ ويَ ْبقَى َوجْ هُ َربِّكَ ذُو ْاﻟ َجﻼ ِل َو ِ

مذهب اﻟس لف وم ن ح ذا

ى  .واﻟق وﻻن اﻷوﻻن
ي وه ذا م ذهب اﻷش ِ
عر ّ
ِ ﻟ َما َخلَ ْقتُ ِبيَ َد ﱠ

ذوهم م ن ص اﻟحﻲ
ح َ

يُنبيان على أن اﻟمطلوب ﻓِى تأويل اﻟظواهر اﻟمتعلقة باﻟعقائد ه ل ه و

اﻟخلف ﻓ ﻲ ه ذه اﻟمس أﻟة:
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اظ اﻟموهم

ة

)ﻓكل دﻟيل خاص أو عام شهد ﻟه معظم اﻟشريعة ﻓهو اﻟ دﻟيل اﻟص حيح

*

ى ظ اهر
يعلم ه إﻻ ﷲ أ ﱡ

ص اﻟزائغ ون بك ونهم يتبع ون اﻟمتش ابه
وما سواه ﻓهو ﻓاسد .ثم ﻟ ﱠم ا ُخ ﱠ

ﻟ ه؟! ﻓه ل ظ اهر

عل َِم أن اﻟراسخين ﻻ يتبعونه ،ﻓإن تأوﻟوه ﻓباﻟرد إﻟ ى اﻟمحك م أن
أيضًا ُ

اﻻس تواء إﻻ اﻟقع ود،

ِى ﻻ
أمكن حملها على اﻟمحكم بمقت َ
ضى اﻟقواعد ،ﻓهذا اﻟمتشابه اﻹضاﻓ ّ

وظ اهر اﻟن زول إﻻ

ى وﻟ يس ﻓِ ى اﻵي ة ن ص عل ى حكم ه باﻟنس بة إﻟ ى اﻟراس خين
اﻟحقي ِق ّ

اﻻنتق ال( ،وق ال اﻟمحق ق

ﻓلي ُْر َج ْع عندهم إﻟى اﻟمحك م اﻟ ذِى ه و أم اﻟكت اب ،وإن ﻟ م يت أوﻟوه بن اء

ى بع د ك ﻼم ﻓِ ى
اﻟش اطبِ ّ

على أنه متشابه حقي ِق ى ﻓيقابلون ه باﻟتس ليم وق وﻟهم :آ َمنﱠ ا بِ ِه ُك ﱞل ِّم ْن

*

تف اوت اﻟب دع ﻓِ ى

عِن ِد َر ِبّنَا ،وهؤﻻء هم أوﻟوا اﻷﻟباب( "من كتاب اﻹعتصام".

اﻟخطورة) :اﻟث انِى بدع ة

أما اﻟحنابلة ﻓهم ﻓريقان:

اﻟظاهري ة ﻓإنه ا تج ارت

أم ا الفري ق اﻷول :ﻓ يفهم اﻟتف ويض عل ى م ا س بق بيان ه ،وعل ى

بق وم؛ حت ى ق اﻟوا عن د

رأس هذا اﻟفريق إمام اﻟمذهب أبو عبد ﷲ أحمد اب ن حنب ل  ،ﻓق د

ذك ر قوﻟ ه تع اﻟى:

ﻟلقاضى أبو يعلَ ى،
جاء ﻓﻲ كتاب "ابطال اﻟتأويﻼت ﻷخبار اﻟصفات"
ِ

علَ ى ْاﻟ َع ْر ِش
 ﱠ
اﻟرحْ َمنُ َ

ﻓِ ى اﻷحادي ث اﻟتِ ى ت روى )إن ﷲ ين زل( و)ﷲ ي رى( و )أن ه يض ع

ا ْست َ َوى قاعد! قاعد!.

قدم ه( وم ا أش به ذﻟ ك ،ق ال) :ن ؤمن به ا ونص دق به ا وﻻ كي ف وﻻ
اﻟجوزى :وكان اﻹمام أحمد يقول :أمروا اﻷحادي ث
معنى( ،وقال ابن
ِ

وأعلن

*

وتق اتلوا علي ه ،وﻟ م يبل غ

ى وأبِ ى داود
كم ا ج اءت ،وعل ى ه ذا كب ار أص حابه ك إبراهيم اﻟحربِ ّ

بقوم آخرين ذﻟك اﻟمقدار

ى ،وأب و ﷴ رزق ﷲ
اﻷثرم .وم ن كب ار أص حابنا أب و اﻟحس ن اﻟتميمِ ّ

ى ِﻓ ى
ك داود ب ن ع ِل ّ

ابن عبد اﻟوهاب ،وأبو اﻟوﻓاء ابن عقيل.




وأما الفري ق الث انِى :ﻓه م مض طربون ﻓِ ى أم ر اﻟتف ويض وﻟ ذﻟك
تراهم يخلِطون ب ين اﻟق ول بت رك اﻷﻟف اظ عل ى ظاهره ا واﻟق ول بن ِف ى
ً
وتفصيﻼ واعتب اره م ن
اﻟكيفية ،مع اﻹصرار على ترك اﻟتأويل جملة
ك ل ناحي ة تعط ً
يﻼ ،وق د عل م ك ل ذِى عق ل أن إج راء اﻷﻟف اظ عل ى
ظاهرها تشبيه محض ،وكيف يكون ﻟلمتشابه ظاهر يترك عليه إذ ﻟ و

وا ب

ذﻟك

اﻟف روع وأش باهه اه ـ،
وأم ا اب ن تيمي ة وه و
كبير اﻟمجسمة ،ﻓقال :إن

*

قول أهل اﻟتفويض اﻟذين
يزعم ون أنه م متبع ون

ك ان ثم ة ظ اهر ﻻرتف ع اﻹش كال وزال اﻟخ ﻼف .وق د عج ب اب ن
ﻟلس نة واﻟس لف م ن ش ر

ى من هذا اﻟمسلك ﻓقال  -شار ًحا أسباب غلط من غلط ﻓِى أم ر
ِ
اﻟجوز ّ

أق وال أه ل اﻟب دع

اﻟصفات اﻟثانِى  -إنهم ق اﻟوا :إن ه ذه اﻷحادي ث م ن اﻟمتش ابه اﻟ ذِى ﻻ

واﻹﻟحاد اهـ.

يعلمه إﻻ ﷲ تعاﻟى .ث م ق اﻟوا نحمله ا عل ى ظواهره ا )ﻓواعجبً ا م ا ﻻ
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بقية :الفضائل الخاصة:
 -٦أحفاد النبى :
ﻲ ٍ :س يد ش باب أه ل
 -١الحس ن ب ن عل ّ
الجنة :سيد المسلمين المصلح بينهم :
مولده:
ي ٍ  ،س يد ش باب
إن ه الحس ن ب ن عل ّ
أهل الجنة المصلح الزكى ذو الهيبة التق ى –
النق ى حفي د رس ول ﷲ ،أم ه الس يدة فاطم ة
الزه راء بن ت رس ول ﷲ ،وأب وه اب ن ع م
ي ٍ بن أبى طالب  ،ولد فى
رسول ﷲ ،عل ّ
 ١٥رمضان سنة ثﻼث من الهجرة ،فلما علم

ي ٍ فق ال:
رسول ﷲ بمولده ذهب إلى بي ت عل ّ

وأحب من يحبهم ا" ]الترم ذى[ ،وق ال" :ه ذا

ي
"أرون ى ابن ى ،م ا س ميتموه؟" ،فق ال عل ﱞ

ملك لم ينزل إلى اﻷرض قط قب ل ه ذه الليل ة

 :حرب :فقال النبى  :بل هو حسن

ي ،ويبش رنى ب أن
اس تأذن رب ه أن يس لم عل ﱠ

]أحمد والطبرانى[.

فاطم ة س يدة نس اء أه ل الجن ة ،وأن الحس ن

وفى اليوم الس ابع م ن مول ده ،أق ام النب ي
عقيقة له ،وذب ح كب ً
ش ا ،وحل ق رأس الحس ن،

منزلته:

وأم ر أن يتص دق بزن ة ش عره فض ة] .أب و

أخذه رسول ﷲ  يو ًما إلى المسجد،

داود وابن حبان[.

حب النبى 
له وأخيه:
ك ان ج ده يحب ه

المفكر الصوفي
المستشار
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والحسين سيدا شباب أهل الجنة" ]الترمذى[.

فصعد به المنب ر وأجلس ه إل ى ج واره ،وق ال
ﻷصحابه" :ابنى هذا سيد ولعل ﷲ أن يصلح
به بين فئتين من المسلمين" ]البخارى[.
وصفه:

كثي ًرا ،ويق ول عن ه

كان  أشبه الناس برسول ﷲ ،

وع ن أخي ه الحس ين:

وذات ي وم رآه أب و بك ر الص ديق وه و طف ل

"ه ذان ابن اى وابن ا

يلع ب فحمل ه ،وق ال ل ه م داعبًا" :ب أبي ش بيه

ابنت ى ،الله م إن ى

بالنبي ليس شبي ًها بعلي" ،فتبس م وال ده اﻹم ام

أحبهم ا ،فأحبهم ا

ي  من قول الص ديق ]البخ اري[ .كم ا
عل ﱞ



كانت تقول له أمه فاطمة الزهراء .
مداعبة النبى  له:

كان النبى 

إذا سجد يص عد الحس ن

والحسين على ظه ره ،ف ﻼ يق وم النب ى 
من سجوده؛ حت ى يترك اه ،وك ان ﻻ ينهرهم ا
وﻻ يغض ب منهم ا .وذات ي وم رأى أح د
الص حابة رس ول ﷲ  يحم ل الحس ن
عل ى ظه ره ،فق ال :نع م المرك ب ركب ت ي ا
غﻼم .فقال رسول ﷲ " :ونعم الراك ب
هو" ]الترمذى[.
تقواه وورعه:
نش أ اﻹم ام الحس ن  متص فًا بص فات
ع ا،
رسول ﷲ  ،فكان عاب ًدا حلي ًم ا ،ور ً
ً
فاضﻼ ،وكان ذا هيب ة ووق ار ،فس مى التق ى،
والطيب ،والزكي ،والولى.
وكان إذا تردد فى أمرين ﻻ ي درى أيهم ا
أقرب إلى الحسن؛ نظر إلى أيهما أق رب م ن
هواه فخالفه واتقاه .
وسأل رجل الحسن ذات يوم :أتخاف من
عذاب ﷲ وعندك أسباب النجاة؟ اب ن رس ول
ﷲ  ،وش فاعته ل ك ،ورحم ة ﷲ الت ى
وسعت كل شيء؟ فقال الحسن  أم ا إن ى

فلما تصالح؛ أصلح ﷲ بذلك بين الفئتين كم ا

نشأ اﻹمام الحسن 
بصفات
متصفًا
رســول الـﻠـه ،
فكان عابدًا حﻠي ًما،
ورعًا ،فاضﻼً ،وكان
ذا هـيـﺒـة ووقـــار،
الـتـﻘـى،
فـسـمــى
والـﻄـيب ،والـﺰكﻲ،
والولى.

أخبر بذلك رسول ﷲ  حين قال" :ابنى
هذا س يد ،ولع ل ﷲ أن يص لح ب ه ب ين فئت ين
من المسلمين" ]البخارى[.
وس مى الع ام ال ذي تص الح في ه اﻹم ام
الحس ن بع ام الجماع ة ،وك ان ذل ك س نة ٤١
هـ.
فصاحته وبﻼغته:

س اءلُونَ ) المؤمن ون .(١٠١ :وأم ا ع ن
يَت َ َ
الشفاعة ،فا سبحانه وتعالى يقولَ  :م ن ذَا

ك ان  فص ي ًحا ،ل ه كثي ر م ن اﻷق وال
المآثورة التى تحمل معانى الحكمة منها:

الﱠذِي َي ْشفَ ُع ِع ْن َدهُ ِإ ﱠﻻ ِبإ ِ ْذنِ ِه) البق رة.(٢٥٥ :
وأم ا الرحم ة الت ى وس عت ك ل ش يء ،ف ا
س أ َ ْكتُبُ َها ِللﱠ ذِينَ
يقول :فَ َ

يَتﱠقُ ونَ 

]اﻷع راف:

 ،[١٥٦فكيف اﻷمان بعد ذلك؟!
جهاده:

* إن المؤمن من تصغر الدنيا ف ى عين ه،
ويخرج على سلطان بطنه وفرجه وجهله ،ﻻ
يس خط وﻻ يش كو ،إذا ج الس العلم اء ك ان
أحرص الناس عل ى أن يس مع م نهم عل ى أن
ي تكلم ،ﻻ يش ارك ف ى ادع اء ،وﻻ ي دخل ف ى

عا بط ًﻼ،
ك ان  ج وا ًدا كري ًم ا ،ش جا ً

مراء )جدل(.

وقد شارك فى فتح شمال إفريقيا وطبرستان،
والدفاع عن عثمان بن عفان يوم قتل ،ووقف
مع أبيه ف ى موقع ة الجم ل وص فين وحروب ه
ضد الخوارج.

* ﻻ أدب لمن ﻻ عقل ل ه ،وﻻ س ؤدد )ﻻ
سيادة( لمن ﻻ همة له ،وﻻ حياء لمن ﻻ دي ن
له.
* ه ﻼك الن اس ف ى ث ﻼث :الكب ر،

إصﻼحه لﻸمة:

والحرص ،والحسد؛ فالكبر ه ﻼك ال دين وب ه

ص ا عل ى المس لمين وع دم
كان  حري ً

ابن رسول ﷲ  فا تعالى يقول :فَإِذَا

تف رقهم ،فتص الح عل ى الخﻼف ة لم ا عل م أن

اب بَ ْي نَ ُه ْم يَ ْو َمئِ ٍذ َو َﻻ
نُ ِف َخ فِ ي ال ﱡ
س َ
ور فَ َﻼ أَن َ
ص ِ

ذلك س يؤدى إل ى قي ام ح رب ب ين المس لمين،



لع ن إبل يس .والح رص ع دو ال نفس ،وب ه
أخ رج آدم م ن الجن ة .والحس د رائ د الس وء،
وبه قتل قابيل هابيل.

٢١

نَ َ
ظ َراتٌ
ﻓِﻰ
ِإ ْع َج ِاز
ب
اﻷ ْ
سلُو ِ
القُ ْرآ ِنﻰ
)(٢/٢

٢٢

اﻵي ة الكريم ة :أَفَ َﻼ َيتَ َدب ُﱠرونَ ْالقُ ْرآنَ
َولَ ْو َك انَ مِ ْن عِن ِد َغ ْي ِر ﱠ ِ لَ َو َج دُوا فِي ِه
ْ
اخت َِﻼفً ا َكثِي ًرا) النس اء (٨٢ :ت دعو الن اس
فى كل زمان ومكان إلى تدبر القرآن الك ريم
وتأمل أحكامه ،واﻻنقياد لما اشتمل عليه م ن
توجيهات وإرشادات وأوامر ونواه ،ليس عدوا
ف ى دني اهم وآخ رتهم .فالتناس ق المطل ق
الشامل الكامل ه و الظ اهرة الت ي ﻻ يخطئه ا
م ن يت دبر ه ذا الق رآن أب ًدا ،ومس توياتها
ومجاﻻتها ،مما تختلف العقول واﻷجي ال ف ي
إدراك مداها .ولكن كل عقل وك ل جي ل يج د
منها  -بحسب قدرته وثقافته وتجربته وتق واه
 ما يمل ك إدراك ه ،ف ي مح يط يتكي ف بم دىالق درة والثقاف ة والتجرب ة والتق وى .وم ن ث م
فإن كل أحد ،وكل جيل ،مخاطب بهذه اﻵية.
ويستطيع  -عند الت دبر وف ق م نهج مس تقيم -
أن ي درك م ن ه ذه الظ اهرة  -ظ اهرة ع دم
اﻻختﻼف ،أو ظاهرة التناسق  -م ا تهيئ ه ل ه
قدرته وثقافته وتجربته وتقواه.
وم ن أب رز مع الم إعج از الق رآن الك ريم
ظ اهرة الق رائن اللفظي ة ،وه ي ذات الت أثير
الخ اص عل ى الوض ع اللغ وي والت ي تس بب
صرف اللف ظ ع ن معن اه الحقيق ي ،وه ذا ه و
الش يء ال ذي يحص ل ف ي اﻻس تعماﻻت
المجازية بم ا للمج از م ن م دلول ع ام يش مل
اﻻستعارة والكناية وغيرهما .وقب ل الخ وض
في الح ديث ع ن الق رائن اللفظي ة ف ي الق رآن
الكريم يجدر بنا أن نلقي نظ رة س ريعة بغي ر
إخ ﻼل أو تف ريط ع ن مص طلﺢ القرين ة وم ا
ي رتبط به ا م ن مواض عات ومص طلحات
أخرى.
القرين ة ف ي اللغ ة م أخوذة م ن المقارن ة،
وهي المصاحبة ،ويعرفها اللغوي ابن فارس
في كتابه "معجم مقاييس اللغة" بأنها " :يق ال
فﻼن قرين فﻼن ،أي مصاحب ،ويقال قرنت
الش يء بالش يء وص لته ب ه ،وتطل ق القرين ة
على نف س اﻹنس ان ﻻقترانه ا ب ه ،كم ا تطل ق
عل ى الزوج ة ،فيق ال فﻼن ة قرين ة ف ﻼن أي
زوجته".
ومم ن تع رض لمواض عة القرين ة م ن
الجهة الشرعية الشريف الجرجاني في كتابه
التعريفات فقال عنه ا " :إنه ا أم ر يش ير إل ى
المطل وب " .أم ا مص طفى الزرق اء فيعرفه ا



بأنه ا " :ك ل أم ارة ظ اهرة تق ارن ش يئ ًا خفي ا
وتدل عليه ،وهي مأخوذة من المقارنة بمعنى
الموافقة والمصاحبة" .أم ا الش يخ عب د الع ال
عط وة فيعرفه ا بأنه ا " :اﻷم ارة الت ي ت دل
على أمر خفي مصاحب لها بواسطة نص أو
عرف أو سنة أو غيرها".
أم ا رج ال القض اء والق انون في رون
القرينة أنها ما يس تنبطه المش رع أو القاض ي
م ن أم ر معل وم للدﻻل ة عل ى أم ر مجه ول.
وهذا ما قضت ب ه محكم ة ال نقض المص رية
في تعريفها لمفهوم القرينة بأنها استنباط أم ر
مجهول من واقعة ثابتة ،بحيث إذا كانت هذه
الواقع ة محتمل ة وغي ر ثابت ة بيق ين ،فإنه ا ﻻ
مصدرا لﻼستنباط.
تصلﺢ
ً
واللفظ ة الواح دة ف ي الق رآن الك ريم ق د
تخ رج ع ن دﻻلته ا المعجمي ة الحرفي ة إل ى
دﻻﻻت ومعان أخرى بحسب وروده ا داخ ل
سياق لغوي متصل ،وللس ياق ب ذلك أث ره ف ي
فه م اﻷلف اظ ب دﻻلتها الت ي يقص دها المرس ل.
إذ ﻻ يمكن فهم أية كلمة على نحو تام بمعزل
ع ن الكلم ات اﻷخ رى ذات الص لة به ا الت ي
تح دد معناه ا ،وف ي التعبي ر القرآن ي تف ردت
طائف ة م ن اﻷلف اظ بقرين ة الس ياق بدﻻل ة
خاصة ،جاوزت حدود معناها المعجم ي إل ى
معان جدي دة ذات إيح اءات خاص ة ،والق رآن
ٍ
الك ريم ك نص لغ وي معج ز وفري د اتس م
بالدﻻئل اللغوية الشاهدة على إعج ازه ،فم ً
ثﻼ
نق رأ ف ي الق رآن الك ريم قول ه تع الىَ  :وإِذْ
ص َ
طفَاكِ
قَالَ تْ ْال َمﻼئِ َك ةُ يَ ا َم ْريَ ُم ِإ ﱠن ﱠ َ ا ْ
َو َ
ص َطفَاكِ َعلَ ى نِ َس اءِ ْالعَ الَمِ ينَ 
ط ﱠه َركِ َوا ْ
)آل عمران ،(٤٢ :فكلمة )اصطفاك( اﻷولى
بمعنى اختارك ،والثانية بمعنى فضلك ،وه ذا
النوع من التك رار للكلم ات واﻷص وات يثي ر
سا بجمال التعبير ،م ن خ ﻼل
في النفس إحسا ً
تجاوب اﻷصوات وتناغم اﻷصوات.
وم ن أس باب جم ال الجن اس ف ي التعبي ر
القرآن ي ،ت ﻼؤم الح روف وتناس ب اﻷلف اظ،
فيح دث التج اوب الموس يقي الص ادر م ن
اثﻼ ك ً
تماث ل الكلم ات تم ً
ص ا،
امﻼ أو ناق ً
ويلخص الفيروز أبادي ه ذه الفائ دة بقول ه" :
وأم ا ت ﻼؤم الكلم ات والح روف ففي ه جم ال
المق ال ،وكم ال الك ﻼم" ،نح و قول ه تع الى:
فَإ ِ ْن لَ ْم ت َ ْف َعلُوا َولَ ْن ت َ ْف َعلُوا) البقرة.(٢٤ :

وم ن اﻷلف اظ الت ي تباين ت دﻻلته ا ف ي
القرآن الكريم باختﻼف ورودها داخ ل س ياق
ال نص القرآن ي المطه ر لفظ ة )الق در(
ومشتقات حروفها اﻷص لية الثﻼث ة وه ي :ق
د ر ،فغالبً ا م ا نج د معن ى القض اء مرادفً ا
م ً
ماثﻼ لكلمة القدر كما في قول ه تع الىَ  :م ا
ض ﱠ ُ لَ هُ
َكانَ َ
ج فِي َم ا فَ َر َ
علَى النﱠ ِب ّ
ي ِ مِ ْن َح َر ٍ
سنﱠةَ ﱠ ِ فِي الﱠذِينَ َخلَ ْوا مِ ْن قَ ْب ُل َو َكانَ أَ ْم ُر ﱠ ِ
ُ
ْ
ُورا) اﻷح زاب (٣٨ :أي وك ان
قَ َد ًرا َمق د ً
أم ره ال ذي يق دره كائنً ا ﻻ محال ة وواق ًع ا ﻻ
محي د عن ه وﻻ مع دل ،فم ا ش اء ك ان وم ا ل م
ضا قوله تعالى :نَحْ نُ قَد ْﱠرنَا
يشأ لم يكن .وأي ً
َب ْينَ ُك ُم ْال َم ْوتَ َو َما نَحْ ُن ِب َم ْس بُوقِينَ ) الواقع ة:
 (٦٠أي ص رفناه بي نكم ،وق ال الض حاك:
ساوى فيه بين أهل السماء وأهل اﻷرض.
ولك ن تع ددت دﻻﻻت كلم ة )الق در( ف ي
القرآن الكريم في أكثر من موضع ،فمن تل ك
ال دﻻﻻت وروده ا بمعن ى )ال تمكن( كم ا ف ي
علَ ى
س بُوا َ
قول ه تع الى :ﻻ َي ْق د ُِرونَ ِم ﱠم ا َك َ
ض ﻼ ُل ْالبَعِي ُد) إب راهيم:
َ
ش ْيءٍ ذَ ِل كَ ُه َو ال ﱠ
 (١٨أي فلم يق دروا عل ى ش يء م ن أعم الهم
التي كسبوا ف ي ال دنيا ،وقول ه تع الىَ  :حتﱠ ى
از ﱠينَ تْ َو َ
ض ُز ْخ ُرفَ َه ا َو ﱠ
ِإذَا أ َ َخ ذَ ْ
ظ ﱠن
ت اﻷ َ ْر ُ
علَ ْي َه ا أَتَا َه ا أَ ْم ُرنَ ا لَ ي ًْﻼ أ ْوَ
أ َ ْهلُ َها أَنﱠ ُه ْم قَاد ُِرونَ َ
ص ي ًدا َك أ َ ْن لَ ْم تَ ْغ نَ بِ اﻷ َ ْم ِس
نَ َه ً
ارا فَ َجعَ ْلنَاهَا َح ِ
ت ِلقَ ْو ٍم َيتَفَ ﱠك ُرونَ ) ي ونس:
ص ُل اﻵيَا ِ
َكذَلِكَ نُفَ ِ ّ
 (٢٤وف ي ه ذه اﻵي ة الكريم ة ض رب ﷲ
تب ارك وتع الى م ً
ثﻼ لزه رة الحي اة وزينته ا،
وس رعة انقض ائها وزواله ا ،بالنب ات ال ذي
أخرجه ﷲ من اﻷرض مم ا يأك ل الن اس م ن
زروع وثم ار عل ى اخ تﻼف أنواعه ا
وأصنافها وما تأكل اﻷنع ام ،ومعن ى ق ادرون
عليها أي على جذاذها وحص ادها ،فبينم ا ه م
كذلك إذا جاءتها صاعقة أو ريﺢ شديدة باردة
فأيبست أوراقها وأتلفت ثمارها.
وج اءت لفظ ة )الق در( بمعن ى )الت دبير(
في القرآن الكريم ،مثل قوله تعالى في سورة
ط ه :فَلَ ِبثْ تَ ِس نِينَ فِ ي أ َ ْه ِل َم ْد َينَ ث ُ ﱠم ِجئْ تَ
س ى) ط ه (٤٠ :يق ول ﷲ
َ
علَ ى قَ َد ٍر يَ ا ُمو َ
تعالى مخاطبًا لموس ى  :إن ه لب ث مقي ًم ا
في أهل مدين فارا من فرعون وملئ ه يرع ى
عل ى ص هره؛ حت ى انته ت الم دة وانقض ى
اﻷجل ،ثم ج اء موافقً ا لق در ﷲ وإرادت ه م ن
غي ر ميع اد ،واﻷم ر كل ه تب ارك وتع الى،
وه و المس ير عب اده وخلق ه فيم ا يش اء وله ذا

سى،
قال تعالى :ث ُ ﱠم ِجئْتَ َ
علَى قَ َد ٍر يَا ُمو َ
أي عل ى موع د وه ذا رأي مجاه د ،وق ال
قت ادة :عل ى ق در الرس الة والنب وة .وقول ه
ف قَ د َﱠر *
تعالىِ  :إنﱠ هُ فَ ﱠك َر َوقَ د َﱠر * فَقُتِ َل َك ْي َ
ف قَ د َﱠر) الم دثر (٢٠ - ١٨ :أي
ث ُ ﱠم قُتِ َل َك ْي َ
إنما أرهقناه صعو ًدا لبعده ع ن اﻹيم ان؛ ﻷن ه
روى م اذا يق ول ف ي
ف ﱠك ر ،وقَ د َﱠر أي ت ﱠ
الق رآن ح ين س ئل ع ن الق رآن ففك ر م اذا
يختلق من المقال.
وج اءت لفظ ة ) الق در ( بمعن ى الت وقير
والتعظ يم مث ل قول ه تع الىَ  :و َم ا قَ َد ُروا ﱠ َ
ش ٍر مِ ْن
علَ ى بَ َ
َح ﱠق قَد ِْر ِه إِ ْذ قَالُوا َما أَنزَ َل ﱠ ُ َ
َيءٍ ) اﻷنعام (٩١:أي وما عظموا ﷲ حق
ش ْ
تعظيمه إذ كذبوا رسله إليهم ،قال ابن عب اس
ومجاه د :نزل ت ف ي ق ريش ،واخت اره اب ن
جري ر ،وقي ل :نزل ت ف ي طائف ة م ن اليه ود،
وقيل :في فنح اص وه و رج ل م نهم ،وقي ل:
ف ي مال ك ب ن الص يف ،واﻷول أص ﺢ؛ ﻷن
اﻵية مكي ة واليه ود ﻻ ينك رون إن زال الكت ب
م ن الس ماء ،وق ريش والع رب قاطب ة ك انوا
ينك رون إرس ال س يدنا ﷴ ؛ ﻷن ه م ن
البش ر ،ومث ل قول ه تع الىَ  :و َم ا قَ َد ُروا ﱠ َ
ضتُه ُ َي ْو َم ْال ِق َيا َم ِة
َح ﱠق قَد ِْر ِه َواﻷ َ ْر ُ
ض َجمِ ي ًعا قَ ْب َ
مواتُ َم ْ
س ْب َحانَهُ َوتَ َع الَى
َوال ﱠ
ط ِويﱠ اتٌ بِيَمِينِ ِه ُ
س َ
ُ
ع ﱠما يُ ْش ِركونَ ) الزمر.(٦٧ :
َ
وأتت ُمش تقات كلم ة )القَ َدر( ف ي الق رآن
ت مختلف ٍة ،فمنها ما أشارت إلى
الكريم ب َدﻻﻻ ٍ
ْ
َ
معنى )التحدي د( كقول ه تع الىَ  :وأنزَ لنَ ا مِ ْن



ض َو ِإنﱠ ا
ال ﱠ
س َماءِ َم ا ًء ِبقَ َد ٍر فَأ َ ْس َكنﱠاهُ فِ ي اﻷ َ ْر ِ
ب بِ ِه لَقَ اد ُِرونَ ) المؤمن ون،(١٨ :
علَى ذَهَا ٍ
َ
وفي هذه اﻵية الكريمة يذكر ﷲ تع الى نعم ه
على عبيده التي ﻻ تعد وﻻ تحصى في إنزاله
القطر من السماء بقدر ،أي بحسب الحاجة ﻻ
كثيرا فيفسد اﻷرض والعمران ،وﻻ ً
قليﻼ فﻼ
ً
يكفي الزروع والثمار ،بل بق در الحاج ة إلي ه
م ن الس قي والش رب واﻻنتف اع ب ه؛ حت ى إن
كثيرا لزرعه ا وﻻ
اﻷراضي التي تحتاج ماء ً
تحتمل دمنتها إنزال المطر عليها يسوق إليها
الماء من بﻼد أخ رى كم ا ف ي أرض مص ر،
ويقال لها اﻷرض الجرز يسوق ﷲ إليها ماء
الني ل مع ه ط ين أحم ر يجترف ه م ن ب ﻼد
الحبش ة ف ي زم ان أمطاره ا ،في أتي الم اء
يحم ل طينً ا أحم ر ،فيس قي أرض مص ر،
ويقر الطين على أرضهم ليزرع وا في ه؛ ﻷن
أرضهم سباخ يغلب عليهم الرمال.
وقول ه تع الى ف ي س ورة الزخ رف:
س َماءِ َما ًء ِبقَ َد ٍر فَأَنش َْرنَا ِب ِه
َ والﱠذِي ن ﱠَز َل مِ ْن ال ﱠ
بَ ْل َدة ً َميْتا ً َكذَلِكَ ت ُ ْخ َرجُونَ ) الزخ رف.(١١ :
أي بحس ب الكفاي ة ل زروعكم وثم اركم،
وشربكم ﻷنفسكم وﻷنعامكم.
وج اءت لفظ ة الق در بمعن ى )التض ييق
س ُ
ط
واﻻب تﻼء( مث ل قول ه تع الى  :ﱠ ُ يَ ْب ُ
ش ا ُء َويَ ْق د ُِر) الرع د،(٢٦ :
ال ِ ّر ْزقَ ِل َم ْن يَ َ
ي ذكر ﷲ تع الى أن ه ه و ال ذي يوس ع ال رزق
على من يشاء ،ويقتر على من يشاء ،لما ف ي
ذلك من الحكمة والعدل ،وفرح هؤﻻء الكفار
بم ا أوت وا م ن الحي اة ال دنيا اس تدرا ًجا له م
ً
وإمهاﻻ.
س ُ
ط ال ِ ّر ْزقَ
وقوله تع الىَ  :و ْي َك أ َ ﱠن ﱠ َ يَ ْب ُ
ِل َم ْن يَشَا ُء مِ ْن ِعبَا ِد ِه َويَ ْقد ُِر) القصص(٨٢ :
أي ل يس الم ال دل ً
يﻼ عل ى رض ا ﷲ ع ن
ص احبه ،ف إن ﷲ يعط ي ويمن ع ،ويض يق
ويوس ع ،ويخف ض ويرف ع ،وه ذا كم ا ف ي
الح ديث المرف وع ع ن اب ن مس عود " :إن ﷲ
قسم بينكم أخﻼقكم كما قسم أرزاقكم ،وإن ﷲ
يعط ي الم ال م ن يح ب وم ن ﻻ يح ب ،وﻻ
يعط ي اﻹيم ان إﻻ م ن يح ب" .وقول ه تع الى
في سورة القلمَ  :و َغ َد ْوا َعلَى َح ْر ٍد قَاد ِِرينَ 
)س ورة القل م ،(٢٥:أي ق وة وش دة ،وق ال
مجاهد :على جد ،وقال عكرم ة :عل ى غ يظ،
وقَ اد ِِرينَ  أي عليه ا فيم ا يزعم ون
ويرومون.

٢٣


الفصل بين الجنسين:
إذا كان الشـرع أذن للمـرأة أن تـتعلم مـا
ينفعهــا فــي أمــر دينهــا ودنياهــا ،فيجــب أن
يكــون هــذا التعلــيم بمعــزل عــن الــذكور،
وبمنــأى عــنهم؛ حتــى يســلم للبنــت عرضــها
وشرفها ،وحتى تكون دائ ًما حسـنة السـمعة،
كريمة الخلق ،كثيرة اﻻحترام.
ولعل أول كاتب تربـوي نـادى بالفصـل
بــين الجنســين فــي حقــل التعلــيم وغيــره هــو
اﻹمــام القابســي ،فقــد ذكــر فــي رســالته عــن
التعليم) :أن من حسـن النظـر أﻻ يخلـط بـين

ض َﻼ ًﻻ ﱡم ِبي ًنا) اﻷحـزاب:
َو َر ُ
ض ﱠل َ
سولَهُ فَقَ ْد َ

أهــــــــــﻢ
اﻷﺳـــباب
اﻟﻮﻗائيــــﺔ
ﻓﻲ تقليل
اﻟحـــﻮادث

)( ٩

.(٣٦
أما أن رأيهمـا مسـتمد مـن حكـم الشـرع
فللنصوص التالية:
اعــا
ســأ َ ْلت ُ ُموه ﱠُن َمتَ ً
ﻗـــال تعـــالىَ  :وإِذَا َ
ب) اﻷحــزاب:
فَ ْ
اســأَلُوه ﱠُن ِمــن َو َراءِ حِ َجــا ٍ
.(٥٣
وإذا كانت هـذه اﻵيـة نزلـت فـي أمهـات
المؤمنين  ...فالعبرة – كما يقول اﻷصوليون
– لعــومم اللفــظ ﻻ بخصــوص الســبب ،وإذا
كانــت أمهــات المــؤمنين المقطــوع بعفــتهن
وطهـــارتهن مـــأمورات بالحجـــاب  ،وعـــدم

الذكران واﻹناث(؛ ولما سئل )ابن سـحنون(

الظهــور أمــام اﻷجانــب ،فالنســاء المســلمات

ً
وإناثــا فقــال:
ذكــورا
عــن التعلــيم المخــتلط
ً

بشكل عام مأمورات بالسـتر وعـدم الظهـور

)أكــره أن ي ّ
ُعل ـ َم الجــواري مــع الغلمــان؛ ﻷن

مــن بــاب أولــى ،وهــذا مــا يســمى بــالمفهوم

ذلــك فســاد لهــن(  ...وإذ كــان ابــن ســحنون

اﻷولوي عند الفقهاء وعلماء اﻷصول.

والقابســـي يريـــان أن تُفصـــل البنـــات عـــن

وﻗــال عــز مــن ﻗائــلُ  :ﻗــل لّ ِْل ُمــؤْ مِ نِينَ

الصبيان خشـية الفسـاد – فرأييهمـا هـذا فـي

ار ِه ْم َو َيحْ ف ُ
َظ ـوا فُ ـ ُرو َج ُه ْم ۚ
َيغُ ﱡ
ْص ـ ِ
ض ـوا ِم ـ ْن أَب َ

الحقيقة – مسـتمد مـن حكـم الشـرع؛ وحكـم

صـ َنعُونَ
يـر ِب َمـا َي ْ
ٰذَلِكَ أ َ ْز َكـ ٰى لَ ُهـ ْم ۗ ِإ ﱠن ﱠ َ َخ ِب ٌ

الشرع مقدم علـى كـل أمـر وحكـم فـي هـذه

ُضــــنَ ِمــــ ْن
ت َي ْغض ْ
)َ (٣٠و ُﻗــــل لّ ِْل ُمؤْ ِم َنــــا ِ

الحياة لقولـه تعـالىَ  :و َمـا َكـانَ ل ُِمـؤْ مِ ٍن َو َﻻ

اره ﱠِن َو َي ْحف ْ
َظـ ـنَ ُفـ ـ ُرو َج ُه ﱠن َو َﻻ ي ُْبـ ـدِينَ
ْصـ ـ ِ
أَب َ

سولُهُ أَ ْمـ ًرا أَن َي ُكـونَ
ضى ﱠ ُ َو َر ُ
ُمؤْ مِ َن ٍة إِذَا ﻗَ َ

ِز َينـــتَ ُه ﱠن إِ ﱠﻻ َمـــا َ
ضـــ ِربْنَ
ظ َهـــ َر مِ ْن َهـــا ۖ َو ْل َي ْ

لَ ُهــ ُم ْالخِ َيــ َرة ُ ِمــ ْن أ َ ْمــ ِر ِه ْم ۗ َو َمــن َي ْعــ ِ
ص ﱠَ

ع َلـ ٰى ُج ُيـو ِب ِه ﱠن ۖ َو َﻻ ي ُْبـدِينَ ِز َينـتَ ُه ﱠن
ِب ُخ ُم ِره ﱠِن َ



ِإ ﱠﻻ ِلبُعُ ـولَ ِت ِه ﱠن أَ ْو َآب ـا ِئ ِه ﱠن أَ ْو َآب ـاءِ بُعُ ـولَ ِت ِه ﱠن أَ ْو
أ َ ْبنَا ِئ ِه ﱠن ) النور(٣١-٣٠ :
فإذا كان اﻷمر – في هذه اﻵية – يشـمل

      
        



غض البصر ،ووضـع الخمـار علـى الـرأس

على الشرع ،ويتجـاهلون الفطـرة الغريزيـة،

وفتحة الصدر ،وعدم إبـداء الزينـة والمفـاتن

ويتجــاهلون الواﻗــع المريــر الــذي آلــت إليــه

إﻻ للمحارم؛ أفليس يدل هذا الشمول على أن

المجتمعات اﻹنسانية ﻗاطبة.

المــرأة المســلمة مــأمورة بالســتر والحشــمة
والعفة وعدم اﻻختﻼط باﻷجانب؟
ي ُﻗــل
وﻗـــال ســـبحانهَ  :يــا أَي َﱡهــا ال ﱠن ِبــ ﱡ

الفاحشة أبلغ وأﻗوى!!
ولـو كــان اﻻخــتﻼط منــذ الصــغر ،وفــي
جميع مراحل العمر يجعل النظر إلى المـرأة

أمــا أنهــم يفتــرون علــى الشــرع – فــي

أمرا مألوفًا عاديا ﻻ يحرك في نفـس الرجـل
ً

دعواهم إلى اﻻختﻼط – فللنصوص الكثيـرة

والمـرأة غريـزة وﻻ شـهوة؛ ﻻنقلبـت المــودة

التي سبق ذكرها ﻗبل ﻗليل.

بين الـزوجين إلـى عـداوة ،والرحمـة بينهمـا

ِســاءِ ْال ُمــؤْ مِ نِينَ ُيــ ْدنِينَ
ِ ّﻷ َ ْز َو ِ
اجــكَ َو َبن َِاتــكَ َون َ

أمــا أنهــم يتجــاهلون الفطــرة الغريزيــة

إلى ظلم ،واﻻتصال الجنسي إلى برود ،ولما

علَ ْي ِه ﱠن مِ ن َج َﻼ ِبيـ ِب ِه ﱠن ۚ ٰذَ ِلـكَ أَد َْنـ ٰى أَن ي ُْعـ َر ْفنَ
َ

 .........فﻸن ﷲ سـبحانه لمـا خلـق الرجـل

رضي أحدهما البقـاء مـع اﻵخـر فـي ظـﻼل

يمـــا
َفـــ َﻼ ُيـــؤْ ذَيْنَ ۗ َو َكـــانَ ﱠ ُ غ َُفـــ ً
ورا ﱠرحِ ً

والمرأة ركب فـي كـل مـنهم الميـل الجنسـي

الزوجية ،وهذا خﻼف ال ُمشاهد والواﻗع!!

)اﻷحزاب(٥٩ :

إلى اﻵخر.

فكيف نتصور اخـتﻼط المـرأة بـاﻷجنبي
والمــرأة المســلمة فــي هــذه اﻵيــة مــأمورة
بالحجاب ،وارتداء الجلباب؟

أما أنهم يتجـاهلون الواﻗـع المريـر الـذي

ف ْ
ِط ـ َرةَ ﱠ ِ ا ﱠل ِت ـي فَ َ
علَي َْه ـا ﻻ
اس َ
ط ـ َر ال ﱠن ـ َ
ق ﱠ ِ) الروم(٣٠ :
ت َ ْبدِي َل ِلخ َْل ِ

آلت إليه المجتمعـات اﻹنسـانية فـي تجربتهـا
لﻼختﻼط ،فليسألوا مجتمعات الـدول الغربيـة

فهــل يريــد دعــاة اﻻخــتﻼط والســفور أن

والشرﻗية عما وصلت إليه المـرأة مـن تحلـل

وروى الترمذي عن رسول ﷲ  أنه

يغيــروا نــواميس الكــون ،وأن يبــدلوا فطــرة

علمـا أن اﻻخـتﻼط
وفساد ،وإباحية وفجـورً ،

ﻗال) :ما خﻼ رجل بامرأة إﻻ وكان الشيطان

اﻹنسان ،وأن يحولوا سنن الحيـاة؛ وﻻ سـيما

أمر شـائع فـي كـل الطبقـات وعلـى مختلـف

ثالثهما( .وروى البخاري ومسـلم عـن النبـي

إذا كان كل من الرجـل والمـرأة – فـي حـال

المستويات :في الشـارع ،فـي المدرسـة ،فـي

 أنه ﻗال) :إياكم والـدخول علـى النسـاء،

اختﻼطهما – جائعين جنسيا ،ومائعين خلقيا؛

المتجــر ،فــي الــدائرة ،فــي الجامعــة ،فــي

فقال رجل :يا رسول ﷲ! أفرأيت الحمو )أي

فإن الفتنة – ﻻ شك – أشد ،واﻻنجـذاب إلـى

المنتزهات ،في كل مكان.

أﻗارب الزوج؟( ،ﻗال :الحمو الموت(.
فهــذه النصــوص القرآنيــة ،واﻷحاديــث
النبوية تحرم اختﻼط الرجـال بالنسـاء بشـكل
ﻗاطع جازم ﻻ يحتمل الشك وﻻ الجدل!!
فالــذين يبيحــون اﻻخــتﻼط ،ويبررونــه

قــال رســول ﷲ ) :كــل مولــود يولــد علــى

بتعويـــدات اجتماعيـــة ،ومعالجـــات نفســـية

صــــرانه أو
يهودانــــه أو ين ِ ّ
الفطــــرة ،فــــأبواه ّ ِ

وحجــج شــرعية ،فــإنهم فــي الواﻗــع يفتــرون

يم ِ ّجسانه(.



-رواه البخاري في صحيحه -




حذرت المنسقة المقيمة لﻸمم المتحدة في لبنان نجاة
رشدي من انعدام اﻷمن الغذائي في لبنان حيث سيحتاج ٢٫٢
مليون شخص إلى دعم عاجل لتأمين الوصول إلى الغذاء
واﻻحتياجات اﻷساسية اﻷخرى.
وقالت رشدي في مؤتمر صحفي حول تمديد خطة
اﻻستجابة للطوارئ في لبنان" :إن البنك الدولي يتوقع
انكماش الناتج المحلي اﻹجمالي بنسبة  ٦٫٥في المئة في
العام ٢٠٢٢م بعد انخفاضه بنسبة  ٪١٠٫٥ونسبة ٪٢١٫٤
في عامي  ٢٠٢٠و٢٠٢١م على التوالي".
عا ملحو ً
ظا حيث تبين أن ما يقرب من ثلث القوى العاملة في لبنان
وأشارت إلى "أن معدﻻت البطالة تشكل أحد أوجه الفقر وترتفع ارتفا ً
عاطلة عن العمل وارتفع معدل البطالة اﻻجمالي بشكل كبير من  ٪١١٫٤خﻼل عامي  ٢٠١٨و٢٠١٩م إلى  ٪٢٩٫٦في عام ٢٠٢٢م ،ويتدنى
دوﻻرا أميركيا في الشهر؛ مما تسبب في انخفاض ملحوظ في الدخل وفي القدرة الشرائية".
الحد اﻷدنى لﻸجور إلى أقل من ٢٥
ً
وحذرت رشدي من أن القطاع الصحي في لبنان على وشك اﻻنهيار ،ويحتاج  ١٫٩٥مليون شخص في جميع أنحاء لبنان إلى خدمات
صحية إنسانية في ظل عدم توفر اﻷدوية والقدرة على تحمل تكلفتها وارتفاع تكاليف العﻼج في المستشفيات".
ولفتت إلى أن المستشفيات تعاني من نقص حاد في اﻹمدادات الطبية ونقص في الكهرباء في وقت غادر فيه  ٪٤٠من اﻷطباء و ٪٣٠من
الممرضات لبنان منذ بداية اﻷزمة اﻻقتصادية وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
واعتبرت رشدي أن اﻷزمة الحالية تؤثر على الظروف المعيشية لﻸطفال بشكل كبير ،وأن مئات اﻵﻻف من أطفال لبنان ينامون وهم
جياع ،وكثير منهم ﻻ يتلقون الرعاية الصحية التي يحتاجون اليها ،وأن  ٤٦٠ألف طفل وامرأة بحاجة إلى خدمات التغذية ،ويحتاج  ٣٥٠ألف
طفل إلى خدمات الحماية بسبب استمرار تدهور الوضع اﻻجتماعي واﻻقتصادي ونقص السلع اﻷساسية والخدمات اﻻجتماعية.
وقالت :إن خطة اﻻستجابة للطوارئ تلقت حتى اﻵن  ٪٥١٫٤من التمويل المطلوب ،أي ما يوازي  ١٩٧مليون دوﻻر أميركي مما مكن
الجهات الفاعلة من مساعدة أكثر من  ٦٠٠ألف من بين اللبنانيين والمهاجرين والﻼجئين الفلسطينيين اﻷكثر ضعفًا في لبنان وذلك منذ انطﻼق
الخطة؛ حتى نهاية شهر إبريل الماضي.
ودعت رشدي إلى ضرورة وجود سياسة حماية اجتماعية متكاملة وشاملة تساعد على ضمان حصول الناس على الخدمات اﻷساسية،
واعتماد أجندة التعافي واﻹصﻼح بما يتماشى مع معايير حقوق اﻹنسان وهي اﻹستراتيجية الوحيدة الممكنة للخروج من الوضع الحالي ،مشيرة
إلى أن اﻷمم المتحدة عملت من كثب مع الحكومة اللبنانية لوضع اللمسات اﻷخيرة على اﻹستراتيجية الوطنية للحماية اﻻجتماعية.



طلبت السلطات الباكستانية من السكان ،خفض استهﻼك الشاي ،لمساعدة اقتصاد البﻼد.
وقال وزير التخطيط والتنمية إحسان إقبالّ :
إن "شرب عدد أق ّل من اﻷكواب خﻼل اليوم ،من شأنه أن يخفض فواتير اﻻستيراد
المرتفعة في باكستان".
وأدّى انخفاض احتياطيات البﻼد من العمﻼت اﻷجنبية  -التي تكفي حاليًا أقل من شهرين لجميع الواردات  -إلى وصول باكستان
إلى حالة تحتاج فيها بشدة إلى التمويل الخارجي.
وتع ّد باكستان أكبر مستورد للشاي في العالم ،وقد تخطت قيمة استيرادها  ٦٠٠مليون دوﻻر العام الماضي.
ونقلت وسائل إعﻼم باكستانية عن الوزير إقبال قوله" :أناشد اﻷمة خفض استهﻼك الشاي بمقدار كوب أو كوبين؛ ﻷننا نستورد
الشاي باﻻقتراض"
ضا أن يغلق التجار متاجرهم في الساعة الثامنة والنصف مسا ًء ،لتوفير الكهرباء.
واقترح أي ً
وأتت الدعوة في الوقت الذي يستمر فيه احتياطي العمﻼت اﻷجنبية في باكستان في اﻻنخفاض سريعًا ،ما يش ّكل ضغو ً
طا على
الحكومة لخفض تكاليف اﻻستيراد المرتفعة ،وللحفاظ على اﻷموال في البﻼد.
وانخفض احتياطي النقد اﻷجنبي في باكستان من حوالي  ١٦مليار دوﻻر في فبراير إلى أقل من  ١٠مليارات دوﻻر في اﻷسبوع
اﻷول من يونيو.
في مايو ،فرض المسؤولون في كراتشي ،قيودًا على استيراد العشرات من السلع الكمالية غير اﻷساسية ،كجزء من محاولتهم
لحماية اﻷموال المتبقية في اﻻحتياط.
سا للوزراء.
وتش ّكل اﻷزمة اﻻقتصادية
كبيرا لحكومة شهباز شريف ،الذي حل مكان عمران خان ،رئي ً
اختبارا ً
ً

عبرت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع ،عن قلقهما إزاء "تصاعد اﻻختراق اﻹسرائيلي
للجامعات والمعاهد العليا بالمغرب عبر خطوات التطبيع المتسارعة".
وأكدت كل من مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين ،والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع ،أن "التطبيع الرسمي المدان الذي توج
بإقدام وزير التعليم العالي على فضيحة التوقيع ،باسم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب ،على ما يسمى مذكرة تفاهم مع الكيان
الصهيوني ،قد وفر ،لﻸسف الشديد ،الشروط الذاتية والموضوعية لتسرب الصهاينة للجامعات المغربية".
ونبهت الهيئتان المناهضتان للتطبيع ،في رسالة وجهتاها إلى النقابة الوطنية للتعليم العالي ،إلى خطورة تسلل الكيان وأجهزته
اﻻستخباراتية ،المتخفية منها والمعلنة ،إلى الحرم الجامعي من خﻼل ما يسمى فعاليات علمية وبحثية يؤطرها ضباط وقادة بالجيش اﻹسرائيلي
بعدد من المؤسسات الجامعية ،تحت صفات ومسميات مضللة وبتكتم شديد على هوياتهم الحقيقية.
صا على الطﻼب
وتوقفت الرسالة عند خطورة هذا اﻻختراق على مستقبل الجامعات المغربية وعلى البحث العلمي في مؤسساتها ،خصو ً
والشباب ،ويرى رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد ويحمان أن "اﻻختراق اﻹسرائيلي للجامعة المغربية استهداف لنخب البﻼد
واستثمار في إحكام السيطرة على المغرب ومقدّراته من خﻼل صنع نخبة متصهينة يصار إلى تمكينها من المناصب العليا ومن مفاصل الدولة
اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية ،ليصار إلى الحكم بها كواجهة مغربية لحكم اﻻحتﻼل للمغرب".
كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي واﻻبتكار المغربي عبد اللطيف ميراوي قد وقﱠع مع وزيرة العلوم والتكنولوجيا والفضاء
اﻹسرائيلية أوريت فركاش كوهين ،في مايو الماضي ،اتفاقية تعاون بين جامعات ومراكز أبحاث الدولتين ،هي اﻷولى من نوعها في مجال
التعليم الجامعي منذ بداية استئناف العﻼقات الثنائية في  ٢٤ديسمبر من عام ٢٠٢٠م.



شهد العراق فترة عصيبة حيث ارتفعت إصابات فيروس

علق الجيش الليبي على اﻻحتجاجات التي شهدتها مدن

كورونا ،عقب دخول البﻼد في موجة وبائية خامسة ،تزامن

ليبية عدة ،الجمعة  ١يوليو ،بسبب تردي اﻷحوال المعيشية

ذلك مع ارتفاع إصابات وباءين آخرين هما :الحمى النزفية،

وتناحر السياسيين بين حكومتين متصارعتين.

والكوليرا؛ مما اضطر وزارة الصحية إلى استنفار طواقمها
لمواجهة مخاطر اتساع هذه الفيروسات الثﻼثة.
في  ٢٠يونيو الماضي ،أعلنت وزارة الصحة العراقية

وقال بيان صادر عن القيادة العامة للجيش :إنها "تتابع
القيادة العامة الحراك الشعبي ،الذي يعبر عن مطالب
مشروعة ،في ظل تفاقم اﻷزمة الليبية ،وانغﻼق اﻷفق وتدني
المستوى الخدمي والمعيشي للمواطن".

دخول البﻼد رسميا في الموجة الخامسة من وباء كورونا ،بعد

وتابع البيان" :إذ تعلن القيادة العامة وقوفها التام مع اﻹرادة

اﻻرتفاع الملحوظ في اﻹصابات ،حيث تشير آخر إحصائيات

الشعبية ،وتأييدها لمطالب المواطنين ،وانطﻼقًا من دورها في

السلطات المعنية ،إلى تسجيل  ٢٩٥٢إصابة جديدة وحالة وفاة

صا منها على رعاية الشعب
حماية اﻷمن القومي للبﻼد ،وحر ً

واحدة.
وبالتزامن مع اشتداد موجة كورونا الخامسة ،فإن العراق

وحماية استقراره ،الذي انتزعه بعد معركة طويلة
مع اﻹرهاب ،ترى أنه من واجبها الوطني أن تخاطب الشعب
مباشرة صاحب السيادة".

ضا وباء الكوليرا ،حيث سجلت دوائر الصحة العامة
يكافح أي ً

وشدد البيان على ضرورة "عدم المساس بالمرافق العامة

في غضون أسبوع عشرات الحاﻻت كان أغلبها في مدن

والخاصة" ،وأكد أن "القوات المسلحة لن تخذل الشعب ،ولن

كردستان العراق ،وأعلنت محافظة السليمانية حالة الطوارئ

تتركه عرضة لﻼبتزاز والعبث ،وهي عند وعدها له بحمايته

وشكلت لجنة عليا لمواجهة الكوليرا.
وقال المحافظ هفال أبوبكر ،خﻼل مؤتمر صحفي ،في ١٩

متى اختار خارطته للخﻼص والعبور نحو مستقبل يسوده
اﻻستقرار والسﻼم والرخاء".
وتابع البيان" :ستتخذ القيادة العامة اﻹجراءات الواجبة

يونيو الماضي" :السليمانية سجلت خﻼل اﻷيام اﻷخيرة أكثر

لصيانة استقﻼل القرار الليبي ،إذا ما حاول أي طرف اﻻنفراد

من  ٤آﻻف إصابة بالقيء واﻹسهال ،ويرقد  ٣٩٦٥منها في

به تماشيًا مع أي إرادة خارجية تسعى لفرض مشاريعها

مستشفيات المحافظة ويخضعون للعﻼج".
أما الحمى النزفية في العراق ،فقد أصابت حتى نهاية يونيو

وقرارها على الليبيين".
وقال محتجون ليبيون :إنهم سيواصلون التظاهر إلى أن
"تتنحى جميع النخب الحاكمة عن السلطة" ،وذلك بعد أن بلغت

صا ،من بينهم  ٣٦وفاة ،بحسب الدكتورة ربى فﻼح
 ٢٢٦شخ ً

التجمعات في معظم المدن الرئيسة الجمعة ذروتها ،باقتحام

التي أكدت أنها "أكبر نسبة مسجلة مقارنة بالسنوات الماضية"،

حشد مبنى البرلمان في طبرق شرقي البﻼد وإحراق أجزاء

مبينة أن "هناك جهات تشترك في مواجهة هذا المرض ،من

منه.

ناحية متابعة الحيوانات المصابة والحشرة الناقلة".
وتقول منظمة الصحة العالمية :إن الحمى النزفية تنتقل من

ويعكس خروج اﻻحتجاجات في أنحاء البﻼد اﻹحباط
المتزايد بين الليبيين ،من تناحر السياسيين المنقسمين،
والفصائل التي يدور بينها اﻻقتتال منذ سنوات في شرق البﻼد

شخص إلى آخر "نتيجة اﻻتصال المباشر بدم الشخص

وغربها ،وهو ما انعكس على تردي الخدمات وسوء اﻷحوال

المصاب أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه اﻷخرى".

المعيشية.



ُهﻧَﺎ ُﻣﻧَﺎ ُ
ق ِد َﻣﺎ ِﺋ ِه ْم
خ ِر َﻛﺎ ِﺑ ِه ْمُ ..هﻧَﺎ ُﻣ ْه َرا ُ
عن ال َح َس ِن ِبن َكث ٍِير عن أَ ِبي ِه قالَ :ﱠإن اﻹمام َعلِيا 
ِ
الم ـؤْ مِ نِينَ َ ،ه ـ ِذ ِه
ـر ُ
ف ِب َه ـا ،فقِي ـلَ :يــا أَمِ يـ َ
فوقَ ـ َ
أتَ ـى َك ـ ْر َب َﻼ َء َ

رما ًدا ود ًما ،ويبكي عليـك كـ ّل شـيء؛ ّ
حتـى الوحـوش فـي
الفلوات ،والحيتان في البحار(.



ك َْر َب َﻼ ُء.

ي الرضا ) :إ ّن يوم الحسين أقرح
يقول اﻹمام عل ﱞ

ان َ
فقـالَ:
قال) :ذَاتُ ك َْر ٍ
ب َو َب َﻼءٍ ( ،ث ُ ﱠم أ َ ْو َمأ َ ِب َي ِد ِه إلى َم َكـ ٍ

جفوننــا ،وأســبل دموعنــا ،وأذ ّل عزيزنــا ،وأورثنــا الكــرب

وأومـأ َ َبيـ ِد ِه إلـى
ض ُع ِر َحا ِل ِه ْمَ ،و ُمنـَ ا ُخ ِر َكـا ِب ِه ْم(.
)هَا هُنَا َم ْو ِ
َ

والــبﻼء إلــى يــوم اﻻنقضــاء ،فعلــى مثــل الحســين فليبــكِ

ض ٍع آَخ ََر فقَالَ) :هَا هُنَا ُم ْه َراقُ ِد َما ِئ ِه ْم(.
َم ْو ِ

الباكون ،فإن البكاء عليه يح ﱡ
ط الذنوب العظام(.

فو ْيـ ٌل
وفي رواية أخرىِ ) :ث ْق ٌل ﻵَ ِل ُم َح ﱠم ٍد َي ْن ِز ُل هَا ُهنَاَ ،



وو ْيـ ٌل
وو ْي ٌل لَ ُك ْم مِ ْن ُه ْمَ ..و ْي ٌل لَ ُهـ ْم ِمـ ْن ُك ْم تَ ْقت ُ ُلـو َن ُه ْمَ ،
لَ ُه ْم مِ ْن ُك ْمَ ،
ار(.
لَ ُك ْم مِ ْن ُه ْم يُ ْدخِ لُ ُك ُم ﷲُ ب َق ْت ِل ِه ُم ال ﱠن َ

قــال اﻹمــام المجــدد الســيد محمــد ماضــى أبــو العــزائم
رضوان ﷲ عليه:


ي
ي ٍ ) :إن الذي يـؤتى إلـ ﱠ
قال اﻹمام الحسن بن عل ّ
ي فأ ُقتل به ،ولكن ﻻ يوم كيومك يا أبـا عبـد ﷲ،
س ﱞم
ُ
ﱡ
يدس إل ﱠ
يزدلف إليك ثﻼثون ألف رجل يـدّعون أ ّنهـم مـن أ ُ ّمـة جـدّنا
مح ّمد  ،وينتحلون دين اﻹسﻼم ،فيجتمعون على قتلـك
وسفك دمـك ،وانتهـاك حرمتـك ،وسـبي ذراريـك ونسـائك،
وانتهاب ثقلك ،فعندها تح ّل ببني أميّة اللعنة ،تمطـر السـماء

يٍ ،أ ْن َفــذَ فِيــ ِه
ســيْنُ بــنُ َ
هــذا َثــانِي ال َم ِس ـي َحي ِْن!! ال ُح َ
ع ِلــ ّ
ْشـ َع
فمـا أب َ
او َل ال َي ُهو ُد مِ ْن عِي َ
ابن َمـ ْر َي َمَ ،
سى ِ
ال ُم ْس ِل ُمونَ ما َح َ
ا ﱡ
س زَ ك ﱠِي ـةٌ
ي ْ
الف ـدَاءِ َ ،
أج ـ ﱠل ِ
أش ـ َيبُ  ،ن َْف ـ ٌ
لظ ْل ـ ِم ،ومــا َ
ش ـ ْي ٌخ ت َِق ـ ﱞ
طاه َِرةٌ ،قَ ْلبٌ َن ِبي ٌل ُح ﱞر ،ا ْستَص َْر َخهُ َم ْ
َ
ومـونَ ل َي ُقـو َدهُ ْم فـي
ظل ُ ُ
لسـيُوفِ
َوجْ ِه ال َب ْغي ِ ولَبﱠى ،فإذَا ه َُو وآلُهُ َو َولَ ُدهُ وقَ ْو ُمهُ َج ْز ٌر ُ
ال َم ْ
ظلُومِ ينَ ال ُم ْستَص ِْرخِ ينَ ِبهِ.



 س ماحة موﻻن ا اﻹم ام المج دد ُح ﱠج ةَ اﻹس ﻼم
والمس لمين ف ى ه ذا الزم ان الس يد ﷴ ماض ى أب و
العزائم  -ق دﱠس ﷲ س ﱠركم ،ونفعن ا ﷲ بك م ،وجعلك م
ولي ا مرش دًا لط ﻼب العل م الن افع  -م ع بداي ة ع ام
هجرى جديد تطل علينا ذكرى عزي زة وه ى الهج رة
أو م ا يس ميه الق وم الس ياحة إل ى ﷲ ،فنرج و م ن
س ماحتكم التك رم ببي ان أئم ة الس ائحين م ن اﻷنبي اء
والصحابة ومشاهدهم ودرجاتهم ،وبع ض م ا حص ل
لهم من أذي ة المش ركين؛ حت ى نقت دى به م ون نهض
بأمتنا اﻹسﻼمية.
فأجاب سماحته قائﻼً:

٣٠



ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺤﲔ

يا بنى :أئمة الس ائحين رس ل ﷲ ص لوات ﷲ
وس ﻼمه عل يهم ،وإم امهم اﻷعظ م ه و رس ول ﷲ
؛ ﻷن ﷲ تع الى أس رى ب ه جس ًما ورو ًح ا
مطلوبً ا ،م را ًدا ،محبوبً ا ،وه و المق ام العل ى ال ذى
تقاص رت ع ن إدراك ه أرواح أول ى الع زم م ن
الرسل ،على نبينا وعليهم الصﻼة والسﻼم ،فض ًﻼ
عن أجسامهم الطاهرة.

ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎء ﻭﺩﺭﺟﺎﺗﻬﻢ
ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

كانت سياحته  فوق ك ل س ياحة الرس ل
علي ه وعل يهم الص ﻼة والس ﻼم ،ف إن ﷲ أرى
الخلي ل علي ه الص ﻼة والس ﻼم ملك وت الس موات
واﻷرض فخ رج ق ً
ائﻼِ  :إنِّ ى ذَا ِه بٌ ِإلَ ى َربِّ ى
سيَ ْه ِدين) الص افات .(٩٩ :وس ياحة الكل يم علي ه
َ
الصﻼة والسﻼم للقي ا العب د الص الح ،لمزي د العل م.
وسياحة س يدنا ن وح علي ه الص ﻼة والس ﻼم لنجات ه
من الطوفان ،ومن قومه .وسياحة ك ل نب ى للنج اة
من أع داء ﷲ تع الى .وس ياحته  كان ت ب ا
وإل ى ﷲ ،فأش هده آي ات ملك ه وملكوت ه ،وج ﻼل
عزت ه وجبروت ه ،وحظ ائر قدس ه وﻻهوت ه؛ حت ى
دن ا  ب ا  ،وت دلﱠى ل ه ﷲ ،وأوح ى إلي ه م ن
ى جماﻻته وجﻼﻻته ،ما أبهم ه
غيب كماﻻته ،وعل ِّ
الح ق س بحانه وتع الى عل وا ل ه أن يدرك ه غي ر
حبيب ه ومص طفاه  ،وتنزي ًه ا ع ن أن يح يط
ب ه أح د غي ر الف رد الم راد ل ذات ﷲ تع الى ،ق ال
ب
ع ْب ِد ِه َم ا أ َ ْو َح ى * َم ا َك ذَ َ
تع الى :فَ أ َ ْو َحى إِلَ ى َ
ْالفُ َؤا ُد َما َرأ َى)ال نجم ،(١١-١٠ :والف ؤاد قررن ا
أن ه ب رزخ ب ين القل ب والجس م ،فكأن ه  ك ان
ف ى دن وه م ن رب ه بجس مه وروح ه حينم ا ت دلى
الرب تعالى له عليه الصﻼة والسﻼم ،ولو لم يك ن
ذلك كذلك لقال :ما كذبت الروح ما رأت.
ف إذا ك ان أئم ة أه ل الس ياحة ه م رس ل ﷲ
صلوات ﷲ وسﻼمه عليهم ،فلكل سائح من أولي اء
ﷲ قسط من تل ك المواه ب اﻹلهي ة ،ومش رب م ن
تل ك الم وارد العلي ة ،ومش هد م ن تل ك المش اهد
الرباني ة ،وإن ى أنب ه الق ارئ ال ذى ل م يتفض ل ﷲ
عليه بذوق م ا س أبديه م ن غ وامض أس رارهم أن
يتحص ن ب درع التس ليم ،وأن يعتق د أن عجائ ب
القدرة وغرائب تصريفها وأس رار الحكم ة وخف ى
غيبها ،نور ﻻ يشرق إﻻ على نفس تزك ت ،وقل ب
اطمأن بذكر ﷲ ،وبدن حفظه ﷲ من الوقوع فيم ا
عقَ َل عن ﷲ.
ع ْق ٌل َ
يكره ،و َ
وقد أخطأ بعض من يدعى العلم ،فحك م عل ى
القدرة والحكمة بما يحكم به على قدرته وحكمت ه،
فشبﱠه القديم بالحادث ،وزع م  -لجهل ه بنفس ه  -أن ه
ﻻ ق درة ف وق قدرت ه ،وﻻ حكم ة إﻻ م ا ع رف،
وكل سر تظهره القدرة لكمال إطﻼقه ا ،وك ل س ر

تظه ره الحكم ة م ن اﻷس رار الت ى تناس ب الحك يم
الخبير العل ى الكبي ر ينك ره؛ ﻷن عقل ه ال ذى يعق ل
عن نفسه وعن الكون ﻻ يقبل ه ،وش ت ﱠان ب ين الع الم
الرب انى ال ذى يعق ل ع ن ﷲ تع الى ،وب ين الجاه ل
المحج وب بنفس ه وحس ه وعقل ه ،ف إن اﻷول ق ال
كما أخب ر ﷲ تع الى عن ه :آ َ َمنﱠ ا بِ ِه ُك ﱞل مِ ْن ِع ْن ِد
َربِّنَا)آل عمران (٧ :وق ال ف ى ح ق غي رهم م ن
الذين عقلوا بغير عقلهم اﻹنسانىَ  :ولَ ْو َ
علِ َم ﷲ ُ
ْ
فِ ي ِه ْم َخ ْي ًرا ﻷ ْس َمعَ ُه ْم َولَ ْو أ َ ْس َمعَ ُه ْم لَت ََولﱠ وا ﱠو ُه م
ﱡم ْع ِرضُونَ ) اﻷنفال.(٢٣ :
فأكرر تنبيه ى عل ى إخ وانى أن الس الك م نهم
يج ب علي ه أن يس لم تل ك المقام ات ،وأن يس تعيذ
ب ا م ن أن ي ﱠدعيها لنفس ه ب ﻼ وج د ص ادق ،أو
ج اذب ق اهر ،ف إن دعواه ا ب ﻼ تحق ق بمش اهدها،
وتجمل بأحوال أهله ا ،واقت داء بأئم ة أهله ا ،ك ذب
ِب
عل ى ﷲ ،ق ال ﷲ تع الىِ  :إنﱠ َم ا يَ ْفت َ ِرى ال َك ذ َ
ت ﷲِ َوأ ُ ْولَ ِئ كَ ُه ُم
الﱠ ذِينَ ﻻَ يُؤْ مِ نُ ونَ ِبآ َي ا ِ
الكَا ِذبُونَ )النحل (١٠٥ :فإن تلك اﻷسرار العلي ة
نفائس قدسية قد تلقى بين أهل الرجس فينكرونها،
وي زدرون به ا ،وق د تلق ى ب ين أه ل التس ليم م ن
الس الكين فيخرج ون ع ن مقام اتهم اﻻعتدالي ة،
ررا لك ل م ن
وي دعونها تقلي ًدا ،فيك ون ض ً
الط ائفتين ،فت أبى نفوس هم الخبيث ة الت ى س جل ﷲ
عليه ا الش قاء إﻻ محارب ة رس ل ﷲ ص لوات ﷲ
وسﻼمه عليهم ،فيخسف ﷲ بهم اﻷرض.
ومشاهد سيدنا لوط عليه الصﻼة والس ﻼم ف ى
هجرت ه وس ياحته ف وق أن تس طر عل ى اﻷوراق،
وأعلى من أن تمثل بالعبارة.
ثم ه اجر الخلي ل  ،ومع ه زوج ه س ائ ًحا
من ً
تقﻼ م ن الك ون إل ى المك ون س بحانه ،ف ارا إل ى
ﷲ س بحانه ،مفارقً ا أق رب الخل ق من ه ،وألص قهم
به وأرحمهم عادة ،وما ي درينا ق در تل ك الج واذب
اﻹلهية التى أخرجته  متوج ًها إلى ربه.
لعل ك أيه ا المط الع  -إذا تبص رت  -تل وح
علي ك أن وار ش مس الخل ة الخالص ة ،الت ى تجع ل
الخلي ل ﻻ يق ر ل ه ق رار إﻻ باﻹقب ال بالكلي ة عل ى
خليل ه ،والفن اء ع ن نفس ه ب ه ،والرغب ة ع ن ك ل
شىء فيه.
ث م ه اجر الكل يم ص لوات ﷲ وس ﻼمه علي ه
تعودوا على نباته ا ومائه ا،
ومعه قومه من أرض ﱠ
إل ى ص حارى قاحل ة وش دائد فادح ة ،وق د ب يﱠن
القرآن المجيد قدر آﻻمهم ،وشكواهم بع د الس ياحة
وتمنيهم ما كانوا فيه ،ليظهر ل ك جلي ا أن الس ياحة
فرار إلى ﷲ ،وإقبال على حضرته بالكلي ة ،وإنم ا
تمن ى  -أى :ذل ك الرج وع إل ى مص ر ،وإل ى م ا
تعودوه م ن النب ات -بع ض م ن ل م يكم ل إيم انهم،
ممن لم يذوقوا حﻼوة السياحة .
وإﻻ فأهل السياحة ما خرج وا م ن مك ان إل ى
غي ره ،وﻻ م ن ص فة إل ى غيره ا ،وﻻ م ن ح ال
إل ى غي ره ،إﻻ وم ا خرج وا من ه ك ان أح بﱠ إل ى

أنفس هم ً
أوﻻ مم ا خرج وا إلي ه؛ حت ى داهم تهم
ص ولة المحب ة اﻹلهي ة ،وج ذبهم اص طﻼم الش وق
إل ى م ا كوش فوا ب ه م ن جم ال ملكوت ه اﻷعل ى،
فصارت اﻵﻻم لهم مﻼذًا ،والش دائد له م مس رات،
فخرجوا متوجهين لربهم ﷻ ،فرحين بالقرب من ه،
مبتهج ين بالح ب في ه ،مس رورين بم ا ن الوا م ن
الفوز والخﻼص مما كانوا فيه.
ولم ا كان ت الس ياحة س نة رس ل ﷲ ،وك ان
التعل ق باﻷه ل واﻷق ارب مم ا ي دعو إل ى الس كون
باﻷماكن ،وعم ل المع دات ،ل ذلك ل م يش تهر م نهم
بالس ياحة؛ حت ى ص ارت عل ًم ا علي ه إﻻ م ن ﻻ
زوج ة ل ه وﻻ ول د وﻻ وال د ،وه و المس يح عل ى
نبينا وعليه الصﻼة والسﻼم ،فإن ه بل غ م ن التخل ى
عن الدنيا مبلغًا؛ حتى ق ال :أن ا ﻻ أم ل ى وﻻ أخ وة
 ﻷم ه وإخوت ه  -فرا ًغ ا لقلب ه ،وراح ة لبدن ه،
وإقب ًاﻻ عل ى الس ياحة بالكلي ة؛ حت ى أن بع ض
الرجال يقول :إنه إمام ه ذه الطائف ة  -يعن ون أه ل
السياحة  -الذين صرفوا عم رهم ف ى الس ياحة قل ًب ا
وقالبً ا فل م يركن وا إل ى ال دنيا ،ول م يس كنوا إليه ا.
ومش اهد الرس ل ص لوات ﷲ وس ﻼمه عل يهم
المقتض ية لتل ك اﻷح وال الخارق ة للع ادة البش رية،
هى الحجة لمن خرقوا عوائدهم البشرية ،فخرق ت
لهم العادة فى أحوالهم ومعامﻼتهم.

ﻣﻦ ﻫﻢ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ؟

أم ا م ن الص حابة فكثي رون؛ ﻷنه م 
وأرض اهم ه اجروا إل ى الحبش ة وإل ى المدين ة
وغيرهم ا ،الهج رة الحق ة الت ى خصص هم ﷲ به ا
وأف ردهم له ا ،ورفع ت مقام اتهم العلي ة ع ن أن
ينافس هم فيه ا غي رهم؛ حت ى بلغ وا مبلغً ا تغ بطهم
المﻼئك ة واﻷنبي اء لق ربهم م ن ﷲ ،لم ا وفقه م ل ه
وأعانهم علي ه س بحانه ،وجمله م بمع انى موجب ات
رضوانه اﻷكبر ،ودامت تلك اﻷبواب مفتح ة لم ن
ج ذبتهم عناي ة ﷲ؛ حت ى فتح ت مك ة لرس ول ﷲ،
فس بق المف ردون ،وص ار المه اجر بع دها ﻻ يبل غ
معشار ما بلغوا  ،وأرضاهم.

ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﳍﻢ
ﻣﻦ ﺃﺫﻳﺔ ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ

أورد عليك نموذ ًجا من ص بر الص حابة عل ى
أذية المشركين ،تروي ًحا لنفس ك ،وميزانً ا ت زن ب ه
أحوال ك الص ادرة ع ن ش هود التوحي د ،وخ الص
المحب ة بع د العل م ،ل تعلم ق در ال دين عن د م ن
اجتب اهم ﷲ ،ودع اهم داع ى اﻷزل دع وة القب ول،
فإنهم لما سمعوا من رسول ﷲ  دع اءه له م
س معوا من ه  ب آذان قل وبهم الت ى دعاه ا ﷲ
س بحانه وتع الى فس معت م ن ﷲ س بحانه ،وتلق ت
عن ه  ،فس ارعوا إل ى م ا دع اهم إلي ه ،وأقبل وا
بالكلية عليه.



ﺗﻌﺬﻳﺐ ﺍﳌﺴﺘﻀﻌﻔﲔ
ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ

ي ا بن ى :المستض عفون ه م ال ذين س بقوا إل ى
اﻹس ﻼم ،وﻻ عش ائر له م تم نعهم ،وﻻ ق وة له م
يمنعون بها ،فأما م ن كان ت ل ه عش يرة تمنع ه فل م
يص ل الكف ار إلي ه ،فلم ا رأوا امتن اع م ن ل ه
عش يرة ،وثب ت ك ل قبيل ة عل ى م ن فيه ا م ن
مستض عفى المس لمين ،فجعل وا يحبس ونهم،
ويعذبونهم بالض رب والج وع والعط ش ورمض اء
مكة والنار ،ليفتن وهم ع ن دي نهم ،فم نهم م ن يف تن
من شدة البﻼء وقلبه مطمئن باﻹيم ان ،وم نهم م ن
تصلب فى دينه ،ويعصمه ﷲ منهم:

ﻋﻤﺎﺭ ﺑﻦ ﻳﺎﺳﺮ:

م نهم عم ار ب ن ياس ر أب و اليقظ ان العنس ى،
وهو بطن م ن م راد وع نس ،ه ذا أس لم ه و وأب وه
وأم ه ،وأس لم ق دي ًما ورس ول ﷲ  ف ى دار
اﻷرق م ب ن أب ى اﻷرق م بع د بض ع وثﻼث ين رج ًﻼ،
أس لم ه و وص هيب ف ى ي وم واح د ،وك ان ياس ر
ارا وأب وه
حليفًا لبنى مخزوم ،فكانوا يخرجون عم ً
وأم ه إل ى اﻷبط ح إذا حمي ت الرمض اء يع ذبونهم
بح ِ ّر الرمض اء ،فم ر به م النب ى  فق ال:
برا آل ياس ر ف إن موع دكم الجن ة( )أخرج ه
)ص ً
الح اكم ،وأحم د ،واب ن من ده ،والطبران ى ف ى
اﻷوس ط( .فم ات ياس ر ف ى الع ذاب ،وأغلظ ت
امرأت ه س مية الق ول ﻷب ى جه ل فطعنه ا ف ى قلبه ا
بحربة فى يديه فمات ت ،أى :بع د أن ق ال له ا :إن ك
ما آمنت ب ﷴ  -  -إﻻ ﻷن ك عش قتيه لحس نه
وجمال ه ،وه ى أول ش هيدة ف ى اﻹس ﻼم ،
وش دد الع ذاب عل ى عم ار ،ب الحر ت ارة ،وبوض ع
الص خر اﻷحم ر عل ى ص دره أخ رى ،وب التفريق
أخ رى ،فق الوا :ﻻ نترك ك؛ حت ى تس بﱠ محم ًدا
وتقول ف ى ال ﻼت والع زى خي ًرا ،ففع ل ،فترك وه،
فأتى النبى  يبكى ،فقال) :ما وراءك؟( قال:
ش ر ي ا رس ول ﷲ ،ك ان اﻷم ر ك ذا وك ذا ،ق ال:
)فكيف تجد قلب ك؟( ،ق ال :أج ده مطمئن ا باﻹيم ان،
فقال) :يا عم ار إن ع ادوا فع د( ف أنزل ﷲ تع الى:
إِ ﱠﻻ َم ْن أ ُ ْك ِرهَ َوقَ ْلبُ ه ُ ُم ْ
ان)النح ل:
ط َم ئ ﱞِن بِ ِ
اﻹي َم ِ
 (١٠٦فشهد المشاهد كلها م ع رس ول ﷲ ،
ى  وق د ج اوز
وقت ل بص ِفّين م ع س يدنا عل ٍ ّ
التسعين ،قيل :بثﻼث ،وقيل :بأربع سنوات.

ﺻﻬﻴﺐ ﺑﻦ ﺳﻨﺎﻥ ﺍﻟﺮﻭﻣﻰ

وم نهم ص هيب ب ن س نان الروم ى ،ول م يك ن
رومي ا ،وإنم ا نس ب إل يهم؛ ﻷنه م س بوه وب اعوه،
وقيل :ﻷنه ك ان أحم ر الل ون ،وه و م ن النم ر ب ن
قاس ط ،كن اه رس ول ﷲ  أب ا يحي ى قب ل أن
يول د ل ه ،وك ان مم ن يع ذب ف ى ﷲ فع ذب ع ذا ًبا
ش دي ًدا ،ولم ا أراد الهج رة ،منعت ه ق ريش ،فافت دى
نفس ه م نهم بمال ه أجم ع  ،وعن ا به م إن ه
مجيب الدعاء ،آمين.

٣١

ﺑــراعــم اﻹيـــمان مــن فــيــض الحــﻧــان )(٢


* أعضاؤك السبعة مفاتيح للشهود ﻓي الجنات،
وأبـواب للخلـود ﻓـي أسـفل الـدركات ،الحـﻼل بـ ِّين



والحرام ب ِّين.

ﻓي العدد الماضي عرضنا جز ًءا مـن العقيـدة ﻓـي

* إنما النواﻓل بعد الواجبات؛ وإﻻ كانت بليات.

ﷲ تعالى ورسوله الكريم  ،تلـك العقيـدة التـي ﻻ

* لـــيس التنســـك بلـــبس الحلـــل ال َخلَ َقـ ـة "أي:

بــد أن تــنعكس علــى ســلوكنا وحالنــا مــع ﷲ تعــالى

البالية" ،إنما الناسك من طهر ُخلُقه.

ورســوله  ومــع النــاس ،تعــالوا بنــا أروي لكــم

* َمن عصى ﷲ ﻓيك؛ ﻓاجتهد أن تطيع ﷲ ﻓيه.

بعض القصص لنأخذ منها بعض العبر ﻓي حياتنا.

* اﻹحسان واجب عليك إلى أخيك ولو تحققـت



منــه اﻹســاءة ،ﻓكيــف تســيء إليــه مــع تشــككك ﻓــي
قصده؟!.



كثير مما يكره.
* من لم يترك
ً
كثيرا مما يشتهي؛ وقع ﻓي ٍ

كان أحد الشيوخ يفضل أحد التﻼميذ عن زمﻼئه ،وﻓـي يـوم
من اﻷيام أراد أن يوضح للتﻼميذ لمـاذا يفضـل هـذا التلميـذ عـن

* يجــب علــى اﻹنســان العاقــل أن يكــون مثــل اﻷرض ﻓــي

البـاقين ،ﻓـأعطى الشـيخ كـل تلميــذ حمامـة وسـكي ًنا ،وطلـب مــن

التواضع ،ومثل البحر ﻓي الكرم ،ومثل الليل ﻓي السـتر ،ومثـل

التﻼميذ ذبح الطائر ﻓي مكان ﻻ يراهم ﻓيه أحد.

الشمس ﻓي المنفعة.
*ﻻت َ
ِص ِلذَ ِاتـه
العليـ ِة البــاطنَ
ﱠ
َخفـى علــى ﷲِ خاﻓيــة ،ﻓــأخل ْ

وبعد ﻓترة أتى كل تلميـذ بالحمامـة مذبوحـة إﻻ هـذا التلميـذ،

والعﻼنية.

ﻓسأله الشيخ وقال له :لماذا لم تذبح الحمامة؟ ،قال التلميذ أ َم ْرتَني

* ﻻ تفرح بالعمل إﻻ إذا تحققتَ باﻹخﻼص ﻓيه ،وﻻ تفـرح

أن أذبح الحمامة ﻓي مكان ﻻ يراني ﻓيه أحـد ،وإنـي كلمـا ذهبـت

باﻹخﻼص إﻻ إذا تحققتَ بإصابة الحق ﻓيه ،وﻻ تفـرح بإصـابة

إلى مكان وجدت ﷲ يراني ﻓيه.

الحق إﻻ إذا تحققتَ بتوﻓيق ﷲ ﻓيه ومعونته ،وﻻ تفرح بالتوﻓيق



والمعونة إﻻ إذا ﻓرحتَ با الذي أقامك مقام العامل لذاته؛ حتى

الفاروق عمر بن الخطاب  يستريح بجـوار دار ،ﻓيسـمع

صرتَ من عمال ﷲ.

والدة تقول ﻻبنتهـا :قـومي وامزجـي اللـبن بالمـاء ،قالـت البنـت

بأحسن اﻷعمال.
صحائف اﻵجال ،ﻓخلِّدوها
* اﻷيا ُم
ُ
ِ

ﻷمها :يا أماه إن منـادي أميـر المـؤمنين يقـول :ﻻ يخلـط أحـدكم

* المؤمن ﻻ يكذب أبدًا

اللبن بالماء ،ﻓقالت اﻷم :يا بنيتي إنك ﻓي مكان ﻻ يراك ﻓيه أمير



المؤمنين وﻻ منادي أميـر المـؤمنين ،ﻓقالـت البنـت :يـا أمـاه ،إن

كان أحد اﻷوﻻد يسبح ﻓي الماء وﻓجأة أخذ يصرخ ويقـول:

كان أمير المؤمنين ﻻ يرانا اﻵن ﻓإن رب أمير المؤمنين يرانا.

أغيثوني؛ أنقذوني ،ﻓأسرع إليـه النـاس ﻹنقـاذه وعنـدما اقتربـوا

      


منه أخذ يسبح وهو يضحك ويقـول :كنـتُ أمـزح ،وكـرر الولـد
ﻓعلته ،وﻓي كل مرة يكذب وي ﱠدعِي أنه يغرق.

* راقب ربك ﻓي ثﻼثة:

وﻓــي إحــدى المــرات أصــابه تعــب شــديد ولــم يقــدر علــى

 -إذا تكلمت ﻓاذكر سمع ﷲ منك.

الس ـباحة ،ﻓأخــذ يصــرخ ويســتغيث :أغيثــوني؛ أنقــذوني ،إنــي

 -وإذا سكت ﻓاعلم علم ﷲ ﻓيك.

أغـرق ،ولكــن النــاس لــم يتحركـوا ﻹنقــاذه ،وقــالوا :إنــه يكــذب

 -وإذا عملت ﻓاذكر نظر ﷲ إليك.

كالمرة اﻷولى ،ولكـن الولـد اسـتمر ﻓـي الصـراخ؛ حتـى أدرك

* طلبُ ما ﻻ بد منه عبادة ،واﻻشتغال بما ُخ ِل ْقتَ له سعادة.

الناس أنه يغرق ً
ﻓعﻼ ﻓأنقذوه.

٣٢





وعندها ندم الولد على ﻓعلته وقال :لن أكذب أبدًا.




كان شيخ ﻓي الهند يحارب اﻹنجليز ﻻحـتﻼلهم أرض بـﻼده،



هذا الشـيخ يسـمى رضـا ﷲ البـدواني ،وﻓـي يـوم مـن اﻷيـام تـم
القــبض عليــه مــن قِبــل جنــود وضــباط إنجليــز ،ﻓقــال الضــابط

جمـــع أحـ ـ ُد الحكمـــاءِ أوﻻدَه الثﻼثـــة وأعطـــى أصـــغرهم

اﻹنجليزي للشـيخ :قـل إنـك لـم تحاربنـا وسـوف أطلـق سـراحك

مجموعة من أعواد الحطب مربوطة بحبل ،وقال له :اكسـرها،

ـورا ،ﻓقــال الشــيخ :وﷲِ ﻻ أجحــد شــرف محــاربتكم ،وﷲِ لــو
ﻓـ ً

ﻓلــم يقــدر ،ﻓطلــب مــن اﻻبــن اﻷوســط نفــس الطلــب ﻓلــم يقــدر،

أطلقتَ سراحي لقمتُ بحربكم ثانيًا.

وأخيرا أعطاها لﻸكبر ﻓلـم يقـدر ،أخـذ الحكـيم حزمـة الحطـب
ً

حتــى انتهــى اﻷمــر وصــدر قــرار بإعــدام الشــيخ رضــا ﷲ

وﻓكها أعوادًا ،وأعطى كل واحد مـنهم عـودًا ،وطلـب مـن كـل

البدواني ،وأثناء تنفيذ حكم اﻹعدام تقدم إليـه الضـابط اﻹنجليـزي

واحد منهم كسر العود الذي أخذه ،ﻓكسر كل واحد مـنهم العـود

وقـال لـه :قــل إنـك لــم تحاربنـا وسـوف أعيــد المحاكمـة وأطلــق

الذي أخذه ،ﻓقال لهم :هكذا يا أوﻻدي إذا اتحدتم ﻻ يقـدر علـيكم

سراحك ،ﻓقال الشيخ :وﷲِ ﻻ أكذب أبدًا.

أحد.

ﻓفضﱠل الموت شهيدًا على الكذب الذي َحذﱠ َرنا منه رسـو ُل ﷲِ

والهدف من القصة :أن ن َْحـذَر العـدو الـذي يفـرق المجتمـع

.

المسلم تحت شعارات مختلفة.



وعــن النبــي  أنــه قــالَ ) :مثَـ ُل المــؤمنينَ ﻓــي تَ ـ َوا ِ ّدهم
وترا ُحمهم وتعا ُ
عى
طفهم :مث ُل الجسد؛ إِذا اشتكى منه عضو :تَدَا َ



س َه ِر وال ُح ِ ّمى ) "البخاري ومسلم".
له
سائر الجسد بال ﱠ
ُ
واﻻتحاد إنما يكون بالشعور باﻵخَر...

كان عمر بن الخطاب ﻓي سـفر والتقـى بـراعٍ يرعـى الغـنم،

إذا قُتل مسلم ﻓأنا المقتول...

ﻓقال له سيدنا عمر :أريـد أن أشـتري شـاة مـن هـذه الغـنم ،ﻓـرد
الراعي ً
قائﻼ :إنها ليست ملكي ،ﻓقال له عمر  -ليختبر أمانتـه :-

وإذا جاع مسلم ﻓأنا الجائع...

قل لصاحبها :أكلها الذئب ،ﻓرد الراعي :ﻓأين ﷲ؟! ،ﻓبكى سـيدنا

ﻓاﻹسﻼم وطن والمسلمون جميعًا أهله...

عمر  وأرضـاه ،ثـم ذهـب مـع الراعـي واشـترى الشـاة مـن

أنا مسلم؛ ﻓكل مسلم ﻓي العالم هو أخي.

صاحبها ،وأهداها للراعي مكاﻓأة ً له.



يقول اﻹمام أبو العزائم:

وجد أحد الملـوك قومـه ﻓـي شـقاق واخـتﻼف ونـزاع ﻓيمـا

أنـــا َﻻ أخــــو ُن ودا َد َمــن آخــانِي
ضـــ ْن عـهـــ َد الــذي واﻓانِي
وﻻ أنقُ َ

بينهم ،وهم ﻻ يفكرون ﻓي عـدوهم المتـربص بهـم ،ﻓقـام الملـك

ت ﻓي
ضى بالمـ ُ ْـلكِ وال َملَ ُكو ِ
وﻻ أر َ
أخ ﻓِي ﷲٍ َحاشَا َبلْ َ
ان
وﻻ ِ ّ
الرض َْو ِ
ٍ

بتجويع مجموعة من الكﻼب ،وبعد مرور يومين أخرج الكﻼب
ورمى لهم قطعة اللحـم ،ﻓسـارعت الكـﻼب إليهـا وتقـاتلوا ﻓيمـا



بينهم.
ﻓأظهر لهم ذئبًا علـى مقربـة مـنهم ،ﻓتركـت الكـﻼبُ القتـا َل

 

وهبت جميعًا تقاتل الذئب؛ حتى ﻓر هاربًا.

طعامـا ،ﻓأدخـل
َم ﱠر سيدنا رسو ُل ﷲ  على رجـل يبيـع
ً
يده ﻓي الطعام ،ﻓنالت ً
بلﻼ ،ﻓسأل الرجل عن هذا ،ﻓقال :أصـابته

ﻓقال الملك لقومه :صـرنا أقـل مـن الكـﻼب ،اﻷعـداء علـى
مقربة منا ونحن نتقاتل ﻓيما بيننا ونترك اﻷعداء!.

السماء -أي :المطر ،-ﻓقال له رسول ﷲ َ :
)أﻓﻼ جعلتَه ﻓوقَ

الـدرس؛ واتحـدوا؛ وحـاربوا العـدو ،وانتصـروا
ﻓَ ِهم القـو ُم
َ

غ ﱠ
ْس مِ ﱠنا( "مسلم".
الناس؟َ ،م ْن َ
الطعام كَي يراهُ
ُ
ِ
شنَا ﻓَلَي َ

عليه.



٣٣

اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﳊﻴﺔ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ

الكثير من الرســائل والكتــب الدالــة علــى
ذلك ..لكن ابن تيمية لم يأبــه لــذلك كلــه..
فراح يجرم ذلك ،ويفتــي فتــاواه المتشــددة
قــال القاضــي :وعيــت هــذا ..فهــات

في شأنها.

البينة الثانية.

ومن ذلك قوله في ]مجموع الفتاوى[:

قال اﻹسكندري :البينة الثانية ـ سيدي

)وأما بناء المشاهد على القبــور والوقــف

القاضي ـ هي إعﻼن ابــن تيميــة الحــرب

عليها فبدعة؛ لم يكن على عهد الصحابة؛

فـــي كتبـــه الكثيـــرة علـــى اﻷضـــرحة

وﻻ التــابعين؛ وﻻ تــابعيهم؛ بــل وﻻ علــى

والمقامــــات المبنيــــة علــــى اﻷوليــــاء

عهد اﻷربعة .وقد اتفق اﻷئمة على أنه ﻻ

والصــالحين ،والتــي جــرى عــرف اﻷمــة
علــى احترامهــا وتعظيمهــا ،لنشــر قــيم
الصـــﻼح ،وحفـــظ تـــاريخ الصـــالحين،
والتبرك بهم وبآثارهم..
وقد علمتَ سيدي القاضي موقفه مــن
قبر رسول ﷲ  وتبديعه لزائريه ،بل
اعتبار السفر ﻷجله معصية ﻻ تقصر لها
الصﻼة.
قال القاضي :أجل ..علمت ذلك مــنكم

اﻹعانة على ذلــك بوقــف وﻻ غيــره؛ وﻻ
النذر لها؛ وﻻ العكوف عليها؛ وﻻ فضيلة
للصــﻼة والــدعاء فيهـــا علــى المســـاجد
الخالية عن القبــور؛ فإنــه يعــرف أن هــذا
خﻼف دين اﻹسﻼم المعلوم باﻻضــطرار
المتفق عليه بين اﻷئمة؛ فإنه إن لم يرجع
فإنه

يستتاب().(١
واﻻســتتابة عنــده يعقبه ـا القتــل ..كمــا

في التهمة الثانية.
قــال اﻹســكندري :وهكــذا تعامــل مــع



يشرع بناء هذه المشاهد على القبور؛ وﻻ

اﻵثــار التــي يعظمهــا المؤمنــون ،والتــي

رأينــا ذلــك ســيدي القاضــي فــي مواقفــه
المختلفة..

تربطهم بالصالحين ،والتي وردت اﻷدلــة

وقد كان هــذا الموقــف مــد ًدا للوهابيــة

الكثيرة على جوازها ،بل علــى الترغيــب

ابتداء من شــيخهم ابــن عبــد الوهــاب فــي

فيهــا ،وقــد كتــب فقهاؤنــا مــن الصــوفية

إعﻼن حربهم على المسلمين ،حيث نجــد



ابن عبد الوهاب وحفدتــه وتﻼميــذه كلهــم
ينقلون من كﻼم ابن تيمية ما يؤيــدون بــه
جرائمهم في حق اﻷمة.
ومن ذلك ما أورده في بعض رسائله
من كﻼم ابن تيمية ليثبت لهم أن مــا يقــوم
بـــه الصـــوفية مـــن الـــذبح فـــي الموالـــد

وإن قال فيه :بســم ﷲ ،كمــا يفعلــه طائفــة

وهكذا قال محمد بــن ناصــر التهــامي

والمناسبات المختلفــة شــرك أكبــر يخــرج

من منافقي هذه اﻷمة الذين يتقربــون إلــى

صا ﻻبن تيمية وابــن القــيم،
بعد نقله نصو ً

عن دين اﻹسﻼم ،فقد نقل عن ابــن تيميــة

اﻷولياء والكواكب بالذبح والبخور ونحــو

وعقب عليها بقوله) :فهــذه نصــوص ابــن

قولـــه فـــي كتابـــه ]اقتضـــاء الصـــراط

ذلــك ،وإن كــان هــؤﻻء مرتــدين ﻻ تبــاح

تيمية وتلميذه ابن القيم قاضــية بكفــر مــن

﴿و َمـا
المستقيم[ تعليقًا علــى قولــه تعــالىَ :
أ ُ ِه ﱠل ِلغَي ِْر ﱠ ِ ِب ِه ﴾ ]المائدة) :[٣ :ظــاهره:

ذبيحتهم بحــال ،لكــن يجتمــع فــي الذبيحــة

اعتقد النفع والضر في مخلوق ونذر لــه،

مانعان().(٢

أو دعا له ،أو استغاث بــه ،وهــو صــريح

أنه ما ذبح لغيــر ﷲ ،مثــل أن يقــال :هــذا

وقد علق علــى هــذا الــنص الصــريح

في ذلك كفر أكبر يحــل الــدم والمــال ،إذا

ذبيحة لكذا ،وإذا كان هذا هــو المقصــود:

بــالتكفير بقولــه) :وهــو الــذي ينســب إليــه

عرفــت هــذا فقــد انــتفض علــى صــاحب

فسواء لفظ بــه أو لــم يلفــظ .وتحــريم هــذا

بعض أعداء الــدين أنــه ﻻ يكفــر المعــين،

الرسالة ما طول به ،وبــذل فيــه مجهــوده

أظهر مــن تحــريم مــا ذبحــه للحــم ،وقــال

فانظر أرشــدك ﷲ إلــى تكفيــره مــن ذبــح

أن أفعــال هــؤﻻء مــن الشــرك اﻷصــغر،

فيــه :باســم المســيح ،ونحــوه ،كمــا أن مــا

لغيــر ﷲ مــن هــذه اﻷمــة ،وتصــريحه أن

ذبحناه نحن متقربين بــه إلــى ﷲ ســبحانه
كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للﱠحم ،وقلنا

المنــافق يصــير مرتــدا بــذلك ،وهــذا فــي

عليــه :باســم ﷲ ،فــإن عبــادة ﷲ ســبحانه
بالصـــﻼة لـــه والنســـك لـــه أعظـــم مـــن
اﻻســتعانة باســمه فــي فــواتح اﻷمــور،
فكــذلك الشــرك بالصــﻼة لغيــره والنســك
لغيره أعظم شر ًكا مــن اﻻســتعانة باســمه
في فواتح اﻷمور .فإذا حرم ما قيــل فيــه:
باسم المسيح ،أو الزهرة؛ فﻸن يحــرم مــا
قيل فيه :ﻷجل المسيح والزهرة أو قصــد
به ذلك ،أولى .وهذا يبين لك ضعف قول
من حرم ما ذبح باسم غير ﷲ ،ولم يحرم

المعين ،إذ ﻻ يتصور أن تحرم إﻻ ذبيحة
المعين().(٣
وهكذا يورد نصـا ﻻبــن القــيم ـ تلميــذ
ابن تيمية النجيب ـ يؤكد فيه علــى أن مــا
ذكره ابن تيمية من الحكــم بالشــرك علــى
الصـــوفية الـــذين يحترمـــون اﻷوليـــاء،
ويعظمون مــا يــرتبط بهــم مــن آثــار ،فقــد
قال في ذلك) :وقال ابن القيم فــي )إغاثــة
اللهــفان( في إنكار تعظــيم القبــور) :وقــد
آل اﻷمـــر بهـــؤﻻء المشـــركين إلـــى أن
كتابـا ســماه
صنف بعض غﻼتهم في ذلك ً
)مناســـك المشـــاهد( وﻻ يخفـــى أن هـــذا

مــا ذبــح لغيــر ﷲ ،كمــا قالــه طائفــة مــن

مفارقــة لــدين اﻹســﻼم ودخــول فــي ديــن

أصحابنا وغيــرهم ،بــل لــو قيــل بــالعكس

عباد اﻷصــنام( ..وهــذا الــذي ذكــره ابــن

لكان أوجه ،فــإن العبــادة لغيــر ﷲ أعظــم

القيم رجل مــن المصــنفين يقــال لــه :ابــن

كفرا من اﻻستعانة بغير ﷲ .وعلى هــذا:
ً

المفيد :فقد رأيت ما قال فيه بعينه ،فكيف

متقربـا بــه إليــه لحــرم
فلو ذبــح لغيــر ﷲ
ً

ينكر تكفير المعين().(٤

زاعم ـا أن ذلــك صــريح ق ـول ابــن القــيم
ً
وشيخه ابن تيمية الذين قصد الذب عــنهم
بما هم فيه مصرحون بأنــه شــرك أكبــر،
واﻷدلة القرآنية قاضــية بمــا صــرحا بــه،
ولو أراد إنسان أن يجمع ما ورد في هذا
المعنى مــن الكتــاب والســنة لكــان مجلـ ًدا
ضخ ًما …(.
التفت القاضي إلــي ،وقــال :مــا تقــول
أنت؟
قلــت :صــدق ســيدي القاض ـي ..فــابن
عبد الوهاب وتﻼميــذه وحفدتــه مــن بعــده
ليســوا ســوى تﻼميــذ لكتــب ابــن تيميــة،
ولــوﻻ تلمــذتهم علــى مــا فيهــا مــن تكفيــر
وتضليل وتبديع لﻸمــة ،لمـا أقــدموا علــى
ذلك..
) (١ﳎﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى ).(١١ /٣١
) (٢اﻗﺘﻀﺎء اﻟﺼﺮاط اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ ﳌﺨﺎﻟﻔﺔ أﺻﺤﺎب اﳉﺤﻴﻢ
).(٦٤/٢
) (٣ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺆﻟﻔﺎت اﻟﺸﻴﺦ .٢٨٥/١
) (٤ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺆﻟﻔﺎت اﻟﺸﻴﺦ .٣٠٣/١



عرضنا في اللقاءات الماضية مقدمة عن خبر رسول ﷲ 
عن فتنة المسيﺦ ال ﱠدجﱠال ،والذي تضمن صفاته وأتباعه ومكان
خروجه وكيفية فتنته للناس ،وكيفية هﻼكه.
وبدأنا في عرض الرؤية العزمية عن فتنة المسيﺦ ال ﱠدجﱠال،
ُفرق بين ثﻼثة أنواع من
وأوضحنا أن الطريقة العزمية ت ِ ّ
ال ﱠدجﱠالينَ :دجﱠال الذات ،و َدجﱠال العصر ،و َدجﱠال آخر الزمان،
وتحدثنا عن اﻷنواع الثﻼثة ،وتحدثنا عن أساليب الدجال في
الفتنة ،وتوقفنا عند سؤال:
لماذا سيقع الناس في خدع ال ﱠدجﱠال ،رغم علمهم بأدوات
أﻻعيبه وفتنه؟
اﻹجابة عن هذا السؤال تأخذنا ﻷن نعرض الظروف التي



سيخرج فيها ال ﱠدجﱠال ،وهي ترسم سيناريو واضح ﻷسباب
الوقوع.



 - ١نسيان ذكره على ألسنة الناس عامةً ،وعلى ألسنة اﻷئمة
ص ًة:
في منابرهم خا ﱠ
ثَبَت ذلك في زوائد مسند أحمد ) (٧٢/ ٤وفي مجمع الزوائد
للهيثمي ).(٣٣٥/٧؛ فعن راشد بن سعد ،قال :لَ ﱠما ْافتُتِحَتْ
ص َط ْخ ُر )مدينة في إيران( ،فإذا ُمنادٍ :أﻻ إنﱠ الدجﱠال قد خرج،
إ ْ
ب بن َجثﱠامة ،فقال :لوﻻ ما تقولون ْ
ﻷخب َْرت ُكم
قال :فلَ ِقيَ ُه ُم ال ﱠ
ص ْع ُ
ج ال ﱠدجﱠا ُل؛ حتى
َخر ُ
أ ّنِي سَمِ عْتُ رسول ﷲ  يقول) :ﻻ ي ُ
تتركَ اﻷئ ﱠمة ُ ِذك َْره على المنابر(؛
ي َْذ َه َل
الناس عن ِذك ِْره ،وحتى ُ
ُ
قال الهيثمي في »مجمع الزوائد« ).(٣٣٥ /٧



وهذا يبين لنا أنه سيخرج في وقت يكون الناس فيه قد نسوه
ونسوا ذكره.
 - ٢خروج الملحمة وفتح القسطنطينية :عن معاذ بن جبل
خراب
 ،قال :قال رسول ﷲ ) :ع ُْمرا ُن بيت المقدس
ُ
ج ال َم ْلحَمة َفتْ ُح
ب،
ج ال َم ْلحَمة ،و ُخ ُرو ُ
ب ُخ ُرو ُ
وخراب يَثْ ِر َ
يَثْ ِر َ
ُ
ج ال ﱠدجﱠال( ،ثم ضرب
سطنطينية ُخرو ُ
سطنطينية ،وفتْ ُح القُ ْ
القُ ْ
على فَخِ ذِه أو على َم ْن ِكبِه ،ثم قال) :إنﱠ هذا لحَقﱞ كما أنﱠكَ قاعدٌ(
]أخرجه أحمد في مسنده .[٢٢٠٢٣
وهذا يعني أن الناس تكون مشغولة بالملحمة ،فينسون ذكر

٣٦

ال ﱠد ﱠجال.



 -٣قلة العرب حين خروجه :لما أخرج ه أحم د
ف ي مس نده  ٢٧٦٢٠بإس ناد ص حيح عل ى ش رط
س مِ َع ج ابر ب ن
مس لم م ن رواي ة أب ي الزبي ر ،أن ه َ
س مِ َع ْ
ت
أنه
ش ِريكٍ ،
ا
عب دﷲ ،يق ول :أخبرتن ي أ ُ ﱡم َ
َ
ﱠ
الناس من ال ﱠدجﱠال
رسول ﷲ  يقول) :لَيَف ﱠِرن
ُ
ش ِريكٍ ي ا رس ول ﷲ ،ف أين
في الجبال( ،قال ت :أ ُ ﱡم َ
العرب يومئذٍ؟ قالُ ) :كلﱡهم قلي ٌل(.
قل ة الع رب تعن ي قل ة المتح دثين والف اهمين
للعربي ة ،وم ا يس تتبع ذل ك م ن قل ة ق راء كت ب
التراث ،ومعرفة فتنة ال ﱠدجﱠال.
 - ٤الجوع الشديد :لِما ج اء ف ي خطب ة النب ي
 ع ن ال ﱠد ﱠجال ،الت ي أخرجه ا اب نُ ماج ه ف ي
ﱠ
)وإن قب ل ُخ روج ال ﱠدجﱠال ث ﻼثَ
س َننِه ،٤٠٧٧
ُ
س نوا ٍ
اس فيه ا ج وعٌ ش ديدٌ،
ت ِش دادٍ ،يُص يب الن َ
س ثُلُ ثَ
ي أ ُمر ﷲُ الس ما َء الس نةَ اﻷول ى أن ت َح بِ َ
َم َ
س ثُلُ ثَ نباتِه ا ،ث م
ط ِره ا ،وي أ ُمر
اﻷرض فتح ِب ُ
َ
ُ
ُ
َ
َ
س ثلث ي َمط ِره ا،
ي أ ُمر الس ما َء ف ي الثاني ة ،فتح بِ ُ
وي أ ُمر
اﻷرض فتح بِ ُ
َ
س ثُلُث َ ي نباتِه ا ،ث م ي أ ُمر ﷲُ
س َم َ
ط َره ا ُكلﱠ ه ،ف ﻼ
السما َء في السنة الثالثة ،فتحبِ ُ
تق ُ
س نبات َه ا ُكلﱠ ه،
ط ُر قطرةً ،وي أ ُمر
اﻷرض ،فتح ِب ُ
َ
ف ﻼ تُنبِ ت خض را َء ،ف ﻼ ت َبق ى ذاتُ ظِ ْل فٍ إﻻﱠ
َهلَك ْ
َت ،ﱠإﻻ ما شاء ﷲُ عز وجل( ،قيل :فم ا يع يش
الن اس ف ي ذل ك الزم ان؟ ق ال) :التهلي ل والتكبي ر
والتس بيح والتحمي د ،و َيج زي ذل ك ع نهم َمج زأة َ
الطعام(.
ه ذا يعن ي أن ه س يأتي ف ي وق ت يحت اج في ه
الن اس الغ ذاء والم اء بش دة لح دوث مجاع ة طيل ة
ثﻼث سنوات؛ لذلك سيبيع الكثي ر م ن الن اس دين ه
بشربة ماء أو كسرة خبز ،وإن كان المؤمنون ل ن
يشعروا بهذا الجوع؛ ﻷن ﷲ سيجري اﻷذكار ف ي
أجسامهم مجرى الطعام والشراب.
 – ٥يخرج بعد فتنة ال ﱡد َهيْماء :فقد أخرج أب و
س َننِه  ٤٢٤٢بإسناد ص حيح ع ن عب د ﷲ
داود في ُ
ابن عمر  ،قال :كن ا قُعُ ودًا عن د رس ول ﷲ،
فذكر الفتن ،وق ال ...) :ث م فتن ة ال ﱡد َهيْماء ،ﻻ ت َ َدع
ط َمتْ ه ُ لَ ْ
أح دًا م ن ه ذه اﻷ ُ ﱠم ة إﻻ لَ َ
ط َم ةً ،ف إذا قي ل:
ً
ض ت ،تم ا َد ْ
ت ،يُص بِح الرج ُل فيه ا مؤمن ا،
انق َ
الناس إل ى فُ ْس طاطين:
يصير
كافرا؛ حتى
ويُمسِي
ً
ُ
َ
قﻻ
ان ﻻ نِف اقَ في ه ،وفُ ْس طاط نِف ا ٍ
فُ ْس طاط إيم ٍ
إيم انَ في ه ،ف إذا ك ان ذاك م ،ف انتظروا ال ﱠدجﱠال م ن
يومه أو من غده(.
أي يعن ي أن ه س يأتي ف ي وق ت في ه ف تن م ن
اﻷساس ،والق ابض عل ى دين ه في ه كالق ابض عل ى
ً
اشتعاﻻ ،كما أنه يصبح مؤمنً ا ويمس ي
أشد الجمر
افرا م ن ش دة الفتن ة ،وف ي وق ت الف تن يس هل
ك ً
اﻹغ واء ،ويس هل اﻻنقي اد لل ﱠد ﱠجال ،وه و س ر ق ول
س وقُهم
حذيف ة ) :تك ون ث ﻼث ف تن ،الرابع ة ت ُ
ش ف ،والت ي ترم ي
إل ى ال ﱠدجﱠال الت ي ترمِ ي بالنﱠ َ
ض ف ،والمظلم ة الت ي ت ُم و ُج كم وجِ البح ر(؛
بالر ْ
ﱠ
إسناده صحيح ،أخرجه ابن أبي ش يبة ف ي مص نﱠفه
) ،(٣٧١٣٢وأب و نع يم ف ي حلي ة اﻷولي اء )١

ث ال س ي
اﻷم العام وال
ق
ة
ال
لﻼت اد العال ي لل
ال ر ع ال ل الع مي
.(٢٧٣/
ق ال اب ن منظ ور ف ي لس ان الع رب )٩
س ود كأنﱠه ا
) :(٣٣٠/النﱠ َ
ف :وه ي حج ارة ُ
ش ُ
ت بالنار ،وإذا تُركت على رأس الماء طفَ ْ
أُحْ ِرقَ ْ
ت
ص في ه ،وه ي الت ي يُ َح كﱡ به ا الوس ُخ ع ن
ول م تَغُ ْ
ﱠ
اليد والرجل ،ومنه حديث حذيف ة)) :أظل تكم ال ِف ت َن
ض ف((؛
بالر ْ
ترمي بالنﱠشَف ،ث م الت ي تليه ا ترم ي ﱠ
يعن ي :أن اﻷول ى م ن ال ِف ت َن ﻻ ت ُ ؤثِّر ف ي أدي ان
الن اس لخ ﱠفته ا ،والت ي بع دها كهيئ ة حج ارة ق د
أُحْ مِ يَ ْ
ض فًا ،فه ي أبل ُغ ف ي
ت بالن ار ،فكان ت َر ْ
ْ
َ
أديانهم وأثل ُم ﻷبدانهم(.
 - ٩ ،٨ ،٧ ،٦توقﱡ ف نخي ل بيس ان ع ن
اﻹثمار ،وجف اف بحي رة طبري ة ،واس تمرار ت دفﱡق
ع ين زغ ر ،واس تمرار زرعه ا ،وظه ور النب ي
 عل ى الكف ار :وه ذه العﻼم ات كله ا ج اءت
في سياق واح د ،ف ي قص ة تم يم ال داري  ف ي
ص حيح مس لم ،وفيه ا أن ال ﱠد ﱠجال ق ال) :أخبرون ي
ع ن نخ ل بيس ان ،قلن ا :ع ن أي ش أنها تس تخبر؟
قال :أس ألكم ع ن نخله ا ،ه ل يُثمِ ر؟ قلن ا ل ه :نَعَ م،
قال :أما إنه يُو ِش كُ ﱠأﻻ تُثمِ ر ،ق ال :أخبرون ي ع ن
بحيرة الطبريﱠة ،قلنا :عن أي شأنها تستخبر؟ ق ال:
هل فيها ماء؟ قالوا :هي كثيرة الماء ،ق ال :أم ا إن
ماءها يُوشِك أن يذهب ،ق ال :أخبرون ي ع ن ع ين
ُزغَر ،قالوا :عن أي شأنها تستخبر؟ قال :ه ل ف ي
العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلن ا ل ه:
نعم ،هي كثيرة الماء ،وأهلها يزرعون من مائه ا،
قال :أخبروني عن نبي اﻷُميِّين ما فعل؟ ق الوا :ق د
خرج من مكة ون زل يث رب ،ق ال :أقاتلَ ه الع رب؟
قلنا :نعم ،ق ال :كي ف ص نع به م؟ فأخبرن اه أن ه ق د
ظه ر عل ى م ن يلي ه م ن الع رب وأط اعوه ،ق ال
لهم :قد كان ذلك؟ قلنا :نعم ،قال :أما إن ذاك خي ٌر
له م أن يُطيع وه ،وإن ي مخب ُركم عن ي ،إن ي أن ا
المسيح ،وإني أُوشك أن يؤذَنَ لي في الخروج(.
 -١٠ظهور خوارج آخر الزمان م ع الجه ل:
لم ا ورد ع ن اب ن عم ر  أن رس ول ﷲ



ش ٌء يق رؤون الق رآن ،ﻻ
 ق ال) :يَ ْنش أ نَ ْ
يجاوز ت َراقِيَهم ،كلﱠم ا خ رج قَ ْرنٌ قُطِ َع( ،ق ال اب ن
عم ر :س مِ عت رس ول ﷲ  يق ول) :كلم ا
خ رج قَ ْرنٌ قُطِ ع( أكث ر م ن عش رين م رةً) ،حت ى
ِراض هم ال ﱠدجﱠال(؛ أخرج ه اب ن ماج ه
ُ
يخرج في ع ِ
 ١٧٤بإسناد حسن.
ه ذا الح ديث يمك ن فهم ه م ن زاويت ين،
اﻷولى :أن من يق رأون الق رآن ﻻ يج اوز ت راقيهم
ه م الخ وارج ،وه و إش ارة إل ى زي ادة فتن تهم
واس تحواذهم عل ى عق ول الش باب ،والثاني ة :م ا
يح ذر من ه س ماحة اﻹم ام الق ائم الس يد ع ﻼء أب و
العزائم شيخ الطريقة العزمية م ن أن بُع د الش باب
ه ذه اﻷي ام ع ن اللغ ة العربي ة س ينتج م ع الوق ت
ش بابًا يق رأون الق رآن لك نهم ل ن يفهم وا معاني ه،
وبالتالي سيكونون مفصولين عن الدين.
 -١١أن يكون زمان خروجه زم انَ اخ تﻼفٍ
ب ين الن اس وفُ ْرق ة :لم ا أخرج ه اب ن حِ بﱠ ان ف ي
ص حيحه  ،٦٨٢١ع ن أب ي هري رة  ق ال:
أُح ِ ّدثُكم ما س مِ ْعتُ م ن رس ول ﷲ  الص ادق
المص دوق :ح دﱠثنا رس ول ﷲ أب و القاس م الص ادق
المص دوق :ﱠ
)إن اﻷ ْع َو َر ال ﱠدجﱠال َم ِس ي َح الض ﻼلة
ان اخ تﻼفٍ م ن
ُ
يخرج م ن قِبَ ِل ال َم ْش رق ،ف ي زم ِ
الناس وفُ ْرقةٍ.(...
وع ن أب ي الطفي ل ق ال :كن تُ بالكوف ة ،فقي ل:
خ رج ال ﱠد ﱠجال ،ق ال :فأتين ا عل ى حذيف ة ب ن أس يد
 وه و يُح ّدِث ،فقل ت :ه ذا ال ﱠد ﱠجال ق د خ رج،
العري ف ،فق ال:
ي ِّ
فقال :اج ِل س ،فجلس تُ ف أتى عل ﱠ
هذا ال ﱠدجﱠال قد خرج وأهل الكوفة يُطا ِعنُونه ،قال:
اجلِس ،فجل ْس تُ  ،فنُ ودي :إنه ا كذب ةٌ ص باغٌ ،ق ال:
س ِريحة ،ما أجلس تنا ﱠإﻻ ﻷم ٍر ،فح ّدِثنا،
فقلنا :يا أبا َ
ق ال :ﱠ
لر َمتْ ه
)إن ال ﱠدجﱠال ل و خ رج ف ي زم انِكم َ
ض
صبْيانُ بال َخ ْذف ،ولكن ال ﱠدجﱠال يخ ُرج ف ي بُ ْغ ٍ
ال ِ ّ
ﱠ
س وء ذات بَ ي ٍْن (...
من الناس ،وخِ فة من ال دين ،و ُ
أخرجه الحاكم ف ي مس تدركه )،(٥٣٠- ٥٢٩ /٤
] َ
تصرا[.
وعبدالرزاق ) (٢٠٨٢٧مخ ً
 -١٢ظهور دعاة الضﻼل :لما أخرج ه أحم د
س ن ،ع ن
ف ي مس نده ) (٢٤٣٢٩بإس ناده ،بس ند َح َ
خال د ب ن خال د اليش كري ،ق ال :خرج تُ زم ان
فُتِ َح ْ
ت ت ُ ْست َر؛ حتى قدِمتُ الكوفةَ ،فدخلتُ المسجد،
ْ
س نُ
ْ
ٌ
الرج
من
ع
ٌ
د
ص
ل
رج
فيها
ة
ق
ل
ح
ب
أنا
فإذا
ح
ال،
ٍ
َ
َ َ
َ
الثﱠ ْغ ر ،يُع َرف في ه أن ه م ن رج ال أه ل الحج از،
قال :فقلتَ :م ِن الرجلُ؟ فقال القوم :أو ما ت ْع ِرفُه؟!
فقل ت :ﻻ ،فق الوا :ه ذا حذيف ة ب ن اليَم ان ،ص احب
رس ول ﷲ  ،ق ال :فقع دتُ وح دﱠثَ الق وم،
فق ال :إن الن اس ك انوا يس ألون رس ول ﷲ 
ع ن الخي ر ،وكن تُ أس ألُه ع ن الش ِ ّر ،ف أنكر ذل ك
الق وم علي ه ،فق ال له م :إنِّ ي س أ ُ ْخبِركم بم ا أنك رتُم
من ذلك ،جاء اﻹسﻼم ح ين ج اء ،فج اء أم ر ل يس
أمر الجاهلي ة ،وكن تُ ق د أُعطِ ي تُ ف ي الق رآن
ك ِ
فَ ْه ًم ا ،فك ان رج ال يَجيئ ون فيس ألون ع ن الخي ر،
فكن تُ أس أله ع ن الش ِ ّر ،فقل ت :ي ا رس ول ﷲ،
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أيك ون بع د ه ذا الخي ر ش ﱞر كم ا ك ان قبل ه ش ﱞر؟
ص مة ي ا رس ول
فق ال) :نع م( ،ق ال :قل ت :فم ا ال ِع ْ
ﷲ؟ ق ال)) :الس يف(( ،ق ال :قل ت :وه ل بع د ه ذا
السيف بقيﱠ ة؟ ق ال) :نع م ،تك ون إم ارة عل ى أ ْق ذاءٍ
و ُهدْنة على َدخَن( ،قال :قل ت :ث م م اذا؟ ق ال) :ث م
تنش أ دُع اة ُ الض ﻼلة ،ف إن ك ان يومئ ٍذ ف ي
اﻷرض خليف ةٌ َجلَ َد َ
ظ ْه َركَ  ،وأ َخ ذَ مالَ كَ فالزَ ْم هُ،
ﱠ
وإﻻ فَ ُم ْ
ت وأن ت ع اضﱞ عل ى ِج ْذ ِل ش جرة( ،ق ال:
قلت :ثم ماذا؟ قال) :يخ رج ال ﱠد ﱠجال بع د ذل ك مع ه
ونار(.
نهر
ٌ
ٌ
 -١٣خ روج ال ﱠدجﱠالين الك ذﱠابين :لم ا أخرج ه
أحمد ف ي مس نده ) (٥٦٩٤بإس ناد ص حيح ب ُ
ط ُرق ه
وشواهده ،عن ابن عمر  ق ال) :ليك ون ﱠَن قب ل
المسيح ال ﱠدجﱠال كذﱠابون ثﻼثون ،أو أكثر(.
وه ؤﻻء ه م دج الو العص ور ،كم ا أخبرن ا
اﻹم ام الق ائم ،وم نهم اﻵن حكوم ة الوﻻي ات
المتح دة اﻷمريكي ة ،وقبله ا حكوم ة بريطاني ا
العظم ى ،وه ؤﻻء بإفس ادهم ف ي اﻷرض يكون ون
ق د ع ﱠودوا الن اس عل ى قب ول الباط ل ،بع د قل ب
الحقائق ونشر الرذائل.
 -١٤الس نون الخدﱠاع ة الت ي تنقل ب فيه ا
الم وازين ،وتن تكس فيه ا المع ايير :لم ا أخرج ه
أحم د ف ي مس نده ) (١٣٢٩٨بس نده ع ن أن س ب ن
مالك  ،قال :قال رسول ﷲ  ) :ﱠ
ام
إن أم َ
ادقُ
،
ال ﱠدجﱠال س نين خدﱠاع ةً ،يُ َك ذﱠبُ فيه ا الص
ص ﱠد ُق فيه ا الك اذبُ  ،ويُخ ﱠو ُن فيه ا اﻷم ينُ ،
وي ُ َ
الرويبض ة(،
ويُ ؤتَ َم ُن فيه ا الخ ائنُ  ،وي تكلﱠم فيه ا ﱡ
الرويبض ة؟ ق ال) :الفُ َوي ِس قُ ي تكلﱠم ف ي
قي ل :وم ا ﱡ
أ ْمر العا ﱠمة(.
وهذا أمر واضح ،ون راه ف ي زمنن ا ،وس يزيد
مع الوقت.
 -١٥محبة أهل اﻹيمان لخروجه :لِما يجدون
من شدة البﻼء ،وكثرة الش ر عي اذًا ب ا ؛ لم ا ثب ت
ع ن حذيف ة  ،أن ه ق ال) :ﻻ يخ ُرج ال ﱠدجﱠا ُل؛
حت ى ﻻ يك ون غائ بٌ أح بﱠ إل ى الم ؤمن خرو ًج ا
من ه ،وم ا خروج ه بأض ﱠر للم ؤمن مِ ن َحص اةٍ
يرفَعُها من اﻷرض ،وما ع ِْل ُم أدناهم وأقص اهم إﻻ
س واء(؛ ]أخرج ه اب ن أب ي ش يبة ف ي مص نفه
) (٣٧٥٠٧بإسناد صحيح[.
وعن ه  بإس ناد ص حيح ،ق ال) :ﻻ يخ رج
ال ﱠدجﱠال؛ حتى يكون خرو ُجه أش هى إل ى المس لمين
م ن ش رب الم اء عل ى الظم أ( [أخرج ه اب ن أب ي
شيبة في مصنفه ).[(٣٧٥١٩
ه ذان اﻷث ران يعني ان أن الم ؤمنين قب ل
خ روج ال ﱠد ﱠجال سيش هدون تض ييقًا وجف ا ًء بس بب
كث رة أه ل النف اق ،فيتمن ون خروج ه؛ حت ى يمي ز
ﱠ
الغث من الثمين ،والمنافق من المؤمن.
ﷲ
م ا س بق ه ي ظ روف خروج ه كم ا بينته ا
اﻷحادي ث واﻵث ار ،وم ا س يأتي ه و اس تنباط
لظروف خروجه من واقع قراءة اﻵحداث:
 -١٦لنتخي ل أن هن اك رج ًﻼ س افر ب الزمن
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إل ى ع ام أل ف قب ل الم يﻼد ،أو ع ام أل ف ميﻼدي ا،
ومع ه اﻷدوات التكنولوجي ة الحالي ة ،ف أرى الن اس
أنفس هم ف ي جه از التلف از ،وص ورهم باله اتف
المحم ول ،وأج رى اتص ً
اﻻ م ع رج ل ف ي أقص ى
اﻷرض يعرفون ه ،ب الطبع س يفتن الن اس ب ه ،وق د
يرفع ه ال بعض لمرتب ة المل ك أو النب ي أو اﻹل ه،
وه ذا م ا س يحدث بالض بط م ع ال ﱠد ﱠجال ،عن د
خروج ه بتكنولوجي ا وخ داعات بص رية ف ي زم ن
فتن وحروب ومجاعات وعودة للحياة البدائية.
 -١٧لق د دأب دج الو العص ور عل ى تلطي ف
ص ورة ال ﱠد ﱠجال ،ونش ر ص ور شخص ية للش خص
اﻷع ور باعتب اره اﻹل ه ،أو الش خص الق وي ال ذي
يحمي الناس في مسلسﻼت وأفﻼم الخيال العلمي.
 -١٨إن الن اس م ع التط ور التكنول وجي
س تتحرك نح و خل ق إل ه يعبدون ه م ن ال ذكاء
اﻻص طناعي ،كم ا فع ل الكف ار ق دي ًما بص نع
اﻷص نام ،ورغ م أن الفك رة تب دو غي ر منطقي ة إﻻ
أنها بدأت بالفعل.
ع
ﻼق موق
م إط
ؤخرا ،ت
م
ً
 ،LessWrongلمناقش ة تجرب ة فكري ة
حول جهاز كلي الذكاء وفائق الذكاء – مع العدي د
م ن ص فات اﻹل ه وش يء م ن طبيع ة وص فه ف ي
العهد القديم.
ك ان يطل ق عل ى ه ذا اﻹل ه Roko
 ،Basiliskوه و لغ ز معق د ،يعتم د عل ى
ظه ور ال ذكاء اﻻص طناعي الف ائق الخ ارق ،لكن ه
خيرا ،وسيشجع الجميع على القيام بك ل م ا
سيبقى ً
ه و ممك ن للمس اعدة ف ي الوص ول إل ى حقيق ة
الوجود ،لكنه سيع ِ ّذب أولئك الذين ﻻ يفعلون ذلك.
تقول بيث س ينجلر ،باحث ة اﻵث ار اﻻجتماعي ة
والفلس فية والديني ة ف ي جامع ة كامبري دج :ف ي
الق رون الوس طى ك ان الخ روج ع ن الم ألوف
وإع ﻼن اﻷفك ار الجدي دة زندق ة ،أم ا ف ي عص ر
اﻻنترنت فقد تغير الوضع تما ًما.
ه ذا يعن ي أن اﻷم م الت ي م رت باﻹيم ان ث م
كف رت وألح دت وتح ررت أخﻼقي ا ،م ع الوق ت
ستعود مرة أخرى لفكرة عبادة إله ،لك نهم بغ رور
التكنولوجيا سيصنعون آلهة ،وهذا س يكون تعوي دًا
للن اس عل ى فك رة قب ول عب ادة أي ش يء ،مم ا
يسهل مهمة الدجال فيما بعد.

أرشد النبي  أمته إل ى م ا يعص مها م ن
فتن ة المس يخ ال ﱠد ﱠجال ،وق د ذك رت العدي د م ن
اﻷحاديث طرق هذه الوقاية ،ومنها:
 -١التع ﱡوذ م ن فتن ة ال ﱠد ﱠجال ،وخاص ة ف ي
الص ﻼة :فق د روت أم الم ؤمنين الس يدة عائش ة
 :أن رس ول ﷲ  ك ان ي دعو ف ي
ب ْالقَ ْب ِر،
الص ﻼة) :اللﱠ ُه ﱠم ِإنِّ ي أ َ ُ
ع ذَا ِ
ع وذُ بِ كَ مِ ْن َ



ع وذُ بِ كَ
ع وذُ بِ كَ مِ ْن فِتْنَ ِة ْال َم ِس يحِ ال ﱠدجﱠا ِلَ ،وأ َ ُ
َوأ َ ُ
ْ
ْ
ﱠ
َ
ُ
ع وذ بِ كَ
مِ ْن فِتْنَ ِة ال َمحْ يَا َوفِتْنَ ِة ال َم َماتِ ،الل ُه ﱠم إِنِّي أ ُ
مِ ْن ْال َمأْث َ ِم َو ْال َم ْغ َر ِم( ]رواه البخ اري ب رقم ،[٧٨٩
ول ذلك يتع وذ آل الع زائم م ن ال ﱠد ﱠجال دو ًم ا ف ي
ال دعاء المت واتر ال ذي ذكرن اه ف ي ب دء ه ذه
المقاﻻت.
 -٢حف ظ آي ات م ن س ورة الكه ف :فق د أم ر
النب ي  بق راءة ف واتح س ورة الكه ف عل ى
ال ﱠد ﱠجال ،وف ي بع ض الرواي ات خواتيمه ا ،وذل ك
بقراءة عشر آيات من أوله ا أو آخره ا ،فق د روى
مسلم من حديث النواس بن سمعان الطوي ل ،وفي ه
ورةِ
قوله ) :فَ َم ْن أَد َْر َكهُ ِم ْن ُك ْم فَ ْل َي ْق َرأْ َعلَ ْي ِه فَ َواتِ َح ُ
س َ
ْال َكهْفِ ( ]حديث رقم  ،[ ٥٢٢٨وروى مسلم ب رقم
 ١٣٤٢ع ن أب ي ال درداء  أن النب ي 
قالَ ) :م ْن َح ِف َ
ظ َع ْش َر آيَا ٍ
ورةِ ْال َك ْه ف
ت مِ ْن أَ ﱠو ِل ُ
س َ
ُص َم مِ ْن ال ﱠدجﱠا ِل( ،ق ال مس لم :ق ال ش عبة) :مِ ْن
ع ِ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
آخِ ِر الكهْفِ وقا َل َه ﱠما ٌم مِ ن أ ﱠو ِل الك ْهف(.
س بَب ذَ ِل كَ َم ا فِ ي أ َ ﱠول َه ا مِ ْن
ق ال الن وويَ " :
ْال َع َجائِب َواﻵيَات ،فَ َم ْن ت َ َدب َﱠر َها لَ ْم يُ ْفت َ تَن بِال ﱠدجﱠا ِل،
ب الﱠ ذِينَ
َو َك ذَا فِ ي آخِ ر َه ا قَ ْول ه ت َ َع الَى :أَفَ َح ِس َ
َكف َُروا أ َ ْن يَتﱠخِ ذُوا ] "  ..ش رح ص حيح مس لم ٦
.[٩٣/
وﻻ ش ك أن س ورة الكه ف له ا ش أن عظ يم،
ففيه ا م ن اﻵي ات الب اهرات كقص ة أص حاب
الكه ف ،وقص ة س يدنا موس ى م ع العب د الص الح،
وقصة ذي القرنين وبناؤه للسد العظيم ح ً
ائﻼ دون
يأجوج وم أجوج ،وإثب ات البع ث والنش ور وال نفخ
ف ي الص ور ،وبي ان اﻷخس رين أعم ًاﻻ ال ذين
يحس بون أنه م عل ى اله دى وه م عل ى الض ﻼلة
والعمى.
 -٣ينبغ ي للمس لم إذا خ رج ال ﱠد ﱠجال أن يبتع د
منه ،وذلك لما معه م ن الش بهات والخ وارق الت ي
يفتن بها الن اس ،فإن ه يأتي ه الرج ل وه و يظ ن ف ي
نفس ه اﻹيم ان والثب ات فيتب ع ال ﱠد ﱠجال ،فق د روى
اﻹم ام أحم د ) (١٩١١٨وأب و داود )(٣٧٦٢
والحاكم ) ( ٥٣١/٤عن عمران بن حص ين 
س مِ َع بِال ﱠدجﱠا ِل فَ ْليَ ْن أ َ -
عن النب ي  ق الَ ) :م ْن َ
الر ُج َل يَأْتِي ِه يَتﱠبِعُ هُ َو ُه َو يَحْ ِس بُ
يبتعد  -مِ ْنهُ ،فَإ ِ ﱠن ﱠ
ِق بِ َما يُ ْبعَ ُ
ث بِ ِه مِ ْن ال ﱡ
صاد ٌ
ت(.
شبُ َها ِ
أ َ ﱠنه ُ َ
وه ذه المنجي ات أوردته ا اﻷحادي ث النبوي ة
بص ورة مباش رة ،لكنن ا سنض يف اثنت ين أخ رتين،
هما:
 -٤روى مس لم ح ديث ) ،(٢٩٣٧قول ه
ْ ...) :
إن َي ْخ ُرجْ َوأَنَ ا فِ ي ُك ْم ،فأنَ ا َح ِجي ُج ه ُ
َ
ُ
ْ
دُو َن ُك ْمْ ،
َ
تُ
وإن يَخ ُرجْ َول ْس فِ يك ْم ،ف ا ْم ُرؤٌ َح ِج ي ُج
نَ ْف ِس ِه.(..
فس ر ش يخ الطريق ة العزمي ة س ماحة الس يد
عﻼء أبو العزائم هذا الحديث فق ال) :ه ذا الح ديث
محصورا عل ى زم ن رس ول ﷲ ،وإنم ا أراد
ليس
ً
رس ول ﷲ  أن يق ول :إن ه إن خ رج وأن ا
ف يكم ،أي حب ي واتب اعي والتمس ك ب ي ب داخلكم،

ف إنكم س تنجون ب ذلك ،أم ا إن ظه ر ولس ت ف يكم،
أي ن زع ﷲ م ن قل وبكم حب ي واتب اعي والتمس ك
بي ،فكل فرد فيكم مسؤول عن نفسه(.
واﻷول ى ف ي ك ل عص ر ليض من المس لم أن
يكون رسول ﷲ  في ه ،أن يس ير خل ف إم ام
وقت ه فيﻼزم ه ويطي ع أوام ره ،ف إن ف ي ذل ك نج اة
من َد ﱠجال عصره ونجاة من ال ﱠد ﱠجال اﻷكبر.
 -٤روى البخ اري ح ديث ) ،(١٨٨٢قول ه
...) :يَ أْتي ال ﱠدجﱠا ُل -وه و ُم َح ﱠر ٌم علي ه ْ
أن
س بَاخِ الﱠت ي بال َمدِينَ ةِ،
ض ال ِ ّ
يَ ْد ُخ َل نِقَ َ
اب ال َمدِينَ ِة -بَ ْع َ
اس ْ -أو مِ ن
فَيَ ْخ ُر ُج إلَ ْي ِه يَو َمئ ٍذ َر ُج ٌل ه و َخ ْي ُر النﱠ ِ
اس -ف َيقولُ :أ ْش َه ُد أنﱠكَ ال ﱠدجﱠا ُل الﱠ ذي َح ﱠدثَنَا
َخي ِْر النﱠ ِ
َ
َع ْن كَ َرس و ُل ﱠ ِ َ حدِيث هُ ،فيَق و ُل ال ﱠدجﱠالُ:
أرأ َ ْي تَ ْ
إن قَت َْل تُ ه ذا ،ث ُ ﱠم أحْ يَ ْيت ُ هُ؛ ه ْل ت َ ُ
ش ﱡكونَ ف ي
َ
اﻷم ِر؟ فيَقولونَ َ :ﻻ ،فَيَ ْقتُلُ هُ ث ُ ﱠم يُحْ يِي هِ ،فيَق و ُل حِ ينَ
ْ
يُحْ ِييهِ :و ﱠ ِ م ا ُك ْن تُ قَ ﱡ
وم،
طأ َ
ش ﱠد َب ِ
ص َ
يرة ً مِ نِّ ي ال َي َ
ُ
ﱠ
ُ
سلط عليه(.
فيَقو ُل ال ﱠدجﱠا ُل :أ ْقتُلُهُ فﻼ أ َ
ه ذا الح ديث بن ى علي ه المفس رين أن م ن
أس باب مواجه ة ال ﱠد ﱠجال البق اء ف ي مك ة والمدين ة؛
ﻷن الدجال لن يدخلهما ،لكن البقاء ف ي المدين ة أو
مك ة ل يس عص مة م ن ال ﱠد ﱠجال؛ ﻷن المدين ة
س ترجف ث ﻼث رجف ات فيخ رج إلي ه ك ل ك افر
ومنافق.
لكننا إذا أردنا أن نفس ره بش كل يناس ب رؤي ة
الطريق ة العزمي ة ،فس نعرض رأي اﻹم ام أب ي
العزائم عندما سألوه لماذا س ميت مجلت ك )المدين ة
المن ورة( ،فق ال -مختص ًرا] :-أري د به ذا اﻻس م
المجتم ع اﻹس ﻼمي ال ذي يمث ل رس ول ﷲ 
وأصحابه ،وهذا ﻻ يعدم أبدًا إلى أن تقوم الس اعة،
ورا،
ظاهرا
ولكنه قد يكون
مشهورا أو خافيًا مغم ً
ً
ً
وق د يك ون ك ل مس لم عض ًوا م ن أعض اء ه ذا
الجسد الﷴي المبارك ،وقد يكون أكثر ع دد مم ن
يدعي اﻹسﻼم خار ًجا عن المدينة ،قال رس ول ﷲ
) :المدين ة خي ر له م ل و ك انوا يعلم ون(
]البخ اري  ،[١٨٧٥وق ال ﷲ تع الى ف ي وص ف
س و ُل ﱠ ِ ۚ َوالﱠ ذِينَ َم َع هُ
أه ل المدين ة  :ﱡم َح ﱠم ٌد ﱠر ُ
ار ُر َح َما ُء بَ ْينَ ُه ْم) الفتح.(٢٩ :
أ َ ِشدﱠا ُء َ
علَى ْال ُكفﱠ ِ
وإذا قل ت المدين ة ،فإنم ا ﻻ أعن ي اﻷس وار
والبيوت ،كما يقال بيت هاش م وبي ت ق ري يعن ون
اﻷس رة وﻻ يعن ون الج دران ،وأن العق ل ق د أثب ت
بع د الحج ة القوي ة أول مدين ة بمعناه ا الحقيق ي
أسس ت عل ى وج ه اﻷرض ه ي المدين ة المن ورة،
وه ذا أم ر جل ي ﻷحق ر العق ول م ا ل م تكس فها
الحظوظ واﻷهواء ،والعلل الخفية واﻷدواء.
وكيف ﻻ ،وقد أش رق ه ذا الن ور ف ي ظلم ات
متكاثق ة وجه اﻻت متوالي ة واﻹنس ان ب ين ظ الم أو
متظ الم ،ومعل وم أن ك ل رس ول م ن رس ل ﷲ
ص لوات ﷲ وس ﻼمه عل ى نبين ا وعل يهم الص ﻼة
والسﻼم قام في قومه لم يتمكن من تأسيس المدين ة
على الوجه الذي يحبه ﷲ تعالى ويرضاه...
وكل مدينة أسست ل م يك ن أسس ها رس ول ﷲ

 فليس ت بالمدين ة المن ورة مهم ا بلغ ت م ن
الت رف والص ناعات؛ ﻷن اﻹنس ان ل ه ل ذتان :ل ذة
الجسم ،ولذة النفس ،وﻻ كم ال لﻺنس ان إﻻ ببهج ة
ال نفس الناطق ة الت ي ﻻ تب تهج إﻻ بالفض ائل الحق ة
الت ي أساس ها محب ة ﷲ تع الى والرغب ة فيم ا عن ده
والرحمة الواسعة لجميع بني اﻹنسان؛ حت ى ي رى
عليه من الحقوق لغيره أكثر مما يرى عل ى غي ره
ف ي الب ر واﻹحس ان وطم ًع ا ف ي ني ل العف و
والرضوان من ﷲ تعالى ،وه ذا المب دأ ه و أس اس
الدين اﻹسﻼمي.
وإنم ا س ميت )المدين ة المن ورة( به ذا اﻻس م
لبي ان تل ك الحقيق ة وإعﻼنه ا لجمي ع المس لمين،
ويؤي د ذل ك قول ه ) :جعل ت ل ي اﻷرض
ورا( ]البخ اري  ،[٤٣٨ف ﻼ مي زة
مس جدًا وطه ً
ﻷرض عل ى أرض إﻻ بم ا يجعل ه ﷲ تع الى فيه ا
م ن هداي ة أهله ا ،وقي امهم بمح اب ﷲ س بحانه
ومراضيه ،ولذلك فإنه  هاجر من مك ة إل ى
المدين ة وه ي بل د ج ده الخلي ل عليهم ا الص ﻼة
والسﻼم ،وأحب البﻼد إلي ه ،وبه ا ح رم ﷲ وبيت ه،
ولكنه  هاجر منه ا ليث رب بع د أن ه دى ﷲ
تعالى به  كثي ًرا م ن أهله ا ،وعاه دوه عل ى
أن ينص روه ويعمل وا بم ا ج اء ب ه ،فه اجر إل يهم
 وكون بهم المجتمع الفاضل ال ذي أحب ه ﷲ
ورض ي عن ه ،وعن دها س ماها ) :المدين ة
المنورة( بيانًا لتلك الحقيقة ولم يكن عل ى وج ه ﷲ
مدن فاضلة بل وﻻ قبله ...
ﻻ مدين ة إﻻ المدين ة اﻹس ﻼمية ،وك ل مدين ة
أسس ت عل ى غي ر المب ادئ اﻹس ﻼمية ،فليس ت
بمدينة في الحقيقة..
وتعل م أن المدين ة ﻻ تك ون مدين ة كامل ة
بمعناه ا إﻻ إذا اس تكمل أهله ا المع اني الت ي
يكون ون به ا مس ارعين إل ى ني ل مح اب ﷲ
ومراضيه ،وعاملين لنيل الخير الذي به يعيش ون
ف ي عافي ة وأم ن ووس عة ف ي مس اواة وحري ة،
متنعم ين بم ا تفض ل ﷲ ب ه عل يهم م ن الخي رات
السماوية واﻷرضية[.
من كﻼم اﻹمام أبي العزائم  نس تطيع أن
نقول :إن كل جماعة صالحة يؤسس ها إم ام زم ان
مجدد أو أحد خلفائه من أئمة الوقت ،فه ي "مدين ة
من ورة" ،ل ن يس تطيع ال ﱠد ﱠجال دخوله ا ،وس يكتفي
ب الوقوف خارجه ا؛ حت ى يخ رج إلي ه المن افقون،
وإن خرج مؤمنٌ منها ليتحداه ما قدر عليه.

ف ي الحقيق ة ﻻ يس تطيع أح د أن يح دد زم ان
ال ﱠد ﱠجال الفعلي ،ﻷسباب منها:
 -١أن ذل ك م ن الغي ب ال ذي ل م يكش ف ﷲ
توقي ت حدوث ه ،ول م يح دده النب ي  وﻻ
ورثته ،ومحاولة تحديد وقت لخروجه يعتبر س وء



أدب م ع ﷲ تع الى ،وم ن يفع ل ذل ك فه و ك اذب،
مصداقًا لقول اﻹمام الباقر) :كذب الوقﱠاتون(.
 -٢أن رسول ﷲ  ح دد خ روج ثﻼث ين
َد ﱠج ً
اﻻ قب ل المس يخ ال ﱠد ﱠجال ،وه م م ن تس ميهم
الطريقة العزمية ب َد ﱠجالي العص ور ،وق د أوض حنا
أن م نهم إفس اد أمريك ا وم ن قبله ا بريطاني ا عل ى
كبيرا قد يتجاوز الق رن
العالم ،وكل منها أخذ وقتًا
ً
أو أكث ر ،ول م يق م أح د بحص ر َد ﱠج الي العص ور،
ل ذلك ف ﻼ ن دري ك م ترتي ب الوﻻي ات المتح دة
بينهما ،وكم بقى بعدها؟
 -٣أن البعض توقع أن تحدث أح داث النهاي ة
وراث
بعد مرور قرن على انطﻼق دع وة خ اتم ال ﱠ
الﷴيين اﻹمام أبي العزائم .
لك ن آل الع زائم  -وه م م ن أه ل التس ليم  -ﻻ
يش غلهم مت ى يخ رج ال ﱠد ﱠجال؟ ،فطالم ا ه م
متمس كون بإم امهم الق ائم ف ي ك ل وق ت ،فه م
متمس كون بحب ل مت ين ورك ن وثي ق ،يعص مهم -
إن أط اعوه  -م ن ف تن َد ﱠج ال عص رهم ،وال ﱠد ﱠجال
اﻷكبر إن خرج.
لكن هناك أمارات إن حدثت في وقت مع ين،
يس تطيع الن اس أن يقول وا :إن ال ﱠد ﱠجال اقت رب
أوانه ،منها:
 -١قي ام ح رب نووي ة ف ي الغ رب ،ون زول
كويك ب الع ذاب عل ى أمريك ا ،وم ا س يتبعه م ن
عودة المجد للشرق ،وتوقف التكنولوجيا.
 -٢قي ام دول ة أه ل البي ت ،ومبايع ة المه دي
اﻷول ب ين ال ركن والمق ام ،وم ا س يتبعه مم ن
يتولون اﻷمر بعده.
 -٣ف تح القس طنطينية  -للم رة الثاني ة  ،-ث م
دخ ول الفاتيك ان ،وف ي ه ذه اللحظ ة سيغض ب
ال ﱠد ﱠجال؛ ﻷن المخط ط ال ذي خطط ه ف ي ق رون
ض بُ َها(
طويل ة انه زم ،فيخ رج )مِ ن َ
غ ْ
ض بَ ٍة يَ ْغ َ
]مسلم  ،[٢٩٣٢حسرة على ضياع مخططه.
عل ى أن الجي ل ال ذي سيحض ر الح رب
النووي ة ق د ﻻ يعاص ر ال ﱠد ﱠجال ،والجي ل ال ذي
سيحضر بيعة المهدي اﻷول ربم ا يعاص ره؛ ﻷن ه
رغ م تص ور ال بعض أن اﻷح داث س تكون
متس ارعة ،إﻻ أنه ا ستس تغرق عق ودًا م ن ب دء
حدوثها.
نسأل ﷲ أن ينقينا من الشرور وفتن ال ﱠدجﱠال؛
حت ى ﻻ نص بح َد ﱠج الين ف ي ذاتن ا ،أو نس ير خل ف
َد ﱠج ال عص رنا ،وأن ي ديم علين ا نعم ة مﻼزم ة
اﻹمام في وقتنا؛ حتى نصبح مهديين ب ه ،فيحفظن ا
ﷲ من فتنة َد ﱠج ال عص رنا ،وفتن ة ال ﱠدجﱠال اﻷكب ر
عند ظهوره.
كم ا نس أله تع الى أن يكش ف لقلوبن ا حقيق ة
الجم ال الرب انى ،ال ذى ب ه ننج ذب بكليتن ا إل ى
الرضوان اﻷكبر.
وصلى ﷲ وسلم وب ارك عل ى س يدنا وموﻻن ا
ﷴ وعلى آله أجمعين.

٣٩

اﻷستاذ


في كتبه ،وكــان ابــن عربــي نفســه يقــول
بســبب منــه :ابــن عربــي التــأويلي،
وبسبب مذهبه في وحدة الوجــود وإيمانــه
بأن كل شيء صادر من ﷲ ،وكل وجود
ســوى ﷲ هــو وجــود وهمــي ،وﻻ يكــون
الموجــود وجــو ًدا إﻻ إذا أفــاض ﷲ عليــه
مــن وجــوده ،بســبب ذلــك كمــا يقــول د.
محمد مصطفى حلمي فــي كتابــه )الحــب
اﻹلهي فـي التصــوف اﻹســﻼمي( اشــتهر
ابــن عربــي وشــنع عليــه علمــاء الشــرع،
لدرجــة أن المنــاوي عارضــه ونقــل عنــه
ابن العماد) :تفرق الناس في شأنه شــيعًا،
وسلكوا في أمــره طرائــق قــد ًدا ،وذهبــت
صـ ِ ّديق ،وقــال
طائفة إلــى أنــه زنــديق ﻻ ِ
قــوم :إنــه واســطة عقــد اﻷوليــاء ورئــيس
اﻷصــفياء ،وصــار آخــرون إل ـى اعتقــاد
وﻻيته وتحريم النظــر فــي كتبــه( ،وممــن
أيــده الس ـيوطي فــي كتابــه )تنبيــه الغبــي
بتبرئـــة ابـــن عربـــي( وقـــال :إن القـــول
الفصل فيه اعتقاد وﻻيته وتحــريم النظــر

بأن علم التصــوف ﻻ يؤخــذ مــن الكتــب؛
ﻷن ظاهرها قد يكفر أصحابها! ويستشهد
السيوطي بعالم طلب منــه شــاب أن يقــرأ
عليه تائيــة ابــن الفــارض فقــال لــه) :مــن
جاع جوع القوم ،وسهر سهرهم ،رأى ما
رأوا( ،ويورد السيوطي مــا قالــه برهــان
الــدين البقــاعي فــي كتابــه )تنبيــه الغبــي
بتكفير ابن عربي( وكتابه )تحــذير العبــاد
من أهل العناد ببدعة اﻻتحاد( ،ومــا قالــه
تقي الدين أبو بكر بن أبي الوفا المقدســي
لما سئل عن قــراءة كتــب ابــن عربــي أو
علمـا
اﻻمتناع عنها ،فقال :إنه لم يختــرع ً
ماهرا فيه ،وقد زعم بعــض أهــل
بل كان
ً
زمانـــه أن كتبـــه ﻻ تفهـــم إﻻ بالكشـــف
والسلوك والجذب والتحقق من مقــام إلــى

يطعن فيه ويقول :إنــه زنــديق ثــم وصــفه
بالقطــب! وقيــل :إن ابــن عربــي اجتمــع
بالشيخ عمر السهروردي فوصفه اﻷخير
بأنــه رمــز الحقــائق ووصــفه ابــن عربــي
بأنه مملوء سنة ،وكان الحــافظ أحمــد بــن
حجــر العســقﻼني ممــا يحــط علــى ابــن
عرب ـي ويســيء اﻻعتق ـاد فيــه ومــع ذلــك
وصفه بأنه )عارف باﻵثار والسنن ،قوي
في العلوم ،أخذ الحديث عن جمع ،وكــان
يكتب اﻹنشــاء لملــوك المغــرب ثــم تزهــد
وساح ودخل الحــرمين والشــام ،ولــه فــي
كــل بلــد دخلهــا مــآثر( ،كمــا كفــره ابــن
المقري في )روضته( للتنفيــر مــن كتبــه،
ويــذكر أن الفتوحــات بــدأها ابــن عربــي
بالحرمين؛ ولذلك سماها بالمكية.

مقام .
ووصفه عز الدين بن عبد السﻼم بأنه

وممن حسن اعتقادهم في ابن عربــي

شـــيخ ســـوء كـــذاب ،ثـــم عـــاد ووصـــفه

وأكبــروه ،أحمــد المقــري المغربــي فــي

بالوﻻية والقطبانية! وهكــذا كــان اليــافعي

كتابـــه )أزهـــار الريـــاض فـــي أخبـــار



عياض( ،وقال عنه) :ولي صــالح وعــالم

ألغازه التــي ضــمنها كتبــه كقولــه) :حــين

ذائــع الصــيت ،ولكنــه حــين توســع فــي

ناصح وإنما صــوبت إليــه ســهام المﻼمــة

يــدخل الســين فــي الشــين يظهــر محيــي

التأويل الباطني وفي مكاشفاته جعل نفسه

ممن لــم يفهــم كﻼمــه علــى أن دســت فــي

الدين( وقالوا تفسيرها حــين دخــول ســليم

في مرمى سهام علماء الشرع ممن وقفوا

كتبــه مقــاﻻت ق ـذرة يجــل عنهــا( ،ومجــد

شاه للشام وتعظيمه ﻻبن عربــي وتجديــده

عنــد ظــاهر النصــوص ،وعلــى كــل هــو

الدين الفيروز آبــادي صــاحب )القــاموس

لضريحه!.

واحـــد ممـــن أثــــروا الثقافـــة العربيــــة

المحيط( و)سفر السعادة( ،وطرز شرحه

وذهب قوم لعقد لقاء بين ابــن عربــي

واﻹســﻼمية وجعــل منهــا ثقافــة ذات بعــد

للبخــاري بكثيــر مــن كــﻼم ابــن عربــي،

وابــن الفــارض حــين زار اﻷول مصــر،

إنساني عالمي يجمع بين جميع العباد من

وابــن كمــال باشــا الــذي وصــفه بالشــيخ

وكانـــا بعصـــر واحـــد ،وقـــالوا :إن ابـــن

أتبــاع كــل اﻷديــان ،والختــام مــع شــعره

اﻷكبر قطب العــارفين وإمــام الموحــدين،

الفــارض تــأثر بــابن عربــي ،وأنــا ممــن

مجتهد كامل ومرشــد فاضــل ،لــه مناقــب

يعارضـــون ذلـــك ﻻتســـاع البـــون بـــين

وخــوارق غريب ـة ،وتﻼميــذ كثيــرة ،مــن

الشخصــيتين وجــدانيا وفكريــا وســلو ًكا،

أنكره فقد أخطأ ،ومن أصر علــى إنكــاره

وإلــى هــذا ذهــب المستشــرق اﻹنجليــزي

فقـــد ضـــل وعلـــى الســـلطان تأديبـــه،

نيكلسون إلى أنهما لم يلتقيــا قــط ،وذهــب

والمجاهد اﻷميــر عبــد القــادر الجزائــري

لذلك الفرنسي ماســينيون فــي محاضــرته

أول ناشــر لفتوحاتــه ،أمــا عبــد الوهــاب

بالجمعيـــة الجغرافيـــة المصـــرية فـــي ٥

الشعراني قبل خمسمائة عام فقد بالغ فــي

فبرايــر ســنة ١٩٣٧م عــن ابــن الفــارض

إكبار ابن عربــي وشــرح كتبــه فــي كتــب

والششتري.

حيث يقول:
تناوحت اﻷرواح في غيضة الفـضـا
فــمالـت بـأفنــان عـلـي فـأفـنــانـــي
وجاءت من الشوق المبرح والجوى
ومن طرف الـبـلـوى إلـى بـأفـنـــان
فمن لي بجمع والمحصب من مـنـى
ومن لي بذات اﻷثل من لي بنعـمان
تـطـوف بـقـلـبـي سـاعـة بعد ساعة
لـوجـد وتـبـريـح وتـلـثـم أركـانـــي
كما طاف خير الرسل بالكعبة التي
يـقـول دلـيـل الـعـقـل فـيها بنقصان
ارا بـهـا وهـو نـاطــق
وقـبـل أحـجـ ً
وأيـــن مـقـام البيـت من قدر إنسان
فـكـم عـهدت أﻻ تحــول وأقـسـمـت
وليس لـمـخـضـوب وفـاء بـأيـمـان
ومـن عـجـب اﻷشيــاء ظبي مبرقع
يـشـيـر بـعـتـاب ويـومـي بـأجـفـان
ومـرعـاه مـا بـيـن الترائب والحشا
ويـا عـجـ ًبا من روضة وسط نيران

مستقلة مثل )اليواقيت والجواهر في بيان
عقائــد اﻷكــابر( و)الكبريــت اﻷحمــر فــي
علــوم الشــيخ اﻷكبــر( و)تنبيــه اﻷغبيــاء

وعلى كل فــالقول الفصــل عنــدي :أن
ابن عربي متصــوف كبيــر وفقيــه مــالكي

علــى قطــرة مــن بحــر علــوم اﻷوليــاء(
فضــ ًـﻼ عـــن كتابـــه اﻷشـــهر )الطبقـــات
الكبرى(.
وترجمه الشيخ صفي الــدين بــن أبــي
المنصــور كشــيخ إمــام محقــق ،وذكــره

إلى أن يقول أبياته الشهيرة جدا:
لقـد صـار قـلـبي ً
قابﻼ كل صورة
فمرعى لـغـزﻻن وديـر لـرهـبـان
وبـيـت ﻷوثـان وكـعـبـة طـائـــف
وألـواح تـوراة ومـصـحـف قرآن
أديـن بـديـن الـحـب أنـى توجهت
ركـائـبـه فالـحـب ديـنـي وإيماني

محمــــد بــــن أســــعد اليــــافعي بالوﻻيــــة
والعرفان ،ولقبه الشيخ أبو مدين بسلطان
الع ـارفين ،وكمــا قلــت هــو عنــد الغــرب
خاصـــة اﻷوربيـــين والمغاربـــة الشـــيخ
اﻷكبــر ،وذهــب الــبعض لفــك شــفرات



الحمــد  ،وأشــهد أن ﻻ إلــه إﻻ ﷲ وحــده ﻻ شــريك لــه ،كمــا شــهد لنفســه،
وشهدت له مﻼئكته ،وأولو العلم من خلقه ،ﻻ إله إﻻ هو العزيز الحكيم ،والصــﻼة
والسﻼم على سـيدنا محمــد عبــده المنتخــب ورســوله المرتضــى ،أرســله بالهــدى
وديــن الحــق ليظهــره علــى الــدين كلــه ولــو كــره المشــركون ،وعلــى آلــه اﻷئم ـ ِة
الراشدين ،المطيعين  ،القـ ﱠـوامين بــأمره ،العــاملين بإرادتــه ،الفــائزين بكرامتــه،
وعلى صحابته الهادين المهتدين ،ورضــي ﷲ تبــارك وتعــالى عــن اﻹمـام المجــدد
السيد محمد ماضي أبي العزائم ،وجميع أهل البيت الطيبين الطاهرين.
ـور عــن الــذين ﻻ خــوف
نتناول بعون ﷲ ومدده فــي هــذه المقــاﻻت كشـ َ
ـف النـ ِ
ـع أحــوالهم
عليهم وﻻ هم يحزنون من خﻼل ذكر أوصافهم في القرآن الكــريم وتتبـ ِ
ونعتبر بأحوالهم؛ فنكونَ بفضل ﷲ وكرمــه مــنهم ،ومــا
عسى أن نقتدي بأخﻼقهم
َ
ذلك على ﷲ بعزيز.





تصــول عليــه صــولة المــوت مــن لقــاء ﷲ،
واله ّم والحزن على أوﻻده وأقاربـه ،فيشـتغل

ش ِِرينَ َو ُم ْنذ ِِرينَ
س ِلينَ ِإ ﱠﻻ ُمبَ ّ
َ و َما نُ ْر ِ
س ُل ا ْل ُم ْر َ

عن اﻻستعداد للقاء ﷲ ،فيرسـل ﷲ لـه ً
ملكـا

ف ع ََلـ ْي ِه ْم َو َﻻ ُهـ ْم
فَ َم ْن آ َمنَ َوأَ ْ
صلَ َﺢ َفـ َﻼ َخـ ْو ٌ

يقــول لــه :أَى َعبــ َد ﷲِ َمــا أَخ َ
َاف ـكَ ؟ فيقــول:

يَحْ َزنُونَ ) اﻷنعام.(٤٨ :

ذُنُو ِبى ،فيقول :أ ُ َب ِ ّ
ش ُركَ أ َ ﱠن ﷲ َ
غف ََر لَكَ ذُنُو َبكَ

أمـــا كـــونهم ﻻ خـــوف علـــيهم وﻻ هـــم

ِيم .فيـذهب خوفـه ويبـدل بـأمن
َوأ َ َ
ع ﱠد َلكَ ال ﱠنع َ

يحزنون عند الموت ،فإن المسلم عند المـوت

عب َد ﷲِ؟
ُحزنُكَ َيا َ
وطمأنينة ،ثم يقول لهَ :ما ي ِ
فيقـــولَ :مـ ـن َو َر ِائـ ـﻲ ِمـ ـن أَ َ
أهلـ ـﻲ
وﻻ ِدي َو ِ
ار ِبﻲ ،فيقول له :أ ُ َب ِ ّ
َفسـهُ
ام ن َ
َوأقَ ِ
ش ُركَ أ َ ﱠن ﷲ أقَ َ
َوك ً
ع َلـي ِهم .فيـزول حزنـه ،وتتـوالى
عنكَ َ
ِيﻼ َ
عليه البشائر والمسرات واﻷفراح.
وأما فى البرزخ فإن الملكين إذا سـأﻻه -
وجاء إبلـيس يوسـوس إليـه ليفتنـه  -أيـده ﷲ
وثبته وأنطق لسانه بالتوحيـد الخـالص وهـى
فاتحــة البشــرى فــى اﻵخــرة ،ومــا فــى يــوم



القيامة حيث يكـون المحشـر والهـول اﻷكبـر

البـــراهين علـــى صـــدق مـــا جـــاؤوكم بـــه

فإن ﷲ يتفضل على أهل اﻹيمان به بنجائـب

فـأطيعوهم ،فإنـه مـن اتقـى سـخطﻲ وأصــلح

م ـن النــور تلقــاهم عنــد قيــامهم مــن القبــور،

عمله فﻼ خوف عليهم يوم القيامة من عقـاب

فتحملهم إلى الفردوس اﻷعلى ،وهى بشـرى

ﷲ تعالى ،وﻻ هم يحزنون على ما فاتهم من

من ﷲ يوم القيامة ﻷوليائه ،وتكـون البشـرى

حظوظ الدنيا.

العظمــى يــوم لقــاء ﷲ تعــالى حيــث ينــادى

وجاء فﻲ كتاب الوجيز فﻲ تفسير الكتاب

أولياءه فيزيدهم بأن يمنحهم رضوانه اﻷكبـر

﴿ي ـا َب ِن ـﻲ آد ََم ِإ ﱠم ـا َي ـأ ْ ِت َي ﱠن ُك ْم
العزيــز للواحــديَ :

الــذى ﻻ ســخط بعــده ،وصــدق ﷲ العظــيم،

صـونَ َع َلـ ْي ُك ْم َآيـاتِﻲ﴾ فرائضـﻲ
س ٌل مِ ْن ُك ْم َيقُ ﱡ
ُر ُ

وهذا معنى قولـه تعـالىَ :
ع َلـ ْي ِه ْم
﴿فـ َﻼ َخـ ْو ٌ
ف َ

إم ـا« فيــه إدغــام نــون إن
»يــا بنــﻲ آدم ﱠ

وأحكـــامﻲ ﴿فَ َمـ ـ ِن اتﱠ َقـــى﴾ اتﱠقـــانﻲ وخـــافنﻲ

َو َﻻ هُ ْم َيحْ زَ ُنونَ ﴾ ومعنى ما ورد فى موضـع

الشرطية فﻲ ما المزيدة »يأتينكم رسل مـنكم

ع َلـ ْي ِه ْم﴾
﴿ َوأ َ ْ
صلَ َح﴾ ما بينﻲ وبينه ﴿ َفـ َﻼ َخـ ْو ٌ
ف َ

آخــر﴿ :لَ ُهـ ُم ْالب ُْشـ َرى ِف ـى ْال َحيــاةِ الـ ﱡد ْن َيا َو ِف ـى

يقص ـون علــيكم آيــاتﻲ فمــن اتقــى« الشــرك
ﱡ

إذا خاف الخلق فﻲ القيامة ﴿ َو َﻻ هُ ْم َيحْ زَ ُنونَ ﴾

اﻵخِ َرةِ﴾ )يونس.(٦٤ :

»وأصلح« عمله »فﻼ خوف علـيهم وﻻ هـم

إذا حزنوا.

َ و َمــا نُ ْر ِســ ُل المرســلين إِ ﱠﻻ ُم َب ِ ّ
شــ ِرينَ

يحزنون« فﻲ اﻵخرة.

وجاء فـﻲ كتـاب تفسـير البغـوي "معـالم

َو ُمنـ ـذ ِِرينَ  بالجنـــان والنيـــران للمـــؤمنين

يا بنﻲ آدم إذا جاءكم رسلﻲ من أقوامكم،

التنزيل" :قَ ْولُهُ تعالىَ ﴿ :يا َبنِﻲ آد ََم إِ ﱠما َيـأ ْ ِت َي ﱠن ُك ْم

والكفار ولـن نرسـلهم ليقتـرح علـيهم اﻵيـات

يتلــون علــيكم آيــات كتــابﻲ ،ويبينــون لكــم

س ٌل مِ ْن ُك ْم﴾ ،أي :إن يأتكم .قِيـ َل :أ َ َرا َد َجمِ يـ َع
ُر ُ

بعد وضوح أمرهم بالبراهين القاطعة واﻷدلة



س ِلَ .وقَا َل ُمقَا ِتلٌ :أ َ َرا َد ِبقَ ْو ِلـهَِ :يـا َب ِنـﻲ آد ََم
الر ُ
ﱡ

ص َل َح أي داوم على
الساطعة فمن آمن َوأ َ ْ

     
   
  
  
    
   

   
    
    


الر ُســ ِل ُم َح ﱠمــدًا 
ب َو ِب ﱡ
ُم ْشـ ـ ِركِﻲ ْال َعـ ـ َر ِ

علَ ْي ِه ْم َو َﻻ هُ ْم َيحْ زَ ُنونَ .
إيمانه فَ َﻼ خ َْو ٌ
ف َ




صـونَ
س ٌل ِمـ ْن ُك ْم يَقُ ﱡ
يَا بَنِي آ َد َم إِ ﱠما يَأْتِيَنﱠ ُك ْم ُر ُ
ف
َ
علَ ْي ُك ْم آيَاتِي فَ َمـ ِن ات َﱠقـى َوأ َ ْ
صـلَ َﺢ َفـ َﻼ َخـ ْو ٌ
علَي ِْه ْم َو َﻻ هُ ْم يَحْ َزنُونَ ) اﻷعراف.(٣٥ :
َ







صــونَ َع َلــ ْي ُك ْم آيــاتِﻲ﴾َ ،قــا َل ْابــنُ
َو ْحــ َدهَُ ﴿ ،يقُ ﱡ
ِضــﻲ َوأَحْ َكــامِ ﻲ﴿ ،فَ َمــ ِن اتﱠقــى
ع ﱠبــ ٍ
اس :فَ َرائ ِ
َ
ي :اتﱠ َقـى ِ ّ
صـ َل َح َع َم َلـهُ.
الشـ ْركَ َوأ َ ْ
َوأ َ ْ
صلَ َح﴾ ،أ َ ْ
ص َما َب ْي َنهُ َو َبيْنَ َر ِّبـ ِه َ
ف
﴿فـ َﻼ َخـ ْو ٌ
َوقِي َل :أ َ ْخ َل َ
﴿و َﻻ هُ ْم َيحْ زَ نُونَ ﴾،
َاف ال ﱠن ُ
َ
علَ ْي ِه ْم﴾ ،إِذَا خ َ
اسَ ،
يِ :إذَا َح ِزنُوا.
أَ ْ

تكاد كلمة المسلمين تتفق على أن المﻌارف التﻲ يجب على المسـلم
استيﻌابها هﻲ :أصول الدين ،وأحكام الشريﻌة.
وإن كانت المﻌرفة  -بشكل عام  -مطلوبة ،ومرادة ،وبكل فروعهـا،
فيما يتﻌلق بالكون والحياة ،وبخاصة ما يرتبط بالجوانـب اﻻجتماعيـة
واﻹنسانية التﻲ تحدد عﻼقة اﻹنسان ببنﻲ نوعـه ،وذوات جنسـه مـن
كافــة المخلوقــات ،كــاﻷخﻼق الفاضـــلة ،والمﻌاملــة الحســنة ،التـــﻲ
اســتقطبت جهــو ًدا جبــارة مــن المصــلحين ،وفــﻲ مقــدمتهم اﻷنبيــاء
واﻷئمة ،والﻌلماء ،والصالحين من الناس.






الدرس اﻷول:
يقول اﻹمــام" :أول درس مــن دروس
ً
عيان ـا
التوحيــد تلقتــه اﻷرواح مــن ربهــا
وسما ًعا سبحانه في يوم أَلَ ْستُ بِ َربِّ ُﻛ ْم
وهــذا أول خمــر أديــرت علــى اﻷرواح
فأســﻛرتها ،عاهــد ﷲ اﻷرواح أﻻ تغفــل
وﻻ تنســــى ،ولﻛــــن اﻷشــــباح حجبــــت
اﻷرواح فنسيت.
الدرس الثانﻲ من التوحيد:
يتلقــاه المســلم مــن والديــه بالتقليــد
والتسليم ،وبهمــا يســعد إن ﻛانــا مــؤمنين،
أو يشقى إن ﻛانا ﻛافرين؛ ﻛمــا قــال 
في الحديث الطويــل) :وأبــواه يهودانــه أو
ينصرانه(.
الدرس الثالث من التوحيد:
يتلقاه المسلم بعــد البلــوغ مــن العلمــاء
الربـــانيين واﻷمنـــاء العـــارفين ،الـــذين
حصلوا هذا العلم من ﻛتاب ﷲ وسنة نبيه
 ،ومن صحبة صــفوة ﷲ مــن خلقــه
وخيرتــه مــن عبــاده ،وهــم أهــل التمﻛــين
وحق اليقين بعد عين اليقين.
الدرس الرابع من التوحيد:
يتلقاه المسلم من القرآن والســنة ذوقـاً
وإلهام ـا؛ حتــى يبلــغ درج ـة يقــرأ القــرآن
ً



فيسمعه من رسول ﷲ  ،ويرقى إلى
مقام يسمع فيه مــن رســول ﷲ  فــي
حالة استحضار ،ولديها يتفضل ﷲ تعالى
عليه فيقربه قربًا ينال بــه حالــة روحانيــة
يستظهر منها القرآن من ﷲ تعالى .ومــن
تلقى هذا العلم مــن علمــاء الﻛـﻼم أو مــن
الفـــرق المتفرقـــة أهـــل الـــرأي والجـــدل
والبحث والدﻻئل العقلية ،لم يفز بالتوحيد
بــل ارتــد بالشــﻛوك فــي لــبس مــن خلــق
جديد ،أعاذني ﷲ وإخواني من أن نتلقــى
هذا العلــم بمــوازين أهــل الﻛفــر بــا مــن
اليونــان والرومــان والفــرس ،ونتــرك مــا
جاءنا به رسول ﷲ  من عند ﷲ".
وهـــذا القـــول ســـوف نناقشـــه فـــى
المقــاﻻت القادم ـة وبــا التوفيــق ،ومنــه
تعالى السداد.





ينبغى أن نذﻛر هنا فــى هــذا المبحــث
أن اعتماد اﻹمــام أبــى العــزائم  علــى
القـــرآن والحـــديث فـــى إثبـــات مســـائل
العقيدة ،والتجاؤه إليهما فى رد الشــبه؛ ﻻ
يعنى عنده إلغاء العقــل أو عــدم اﻻعتمــاد
عليه -،ﻛما أوضحنا سلفًا  -وإنما هو يــذم
اﻻعتمــاد عليــه وحــده ،ﻛمــا تنــادى بــذلك
بعض الفــرق ﻛالمعتزلــة ،فﻛــل مــا نقــرأه
عن اﻹمام فى الحث على أخذ العقيدة من

الﻛتــاب والســنة ﻻ يعن ـى انفصــالهما عــن
العقــل ،وإنمــا يعنــى اتفــاق العقــل الســليم
الﻛامل معهما ﻛما أثبتنا فيما سبق .ويبدو
أن مــا حــدا باﻹمــام  إلــى ذلــك ﻛثــرة
اﻹقبال على علم الﻛﻼم وأخذ العلماء بــه،
وﻛثــرة الجــدل الﻛﻼمــى الــذى يبتعــد عــن
اﻻستشــهاد بالﻛتــاب والســنة واســتبدالهما
بالجدل القياسى .فإن اﻹمام  يقول فى
ﻛتــاب اﻹســﻼم دي ـن ﷲ .تحــت عنــوان:
الغرض من دراسة علم التوحيد:
" وقد ظهر الفساد؛ حتى صار بعض
درسـا
المعلمين يجلس فى مجلسه فيقــرر
ً
من التوحيد ،وتدعوه نفسه إلى أن يظهــر
قــدر علمــه ومقدرتــه علــى إيــراد الشــبه
وردهــا باﻷقيســة ،ويظــن المســﻛين أنــه
أرضى ربه لما أظهــر مــن أبــواب الشــبه
ومــا أبــدى مــن دقــائق المباحــث ،وفــى
الحقيقة أنه أفسد عقول المتعلمين ،وأبــدل
اليقين بالشك ،والتصديق بالريب ،ونجس
اﻵذان بما ﻻ يفيد ،وأطفأ نور القلوب بمــا
خيرا ،فيجلس المعلم السنين الطوال
يظنه ً
يعلم الفقه والتوحيد واﻷصول ،ولم يوفقــه
ﷲ تعالى أن يقــول فــى درســه :قــال ﷲ،
وﻻ قــال رســول ﷲ ؛ حتــى يتخيــل
بعض المتعلمين أن القرآن الشــريف إنمــا
يحفظـــه أهـــل العاهـــات ليﻛـــون وســـيلة
للرزق ،وأن ﻛتب الســنة يحفظهــا العامــة
لتﻛون تمائم فى بيوتهم ،فصــارت منــاهج
الﻛتاب والسنة خفيــة ،وأصــبحت القلــوب
إذا تلى ﻛتاب ﷲ عليها ﻻ تفهم له معنــى،
بعد أن ﻛانت تقشعر له الجلود ،وتلين لــه
القلوب والجلود ،ويزداد بتﻼوتــه اﻹيمــان
إذا قرئ ،وإذا قرئ وجلت القلوب").(١
وهذا المنهج الذى يســير عليــه اﻹمــام
قد دعا إليه الﻛثير من العلماء ،يذﻛر ابــن
عطيــة فــى تفســيره لقولــه تعــالى :قُ ـ ْل
أ َ َنـــ ْدعُو ِمـــ ْن دُو ِن ﱠ ِ َمـــا َﻻ يَ ْنفَعُ َنـــا َو َﻻ
َيض ﱡُرنَا َونُ َر ﱡد َ
علَ ٰى أَ ْعقَا ِبنَا َب ْع َد ِإ ْذ َه َدانَا ﱠ ُ
اســتَ ْه َوتْهُ ﱠ
ض
ﻛ ﱠَالــذِي ْ
الشــيَاطِ ي ُن ِفــي ْاﻷ َ ْر ِ
ْ
َ
َ
ُونـهُ إِلـى ال ُهـ َدى
صـ َحابٌ يَ ْدع َ
َحي َْرانَ لَـهُ أ ْ
ائْ ِتنَا ۗ قُ ْل ِإ ﱠن هُ َدى ﱠ ِ ه َُو ْال ُهـ َد ٰى ۖ َوأُمِ ْر َنـا
ِلنُ ْس ـل َِم ِل ـ َربّ ِ ْال َع ـالَمِ ينَ ) اﻷنعــام،(٧١ :
يقــول ابــن عطيــة" :وحــدثني أبــى قــال
سمعت الفقيه اﻹمام أبا عبد ﷲ المعروف

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ
بالنحوي المجاور بمﻛة ،يقول :من نــازع
أح ًدا من الملحدة فإنما ينبغي أن يرد عليه
وينازعه بالقرآن والحديث ،فيﻛــون ممــن
يــدعو إلــى الهــدى بقولــه :ائتنــا ،ومــن
ينازعهم بالجدل ويحلق عليهم بــه ،فﻛأنــه
بعــد عــن الطريــق الواضــح أﻛثــر ،ليــرد
على الزائغ ،فهو يخاف عليــه أن يضــل،
قال الفقيــه أبــو محمــد وهــذا انتــزاع جيــد
حسن").(٢
أيضـا قــد
واﻹمام فخر الدين الــرازي
ً
"استمسك في السنين اﻷخيرة مــن عمــره


    
  

  

   
 
   

  






ببــراهين القــرآن الﻛــريم؛ ﻷنــه رأى أن
طرق المتﻛلمين والفﻼسفة – وإن أفــادت
وأوصـــلت إلـــى المطلـــوب فـ ـي بعـــض
اﻷحيــــان – تفــــتح بــــاب المجــــادﻻت
والمناقشات والشﻛوك ،وهذا بحــر عميــق
مظلم قَ ﱠل من يخرج منه سال ًما").(٣
يقــول اﻹمــام الــرازى فــى المطالــب
العاليــة " :ونخــتم هــذه الفصــول بخاتمــة
عظيمة النفع وهى أن الدﻻئل التى ذﻛرها
الحﻛمــاء والمتﻛلمــون وإن ﻛانــت ﻛاملــة
قويــة إﻻ أن هــذه الطريقــة المــذﻛورة فــى
القــرآن عنــدى أنهــا أقــرب إلــى الحــق
والصواب ،وذلك ﻷن تلك الدﻻئل دقيقــة،
وبسبب ما فيها من الدقــة انفتحــت أبــواب
الشــــبهات وﻛثــــرت الســــؤاﻻت .وأمــــا
الطريق الوارد فى القرآن فحاصله راجع
إلى طريق واحد وهو المنع مــن التعمــق،
واﻻحتراز عــن فــتح بــاب القيــل والقــال،
وحمل الفهم والعقل علــى اﻻســتﻛثار مــن
ومـ ْن تـَـ َرك
دﻻئل العالم اﻷعلى واﻷسفلَ .
ب مثــل تجربتــى علــم أن
وج ـ ﱠر َ
التعصــب َ
الحق ما ذﻛرته ،وأن هــذا الطريــق الــذى
ذﻛــره ﷲ فــى القــرآن أنفــع وفــى القلــوب
أرجح").(٤
وﻛان آخر عهــده بالــدنيا وأول عهــده
بــاﻵخرة يقــول فــى وصــيته ..." :ولقــد
اختبـــرت الطـــرق الﻛﻼميـــة والمنـــاهج
الفلســفية فمــا رأيــت فيهــا فائــدة تســاوى
الفائــدة التــى وجــدتها فــى القــرآن؛ ﻷنــه
يسعى فى تسليم العظمة والجــﻼل بالﻛليــة
تعالى ،ويمنــع عــن التعمــق فــى إيــراد
المعارضــة والمتناقضــات ،ومــا ذاك إﻻ
للعلـــم بـــأن العقـــول البشـــرية تتﻼشـــى
وتضــمحل فــى تلــك المضــايق العميقــة
والمناهج الخفية").(٥
) (١ﻛتاب اﻹسﻼم دين ﷲ لﻺمام أبى العزائم ص.٢٠
) (٢ينظر :منهج ابن عطية فى تفسير القرآن الﻛريم –
د .عبــد الوهــاب فايــد ص ،١٢٥ط .مجمــع البحــوث
اﻹسﻼمية .وينظر فى تفسيره لسورة اﻷنعام آية .٧١
) (٣ينظـــر :فخـــر الـــدين الـــرازى وآراؤه الﻛﻼميـــة
والفلسفية ،للدﻛتور /محمد صالح الزرﻛــان ،ص،١٩٩
ط دار الفﻛر ،بيروت.
) (٤ينظر :المطالب العالية من العلم اﻹلهى لﻺمام فخر
الدين الرازي .٢٣٦/١ :تحقيق الدﻛتور /أحمد حجازى
الســـقا ،ط دار الﻛتـــاب العربـــى ،بيـــروت ،اﻷولـــى،
١٤٠٧هـ ١٩٨٧م.
) (٥ينظر :وصــية اﻹمــام الــرازى فــى مقدمــة تفســيره
)التفسير الﻛبير(.١١/١ :





اﻹســـﻼمي ،هـــو مـــؤامرة كبـ ـرى ضـــد

وإمكانياتهــا قليلــة ،ومــع ذلــك تــرﻋبهم تلــك

المسلمين ومؤامرة كبـرى ﻋلـﻰ الشـعوب

الدولة الصغيرة ،فيتآمرون ﻋليهـا ويضـعون

اﻹســـﻼمية ،ومـــع ذلـــك أقـــول :إن هـــذه

أمامهــا العراقيــل ،وﻻ أدل ﻋلــﻰ ذلــك ممــا

الشعوب في طريقها إلـﻰ النصـر ،وأؤكـد

حدث في كل الدول اﻹسﻼمية الصغيرة التي

حقيقة أربط بينها وبين ما جاء فـي كتـاب

نراهــا ﻋلــﻰ س ـاحة الــوطن اﻹســﻼمي كلــه:

س ْب َحانَ ﱠالـذِي أَ ْسـ َرى
ﷲ تبارك وتعالﻰُ  :

سـواء أكانــت الشيشـان أو البوســنة وهكــذا..

ِب َع ْب ِد ِه لَي ًْﻼ ِ ّمنَ ال َمس ِْج ِد ال َح َر ِام ِإلَﻰ ال َم ْسـ ِج ِد

إلــﻰ العــراق والــيمن والدولــة الشــقيقة ليبيــا

ار ْكنَا َح ْولَهُ ِلنُ ِر َيهُ مِ ْن آ َيا ِتنَا
صﻰ الﱠذِي َب َ
اﻷ َ ْق َ

وبقية الدول العربية اﻹسﻼمية التـي تتكـاتف

صي ُر) اﻹسراء.(١ :
ِإ ﱠنهُ ه َُو السﱠمِ ي ُع ال َب ِ

ضدها تلك الـدول الكبـرى والعظمـﻰ وتريـد

وبعــد أن تحــدث القــرآن الكــريم ﻋــن
هــذه المعجــزة الغيبيــة وﻋــرج بنبينــا 
ارتد الكثير ﻋن اﻹسـﻼم وتركـوه ،وتـأتي

أن تنال منها؛ ﻷنهـا تخشـﻰ اﻹسـﻼم ،وتعلـم
أن أفـراد هـذه الـدول يمثلـون اﻹسـﻼم الـذي
يخافون منه وينتظرون من أبنائـه أن يفتكـوا



ض ْينَا ِإلَﻰ َبنِي ِإس َْرائِي َل
اﻵية بعد ذلكَ  :وقَ َ



بهـم ويقضـوا ﻋلـيهم مهمـا كـان ﻋنـدهم مــن

ض َم ـ ﱠرتَي ِْن
ب لَت ُ ْف ِس ـد ﱠُن ِف ـي اﻷ َ ْر ِ
ِف ـي الكِتَ ـا ِ

متاع ومن سﻼح ومن قوة.

حبنــا للــدنيا هــو الــذي أوصــلنا لمــا

َو َلــتَ ْعلُ ﱠن ﻋ ُُلــوا َك ِبيــ ًرا * َفــإِذَا َجــا َء َو ْﻋــ ُد

لذلك أقول لكافة المسلمين في كـل بقعـة

وصلنا إليه ،فينبغي ﻋلـﻰ المسـلمين فـي

ﻋلَ ْي ُك ْم ﻋ َِبـا ًدا لﱠنـَ ا أ ُ ْو ِلـي َبـأ ْ ٍس
أُوﻻهُ َما َب َع ْثنَا َ

من بقاع العالم اﻹسﻼمي وهـؤﻻء المسـلمين

هذه الحالـة أﻻ يفكـروا إﻻ فـي أن تكـون

ار َو َكـانَ َو ْﻋـ ًدا
َ
شـدِي ٍد فَ َج ُ
اسـوا ِخـﻼ َل الـ ِ ّد َي ِ

المغلــوبين ﻋلــﻰ أمــرهم ،أقــول لهــم :أنــتم

كلمتهم هي العليا كما شاء ﷲ  ،وكمـا

ﱠم ْف ُعــ ً
وﻻ * ُثــ ﱠم َر َدد َْنــا لَ ُكــ ُم َ
ﻋ َلــ ْي ِه ْم
الكــ ﱠرة َ َ

أصحاب اليـد العليـا ،وأنـتم أصـحاب الكلمـة

جــاء فــي كتابــه الكــريم :ي ُِريــدُو َن أَن

َوأ َ ْم َد ْدنَا ُكم ِبـأ َ ْم َوا ٍل َو َب ِنـينَ َو َجعَ ْلنـَ ا ُك ْم أ َ ْك َثـ َر

العليــا ،وأنــتم أصــحاب الحــق ،ويجــب أﻻ

ي ْ
ور ﱠ ِ ِبـأ َ ْف َوا ِه ِه ْم َو َيـأ ْ َبﻰ ﱠ ُ إِ ﱠﻻ
ُطفِئ ُـوا نُـ َ

سـنت ُ ْم ﻷَنفُ ِسـ ُك ْم َو ِإ ْن
َنفِيـ ً
سـنت ُ ْم أَحْ َ
ـرا * ِإ ْن أَحْ َ

يرضﻰ واحد منكم لنفسه الدنية ،وﻋلـﻰ بقيـة

ورهُ َو َلـ ـ ْو َكـ ـ ِر َه َ
الكـ ـاف ُِرونَ 
أَن ُيـ ـ ِت ﱠم ُنـ ـ َ

سـوؤُوا
أ َ َسأْت ُ ْم فَلَ َها فَإِذَا َجا َء َو ْﻋ ُد اﻵخِ َر ِة ِل َي ُ

المسلمين في جميع أوطان العـالم اﻹسـﻼمي

)التوبة.(٣٢ :

ُو ُجو َه ُك ْم َو ِل َي ْد ُخلُوا ال َمس ِْج َد َك َما َد َخلُوهُ أ َ ﱠو َل

وفــي آيــة أخــرىِ  :لي ْ
ُظ ِه ـ َرهُ َﻋ َلــﻰ
ِين ُك ِلّ ِه َولَ ْو ك َِر َه ال ُم ْش ِر ُكونَ ) التوبة:
ال ّد ِ
 (٣٣و)الصف.(٩ :

يـرا) اﻹسـراء:
ﻋلَ ْوا تَ ْت ِب ً
َم ﱠرةٍ َو ِليُتَ ِّب ُروا َما َ
. (٧ - ٤

والعربي من أدناه إلﻰ أقصاه أن يقفوا معكـم
وقفــة واحــدة ،وإن وقفــة بــأي صــورة مــن
الصور ولو بﻼ سﻼح أو ﻋتاد ومتاع ،وإنما
وقفــة فــي الفكــر والــرأي والعقيــدة ،وتحمــل

فالدائرة سـتدور ﻋلـيهم وهـذا هـو مـا

المســئولية كافيــة بــأن تزلــزل اﻷرض مــن

فالحقيقة أن ما يصـيب بعـض اﻷمـم

يخشونه من اﻹسﻼم ،ولذلك يتكاتفون ضد

تحت أقدام هؤﻻء الـذين يفرضـون سـلطانهم

اﻹسﻼمية اﻵن ،مثل ليبيا ومثل العـراق،

اﻹسﻼم ،ويعاون بعضهم بعضًا ويخـافون

ﻋلـــﻰ تلـــك الـــدول وﻋلـــﻰ اﻷمـــة العربيـــة

ومـــا يحـــدث فـــي بقيـــة أوطـــان العـــالم

مـــن دولـــة صـــغيرة :أفرادهـــا قليلـــون

واﻹسﻼمية.





قامت مشيخة الطريقــة العزميــة تحــت رعايــة ﺳــماحة الﺳــيد
محمد عﻼء الدين ماضى أبى العزائم شــيخ الطريقــة العزميــة

عدة محاضرات خﻼل شـهر 

١٤٤٣ه ،تأكيـ ًدا لــدورها

الكبير فى تبصير اﻷمة بالواجب المطلوب منها:

المرحلة الثﺎنوية من التعليم ،مع اﻻهتمﺎم بحﺳن التغذية(.
وأكد ﺳمﺎحته أن الذﺋﺎب حولنﺎ كثيرة ،واﻷمة منقﺳمة ويتعﺎرك بعضـهﺎ
مــع بعــض) ،حولنــﺎ :إﺳــراﺋيل وأوربــﺎ وروﺳــيﺎ وأمريكـﺎ والصــين ،ونحــن
نتعﺎرك على دنيﺎ فﺎنية ،ولكي نتقدم ﻻ بد أن نضـع عـدوا أمﺎمنـﺎ ،لـيس مـن
إخواننــﺎ ،ﻻ نجعــل عــدونﺎ هــو الدولــة ،لكــن نضــع المﺳــتعمر الــوطني هــو
العدو ،ﻻ بد أن نحمي بلدنﺎ ونﺳﺎعدهﺎ على النجﺎح(.

فى يوم الجمعـة  ٢

وختم حديثه بقوله) :نحن أقوى من اﻹعﻼم ،وعندمﺎ أقـول شـيﺋًﺎ معينـً ﺎ
١٤٤٣ه ،الموافـق ٢٠٢٢/٧/١م أقيمـت

يجب على كل واحد منكم أن يبلغ واح ًدا آخـر ،واﻵخـر يبلـغ آخـر .وهكـذا،

ليلة أهل البيـت الﺳـﺎبعة والﺳـتون بعـد المﺎﺋـة بقﺎعـة اﻹمـﺎم المجـدد الﺳيــد

خﻼل  ١٩يو ًمﺎ ﺳيكون العﺎلم اﻹﺳﻼمي كله قـد بلغـه مـﺎ أقـول ،واحرصـوا

محمد مﺎضى أبى العزاﺋم ،حيث حضرهﺎ عدد مـن أبنـﺎء الطريقـة العزميـة

على العمل الجمﺎعي كحرصكم على صﻼة الجمﺎعة(.

من مختلف المحﺎفظﺎت.

وواصل الدكتور عبـد الحلـيم العزمـي حديثـه حـول ﺳـيرة أهـل البيـت

وقد افتتحهـﺎ ﺳـمﺎحة الﺳـيد عـﻼء أبـو العـزاﺋم شـيخ الطريقـة العزميـة

ي ٍ الرضـﺎ بعـد البيعـة بوﻻيـة العهـد
 ،بﺎلحديث عن نشﺎطﺎت اﻹمﺎم علـ ّ

بقوله) :عدونﺎ صﺎر حبيبًﺎ؛ فهل نحـن مﺳـلمون؟ هـل نهـتم أن يفهـم أوﻻدنـﺎ

والتي تمثلت في :إفشﺎل خطط المأمون ،إصﻼح القضﺎء ،إصـﻼح اﻷعمـﺎل

ديننﺎ؟( .وأجـﺎب :ﻻ ،لقـد أحببنـﺎ اليهـود رغـم أنهـم أشـد النـﺎس عـداوة لنـﺎ،

اﻹدارية ،نشر اﻵراء الﺳديدة داخل الـبﻼط ،نصـح المـأمون ،الحفـﺎظ علـى

وأحببنﺎ العـدو الثـﺎني )اﻻحـتﻼل الـوطني( وهـم رجـﺎل اﻷعمـﺎل والﺳيﺎﺳـة

الوجــود اﻹﺳــﻼمي ،اﺳــتثمﺎر الكرامــﺎت فــي اﻹصــﻼح ،تشــجيع الشــعراء

الذين يقدمون مصﺎلحهم على مصلحة الوطن.

الرﺳﺎليين ،النشﺎطﺎت العلمية.

وأضﺎف ﺳمﺎحته) :كل واحـد يﺳـأل نفﺳـه :مـﺎذا فعلـت ﻷوﻻدي؟ مـﺎذا
زرعــت لهــم؟ مــﺎذا ﺳــأزرع لهــم؟ ﻻ بــد أن نهــتم بﺎلتخصــص العلمــي فــي

وتخللت الليلة فقرة من اﻹنشﺎد الديني لقصﺎﺋد اﻹمﺎم أبي العزاﺋم قﺎمـت
بهﺎ الفرقة العزمية بقيﺎدة الشيخ محمد حﺳنين ،واﻷﺳتﺎذ أحمد مخلوف.






ﱠ ﱠ
ﺑﻴﻨﺎ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﻭﺍﳌﻠﺤﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺬﺏ ﻓﻌﻠﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﻳﺰﻋﻢ ﺃﻧﻪ ﺟﺎء
ً
ﺇﱃ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﳎﱪﺍ ،ﻭﺍﻟﻌﺪﻡ ﺧﲑ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﷲ  ﻗﺪ ﺧﲑ ﻋﺒﺪﻩ

قالوا :المزيد من التطور ،وﻻ شيء غير
ذلك.

ﺍﳌﺒﺘﻠﻰ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮﺓ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﺎﻝ ﺍﳌﻀﻞ ﻳﺰﻋﻢ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﲦﺔ

وهــذا هــو بعينــه التيــه والضــياع الــذي

ﺁﺧﺮﺓ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻋﺬﺍﺏ ﻭﺷﻘﺎء ،ﻭﻫﻮ ﱂ ﻳﺴﺘﺸﺮ ﻗﺒﻞ ﻗﺪﻭﻣﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻭﻫﻮ

انتهت إليـه الحضـارة الغربيـة؛ ﻷننـا عنـدما

ﱂ ﻳﺮﺽ ﺑﻬﺎ  ..ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻝ ﻧﻮﺍﺻﻞ ﺍﳊﺪﻳﺚ ،ﻓﻨﻘﻮﻝ:

نثبت التطور ﻻ بـد أن نثبـت معـه إلـى مـاذا

وهكذا تحيـد عقيـدة المشـركين بهـم عـن
الوصـــول إلـــى الغايـــة الحقيقيـــة للوجـــود

يتطور اﻹنسان ،وبدون إثبـات الهـدف الـذي
يجب أن نصـل إليـه بـالتطور تكـون مسـيرة
الحضارة الغربية بﻼ وجهة محددة أو هـدف

اﻹنساني.
وبمعنى آخر نقول :إنه في ظل حضـارة
فمــا لــم يــرتبط هــذا الهــدف بــالوجود

ماديـــة ملحـ ـدة كـــافرة كالحضـــارة الغربيـــة

اﻷخــروي ويــؤدي إليــه فلــن يكــون هــدفًا

المعاصرة رفضـت اﻹيمـان بالغيـب وبـاليوم

صحي ًحا وﻻ غاية حقـة أو كافيـة؛ ﻷن تفـرق

اﻵخر وقامت على الشك في وجود ﷲ ،

بــين اﻹنســان والحيــوان؛ ﻷن أحــد الفــروق

نقول :مثـل هـذه الحضـارة تقـدم لنـا اﻹجابـة

الجوهرية بينهمـا هـو خلـود اﻹنسـان وبقـاؤه

علــى الســؤال :مــا هــو الهــدف مــن الوجــود

بعد الموت ،ومن ثم ﻻ يمكن أن يكون هـدف

اﻹنساني ،ومـا هـي الغايـة العليـا مـن الفعـل

قاصرا في أثـره ومدلولـه
اﻹنسان من الحياة
ً

اﻹنساني العام المتمثـل فـي إقامـة الحضـارة

على الحياة الدنيا فقط ،وإﻻ أصـبح هـدفًا فـي

بعامة وفي التقدم العلمي بخاصة؟!.

نطـــاق طبيعـــة اﻹنســـان البشـــرية المماثلـــة

تجيب هذه الحضارة بأنه التطور.

للحيوانية.

فإذا سألنا :وما هو الهدف من التطور؟.



معــين ،ضــياعًا فــي ضــياع ،هــذا بالنســبة
لﻺنسان كنوع.
أمــا بالنســبة للفــرد فــﻼ يمكــن أن يكــون
التطــور غايــة لــه فــي حياتــه القصــيرة؛ ﻷن
التطور ﻻ يتم إﻻ من خﻼل العمل التاريخي،
وﻻ شك أنه مـن حـق الجيـل الواحـد والفـرد
الواحد أن يسأل عن الهدف من حياته والغاية
من وجوده القصـير .وهنـا تعجـز الحضـارة
الغربيــة بمفكريهــا وفﻼســفتها وعلمائهــا عــن
تقديم اﻹجابة الصحيحة على هذا السؤال ،بل
إنهم يعجزون عن إثبات وجود معنـى للحيـاة

لهوا وعبثًا ولعبًا،
يكون فعل ﷲ وخلقه للعالم ً

أو هدف لها كما مر بنا.

كبيرا.
تنزه ﷲ  عن ذلك وعﻼ علوا
ً
أما المؤمن فهو يعلم أن ﷲ خلـق الخلـق

قــد يتبــادر إلــى اﻷذهــان ﻷول وهلــة أن
السؤالين هما سؤال واحد متكرر ،ولكن هـذا
ليس صحي ًحا؛ ﻷن خلق اﻹنسان من فعل ﷲ

بعامة وخلقه بخاصة لحكمة ،وأن له هدفًا في

 ،والخلق منسـوب

ق
هــذه الحيــاة ،قــال تعــالىِ  :إ ﱠن ِفــي خ َْلــ ِ

مــن وجــود اﻹنســان فهــي منوطــة بالفاعليــة

ض َو ْ
ار
ال ﱠس َم َوا ِ
ت َواﻷ َ ْر ِ
اخـتِﻼفِ اللﱠ ْيـ ِل َوال ﱠن َهـ ِ

اﻹنسانية وعلى اﻹنسـان أن يسـعى لبلوغهـا،

ﻵي ـا ٍ
ت ﻷ ُ ْو ِل ـي اﻷ َ ْل َب ـا ِ
َ
ب * الﱠ ـذِينَ َي ـ ْذ ُك ُرونَ ﱠ َ

ومــن ثــم يمكــن وصــف هــذه الغايــة بأنهــا

إن الحضارة اﻹسﻼمية لها هدف محـدد،

ع َلـى ُج ُنـو ِب ِه ْم َو َيتَف ﱠَكـ ُرونَ ِفـي
قِ َيا ًما َوقُ ُعـو ًدا َو َ

التكليف العام لﻺنسانية.

وغاية معلومة ،ولها وجهة معينة تتجه إليها،

ض َر ﱠبنَا َمـا َخلَ ْقـتَ َهـذَا
س َم َوا ِ
ق ال ﱠ
ت َواﻷ َ ْر ِ
خ َْل ِ

وبتعبير آخر يمكن القـول بأنـه ﻻ يجـوز

ولــذلك فهــي ليســت حضــارة ضــالة تائهــة

اب ﱠ
ار) آل
َبــاطِ ًﻼ ُ
عـ ـذَ َ
سـ ـ ْب َحانَكَ فَق َِنـ ـا َ
النـ ـ ِ

أن ننســب الغايــة مــن حيــاة اﻹنســان كهــدف

عمران.(١٩١ ،١٩٠) :

لفعــــل ﷲ ؛ ﻷن ﷲ هــــو الغنــــي عــــن

وهـــذا يـــدعونا إلـــى عـــرض اﻹجابـــة
اﻹسﻼمية النابعة من التوحيد اﻹسﻼمي.

ضائعة كالحضارة الغربية المعاصرة.
ً
ربطـا ً
وثيقـا بـين
لقد ربط القرآن الكـريم
اﻹيمان با واليوم اﻵخر وبالجنة والنار من
ناحيــة ،وبــين الهــدف مــن وجــود اﻹنســان
وتحديد المعنى الحقيقـي للحيـاة فقـال تعـالى:
ض َو َمـا َب ْي َن ُه َمـا
السـ َم َوا ِ
َ و َما َخلَ ْقنَا ﱠ
ت َواﻷ َ ْر َ

فأثبــت أن ﷲ خلــق الســماوات واﻷرض

العالمين ،عمن سواه وعمـا سـواه ،وإن كـان

بالحق ولحكمة ،وأن لﻺنسان هدفًا ينتهي إليه

تحقيق اﻹنسان لهذه الغاية أو لخﻼفهـا يـتم –

أو يجب أن ينتهي إليه.

ككل شيء في الكون – بقضاء ﷲ وقدره.

واﻵن إلــى الســؤالين المطــروحين مــن
قبل.

ق َولَ ِكـ ـ ﱠن
ﻻع ِِبـ ـينَ * َمـ ـا َخلَ ْقنَاهُ َمـ ـا إِ ﱠﻻ ِبـ ـ ْال َح ّ ِ
أ َ ْكثَ ـ َرهُ ْم َﻻ َي ْعلَ ُم ـونَ ) الــدخان،(٣٩ ،٣٨ :

وما الهدف من وجوده؟).(١

وقال تعـالى :أَفَ َح ِسـ ْبت ُ ْم أ َ ﱠن َمـا َخلَ ْق َنـا ُك ْم َع َب ًثـا

)المؤمنون.(١١٦ ،١١٥ :

فأثبت 

أما عن الحكمة فقد قـال تعـالىَ  :و ُهـ َو
ض ِفـي ِسـتﱠ ِة أَ ﱠيـ ٍام
الﱠذِي َخلَقَ ال ﱠس َم َوا ِ
ت َواﻷ َ ْر َ
َوكَانَ َع ْر ُ
سـنُ
شه ُ َ
علَى ال َما ِء ِل َيب ُْلـ َو ُك ْم أَي ُﱡكـ ْم أَحْ َ

َوأ َ ﱠن ُكـ ْم إِلَي َْنـا َﻻ ت ُ ْر َجعُـونَ * فَت ََعـالَى ﱠ ُ ال َم ِلـكُ
الحـ ﱡق َﻻ إِلَ ـهَ إِ ﱠﻻ هُـ َو َربﱡ
َ

وعلى ذلـك فالحكمـة مـن خلـق اﻹنسـان
غير الهدف من وجوده.

ما الحكمة من خلق اﻹنسان؟.

العـ ْر ِش ال َكـ ِر ِيم
َ

وحـده ،أمـا الغايـة

ع َمـ ـ ًﻼ) هـــود ،(٧ :فالحكمـــة مـــن خلـــق
َ
المخلوقـــات بعامـــة هـــي ابـــتﻼء اﻹنســـان،



والحكمة أيضًا من خلق اﻹنسـان هـي ابـتﻼء

في هـاتين اﻵيتـين الكـريمتين

سانَ ِمـن
اﻹن َ
اﻹنسان ،قال تعالىِ  :إ ﱠنا َخلَ ْقنَا ِ

أن الكــافر الــذي ينكــر الرجــوع إلــى ﷲ فــي

ﱡن ْ
َاج ﱠن ْبتَلِي ِه فَ َج َع ْلنَاهُ َسـمِ ي ًعا َب ِصـ ًيرا
طفَ ٍة أ َ ْمش ٍ

اﻵخــرة يصــف بهــذا اﻹنكــار اﻹلــه بالعبــث

)اﻹنسان.(٢ :

واللعــب ،أي أنــه يجعــل غايــة الحيــاة ً
عبثــا
ً
تفصــيﻼ فــي كتــاب
) (١راجــع هــذا الموضــوع
القضاء والقـدر فـي اﻹسـﻼم – حقيقـة اﻻبـتﻼء –
طبع المكتب اﻹسﻼمي وهو للمؤلف.

والهدف مـن اﻹنسـان مجـرد اللهـو ،أو كأنـه
ينفي أن يكون لﻺنسان هدف وغاية ،ومن ثم



أى أنك قيدت عموم الحديث بآية واحدة.
فى حين رفضـت تقييـد العلمـاء للحـديث

قال محدثى:
مـا تقولــه مجـرد اجتهــاد للعلمـاء ولكنــى



بأكثر من  ٢٠٠آية قرآنية !!

ﺳلﻔى ،منهجى اﻷخذ بقول الرﺳول صلى ﷲ

فكيف يﺳتقيم ذلك؟!

عليه وﺳلم وعدم اﻹلتﻔـات لقـول غيـره ً
كائنـا

عــــﻼوة علــــى أن العلمــــاء أخرجــــوا
ضا مـن عمـوم الحـديث وذلـك
"المجوس" أي ً

من كان.
والحديث واضـح وصـريح فـى محاربـة
غير المﺳلمين عامة وأنه ليس أمامهم إﻻ:
 إما الدخول فى اﻹﺳـﻼموإنهاء الحرب.
 أو اﺳـــتمرار الحـــرب؛حتى فنائهم جمي ًعا.
قلت له:
ومـــاذا تﻔعـــل مـــع أهـــل
الكتاب " اليهود والمﺳيحيين "؟!

لمعارضته للحـديث الـذى رواه البخـاري أن
النبـــى ) :أخـــذ الجزيـــة مـــن مجـــوس
هجــر( ،ولحــديث) :ﺳــنوا بهــم ﺳــنة أهــل
الكتاب(.
قال محدثى:
ولمــاذا قــال العلمــاء أن المقصــود بكلمــة
الناس " مشركى العرب المحاربين فقط "؟!
قلت:

ﻷن هؤﻻء قـوم حـاربوا الرﺳـول 

قال محدثى:

عامـا متصـلة ومــا
وآذوه أكثـر مــن عشـرين ً

هــــؤﻻء ﻻ ينطبــــق علــــيهم الحــــديث

يزالون.

ويخيرون بين " اﻹﺳـﻼم أو دفـع الجزيـة أو

ولكن من ﺳـالم ولـم يعتـد؛ فلـيس لنـا أن
نقاتله ابتداء ،أو نجبره على دخول اﻹﺳﻼم.

القتل ".

وهــذا هــو الثابــت مــن القــرآن الكــريم

قلت له:
ها أنت اضطررت لتقييد كلمة " الناس "
وأخرجت منها " أهل الكتاب ".
فلمــاذا تنتقــد العلمــاء الــذين قيــدوا كلمــة

والﺳنة الصحيحة.
وﻷن اﻹكــراه ﻻ ينشــئ مــؤمنين ولكنــه
ينشئ منافقين.

النـــاس فـــى الحـــديث " بمشـــركى العـــرب

والدليل على ذلك:

المحاربين خاصة "؟!

أن النبى 

عندما دخل مكة عام ٨ه

منتصرا:
ً

قال محدثى:
إن الذى اضطرنى لذلك هو قوله تعالى:

لم يخ ِّير مشركى مكـة بـين الـدخول فـى

َ ق ـا ِتلُوا ﱠالــذِي َن َﻻ يُؤْ مِ ُنــونَ ِبــا ﱠ ِ َو َﻻ ِبــ ْال َي ْو ِم

اﻹﺳﻼم أو القتل كما يﻔهم من ظاهر الحديث

ﺳولُهُ َو َﻻ
اﻵخِ ِر َو َﻻ يُ َح ِ ّر ُمونَ َما َح ﱠر َم ﱠ ُ َو َر ُ
ق ِمـنَ ﱠالـذِينَ أ ُ ُ
اب
وتـوا ال ِكتـَ َ
َيدِينُونَ دِيـنَ َ
الحـ ّ ِ

ولكنه قال:
)من دخل بيته فهو آمن.

َحتﱠى يُ ْع ُ
صاغ ُِرونَ 
الج ْز َيةَ َ
طوا ِ
عن َي ٍد َوهُ ْم َ

ومن دخل الكعبة فهو آمن

)التوبة.(٢٩ :

ومن دخل بيت أبى ﺳﻔيان فهو آمن(.
وقـــال قولتـــه المشـــهورة) :اليـــوم يـــوم

قلت له:



والمعتــدين فــذلك واجــب أمرنــى ﷲ بــه وﻻ

المرحمة(.

محيص عنه).(٣

والثابت تاريخيا أنه قال لمشركى قـريش

وهــذا مــا فهمــه إمــامكم ابــن تيميــة مــن

الذين حاربوه وآذوه أشد اﻹذاء:

الحديث حيث قال:

)اذهبوا فأنتم الطلقاء(.
وكما ورد فى كتب أﺳباب ورود الحديث

" ليس المراد :أنى أمـرت أن أقاتـل كـل

فـإن حـديث " :أمـرت أن أقاتـل النــاس" ....

أحد إلى هذه الغاية ،فـإن هـذا خـﻼف الـنص

قيل فى غزوة خيبر ٧ه (١)..أى قبل فتح مكة

واﻹجماع ،فأ ﱠنه لـم يﻔعـل هـذا قـط بـل كانـت

٨ه.

ﺳيرته :أن من ﺳالمه لم يقاتله").(٤
فلو كان معنى الحديث كما تﻔهمـون لقـام

 بتخييــر أهــل مكــة عنــد الﻔــتح بــين
اﻹﺳﻼم أو القتل وهذا لم يحدث نهائيا.
بل إن صﻔوان بن أمية وهو مـن رؤوس
الشرك لم يدخل فـى اﻹﺳـﻼم عنـد فـتح مكـة
واﺳـــتعار النبـــى  دروعـــه وأﺳـــلحته
كعارية لحرب هوازن فى حنين.

عن القﺳر واﻹكراه.

وﻻ بد أن يﻔهم الحديث هذا الﻔهـم؛ حتـى

أما التعبير بـ "أقاتل" وهـﻲ الكلمـة التـى

عبر بها رﺳـول ﷲ 

فيمـا أجمـع عليـه

ﻻ يتعــارض مــع القــرآن الكــريم واﻷحاديــث
الصحيحة التى تؤكد أنه ﻻ إكراه فى الدين.

الرواة ،فليس فيها لـدى التحقيـق مـا ينـاقض

ولذلك فمعنى الحديث:

النصوص.

أمــرت أن أقاتــل  -المحــاربين المعتــدين

وبيان ذلـك أن كلمـة "أقاتـل" علـى وزن
أفاعــل تــدل علــى المشــاركة ..بــل هــى ﻻ

الناقضـــين للعهـــود  -إذا قـــاتلوا المﺳـــلمين
واعتدوا عليهم.

وعندما انتهت المعركة بنصر المﺳـلمين

تعبيرا عن مقاومة لبادئ ﺳبق إلى
تصدق إﻻ
ً

ولكن رحمة بهم إذا أعلنـوا الـدخول فـى

أغـــدق عليـــه  الغنـــائم وهـــو مـــا زال

قصد القتل ،فالمقاوم للبادئ هو الـذي يﺳـمى

اﻹﺳﻼم – طواعيـة ولـيس بـاﻹكراه – أثنـاء

مشر ًكا نظير مﺳاعدته فﻲ الحـرب – فـدخل

ً
مقاتﻼ.

المعركة فيتم إنهاء القتال معهم.

صﻔوان اﻹﺳﻼم بإرادته الحـرة ،ودعـا قومـه
للـــدخول فـــﻲ اﻹﺳـــﻼم طـــائعين وليﺳـــوا
مكرهين).(٢
عــﻼوة علــى أنــه يجــب التﻔريــق بــين
"القتل" و"القتال":
يقـــول الـــدكتور الشـــهيد محمـــد ﺳـــعيد
رمضان البوطى:
"إن المشكلة تنشأ فـى ذهـن الباحـث فـى

أما البادئ فهو فى الحقيقة يﺳمى " ً
قاتﻼ"
بالتوجه والهجوم أو بالﻔعل والتنﻔيذ.
أﻻ ترى أنك تقول :ﻷقـاتلن هـؤﻻء علـى
ممتلكاتى أو على عرضى.
فــﻼ يﻔهــم أحــد مــن كﻼمــك هــذا إﻻ أنــك
عازم على مجابهة العدوان منهم علـى مالـك
أو عرضك ،فقتلك لهم إنما يأتى بعد توجههم
إليك بالعدوان.

هذا الموضوع ،من عدم تنبهه إلى الﻔرق بين

ومن هنا يتضح أن من الخطـأ بمكـان أن

كلمتى )أقاتـل( و)أقتـل( مـع أن بينهمـا ً
فرقـا

تعبر عن هذا المعنـى بقولـك :ﻷقـتلن هـؤﻻء

كبيرا ﻻ يخﻔى على العربى المتأمل.
ً

على مالﻲ أو على عرضﻲ.

ً
مشكﻼ حقا لو كان نصه
لقد كان الحديث
هكذا" :أمرت أن أقتل الناس حتى."...

إذن فالحديث معناه :أمـرت أن أصـد أي
عــدوان علــى دعــوتﻲ النــاس إلــى اﻹيمــان

إذ هو يتنـاقض عندئـذ مـع ﺳـائر اﻵيـات

بوحدانيــة ﷲ ،ولــو لــم يتحقــق صــد العــدوان

واﻷحاديث الكثيرة اﻷخرى الدالة على النهى

علــــى هــــذه الــــدعوة إﻻ بقتــــال المعــــادين



وبــذلك يكــون ادعــاء التيــارات الﺳــلﻔية
وجماعات اﻹﺳﻼم الﺳياﺳﻲ بأنه يجـب القيـام
بجهاد الطلب واﻻنقﻼب المﺳـلح علـى العـالم
وتخيير الناس بين اﻹﺳﻼم أو القتل!!.
ادعاء باطل يخالف آيات القرآن البينـات
ويخالف الثابت عن النبى .

التوكل عند اﻹمام أبى العـزائم قـدس ﷲ
ســره ،تســليم اﻷقــدار كلهــا  ،فــا ســبحانه
يتولى من توكل عليه ،فيكفيه ويشفيه ويواليه
ويعصــمه مــن النــاس ويحميــه ،قــال تعــالى:
ْس ﱠ ُ ِب َكــافٍ َع ْبــ َدهُ) الزمــر،(٣٦ :
أَ َلــي َ

اﻷس اذ
س ـح م

وأعظــم حجــاب بينــك وبــين الحــق :حجابــك

د ق ـ يل

بتدبير نفسك ،واعتمادك علـى عـاجز مثلـك،
احتياجـا إليـه ،ليـدلك
فقد جعلك أشـد العـوالم
ً
على التوكل عليه.
ً
قـائﻼ :ﻻ تثـق إﻻ بـا ،
ثم يطالب المريد
واحتط من الناس بسوء الظن ،وﻻ تنفذ سوء
الظن فى إخوانك إﻻ بعد التبصرة ،فإن الثقـة
روح التوكل وخالص التفويض ،والثقة بغيـر

ح ـــ ـ عال ـــــة ،ودرر غال ـــــة،
ر،
م ال اب ال
أ
وال ـ ال ـ ر ،ون ـ بهــا
ل ـــان الـ ـ ق ال ـ ـ ر ،أخـ ـ ً ا
ال ع ر .ســع مـ
م ال
فهــ ـ هــ ـ ه ال ــ ـ عل ً ــ ـا ،أو
ذوقـا ،أو ســار علــى
ت ع بهــا ً
هـ ـ يها ســـل ً ا؛ ﻷن اراتهـــا
ــ ع فــان ونــ ر ب ــان
مــ
م د ه ا ال مان.
نقــــ ـ م إحــــ ـ هــــ ـ ه ال ــــ ـ
الع ــ ة عق ها تعل ــ
ن ش ه فﻲ ن ل
اﻹسﻼمى.
ال

ﷲ عجــز ،وإن الرجــل لينقطــع إلــى ملــوك
الدنيا فيرى أثرهم عليـه ،فكيـف بمـن ينقطـع
ً
متــوكﻼ مــن شــاب
إلــى ﷲ؟ وكيــف يكــون
توحيده جهل بوحدة اﻷفعال؟.
ويبـــين أن هنـــاك فـــرق بـــين التوكـــل
والتفـــويض ،فـــالتفويض :رد اﻷمـــور كلهـــا
للولى الكريم ،والتفويض :فوق التوكل؛ ﻷنـه
يكــون حــال الســبب ،وقبــل الســبب ،وبعــد
الســبب ،والتوكــل ﻻ يكــون إﻻ بعــد الســبب،
وكل مفوض أمره إلى ﷲ متوكل ،وليس كل
متوكل مفوض أمره إلى ﷲ.
قال أبو طالب المكـى  :التوكـل مـن
أعلـــى مقامـــات اليقـــين ،وأشـــرف أحـــوال
المقــربين ،قــال الحــق المبــينِ ﴿ :إ ﱠن ّ َ ي ُِح ـبﱡ
ْال ُم َتــ ـ َو ِ ّكلِينَ ﴾ )آل عمــــران ،(١٥٩ :فجعــــل
المتوكل حبيبه وألقى عليه محبته ،وقال عـز
﴿و َع َلـــى ّ ِ فَ ْل َيت ََو ﱠكـــ ِل ْال ُمت ََو ّك ُِلـــونَ ﴾
وجـــلَ :
)إبراهيم ،(١٢ :فرفع المتوكلين إليـه وجعـل
﴿و َمن َيت ََو ﱠكلْ
مزيدهم منه ،وقال جلت قدرتهَ :
علَى ﱠ ِ فَ ُه َو َح ْسبُهُ﴾ )الطﻼق ،(٣ :أي كافيه
َ



مما سـواه ،ومـن كـان ﷲ كافيـه فهـو شـافيه

مشــاهدته نظــر إلــى قســمه مــن العطــاء فــي

أكثر من أهل الصـفة أقـامهم ﷲ تعـالى مقـام

ومعافيه ،وﻻ يسأل عما هـو فيـه ،فقـد صـار

الصحيفة التي كتبت لـه عنـد تصـوير خلقـه،

التجريد في عمل اﻵخرة.

المتوكل علـى ﷲ مـن عبـاد الـرحمن ،الـذين

فكتـب فيهــا :رزقـه ،وأجلــه ،وأثـره شــقي أو

الثالــث :رجــل أقــام نفســه فــي التجريــد،

أضــافهم إلــى وصــف الرحمــة ،ومــن عبــاد

سعيد ،فكما ﻻ يقدر أحد من الخلق أن يجعلـه

ً
ميﻼ إلى الراحة مـن عنـاء اﻷسـباب ورغبـة

التخصـيص الـذين ضــمن لهـم الكفايـة ،وهــم

سعي ًدا إن كان قسمه شق ًيا ،وﻻ يقـدر أحـد أن

فيمــا فــي أيــدي النــاس ،وهــو المتكلــف ﻻ

الــذين كفــاهم ﷲ فــي هــذه الــدار المهمــات،

يجعله شـقيا إن كـان قسـمه سـعي ًدا ،كـذلك ﻻ

الواجـد ،ولـيس هـذا مـن التوكـل فـي شـيء،

ووقاهم بتفويضهم إليه السيئات بقوله تعـالى:
س ﱠ ُ ِبكَافٍ َع ْب َدهُ) الزمر.(٣٦ :
أَلَ ْي َ

يقــدر أحــد أن يمنعــه مــا أعطــاه مــوﻻه مــن

وأهل هذا النوع قال فيهم رسول ﷲ :

القسمة فيجعله محرو ًما ،وﻻ يعطيه من منعه

)ﻷن يأخـذ أحـدكم فأسـه وحبلـه فيـذهب إلـى

وقال بعض الصـحابة وغيـرهم :التوكـل

من الحكم فيجعله مرزوقًا؛ ﻷن ذلك قد كتـب

الجبل فيحتطب فيأكل ويتصدق ،خير له مـن

نظــام التوحيــد وجمــاع اﻷمــر ،وقــال لقمــان

كتابـا واح ـ ًدا ،وجعــل مجعـ ً
ـﻼ ســواء ،وروى
ً

أن يســأل النــاس أعطــوه أو منعــوه( .وقــال

ﻻبنـه :ومــن اﻹيمــان بـا  التوكــل علــى

عنــه  أن) :الــرزق ليطلــب العبــد كمــا

) :اســتغنوا عــن النــاس ولــو بشــوص

ﷲ ،فإن التوكـل علـى ﷲ يحبـب العبـد ،وأن

يطلبــه أجلــه( ،وقــال ) :وإن لكــل عبــد

سواك( يعني بمضغة.

التفويض إلـى ﷲ مـن هـدى ﷲ ،وبهـدى ﷲ

رزقًا هو آتيه ﻻ محالة ،فمن قنع به ورضـي

والحجـــة فـــي ذلـــك عمـــل رســـول ﷲ

يوافق العبد رضوان ﷲ ،وبموافقـة رضـوان

بورك له فيه ،ومن لم يقنع به ولم يـرض لـم

 ،فإنــه  بعثــه ﷲ للنــاس ،ومــنهم

ﷲ ،يستوجب العبد كرامـة ﷲ ،وقـال لقمـان

يبارك له فيه ولم يسـعه( ،ويقـال :لـو هـرب

المتجرد والمتسبب فلم ينكر على نوع مـنهم،

أيضـا :مــن يتوكــل علــى ﷲ ،ويســلم لقضــاء
ً

العبــد مــن رزقــه كمــا هــرب مــن المــوت

ولكنه  بيﱠن كل الوجوه التي ينهج عليها

ﷲ ،ويفوض اﻷمر إلـى ﷲ ،ويرضـى بقـدر

ﻷدركه.

ناهجــا علــى
ناجيــا
كــل نــوع؛ حتــى يكــون
ً
ً
الصراط المستقيم.

ﷲ ،فقد أقام الدين وفرغ يديه ورجليه لكسب
الخير ،وأقام اﻷخﻼق الصـالحة التـي تصـلح

اﻷول :رجل حسن توكله على ﷲ تعـالى

والعبد دائم اﻻضطرار للحـق عـز وجـل

للعبـد أمـره ،وقـال أبـو يعقـوب السوسـى :ﻻ

فأقامــه فــي اﻷســباب ،فهــو يعمــل مشــاه ًدا

تطعنوا على أهـل التوكـل ،فـإنهم خاصـة ﷲ

المســبب اﻷول ،بلطــائف قلبــه وســر حكمتـه

فـي كــل حــال ،واضــطرارك إليــه هــو عــين
التوكل عليـه ،يقـول سـبحانه :أ َ ﱠمـن ي ُِجيـبُ

الذين خصوا بالخصوصية ،فسـكنوا إلـى ﷲ

بظــاهره ،وقلبــه ســاكن إلــى ﷲ تعــالى ،لــم

واكتفــوا بــه ،واســتراحوا مــن همــوم الــدنيا

يﻼبسه السبب فيشغله عـن الحـق ،وهـذا مـن

ض َ
السـو َء َو َيجْ عَلُ ُكـ ْم
ال ُم ْ
ف ﱡ
عاهُ َو َي ْك ِشـ ُ
ط ﱠر إِذَا َد َ
ض أَ ِإلَهٌ ﱠم َع ﱠ ِ قَل ًِيﻼ ﱠما تَ َذ ﱠك ُرونَ 
ُخلَفَا َء اﻷ َ ْر ِ

واﻵخرة ،وقـال :مـن طعـن فـي التوكـل فقـد

اﻷبرار القائمين بأحكـام ﷲ ،النـاهجين علـى

)النمل.(٦٢ :

طعــن فــي اﻹيمــان؛ ﻷنــه مقــرون بــه ،ومــن

سنة رسول ﷲ .

أحب أهل التوكل؛ فقد أحب ﷲ تعالى.

وكثيــر مــن النــاس ﻻ يعرفــون حقيقــة

الثانى :رجل جذبـه اليقـين الحـق بكمـال

قــوتهم
التوكــل علــى ﷲ ،فيعتمــدون علــى ﱠ

التصديق عن شهود الوكيل سبحانه وتعـالى،

وأمـــوالهم وقـــدراتهم ،ومناصـــبهم وذويهـــم

فالمتوكل قد علم بيقينه ،أن كـل مـا ينالـه

والتحقق بوﻻيته تنزهت ذاته ،فاقتطعـه بكلـه

وغيــر ذلــك ،وهــم يعتقــدون أنهــم متوكلــون،

من العطاء من ذرة فما فوقها ،ذلك رزقه من

إلى جانب الوكيـل سـبحانه ،وحضـرة الـولي

فيحذرهم اﻹمـام بقولـه :فـإن اعتمـدت عليـك

خالقه ،وأن رزقه هو له ،وأن ما لـه واصـل

مستأنسـا
تقدست ذاته ،ففر من الكون إلى ﷲ
ً

وكلك إلى نفسك ،ومعلـوم أن مـن وكلـه إلـى

إليه ﻻ محالة على أي حال كان ،وأن مـا لـه

بما استوحش به أهل ال ِغيرة ،فر ًحا بما أحزن

نفسه باء بالخسران المبين.

ﻻ يكــون لغيــره أبـ ًدا ،وكــذلك مــا لغيــره مــن

أهل البُعد ،راضـ ًيا بمـا كـره أهـل الحجـاب،

والطيــر تعــرف حــق التوكــل أكثــر مــن

القسم والعطاء ﻻ يكون له أب ًدا ،فقد نظر إلـى

تجلت لـه أنـوار الوكيـل الـولي ،فرضـى بـه

خماصـا جائعـة
كثير من الناس ،فإنهـا تغـدو
ً

قسمه ونصيبه من موﻻه ،بعين يقينه الذي به

ً
وكيﻼ وفوض إليه جميع أمـوره ،وهـو وجـد

ً
بطانـا مشـبعة ،كمـا ورد
وتعود إلى أوكارها

توﻻه من إحدى ثـﻼث مشـاهدات ،وإن دنـت

ﻻ تكلــف ،وقــد كــان ســبعون أو تســعون أو

فى الحديث الشريف.



مسارعًا إلـى محـاب ﷲ ومراضـيه ،كمـا أن



ترك الصﻼة ناتج من الجهل؛ ﻷن نار النفس







ﷲ
هنا يظهر أن المعين في الحقيقـة هـو ُ
تعالى ،والوسيلة العظمـى فـي نيـل مرضـاته

ودخا ًنا؛ فتجعل العبـد مسـارعًا إلـى مسـاخط

هو الصوم والصﻼة ،وذلك ﻻ ينافي التوحيد؛

ﷲ تعالى وما يوجب مقته سبحانه.

ﻷن ﷲ وضع اﻷسباب وجعلهـا أواسـط بـين

وﻻ ترى مصـليًا خاشـ ًعا فـي صـﻼته إﻻ
بعد أن تقوى رابطـة الصـلة بينـه وبـين ربـه
تقوية تجعله إذا قـال) :ﷲُ أ ْك َبـ ُر( انمحـى مـا

خلقه ليشهدهم عجائب قدرته وبدائع حكمته.
وكل عبد مؤمن يعتقد أن اﻷواسط أقامها
ﷲ أســبابًا عاملــة مختــارة ،وإذًا فــﻼ يكــون
مخالفًا للشريعة من يقول :أستعين بالعالم ،أو



اﻷمــارة بالســوء تمــﻸ تجويــف القلــب ظلمــة

بالحـــاكم ،أو بالمـــال ،أو بالعمـــل الصـــالح،
واﻷدعيـــة الصـــالحة؛ إذا كـــان معتقـــدًا أن
اﻷسباب أقامها ﷲ ،وأن الفاعل المختـار هـو
سبحانه؛ ﻷن ﷲ تعالى جمع الخلـﻖ والـرزق

بــين الســماء واﻷرض؛ حتــى ﻻ تقــع عــين
ُروحه على شيء إﻻ ويـرى وجـه ﷲ تعـالى
كمـا قـال سـبحانه :فَأ َ ْين ََمـا ت ُ َو ﱡلـو ْا َفـث َ ﱠم َو ْجـهُ
ﱠ ِ) البقرة.(١١٥ :
يقول اﻹمام رضي ﷲ عنه نظ ًما:
أقي ُم صﻼتي إن تجردتُ عن نفسي
ع ِّني بمشهـده القـد ِســـي
فأف َنى بها َ

واﻹحيــاء واﻹماتــة فــي عقــد واحــد ،وهــو
الخﻼق الرزاق المحيي المميت.

فج ْسمِ ي يصلي بالخشـوع لربـِّـــ ِه
ِ
وروحِ ي تصلي بالشهود بﻼ لبــ ِس
ُ

فلــو قــال العــالم بالتوحيــد :خلقتنــي أمــي
بمعنــى ولــدتني ،أو :رزقنــي أبــي بمعنـــى

ص ِلّي في صـﻼتي ﻷنــنـــي
ي يُ َ
عل ﱠ
تشبهتُ
بالجسم والنفـــ ِس
بالمختار
ِ
ِ

أطعمني وكسـاني ،أو :أحيـاني فـﻼن بمعنـى
أجرى ﷲ الخير علـى يـده ،أو :أمـات فـﻼ ٌن
فﻼ ًنا بمعنى أنه ضربه بالسيف؛ كـل ذلـك ﻻ
يخالف التوحيد في شيء؛ ﻷن نسبة اﻷعمال
إلى اﻷسباب واﻷواسط القائمة  -مـع اعتقـاد
أن الفاعل هو ﷲ  -واسع في الشريعة.

يرة ٌ ِإ ﱠﻻ َع َلـى
ﷲ تعالى يقولَ  :وإِ ﱠن َها لَ َك ِب َ
َاشــعِينَ ) البقــرة ،(٤٥ :معناهــا  -وﷲ
ْالخ ِ
أعلم بمراده  :-وإنها لشـاقة ثقيلـة علـى غيـر
الخاشــع ،ولــم يقــل :إﻻ علــى المــؤمنين؛ ﻷن

الصــﻼة :هــي الصــلة بــين العبــد وربــه،

ف

لة ال خ ق يل ع الهاد

وهــي مــن المعرفــة التــي هــي نــور الــنفس
المشرق في تجويف القلب الذي يجعل العبـد

كثيرا من المؤمنين يصلون صـﻼة ﻻ ترفـع،
ً
ﻷن لهم قلوبًا لم تخشع.
والخشوع مقام مـن مقامـات أهـل اليقـين
فـــوق اﻹيمـــان ،وخشـــوع الرمـــل :هبوطـــه
وتماســكه ،وكــذلك خشــوع القلــب هبوطــه
وانكســاره أمــام عظمــة وكبريــاء الحــﻖ جــل
جﻼله.
وفي هذه اﻵية الشريفة غوامض أسـرار
ﻻ يتذوقها إﻻ أهـل المعرفـة بـا ؛ ﻷن قولـه
َاشـعِينَ 
ع َلـى ْالخ ِ
يرة ٌ ِإ ﱠﻻ َ
تعالىَ  :و ِإ ﱠن َها لَ َك ِب َ
تبين أن غيـر الخاشـع يجاهـد فـي الصـلوات
جهــادًا يرفــع الــدرجات كمــا قــال تعــالى:
اهــدُوا ف َِينــا لَن َْهــ ِد َي ﱠن ُه ْم ُســبُ َلنَا
َ و ﱠالــذِينَ َج َ



وإن كانــت راجحــة فهــذا ظــن ،وإن كانــت

ي فـي
ي البهـ ّ
ومنهم من يرى نـوره الجلـ ّ
مقعد صدق.

)العنكبـــوت ،(٦٩ :وكمـــا ورد فـــي اﻷثـــر:
)اﻷجر على َق ْد ِر المشقة(.
ُ
والمشقة قد تكون علـى اﻷبـدان أو علـى

ويبــين الشــيخ العقــاد فــي تفســير قولــه
تعالى :الﱠذِينَ َي ُظ ﱡنـونَ أَ ﱠن ُهـم ﱡم َﻼ ُقـو َر ِّب ِهـ ْم

ومنهم من يرى ضياءه اﻷكبر في جـوار

فالمشــقة علــى اﻷبــدان :شــأن المنــافقين

أن معنــى لقائــه تعــالى هــو كشــف الســتائر
الحاجبة للعبد عن ﷲ فيراه مجي ًبا محي ً
طا.

والثقــل علــى اﻷرواح :يكــون بمجاهــدة

والعارفون بـا يكـرمهم ﷲ بلقائـه هنـا،

ومنهم مـن ينظـر إلـى ربـه فـي حظـائر
اضـ َرة ٌ
)و ُجـوهٌ َي ْو َم ِئـ ٍذ ﱠن ِ
قدسه ،يقول سبحانهُ :
إِلَى َر ِّب َها نَاظِ َرةٌ( "القيامة."٢٣-٢٢:

ـروح فــي أن تتقــي ﷲ حــﻖ تقاتــه ،وذلــك
الـ ﱡ

فتشهد عيون أرواحهم أنـوار وجهـه الجميـل

متعسـر ،فيحصــل لهــا مـن الخشــية والرهبــة

وأسرار تجلياته فيأنسـون بـه فـي كـل مشـهد
ومظهر ،وإنما عبّر هنا بـ ) َي ُ
ظ ﱡنونَ ( ولم يقل:

وإلى ذلك يشير اﻹمام بقوله:
لوﻻ الوراثةُ والحصـو ُن منيعةٌ
وجما ُل َ
ظاهر بيمـــــــينِي
طهَ
ٌ

على حمله ،وليس هذا مرا ًدا هنا.

يوقنون؛ رحمـة بعبـاده ،فـإنهم يشـهدون مـن

ﻷدرتُ
خمرا صاف ًيا لم يُشربن
ً

تجلياتــه علــى قــدرهم؛ والحقيقــة فــي غيــب

الصــﻼة بشــروطها وســننها ومراقبتهــا فــي

الغيب.

التمكين
إﻻ لفر ٍد ِمن أولـــــــي
ِ
فدَعِ المﻼمةَ يا بعي ُد و َخ ِلّ ِنـــــي

أوقاتها ،وﻻ يكون كذلك إﻻ من مسـلم جاهـل

والحﻖ تعالى يقول في الحـديث القدسـي:
)أنَا عِن َد َ
ظـ ِّن َع ْبـدِي ِبـي( ،فـالظن منـك فـي

ظاهر لعـيو ِنـــــي
فجما ُل ربي
ٌ

يقول الشيخ العقاد في تفسـيره :والصـﻼة

شــهود اﻷنــوار يقــين عنــد ﷲ ،واليقــين هــو

بالقلـــــب

كشف اﻷمر على ما هو عليه ،وهو ﻻ يتمكن

ولقاء ﷲ غير الرجوع إليه سبحانه.

منه أي مخلوق عند مواجهة الحقيقة.

فــــالرجوع :كمــــال التحقيــــﻖ بتفريــــده

اﻷرواح.
الذين إذا قاموا إلى الصﻼة قاموا كسالى.

والخشــوع مــا ﻻ تقــوى اﻷرواح واﻷشــباح
والمراد هنـا :ثقـل المسـارعة إلـى تأديـة

بنفسه وبربه؛ ومن منافﻖ مراء.
هـــــي الخضـــــوع والخشـــــوع

والجوارح ،ومتى تمكن العبد من الصبر فـي

مرجوحة كان وه ًما.

النبيين والصديقين.

نص كتا ِبــــ ِه
محكم
في
القرآن ِ ّ
ِ
ِ
تلكَ الوجوهُ الناضراتُ َي ُرونِي

طوايـــا نفســــه ،والخشــــوع فــــي ضــــميره

ولقــاء ﷲ عنــد العامــة يكــون فــي الــدار

باﻷلوهيــة ســبحانه ،بعــد أن كــانوا فــي الــدنيا

وجوارحــه؛ فقــد اســتعان علــى تزكيــة نفســه

اﻵخرة هو إشـارة إلـى رؤيـة جنابـه تعـالى،

يعتمــدون علــى أنفســهم وأمــوالهم وأوﻻدهــم

وتطهيرهــا وإقبالهــا علــى ﷲ ،وكــأن الــنفس

ولقاء الحﻖ عنـد الخاصـة يكـون كرامـة لهـم

وحظوظها :كجيش محارب ،والسـﻼح الـذي

هنــا بعيــون الــروح ﻻ بعيــون الــرأس ،وفــي

يقهرهــا :هـــو اﻻســـتعانة التـــي وصـــفها ﷲ

اﻵخرة يكون بالعينين؛ قال تعـالىُ  :و ُجـوهٌ
اضـ َرة ٌ ِإ َلـى َر ِّب َهـا َنـاظِ َرة ٌ) القيامـة:
َي ْو َم ِئ ٍذ ﱠن ِ
.(٢٣-٢٢
اجعُ ـونَ  يعنــي
قولــهَ  :وأَ ﱠن ُه ـ ْم إِلَ ْي ـ ِه َر ِ

وأمﻼكهـــم ،ويتوكلـــون علـــى أهـــل الجـــاه
ً
جهﻼ منهم بأنفسهم
والسلطة والقوة من العبيد

بالصبر والصﻼة.

بـ ﱠين ســبحانه وتعــالى صــفات الخاشــعين
بقولــه :الﱠ ـذِينَ َي ُ
ظ ﱡنــونَ أ َ ﱠن ُهــم ﱡم َ
ﻼ ُقــو َر ِّب ِهــ ْم
اجعُونَ ) البقرة.(٤٦:
َوأ َ ﱠن ُه ْم ِإلَ ْي ِه َر ِ
قــال تعــالىَ ) :ي ُ
ظ ﱡنـونَ ( ،والظــن يقتضــي
اﻻحتيــاط للمﻼقــاة فمــا بالنــا بــاليقين؟ ،قــال
المعري في آخر حياته:
زعم المنج ُم والطبيبُ كﻼهمـا

بـــالموت ومفارقـــة الحيـــاة ،ينسـ ـلخون مـــن

وبربهم.

وما على المسلم إﻻ أن يعتقد أن ﷲ جعل
له عي ًنا في رأسه تبصر المحسوسات ،وعي ًنا

الغواشـي والهيكـل ،وتـتخلص أرواحهـم مــن

ً
وعينـا فـي
في عقله تبصـر خـواص المـادة،

الظلمــات وترجــع إلــى أصــلها وهــو النــور،

ُروحه تبصر ما فوق المـادة ،وأن يعتقـد أنـه

فيتجلى لها النور جل جﻼله.

سبحانه قادر يتفضل علينا يوم القيامـة فيهـب
نورا نبصر به جمال وجهه تقدسـت ذاتـه
لنا ً

والظن هنا  -كما يبين اﻹمام أبو العـزائم

وتنزهت صفاته ،فنرى وﻻ ندرك الكنه.

تحشر اﻷجسادُ؛ قلت :إليكما
ﻻ
ُ

 -بمعنــى العلــم؛ ﻷنــه ذكــر فــي مقــام المــدح

الرؤية شيء واﻹدراك شيء آخـر؛ ﻷنـا

إن ص ﱠح قولُكما فلستُ
بخاسـر
ٍ
فالخسار عليكما
أو ص ﱠح قولي
ُ

والثنــاء ،فناســب أن يكــون بمعنــى :يعلمــون

نرى أشياء كثيرة يستحيل علينا إدراكهـا مـن

علمـا مؤيـدًا بــاليقين أنهــم مﻼقــو ربهــم؛ أي:
ً

كــل أنحائهــا ،بــل ونعتقــد فــي وجــود حقــائﻖ

أنهم مواجهونه بحسب مقاماتهم:

كثيـــرة يتعســـر علينـــا إدراكهـــا أو رؤيتهـــا:

ي في فردوسه
فمنهم من يرى جماله العل ّ
اﻷعلى.

كالشــيطان ،والجــن ،والكهربــاء ،والــنفس؛

والعلم اليقيني كما بين الشيخ الشعراوي:
نســبة يجــزم بهــا العبــد ويســتطيع أن يــدلل
عليها ،فإن كانت المسألة متساوية فهذا شـك،



وأشباهها.

ﺩﺍﻋﺶ ﻭﺃﺯﻭﻑ  ..ﺗﺄﻣﻼﺕ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺳﻢ ﺍﳌﺸﱰﻛﺔ
فــي أجــواء الحــرب الــدائرة رحاهــا علــي

ترى ما هي طبيعة وتاريخ تلـك الﻘـوي هـذا

اﻷرض اﻷوكرانية بين روسيا وحلف الناتو منذ

ً
أوﻻ ،وثانيًا :ما هي الﻘواسم المشـتركة الفكريـة

يـــوم ٢٠٢٢/٢/٢٤م  ..طفـــت علـ ـﻰ ســـطحها

والسياسية التي جمعت بينهم ..في هذه الدراسة

تعــابير التطــرف والعنــف الــدامي الــذي التﺻــﻖ

نحاول أن نجيب.

هناك بجماعة أزوف اليمينيـة المتطرفـة ،وبعـد

ً
أوﻻ :في الحديث عن النشﺄة لتنظيمات الغلو

أيـــام مـــن دعـــوة الـــرئيس اﻷوكرانـــي يـــوم

والتطرف العاملة اﻵن في أوكرانيا ضد الـروس

٢٠٢٢/٤/٢٧م ﻹنشاء )الفيلﻖ الدولي لمﻘاتلـة
الروس( وفتح باب التطـوع مـن كـل الجنسـيات
لﻼنضمام إليه ،سرعان ما استجاب تنظيم داعـش وأرسـل مﻘاتليـه،
والذين يتردد أنهم وﺻلوا إلﻰ قرابة الخمسة آﻻف مﻘاتِل ،وانتشروا

يحــدثنا التــاريخ أن أولهــا وهــو تنظــيم داعــش،
والذي جاء لخدمة اﻷمريكي وحلـف النـاتو مرحليـا ،ثـم اﻻسـتيطان
والبﻘاء وتكوين بؤرة انطﻼق نحو أوربا إستراتيجيا ...تﻘول نشﺄته
تﺻارا
اﻷولﻰ أن الدولة اﻹسﻼمية في العراق والشام والمعروفة اخ
ً

داخل أوكرانيا وفي مناطﻖ محيطة بها مثل الﻘرم ،التي أعلن اﻷمن
بـ )داعـش( والتـي تسـمي نفسـها اﻵن الدولـة اﻹسـﻼمية فﻘـط هـو
الروســي يــوم ٢٠٢٢/٤/٢٥م أنـه قــد أحــبط عمليــة إرهابيــة لهــذا
التنظيم )داعش( ضد البنية التحتية للنﻘل في إقليم ستافرويل بالﻘرم
واعتﻘال الدواعش المتورطين.
وفي الوقت نفسه أعلن الـروس أنهـم رغـم إحبـاطهم لعشـرات
اﻷعمال الحربية لكتيبة أزوف داخـل أوكرانيـا وتحديـ ًدا فـي مﺻـنع
أزوفســتال بمدينــة مــاريوبول ،والــذي كــان مﻘــرا رئيســيا لكتيبــة

تنظيم مسلح إرهابي يتبنﻰ الفكر السلفي الجهادي يهدف أعضاؤه -
حســـب اعتﻘـــادهم  -إلـــﻰ إعـــادة "الخﻼفـــة اﻹســـﻼمية وتطبيـــﻖ
الشريعة" ،كان قبل الﻘضاء علﻰ أغلب أعضائه ينتشر فـي العـراق
وسوريا وسيناء وبﻼد المغرب العربي وليبيا .الزعيم المؤسس لهذا
التنظيم أبو بكر البغدادي .هذا وزعمت اﻷدبيات اﻷولـﻰ بـداعش أن

)أزوف( ،إﻻ أن جماعة أزوف ﻻ تزال تنشط وتؤثر وتضرب بﻘوة،

السـ ِنّيﱠ ِة فــي
هــدفها هــو إقامــة الخﻼفــة فـي المنــاطﻖ ذات اﻷغلبيــة ﱡ

وبدأت تنسﻖ مع الجماعات النازيـة الجديـدة واﻹسـرائيلية الﻘادمـة

العراق .وبعد مشاركته في الحرب اﻷهليـة السـورية ،توسـع هدفـه

إلﻰ أوكرانيا ومع تنظيم داعش المنضم حديثًا إلﻰ )الفيلﻖ الدولي(.

سنِّ ﱠي ِة في سوريا .وقد
ليشمل السيطرة علﻰ المناطﻖ ذات اﻷغلبية ال ﱡ

ورغم تباعد الشﻘة بين أفكار كل هذا الخليط من المتطرفين من

أعلــن اســم التنظــيم وقيــام خﻼفتــه الوهميــة يــوم  ٢٩يونيــو عــام

الناحية النظرية؛ إﻻ أنهم التﻘوا في أوكرانيا ضد الروس.

٢٠١٤م ،وأﺻبح أبو بكر البغدادي ،والذي قُتل ﻻحﻘًا.



ً
أيضــا أن داعــش بــدأ
التــاريخ يحــدثنا

شموخ اﻹسﻼم  -التابعـة لهـا  ،-أعلـن مـن

يتكون في العراق في  ١٥تشـرين اﻷول /

خﻼلها أبو بكر البغـدادي دمـج فـرع تنظـيم

أكتوبر ٢٠٠٦م إثر اجتمـاع مجموعـة مـن

الﻘاعــدة فــي ســوريا )جبهــة النﺻــرة( مــع

الفﺻــائل المســلحة ض ـمن معاهــدة )حلــف

دولة العراق اﻹسﻼمية تحت مسمﻰ الدولـة

المطيبــين( – كمــا أســموها  -وتــم اختيــار

اﻹسﻼمية في العـراق والشـام ،ولكنـه هـزم

زعيمـا لـه ،وبعـدها
"أبي عمـر البغـدادي"
ً

تما ًما بفضل قوة الجيش والدولـة السـورية

تبنــت العديــد مــن العمليــات النوعيــة داخــل

وحلفائهم.

العـــراق آنـــذاك ،وبعـــد مﻘتـــل أبـــي عمـــر

يحــدثنا التــاريخ ً
أيضــا أن داعــش قــد

البغـدادي فــي يـوم اﻻثنــين ٢٠١٠/٤/١٩م

انبثﻘت من تنظيم الﻘاعدة )قاعدة الجهاد في

زعيمــا لهـــذا
أﺻـــبح أبـــو بكـــر البغـــدادي
ً

بﻼد الرافدين( والمعروفة أكثر باسم تنظـيم

التنظيم ،وشهد عهـد أبـي بكـر توسـ ًعا فـي
العمليات النوعية المتزامنة )كعمليـة البنـك
المركزي ،ووزارة العـدل ،واقتحـام سـجني
أبــو غريــب والحــوت( ،وخــﻼل اﻷحــداث
اﻹرهابيــة فــي ســوريا والتــي ســميت ً
زيف ـا

الﻘاعدة في العراق ،وهي التـي شـكلها أبـو
مﺻعب الزرقاوي في عام ٢٠٠٤م ،وقيـل:

باﻹضافة إلﻰ الهجمات علﻰ أهداف حكومية

إنهـــا كانـــت تتمتـــع بحضـــور قـــوي فـــي

وعسكرية ،فﻘد أعلن التنظيم مسؤوليته عن

المحافظات العراقية مـن اﻷنبـار ،ونينـوى،

الهجمات التي أسفرت عن مﻘتل اﻵﻻف من

وفــي محافظــة كركــوك ،وأكثــر تواجـ ًدا ف ـي

بــالثورة منــذ ٢٠١١م فــي ســوريا واقتتــال
وبغداد ،وقيل :إن بعﻘوبـة ﺻـارت عاﺻـمة

يسمون زيفًا بـ )الثوار( وعﺻابات الجـيش
الحـر مـع الﻘــوات الحكوميـة السـورية ،تــم
تشــكيل جبهــة النﺻــرة ﻷهــل الشــام أواخــر

داعـــش لديـــه علـــﻰ اﻷقـــل  ٤٫٠٠٠مـــن
المﻘاتلين فـي ﺻـفوفه فـي العـراق ،الـذين،

ﺻﻼح الـدين ،وأجـزاء مـن بابـل ،وديـالﻰ،

الجماعــات المســلحة مــن المرتزقــة الــذين

فــي يونيــو عــام ٢٠١٤م ،كــان تنظــيم

المدنيين .في أغسطس عام ٢٠١٤م ،ادعﻰ
المرﺻـــد الســـوري لحﻘـــوق اﻹنســـان أن
التنظيم قد زادت قوته إلﻰ  ٥٠٫٠٠٠مﻘاتـل

لها ﻻحﻘًا قبل هزيمة التنظيم.
كـان لــداعش ﺻــﻼت وثيﻘــة مــع تنظــيم
الﻘاعدة؛ حتـﻰ فبرايـر عـام ٢٠١٤م ،حيـث
إنه بعـد ﺻـراع علـﻰ السـلطة اسـتمر لمـدة

في سوريا و ٣٠٫٠٠٠في العراق.
ﻻحﻘًا وكما هو معلوم هزم هـذا التنظـيم
اﻹرهــابي وتﻘلــص وجــوده ليﻘتﺻــر علــي

سنة ٢٠١١م ،وسرعان مـا نمـت قـدراتها

ثمانيــة أشــهر ،قطــع تنظــيم الﻘاعــدة كــل

بعــض المنــاطﻖ فـي شــمال ســوريا )إدلــب(

لتﺻبح في غضون أشهر من أبـرز الﻘـوى

العﻼقات مع جماعـة الدولـة اﻹسـﻼمية فـي

وعلﻰ الحدود مع العراق ،ثم هو اﻵن )عام

المﻘاتلــة فــي ســوريا ،وفــي ٢٠١٣/٤/٩م

العـ ـراق والشـــام ،بعـــد تنـ ـاقض وتنـــافس

٢٠٢٢م( يتجــــه إلــــﻰ أوكرانيــــا للﻘتــــال

وبرســالة ﺻــوتية بُثــت عــن طريــﻖ شــبكة

الزعامات!!.

وتﺄسيس ركائز جديدة لﻼنطﻼق نحو أوربا.



ﺗـﻬــﺎﻧــﻰ





* اﻷخ اﻟﻔﺎﺿل واﻟمحب اﻟصــﺎدق اﻟحــﺎج عبــد اﻟــرحمن محمــد

علي وشهرته عبد اﻟرحمن كبوبه واﻟــد اﻷســتﺎذ أيمــن ...بقريــة
مهدية مركز ههيﺎ – شرقية.
* اﻷخ اﻟﻔﺎﺿل اﻟداعي إﻟى ﷲ تعﺎﻟى اﻟشيخ محمد عمر اﻟسقيم
* اﻷخ اﻟصــﺎدق داعــي آل اﻟعـزائم اﻟشــيخ عبــد اﻟهــﺎدي محمــد
بحﻔيده يــس طــه محمــد عمــر ،واﻟمهنــدس تــﺎمر محمــد عطيــة
اﻟشﺎمي واﻟد اﻟدكتور يﺎسر اﻟشﺎمي ..بسجين  -غربية.
اﻷقــور بــﺎﻟموﻟود أحمــد ،واﻟحــﺎج عبــد اﻟبﺎســط يحيــى جعبوبــة
* اﻟمرحوم اﻷخ اﻟﻔﺎﺿل اﻟمهندس محمد عبد اﻟمجيــد اﻟجميعـي
بميﻼد حﻔيدته بتول إبراهيم أحمد أبو نعﺎمة وعيد ميﻼد أختهــﺎ
واﻟد كل من :اﻟدكتور أحمد واﻟدكتور عــز ومحمــود ويﺎســين..
كنزي ..بقرية سجين مركز قطور – غربية.
بقرية أطلميس مركز اﻟدﻟنجﺎت – بحيرة.
* اﻷخ اﻟﻔﺎﺿل عمرو إبراهيم فليﻔل بﺎﻟموﻟود زيــن اﻟعﺎبــدين..
* اﻟحﺎجة بدر واﻟدة اﻷخ أحمد اﻟعربي أبو قﺎسم ..بأوﻻد صــقر
بدمنهور.
– شرقية.

اﻟمرحومــة حــرم اﻟمرحــوم اﻷخ ســعيد أنــيس خليــل واﻟــدة
*
اﻷستﺎذ نزيه وعزمي ..بقرية إدفينﺎ مركز رشيد  -بحيرة.





َار ال ﱠ
ســــــ ِلي ُم
ور َوالت ﱠ ْ
ي َيـ ـا َق ﱡيـ ـو ُم ِل ُيــــــد َ
ط ُهــــــ ُ
أ َ ْحـ ـي ِ قَ ْل ِبـ ـي َيـ ـا َحـ ـ ﱡ
ح ِمـ ْن َ
ق َوع ُُلـــ ـو ُم
الـرو َ
وركَ ِصـ ْرفًا ِل ُتــــ َر ٰى ِلـــ ـي ح ََقــــائِ ٌ
نَا ِو ِل ﱡ
ط ُهـ ِ
سـ ـو ُم
ح ِب ﱡ
آنـــ ِس
الشـــ ُهو ِد ِإ َلـــ ٰـ ِهي ِلت َ ُلـ ـو َ
الـــرو َ
ح اﻷ َ ْ
ِ
الر ُ
ار ِلـ ـي َو ﱡ
سـ ـ َر ُ
ﱡ
َ
ي ٍ ف ُمــــــ َرادِي َوح َِّقــــــكَ ا ْل َم ْع ُلــــــو ُم
اج َه ْن َهــــا بِ ُنــــ ِ
َو ِ
ور َو ْجــــ ٍه ع َِلــــ ّ
ْ
ْ
َ
ﱠ
َوت َ
ب َيـــــا ُمتَ َجـــــ ٍ ّل ِبج ََمــــا ٍل ت ُ َحـــ ـا ُر ِفيـــ ـ ِه ا ْلفُ ُهـــ ـو ُم
لـــــ
ق
ل
ل
ى
َلـــــ
ج
ٰ ِ
ِ
اســ ـ ِع ا ْلفَ ْ
ب ك َِريـــــــ ُم
َوتَ َنـــ ﱠز ْل بِ َو ِ
ضـــ ِل َر ِّبــ ـي َوج ََمــــــا ٍل فَأ َ ْنــــــتَ َر ﱞ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ان فأنـــ ـتَ ُم ْعـــ ـطٍ َر ِحـــ ـي ُم
َوتَقَ ﱠبـــــ ْل ِم ﱠنـــــا َوأق ِبـــــ ْل َ
عليْنـــــا بِحَنـــ ـ ٍ
ضــ ـا ِبفَ ْ
الر َ
ضــ ـ ٍل َو َكــ ـ َر ٍم َرقِّ َنــــ ـا ِل ْل َم َقــــ ـ ِام َيــــ ـا َدي ُْمــــ ـو ُم
ُ
ع ﱠم َنــ ـا ِب ِ ّ
ص َ
ســــــ ِلي ُم
يع ا ْل ُم َر ﱠجـ ٰى
طفَى ال ﱠ
َو َ
علَى ا ْل ُم ْ
َ
صــــــلَ َواتٌ َتــــــدُو ُم َوالت ﱠ ْ
ش ِف ِ

معاذ حسين محمد اﻷمير
دراو  -أسوان
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دراو  -أسوان

سجين الكوم  -غربية



