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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

لقد أوضــحنا فــي اللقــاءات الثﻼثــة الماضــية أن هنــاك طــريقين رئيســين
لﻺصﻼح في اﻷمم :إصﻼح الراعي ،أو إصﻼح الرعية.
وقلنا :إن إصﻼح الراعي أمر مؤقت ،وأننا نريــد إصــﻼح اﻷمــة إصــﻼ ًحا
دائ ًما مستمرا ،فلذلك نسلك مسلك إصﻼح الرعية ،وهــو عنــدنا أنفــع لﻸمــة،
رغم أنه يستهلك وقت ًا أطول ،لكن نفعه يدوم أكثر.
صلنا أهمية البدء بإصــﻼح الرعيــة ،وتحــدثنا عــن خمــس مراحــل مــن
وف ﱠ
مراحــل التغييــر ،وهــي :التغييــر علــى المســتوى الفــردي ،وعلــى المســتوى
اﻷســري ،وعلــى المســتوي المحيطــي ،وعلــى المســتوى الصــوفي ،وعلــى
المستوى الوطني ،وفي هذا اللقاء نستكمل آخر المراحل.

عندما نبني نمــوذج البلــد الفاضــل  -الــذي ﻻ بــد وأن يكــون لــه مرجعيــة
ـادرا علــى التــأثير فــي اﻷمــة
دينية هي إمام الوقت ،-فإن هذا البلد سيكون قـ ً
خصوصـا إن كــان
اﻹسﻼمية جمعاء ،وسيكون نواة لوحدة اﻷمــة اﻹســﻼمة،
ً
مؤثرا بطبعه بحجم مصر.
بلدًا
ً
ﱡ
وقتها ســيكون المصــريون بمثابــة المجتمــع الفاضــل ،والبلـورة العظمــى
التي تجمع اﻷمة.

قلنا في المحاور السابقة :إن أي فرد أو جماعة يريــدون تغييــر غيــرهم،
عليهم أن يكونوا على الصورة المثلى؛ حتى يتقبل اﻵخرون مــنهم النصــيحة
والدعوة إلى اﻹصﻼح.
تغي ـرهم أن يمــﻸوا مواقــع التواصــل اﻻجتمــاعي
فعلــى المصــريين بعــد ﱡ
وشبكة اﻻنترنــت ،لنشــر أفكــارهم اﻹصــﻼحية فــي اﻷمــة اﻹســﻼمية جمعــاء،
باللغة العربية وغيرها من اللغات المحليــة للــدول اﻹســﻼمية اﻷخــرى؛ حتــى
تشعر اﻷمة أن هناك بلدًا قد نهض ،فيحرك ذلك المخلصين مــن أبنــاء اﻷمــة
في جميع بلدان المسلمين بأن يسلكوا مسلكهم.
بعد أن نُ َع ِ ّرف النــاس بإصــﻼحنا ،علينــا أن نلتقــي بالمســلمين مــن جميــع
البلــدان اﻹســﻼمية فــي موســم الحــج ،وهــو أكبــر مــؤتمر يجمــع المســلمين
سنويا ،يقول اﻹمام السيد أحمد ماضي أبـو العــزائم] :إن الحــج مــؤتمر عــام
ومجمع هائل لن يجد المسلمون مثله قــط للتعــاون والتشــاور فيمــا يصــنعون
لجمع كلمــتهم ،ولـ ِ ّم شــملهم وإنهاضــهم مــن كبــوتهم التــى ذلــوا بهــا لﻸمــم،
وأصبحوا فى كل بقعة من ديارهم خانعين خاضعين ،أما وﷲ لــو كــان الحــج
ب ،وأن
ممنو ً
عا لوجب علــى مــن هــذه حــالهم أن يتســللوا إليــه مــن كــل حـ ْد ٍ
يركبــوا إليــه البحــر والهــواء مخـاطرين ومجــازفين؛ حتــى يحققــوا ﻷنفســهم
وبﻼدهم ،بل دينهم ما ﻻ يرضى بدونه اﻷحرار العاملون ،ولكن الهدى هــدى
ﷲ ،وهو جل شأنه يقول :إِنﱠـكَ َﻻ ت َ ْهـ ِدى َمـ ْن أَحْ بَ ْبـتَ َولَ ِكـنﱠ ﷲَ يَ ْهـ ِدى َمـن
يَشَا ُء َوه َُو أَ ْعلَ ُم ِبا ْل ُم ْهتَ ِدينَ ) القصص.[(٥٦ :



ويضيف سماحته) :والحج أعظم طريقـة لنشـر
الثقافة إذ تلتقى اﻷجناس المختلفة فى مكان واحد،
كل جنس يحمل ما انتهى إليه من ضروب الثقافـة
العلميــة والسياســية واﻻجتماعيــة واﻻقتصــادية،
فهذا مؤتمر عظيم الشأن كان ينبغـى أن ينتفـع بـه
على الحكمة التى وضع لها(.
لــذلك علــى النظــام السياســي الموجــود فــي
مصــر وقــت النهضــة أن ينتقــي مــن المصــريين
سفراء لتمثيل تجربتنا اﻹصﻼحية في الحج ،يقول
ســماحة الســيد أحمــد) :مــن هنــا كــان يجــب علــى
الحكومات اﻹسﻼمية أن ترسل كل سـنة إلـى هـذا
وأدب ـا ،كمــا
علم ـا وثقاف ـةً ً
المــؤتمر خيــر رجالهــا ً
ترســل إلــى المــؤتمرات التــى تنعقــد فــى أوربــا
وأمريكا ،هذا مـؤتمر ﷲ ،وهـو أعظـم ألـف مـرة
من كل مؤتمر سياسي أو علمـي أو أدبـي ،فلمـاذا
ﻻ نرى فيه فﻼسفة اﻹسـﻼم وعظمـاء الرجـال؟!!
ولمــاذا ﻻ يكــون الحــديث فــى مواســم الحــج كأنــه
محاضــرات تنشــر علــى الجميــع لتوحيــد الفكــرة
والغايــة والطريقــة ،والنهــوض بهــذا المجمــوع
نهوضـا حقيقيـا مبنيـا علـى نظـام
اﻹسﻼمى العـام
ً
ثابت يتكرر كل سنة ،وﻻ ينقطع أبد الدهر؟!!.
لماذا ﻻ يحج الساسة من كـل أقطـار اﻹسـﻼم
ليتعارفوا بإخوانهم ويتشاوروا ويتـداولوا فـى جـو
طــاهر خــالص إﻻ مــن إرادة وجــه ﷲ ومــن أداء
الواجـــب؟!! ولمـــاذا ﻻ يحـــج فطاحـــل العلمـــاء
ليتشاركوا فى هـذا المـؤتمر اﻷعظـم؟!! ولمـاذا ﻻ
يحج رجال المال واﻻقتصـاد ليـروا بـأعينهم ذلـك
السوق الحي العظيم؟!! ولماذا ﻻ تتفق الحكومـات
اﻹسﻼمية على تنظـيم هـذا الحـج كمـا تتفـق علـى
تنظيم مؤتمر جامع؟!! لماذا ﻻ تبـذل اﻷمـوال مـن
كل اﻷمم اﻹسﻼمية ﻹيجـاد هيئـة علميـة مشـتركة
فى كل موسم للحج مـن عملهـا إصـدار "صـحيفة
الحج" تنشر فيها بكـل اللغـات اﻹسـﻼمية نصـائح
الساســة وأقــوال العلمــاء وتــدابير رجــال المــال
واﻻقتصاد ونحو ذلك ،فيرجع كل حا ّجٍ إلى بـﻼده
ومعه ذخيرة عظمى من هذه الصحيفة().(١
وعندما يلتقي المصريون الذين تـم اختيـارهم
بعنايــة بالمســلمين مــن جميــع البلــدان فــي موســم
الحج ،فعليهم أن ينقلوا إليهم تجربتهم في النهضـة
والتغيير واﻹصﻼح ،من منظور اجتماعي.
وعليهم أﻻ يحـدثوهم فـي بدايـة الحـديث عـن
التغييــر السياســي أو اﻻقتصــادي ،إﻻ إذا وجــدوا
ً
قبوﻻ في المبادرات اﻻجتماعية التـي تهـدف
منهم
لتصــحيح الســلوكيات الخاطئــة ونشــر اﻷخــﻼق،
وثقافـــة اﻻســـتغناء عـــن اﻷعـــداء فـــي المأكـــل
والمشرب والدواء والسﻼح.

كما قلنا في المرحلة الرابعـة ،فـإن الصـوفية
هم اﻷجدر على جمع اﻷمة ،وإذا أردنـا أن ننشـر
دعوتنا لﻺصﻼح والتغيير في بلدان أخرى ،علينـا
بﻼ شك أن نبدأ بالصـوفية ونسـتعين بهـم ليكونـوا
تمامـا كمـا فعلنـا فـي
نواة لﻺصﻼح فـي بلـدانهمً ،
مصر.

عندما يجد قادة اﻷمـة اﻹسـﻼمية أن شـعوبهم
قد تحسنت أخﻼقها ،ورفضـت الفسـاد واﻻنحـﻼل
والســـلوكيات الخاطئـــة ،سيضـــطرون لتحســـين
ســــلوكياتهم وطريقــــة حكمهــــم؛ ﻷن الحركــــة
اﻹصﻼحية إن قويت ،ما كان أمـام الحـاكم إﻻ أن
طوعــا أو
ينصــلح هــو اﻵخــر ،أو يتــرك الحكــم
ً
كرهًا.
عندما نجد نواة من قـادة اﻷمـة يرغبـون فـي
اﻹصــﻼح ،فــﻼ بــد وأن يلتقــوا بالقــادة الصــالحين
بالفعل فـي مـؤتمر عـالمي لﻼتفـاق حـول دسـتور
مشترك ﻹعادة مجد اﻷمة اﻹسـﻼمية ،والـذي لـن
يتحقق إﻻ بعودة الخﻼفة اﻹسﻼمية.
في هذه المرحلة سنعتمد منهج أهل التصوف
القدامى في نشر اﻹسﻼم من خـﻼل إرسـال تجـار
ورجــال أعمــال وطلبــة علــم للبلــدان اﻹســﻼمية
اﻷخرى ،ليكونوا سفراء التجربة اﻹصﻼحية.
هـــؤﻻء الســـفراء ســـيتم اختيـــارهم بعنايـــة،
أنجمـا زاهـرة فــي البلـدان التــي نــوجههم
ليكونـوا
ً
إليها ،فيجذبوا أنظار الناس وقلوبهم ،فيقـدموا لهـم
منهجنــا اﻹصــﻼحي ،فنســتطيع بهــذه الطريقــة أن
نغير المجتمعـات اﻷخـرى سـلوكيا وأخﻼقيـا دون
مشاكل مع أنظمتها الحاكمة.



هــذا المــؤتمر ﻻ بــد وأن يكــون عنــد طــور
سيناء ،أو في بكة بموسم حج ،وهو مسـعى السـيد
اﻷكبــر اﻹمــام المجــدد الســيد محمــد ماضــي أبــي
العزائم ،الذي ما هدأ له بال منذ حـل الخﻼفـة فـي
 ٢٧رجب ١٣٤٢هـ؛ حتى نجـح فـي جمـع حكـام
العــالم اﻹســﻼمي وعلمائــه فــي مــؤتمر الخﻼفــة
اﻹسﻼمية في موسم حج عام ١٣٤٤م.
ولــوﻻ أن اﻻســتعمار قــد أوقــع بــين الحك ـام،
ومنﱠى أكثر من واحـد مـنهم بأنـه سيصـبح خليفـة،
لــنجح المــؤتمر وقامــت الخﻼفــة اﻹســﻼمية مــرة
أخرى.
لذلك فإن أردنا نجاح المؤتمر هـذا المـرة ،ﻻ
بـــد وأن تكـــون اﻷمـــة قـــد تحـــررت مـــن قيـــود
اﻻستعمار ،الذي رحل عنهـا بجنـوده ،لكنـه زرع
خامس ـا يــدمر البلــدان مــن الــداخل
ـابورا
ً
بينهــا طـ ً
لصــالح الخنــوع للمســتعمر سياســيا واقتصــاديا
وعسكريا وأمنيا وغذائيا وطبيا.
وﻻ بد ﻷفراد اﻷمة أن يكونوا قد تربوا علـى
اﻷثـــرة وتقـــديم مصـــلحة اﻷمـــة علـــى اﻷمـــاني
والتطلعات الشخصية ،فيختارون اﻷصلح للقيادة.
واعلموا أن إعادة المجـد فـي آخـر خطواتـه،
لــن يــتم إﻻ إذا حققنــا مســعى اﻹمــام أبـي العــزائم
بإقامة هذا المؤتمر في بكة وفي موسم حج ،فيقدم
علماء اﻷمة وقادتهم من يستحق التقـديم لقيـادتهم،
تمامـا
وســيكون أول أعمالــه إلقــاء خطبــة علــيهمً ،

كما فعـل اﻹمـام فـي موسـم حـج ١٣٤٤هــ حيـث
خطـــب خطبـــة عرفـــة بعـــد أن أقامتـــه الوفـــود
اﻹســﻼمية خليفــة عــن رســول ﷲ  ،والــذي
يمر عليه هذا العام  ١٠٠عام.
وإذا كـان خـط التغييـر واﻹصـﻼح قادنـا فــي
النهاية إلى اﻹمام أبي العزائم ،فﻼ بد مـن عـرض
وسائل نيل المجد اﻹسـﻼمي كمـا عرضـها ،فهـي
دستور التغيير اﻷكبـر ،وبهـا ينصـلح حـال اﻷمـة
وتستعيد أمجادها.

لقد أملـى اﻹمـام المجـدد كتابـه )وسـائل نيـل
المجــد اﻹســﻼمي( وفيــه حــدد الطريــق ﻻســتعادة
المجد اﻹسﻼمي من خﻼل ست وسائل:
 الوسيلة اﻷولى )الرجـوع إلـى ﷲ( :والتـيتحــدث عنهــا اﻹمــام مــن خــﻼل محــورين :إقامــة
الحدود ،ونصرة الحق.
 الوسيلة الثانيـة )الرجـال العـاملون( :حيـثبـيﱠن أن اﻷمــة يجــب عليهــا أن تبحــث عــن القائــد
صــ ـال الزعمــــاء
الحكــــيم المصــــلح ،وبــ ـيﱠن خِ َ
المصــلحين الــذين يعيــدون لﻸمــة مجــدها ،وب ـيﱠن
أخــﻼق الــوﻻة فــى عهــد الســلف الصــالح؛ لتكــون
نبراسًا للوﻻة من بعدهم.
 الوسيلة الثالثة )عودة الخﻼفة اﻹسـﻼمية(:وعـرف
حيث بيﱠن اﻹمـام الواجـب علـى الخليفـة،
ﱠ
اﻹمامة ،والواجب لﻺمـام اﻷعظـم علـى كـل فـرد
مــن أفــراد المســلمين وعلــى جمــاعتهم ،ووجــوب
طاعــة اﻷميــر ،وأن اﻹمــام ﻻ يكــون إﻻ واحــ ًدا
ً
عـامﻼ بالكتـاب
شرعًا ،وأن طاعته واجبـة مـادام
والسنة ،ثم كشف الستار عن الدسائس التى يدسها
الشيطان لتفرقة أهل اﻹيمان ،وبـيﱠن أن اﻹصـرار
شــر اﻵراء ،وأن الرجــوع إلــى الحــق أحــق ،وأن
اليقظة بشـير النصـر ،وأن طالـب الحـق ﻻ ييـأس
مــن نيلــه ،ثــم خــتم الحــديث بكﻼمــه عــن اﻹســﻼم
والسياسة.
 الوســيلة الرابعــة )العــدل والحريــة( :حيــثبيﱠن  أنه ليس ال َملِك مـن َم َلـكَ اﻷجسـام ،وأن
العدل أساس الملك ،وأن الملك ﻻ يدوم مع الظلـم،
وأن القرآن هو الدستور الحق الذى يمـﻸ اﻷرض
بالعــدل ،ثــم تنــاول الحريــة الحقــة وأثرهــا فــى
النفوس البشرية ،وبم تُنال ،وبيﱠن أن الظلم مرتعـه
وخيم ،وبيﱠن رحمة المسلمين بأهل ذمتهم.
 الوســيلة الخامســة )العلــم والعمــل( :بــيﱠناﻹمام أن اﻹسﻼم هو دين العلم والعمـل ،وأن كـل
المخترعــات كانــت باﻹســﻼم وبعــده ،وب ـيﱠن حــال
المجتمــع اﻹنســانى قبــل اﻹســﻼم ،وأثــر اﻹســﻼم
على تقدم اﻹنسانية ،وفضـل اﻹسـﻼم علـى أوربـا
وأمريكا ،وأن أوربا تركت دينها فتقدمت ،وتركنا

نحن ديننـا فتأخرنـا ،ومـا هـى الفائـدة الدينيـة مـن
تعلـيم العلـوم العصـرية ،وأن أوربـا تفوقـت علـى
الجاهلية اﻷولى.
 الوســيلة السادســة )اللغــة العربيــة( :حيــثبيﱠن  أن شرف اللغة العربيـة بـالقرآن ،ودعـا
اﻹمام المسلمين جمي ًعا إلـى تعمـيم اللغـة العربيـة،
وبـ ـيﱠن فوائـــد ذلـــك لﻸمـــة اﻹســـﻼمية خاصـــة،
وللمجتمع اﻹنسانى عامة.
وباســتقراء هــذه الوســائل ،نجــد أن اﻹمــام
إطارا عامـا للوسـائل التـى
المجدد  قد وضع
ً
بهــا يعــود المجــد اﻹســﻼمى كمــا كــان فــى عهــد
ناجعــا
عﻼجــا
الســلف الصــالح  ،ووضــع
ً
ً
وبص ـرنا
،
ـر
ـ
العص
ﻷمــراض المســلمين فــى هــذا
ﱠ
بنوايــا أعــدائنا وأســاليبهم ،وطالبنــا أن نقــوم مــن
نومة الغفلة ورقدة الجهالة.

ﻻ أجد خاتمة أفضل من خاتمة اﻹمام المجدد
السيد محمد ماضـي أبـي العـزائم لكتابـه )وسـائل
نيــل المجــد اﻹســﻼمي( ،والتــي أعــرض أجــزاء
منها.
يقــول  :يتعــين علــى مــن قــاموا بهمــة
ليعيــدوا مجــدهم الــذي شــيده ســلفهم الصــالح ،أن
يعلمــواً -
أوﻻ – مــا كــانوا عليــه ،لينهجــوا علــى
منهجهم القويم؛ حتـى يفـوزوا بمقصـدهم العظـيم،
وإن تغيــر الحــال والشــأن فــي هــذا الزمــان ،فــإن
أعمــال القلــوب التــي تربطهــا بعــﻼم الغيــوب لــم
تتغير ،فيلزمنـا أن نـوقظ القلـوب بـذكراهم؛ حتـى
تتحقــق بــالحق ،فتقــوم متوجهــة إليــه  -ســبحانه –
ولــديها تنشــط اﻷبــدان لعمــل مــا يقتضــيه كــل
زمان...
ولـــيس للمظلـــومين المجـــردين مـــن الزينـــة
واﻷموال واﻵﻻت الجهنمية ما يدفع عـنهم الظلـم،
وﻻ من يدفعه عنهم ،فإذا بذلوا ما في وسعهم ممـا
هو في طاقتهم ولم يظفروا بقصـدهم مـن الحريـة
والمساواة ،وجب أن يرجعوا إلى القـوة التـي هـي
فـوق اﻷســباب ،وهــي قـوة الحكــم العــدل الــذي ﻻ
يرضــى مــن نفســه الظلــم ،فكيــف يرضــاه مــن
غيره؟.
ربما يظن من ﻻ علم لـه بالـدين أن الرجـوع
إلى القـوة التـي هـي فـوق اﻷسـباب ﻻ تتحقـق إﻻ
بترك العمل واﻷخذ باﻷسباب ،فأرد عليه أن أئمـة
المتوكلين على ﷲ تعـالى ،الـراجعين إلـى مسـبب
اﻷسباب بالمعنى اﻷكمل ،هم رسـل ﷲ )صـلوات
ﷲ علــى نبينــا وعلــيهم( ،وهــم فــي أشــد مــواطن
اليأس كانوا أسـرع النـاس إلـى اﻷخـذ باﻷسـباب،
وطمأنينة القلب باليقين الحق أن ﷲ تعـالى أقـرب
إلــيهم مــن أنفســهم ،إلــى أن تتﻼشــى اﻷســباب،



فيغيثهم مسبب اﻷسباب جل جﻼله ،ولـديها يـرون
ﷲ تعالى أقرب إليهم من أنفسهم.
ومـــن قـــرأ اﻵيـــات الـــواردة التـــي فصـــلت
حوادثهم ،يعلم أن الرجـوع إلـى القـوة التـي فـوق
اﻷســباب يجــب أن يكــون مصــاحبًا للعامــل مــن
بدايته إلى نهايته ،والرجوع إلى القـوة التـي فـوق
اﻷسباب ﻻ يكلفنـا مجهـودًا ،وﻻ بـذل نفـائس ،وﻻ
ضياع نفـوس ،وإنمـا هـو رعايـة اﻵداب الدينيـة،
والقيام بالوصايا النبوية ،وحسن النيـة بـاﻹخﻼص
في العمل ،والطمع في نيل الجزاء الحسن من ﷲ
على العمل ،بإسقاط النظر إلى الناس ذما ومد ًحا،
وترك الطمع في نيل ما يفنـى ،بـأﻻ يجعـل العمـل
ً
عـامﻼ
لنفع خاص ،أو لـدفع شـر خـاص ،إذا قـام
للنفع العـام ،ودفـع الشـر الخـاص عمـل إفـرادي،
وكــل فــرد يقــدم نفعــه الخــاص فــي وقــت الخطــر
المحــدق بــالمجتمع أثبــت تبرئتــه مــن المجتمــع،
وحرم هذا النفع ،وعجل لنفسـه الـذل ،وإن القـوى
التي بقيت لنا محصورة في ثﻼثة أشياء:
اﻷول :حســن الظــن بــا أن يتــداركنا بخفــي
لطفه.
الثاني :الرجوع إلى العمل بالدين فـي جميـع
شئوننا؛ حتى نسعد بما سعد به سلفنا الصالح.
الثالـــث :أن يكـــون كـــل فـــرد منـــا بالنســـبة
للمجتمـــع ككـــل عضـــو بالنســـبة للجســـد الحـــي،
والعضو في الجسد إنما يعمل لنفـع الجسـد العـام،
وكلما كان الجسـد قويـا كـان العضـو قويـا ،ومـن
جهل تلك الحقيقة أضر نفسه قبل أن يضر غيره.
بعــض مــن ﻻ ثقــة لهــم بــا تعــالى ممــن
يعتقـــدون دوام الحـــال ،يســـارعون إلـــى نفعهـــم
الخاص ،ولو بضرر المجتمـع ،والحقيقـة أن دوام
الحال من المحـال ،وبرهـان ذلـك مشـهود صـباح
مساء ،فكم مـن قـوي ضـعف مـن حيـث ﻻ يعلـم،
ومـن عزيــز ذل مــن حيــث ﻻ يشــعر ،ومــن ملــك
عظيم فَ ﱠر ناجيًا بنفسه ،ومـن أمـة أخـذت زخرفهـا
ﱠ
وازيﱠنت وتحققت أنها قادرة على كل شيء ،فنزع
ملكهـا ،وسـلب تاجهــا ،وأصـبحت أذل مـن الــذل،
فالواجــب علــى كــل فــرد مــن أفــراد المجتمــع أن
يتحقق أن عزه وسعادته ومجده ﻻ يتحصل عليهـا
ً
عزيـزا قويـا ،ذا قـوة ومنعـة،
إﻻ ما دام المجتمـع
متمتعًا بحرية اﻵراء ،والتجارات والزراعـات ،ﻻ
يرى فوقه إﻻ ﷲ الحكم العدل ،اﻵمـر النـاهي ،ثـم
أولياء اﻷمور منا ،المنفذين ﻷحكام ﷲ تعالى.
وليتــق ﷲ مــن زعمــوا أن الــدنيا هــي دار
البقـــاء ،وأن القـــوي مـــن النـــاس تـــدوم قوتـــه،
وليرجعوا إلى صوابهم قبـل نـزول الـبﻼء الفـادح
الــذي يســتحقه الظــالمون بســبب ظلــم عبــاد ﷲ
تعالى ،واﻹفساد في اﻷرض ،فـإن اﻷقويـاء الـذين
يساعدون من ينـالون الخيـر بـه ،وينتقمـون ممـن

يريد الخير ﻷمته ،ﻻ يركن إلـيهم إﻻ مـن عـرض
نفسه للهﻼك اﻷكبر.
وقد آن أن تجمع القلوب واﻷلسـنة علـى دفـع
الشر العام ،وجلب الخير العـام ،ليكـون لكـل فـرد
منــا قســط وافــر مــن العــز والمج ـد ،وســبيل هــذا
الخير ﻻ يجهله إنسان ،والمعونة من ﷲ تعالى.
يعـا
َص ُموا بِ َح ْب ِل ﷲِ َجمِ ً
قال ﷲ تعالىَ  :وا ْعت ِ
َوﻻ تَف ﱠَرقُوا َوا ْذ ُك ُروا ِن ْع َمةَ ﷲِ َعلَ ْي ُك ْم ِإ ْذ ُك ْنت ُ ْم أَ ْعـدَا ًء
صـبَ ْحت ُ ْم بِنِ ْع َم ِتـ ِه إِ ْخ َوانـً ا) آل
ف بَ ْي َن قُ ُلـو ِب ُك ْم فَأ َ ْ
فَأَلﱠ َ
عمران .(١٠٣ :وقـال رسـول ﷲ ) :تـَ َرى
ال ُمؤ ِمنِينَ فِي تـَ َرا ُح ِم ِه ْم َوتـَ وا ِ ّد ِه ْم َوت ََعـا ُ
ط ِف ِه ْم َك َم ِثـ ِل
ْ
سـ ِد
س ِد إِذَا ا ْشتَكَى ع ْ
سـائ ُِر ال َج َ
ُضـ ٌو تـَ دَا َعى َلـهُ َ
ا ْل َج َ
س َه ِر َوا ْل ُح ﱠمى().(٢
ِبال ﱠ
ومعنى هذا الحـديث الشـريف أن كـل عضـو
من أعضاء الجسد متحـد بجميـع اﻷعضـاء ،فكـل
عضو بـه كمـال تركيـب الجسـد ،ولـه عمـل عـام
وخاص ،بحيث لو مرض لم يقم بوظيفتـه ،فيختـل
تركيب جميع الجسد ،وكذلك كل فرد من المجتمع
اﻹسﻼمي هو كالعضو المـتمم لتركيـب المجتمـع،
له وظيفة خاصة ونفع عام ،بحيث لـو أهمـل فيمـا
هو خاص بـه لكـان كالعضـو اﻷشـل فـي الجسـم،
ولو تساهل فيما هـو واجـب عليـه للمجتمـع لكـان
كالعضو المتألم الذي يضر جميـع الجسـد ،فـالفرد
إذا لم يحصل ما ﻻ بد لـه منـه بـالطرق المسـنونة
شــرعًا أضــر المجتمــع بفســاد أخﻼقــه بتحصــيله
ضرورياته بالباطل ،فيفسـد أخـﻼق كثيـرين ،وإن
لم يقم بما يجب عليـه للمجتمـع فـتح أبـواب الشـر
على نفسه وغيره ،بحبه لذاتـه وحسـده لمـن رفـع
ﷲ قدرهم بقدر هممهم ،وﻻ أضـر علـى المجتمـع
ً
عماﻻ لخيـر
ممن أحب نفسه وحسد من أقامهم ﷲ
ـرا مـــن البســـطاء
المجتمـــع؛ ﻷنـــه يســـتعمل كثيــ ً
مرضى القلوب فيما يضر ،ولـو كـان فيـه ضـياع
مجد المجتمع حسدًا ﻷهـل الهمـم العليـة المـوفقين
للخير...
ولمــا كانــت شــرور الفــرد تــأتي مــن عــدوه
الشــيطان ونفســه ،والعائلــة تكــون شــرورها مــن
حسود يحب سلب نعمتها ،فعدو اﻷمة أمـة تسـعى
فــي ســلب مجــدها وملكهــا ،وكمــا أن فــي الجســد
أجــزاء تســتعين بالعــدو علــى نيــل غرضــها مــن
الشهوات والحظـوظ واﻷهـواء ،فتنتفـع بالشـيطان
والنفس وتعادي العقل والروح والفكر ،فكذلك في
العائلة من ينتفع بعـدوها لينـال الرياسـة والثـروة،
وفــي اﻷمــة رجـــال ينتفعــون بعــدوها فيســـرهم
إضعاف اﻷمة ليفوز بقصوده الفاسدة.
والمتعــين علــى كــل مجتمــع أن يحفــظ أفــراد
المجتمع باﻻتحاد ،ولو كان بعضهم على ضـﻼل،
خشــية مــن حصــول التفرقــة التــي تمــزق جســد

المجتمع ،ودليل ذلك ما حصل لبني إسـرائيل مـن
فتنة موسى السـامري التـي هـي كالنـار المحرقـة
لليــابس واﻷخضــر لــو تفرقــت اﻷمــة ،ولكــن ﷲ
تعالى تداركهم بلطفه ،فاتحدوا على هـذا الضـﻼل
وقــام ســيدنا هــارون فب ـيﱠن للمــؤمنين فــي خلوتــه
مضــار هــذه الفتنــة ،وأمــرهم أﻻ يتفرقــوا؛ حتــى
يرجـــع ســـيدنا موســـى  ،فلـــزم المؤمنـــون
السكينة وأهملوا السامري ومن معه محافظة على
اﻻتحاد...
أقــول :باﻻتحــاد يعــود المجــد ويقهــر الضــد؛
ﻷن الجسد ﻻ يبلغ كمـال صـحته ومسـراته إﻻ إذا
اتحدت اﻷعضاء على العمل للجسد ،فقامت العين
واليــد واﻷذن وغيــرهم لخدمــة الجســد ،واﻻتحــاد
يكسب أهله خيرين :خير الشرف التـاريخي الـذي
يكسبه المجد ،وخيـر السـيادة ونفـوذ الكلمـة وقـوة
العصبية .والتفرقة تهوى بصاحبها فـي ذلـين :ذل
احتقـاره بـين اﻷمــة ،وذل حرمانـه مــن الثقـة بــه،
منحنا ﷲ اﻻتحاد جمي ًعا....
يــا قــوم :تيقظــوا مــن نومــة الغفلــة ورقــدة
ً
تمكينـا
الجهالة ،إن ﷲ م ﱠكن لنا في اﻷرض بالحق
جعل تيجان الملـوك تـذل لنـا ،وسـخر لنـا مـا فـي
جميعــا منــه؛ حتــى
الســموات ومــا فــي اﻷرض
ً
أطاعنــا كــل شــيء ،ومنحنــا ﷲ العلــم الــذي بــه
نستخدم ما حولنا من الحقائق ،وهذه كتـب الفنـون
والصناعات ،والعلوم حجة قائمة على مـا تفضـل
ﷲ به علينا ،فنحن أول من اخترعنـا المخترعـات
النافعة ،وأول من أظهرنـا خبايـا الكائنـات ،وأول
مــن رفعنــا شــأن الصــناعات ،وأول مــن نشــرنا
العدل والفضائل بين جميع اﻷمـم ،وأول مـن دعـا
اﻷمم إلى الحق المبين ،بالرحمة والشفقة والحكمة
والموعظـــة الحســـنة ،وأول مـــن محـــا الشـــرك
والجحود والظلم والتظالم مـن العـالم أجمـع ،ودام
لنا الرقـي والسـلطان والمجـد؛ حتـى تسـاهلنا فـي
ديننــا ،وعملنــا بغيــر وصــايا نبينــا  ،فكــان
اﻻســتعباد والــذل ،والصــغار والخــزي ،فتــداركوا
اﻷمر بالرجوع إلـى ﷲ وإلـى العمـل بسـنة نبيـه،
فليس بعد العيان بيان.
يا قوم :إن من ترك السنة والكتاب أدخله ﷲ
العذاب ،فكيف يرضى قوم بالعذاب في الدنيا بعـد
النعيم؟ وباﻻستعباد بعد الملك ،وكلهـم يعلمـون أن
عذاب اﻵخرة أشد وأبقى.
يــا قــوم :لــيس بيننــا وبــين المجــد الــذي كــان
لسلفنا ،والتمكـين فـي اﻷرض الـذي كـان ﻵبائنـا،
إﻻ أن نقول :يحيا القرآن المجيد ،يحيا رسـول ﷲ
 ،تحيا السنة المطهـرة ،يحيـا مـنهج السـلف
الصـالح ،ونعمـل علـى تجديـد سـنن نبينــا ،
واﻷمر يسير ،والوهاب القـوي قـادر قريـب ممـن



تقرب إليه ،وليست هذه نظرية تحتاج إلى برهـان
أو أمر جديد نريد أن نجربه ،فكل مسلم تحقق بما
كان عليه سلفنا الصالح وبما نحن عليه اﻵن.
يــا قــوم :ديننــا اﻹســﻼم ،ووطننــا اﻹســﻼم،
ونســبنا اﻹســﻼم ،وســعادتنا فــي الــدنيا واﻵخــرة
باﻹسﻼم ،فهلموا بنا  -يا قوم  -نتدارك اﻷمر قبـل
مختصرا(
فواته )انتهى كﻼم اﻹمام
ً
إخواني وأبنائي
لقد قدمت لكـم علـى مـدار أربعـة أعـداد مـن
مجلة )اﻹسﻼم وطن( رؤيتـي للتغييـر ،بدايـة مـن
تغيير الفرد؛ حتى تغيير اﻷمة اﻹسﻼمية.
اﻵن ،أريد من كل واح ٍد منكم أن يجلـس مـع
نفســه ،ويحــدد قيمتــه بــين النــاس ،وتحديــد القيمــة
يكـــون بمقـــدار اﻷخـــﻼق الفاضـــلة ،والمعاملـــة
الحسنة ،وأضرب لكم ً
ضح المعنى:
مثاﻻ يو ِ ّ
إن الفحــم رخــيص الــثمن ،لكنــه إن تعــرض
للضغط والحرارة ،تحول إلى جرافيت ،وهو خـام
متوســط القيمــة يســتخدم فــي اﻷقــﻼم الرصــاص
وغيرهـــا ،وإذا تعـــرض لمزيـــد مـــن الحـــرارة
والضغط يتضاعف ثمنه؛ ﻷنه يتحـول إلـى ألمـاظ
)ألماس(.
اعلمـوا أن الضــغط فـي حالتنــا هـو اﻷخــﻼق
الفاضلة ،والحرارة هي المعاملـة الحسـنة ،وكلمـا
زادتا ازدادت قيمتكم بين الناس.
أنا أريدكم جميعًا أن تكونوا بـين أبنـاء اﻷمـة
اﻹســﻼمية كاﻷلمــاس ،تعكســـون نــور إمـــامكم،
وتتﻸﻷون فتسرون الناظرين ،فيجتمعـون علـيكم،
كالبلﱡورة التي تجمع الجميع.
أســـأل ﷲ أن تكونـــوا نـــواة لتغييـــر اﻷمـــة
اﻹسﻼمية ،فيكتب ﷲ لكم أجر تغيركم وأجـر كـل
من تغير بعدما رآكم في أبهى حلة.
كما أسأله أن يحفظ أمتنـا ،وأن يلحـظ عملـي
هذا بعين القبول ،وأن يعيد لنا مجـدنا ،وأن يجعـل
رســول ﷲ  يســر ويفخــر بأمتــه ،بعــد أن
تكون على الصورة التي أرادها .
وصــلى ﷲ علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه
وصحبه وسلم.

)(٢
َاهـــدُوا ف َ
ج َ
ســ ـبُلَنَا َوإِنﱠ ﱠ َ لَ َمــ ـ َع
ِينــ ـا لَنَ ْهــ ـ ِديَنﱠ ُه ْم ُ
سنِينَ ) العنكبوت.(٦٩ :
ا ْل ُم ْح ِ



المبتــدئ فــى طريــق آل العــزائم ،يغــذى بلبــان
أما العبادة الجسمانية فإنها الحركات والسـكنات

العلم فى طفوليته؛ حتى تنكشـف لـه حقيقـة نفسـه

واﻷقــوال ،أو التــروك كالصــيامَ ،و َكتَ ـ ْركِ كثيــر مــن
ً
خوف ـا مــن الوقــوع فــى الشــبهات ،وتلــك
المباحــات

الحيوانيــة ،فــيعلم أنــه مــن طــين أو م ـاء مهــين،
والماء لوالده ،وما زاد عليه من لحـم ودم فﻸمـه،

العبادة ﻻ تكون مقبولة إﻻ إذا كانت مطابقة لما كـان
عليه رسـول ﷲ ،صـادرة عـن رعايـة ﷲ فـى
عملها ،ومع مشـاهدة الـروح لحقيقتهـا ،ولمـا
فيهــا مــن الحكمــة الموجبــة لكمــال الخشــية

بقـــدرة ﷲ وحســـن تـــدبيره وقوتـــه وكمـــال

اﻹمام ا دد

تقديره ،وما زاد علـى ذلـك مـن حيـاة وسـمع

اﻟﺴﻴد ﳏﻤد ماﺿﻰ أﺑﻮ اﻟﻌﺰاﺋﻢ

وبصر وشم وذوق ،ولمس وعقل وقوة قابلـة

والرهبــة؛ حتــى يكــون العابــد عـ ً
ـامﻼ بجســمه
وروحــه علــى صــراط ﷲ المســتقيم ،فمــن عمــل بهــواه ورأيــه أو
تحرك جسمه وغفل بقلبه ،فليس بعابد ،قال تعالى :أ َ َﻻ ِ ﱠ ِ ال ّدِينُ

للعلم والتعلم ،فهو مـن ﷲ بفضـله ،ثـم ينظـر

فــى الكــون المحــيط بــه فيــرى بعــين اليقــين أن ﷲ تعــالى انفــرد
بإيجاده بعد العدم ،وانفرد  بإمداده بكل شىء فى نفسه ،وبكل

ا ْل َخالِصُ ) الزمر ،(٣ :وقد شرحت لك واردات الصﻼة ومـا كـان

شىء حوله ،فيتحقق عدمه لوﻻ ﷲ تعالى ،ويتعين اضطراره إلـى

عليه السلف الصالح فى حال العبادة فى كتاب )معارج المقـربين(

ﷲ فى كل نَفَ ٍس ،قال رسول ﷲ  فى يوم الخندق وهو يحمل

فراجعه إن شئت ،وإنما تصح العبادة ممن ذاق حـﻼوة محبـة ﷲ،

التراب على كتفه الشريف:
اللﱠ ُه ﱠم لَ ْو َﻻ أ َ ْنتَ َما ا ْهت َ َد ْيـنَا

وصحت إرادته ،والمعتـاد عمـل العبـادة مـن غيـر حضـور ،يجـب
عليه أن يتدارك نفسه بصحبة العارفين ليذوق شيئًا من العلم با
تعالى والعلم بنفسه.

علَ ْيـــــــــنَا
س ِكينَةً َ
فَأ َ ْن ِزلَ ْن َ
علَ ْيـــــنَا
إِنﱠ اﻷ ُلَى قَ ْد بَغَ ْوا َ

صلﱠ ْيــــــنَا
ص ﱠد ْقنَا َو َﻻ َ
َو َﻻ ت َ َ
ت اﻷ َ ْق َدا َم ِإ ْن َﻻقَ ْيـــــنَا
َوث َ ِبّ ِ
إِذَا أ َ َرا ُدوا فِتْنَةً أ َبَ ْيـــــــــنَا

والمريد فى طريق آل العزائم إنما يتعلم ليعمل بعلمه ،فإذا علم
المجاهدة واجبة على كل مسلم ،ليحصل التوازن بـين الجسـم
والروح؛ حتى يتجمـل بحقيقـة العبـادة الجامعـة للـروح والجسـم،
ومن أهمل نفسه مـن المجاهـدة ،تسـلطت عليهـا ِف َ
ط ُر َهـا ،وقادهـا
الحـظ والهـوى ،وقهرهـا إبلـيس ،فجعـل عبادتهـا عـادة وشــهوة،

مبدأه تغذى بعلم نهايته ،فتصور البداية والنهاية فـى كـل أنفاسـه
بعد تحققه بأن إيجاده وإمداده من ﷲ وبا  ،وأن ﷲ تعـالى إنمـا
خلق اﻹنسان ليعبده سبحانه ،فيذوق انفراد ﷲ تعـالى بالوحدانيـة
ـر ﱠزاق،
فــى ذاتــه وأســمائه وصــفاته وأفعالــه ،فه ـو ﷲ الخـ ﱠـﻼق الـ ﱠ

عا و ً
عبـَ َد
آماﻻ .ومؤمن يعبد ﷲ ليـدخل الجنـة َ
وجعل محبتها أطما ً

المحيى المميت ،الفاعل المختار ،ويميز بهذا العلـم مـا يشـبه إلـى

غير ﷲ ،فكيف بمن يعبد ﷲ ويسهر ويصوم لينال الدنيا أو ليأخذ

نفسه من العمل ،وما يشاهد أنه مـن ﷲ  ،كمـا قـال سـبحانه:

من الناس العوائد والهدايا؟! وسأشرح لك شيئًا من المجاهدة بعد

أَفَ َرأ َ ْيت ُم ﱠما ت ُ ْمنُونَ * أَأَنت ُ ْم ت َ ْخلُقُونَهُ أ َ ْم نَحْ نُ ا ْل َخـا ِلقُونَ ) الواقعـة:

هــذا الــدرس إن شــاء ﷲ تعــالى مفتت ًح ـا بقولــه تعــالىَ  :و ﱠال ـ ِذينَ

.(٥٩ -٥٨



دفعـــت ﺑــــه أعــــداءك مــــن
َﺑ ﱠي ﱠﻧﺎ ﻟك أيهﺎ اﻟسﺎﻟك فى طريـق ﷲ تعـﺎﻟى
أن ﷲ تعـــﺎﻟى اﻧفـــرد ﺑإيجـــﺎدك مـــن اﻟعـــدم،
وإمدادك ﺑﺎﻟفضل ،وﻧسب إﻟيـك مـﺎ ﻻ يحـدث
إﻻ ﺑك فى قوﻟه تعﺎﻟى :أَفَ َرأ َ ْيتُم ﱠمـﺎ تُ ْم ُﻧـونَ *
وﻧـهُ أ َ ْم ﻧ َْحـنُ
أَأَﻧت ُ ْم ت َْخلُقُ َ

ْاﻟ َخـﺎ ِﻟقُونَ 

)اﻟواقعـة:

.(٥٩ -٥٨
فﻧسـب ﻟـك اﻹمﻧـﺎء ،وأثﺑـت ﻟـه سـﺑحﺎﻧه
ﱠ
اﻟخﻼق.
اﻟخلق؛ ﻷﻧه  هو
ثم قﺎل سـﺑحﺎﻧه :أ َ َفـ َرأ َ ْيتُم ﱠمـﺎ تَحْ ُر ُثـونَ *
أَأَﻧت ُ ْم ت َْز َرعُو َﻧهُ أ َ ْم ﻧَحْ نُ ﱠ
ارعُونَ ) اﻟواقعة:
اﻟز ِ
 (٦٤ -٦٣فأثﺑت ﻟـك اﻟحراثـة؛ ﻷﻧهـﺎ تحتـﺎج
إﻟــى محــراث َوأَ ْيــ ٍد تعمــل ،وأثﺑــت ﻟــه 
اﻟزرع؛ ﻷﻧه محتﺎج إﻟـى قـدرة ﷲ وحكمتـه،
ﻟتعلم مﺎ ﻟك ومﺎ ﻟه سﺑحﺎﻧه.
ثــم قــﺎل تعــﺎﻟى :أ َ َفــ َرأ َ ْيت ُ ُم ْاﻟ َمــﺎء اﻟــذي
تَ ْش َرﺑُونَ * أَأَﻧت ُ ْم أَﻧزَ ْﻟت ُ ُمـوهُ ِمـنَ ْاﻟ ُمـ ْز ِن أ َ ْم ﻧ َْحـنُ
ﻧزﻟُونَ ) اﻟواقعـة (٦٩-٦٨ :أثﺑـت وجـود
ْاﻟ ُم ِ
اﻟمــﺎء ســﺑحﺎﻧه ،وأثﺑــت ﻟﻧــﺎ اﻟشــرب مﻧــه ،ثــم
أثﺑت ﻟﻧفسه سﺑحﺎﻧه إﻧزاﻟـه مـن اﻟكـون ،وأﻧـه
ﺑقدرتــه  ،جعلــه مــﺎ ًء حلـ ًـوا عــذ ًﺑﺎ ســﺎﺋﻐًﺎ
ﻟلشﺎرﺑين ،وﻟم يجعله مل ًحﺎ أجﺎ ًجﺎ.
ثــم قــﺎل ســﺑحﺎﻧه :أ َ َف ـ َرأ َ ْيت ُ ُم ﱠ
ﺎر اﻟﱠ ِتــى
اﻟﻧ ـ َ
شـ ـ َج َرت َ َهﺎ أ َ ْم ﻧ َْحـ ـنُ
ﻧشـ ـأْت ُ ْم َ
ورونَ * أَأَﻧـ ـت ُ ْم أ َ َ
ُتـ ـ ُ
عــﺎ
ْاﻟ ُم ْﻧ ِشــﺋ ُونَ * ﻧ َْحــنُ َج َع ْلﻧ َ
َﺎهــﺎ َتــ ْذ ِك َرة ً َو َمتَﺎ ً
ﻟّ ِْل ُم ْق ِوينَ ) اﻟواقعة (٧٣ -٧١ :أثﺑت سـﺑحﺎﻧه
وجود اﻟﻧﺎر ،وأثﺑت أﻧﻧﺎ ﻧوقدهﺎ ﻟﻼﻧتفﺎع ﺑهـﺎ،
ثم أثﺑت ﻟﻧفسه سﺑحﺎﻧه إﻧشﺎء شجرتهﺎ.
فﺑــ ﱠين ســﺑحﺎﻧه تلــك اﻟحقــﺎﺋق اﻟتــى هــى
حراثة اﻷرض واﻟمﺎء واﻟشجر واﻟﻧـﺎر وهـى
أصــل كــل اﻟخيــرات اﻟتــى ﻻ غﻧــى ﻟﻺﻧســﺎن
عﻧهﺎ ،فﺑﺎﻟﻧﺎر أيهﺎ اﻹﻧسـﺎن أمكﻧـك أن تصـﻧﻊ
طعﺎمك وكل مﺎ تحتﺎج إﻟيه ﻟﺑقـﺎء حيﺎتـك ،ثـم
َو ﱠﻟ ْدتَ ﺑهـﺎ اﻟكهرﺑـﺎءَ ،و ْ
اختَ ِر ْعـتَ ﺑهـﺎ مـﺎ ﺑـه
طِ ْرتَ فى اﻟسمﺎءَ ،و ُ
صتَ فى اﻟﺑحﺎر ،ومـﺎ
غ ْ

اﻷسلحة وغيرهﺎ.
كــل ذﻟــك ﺑســﺑب اﻟﻧــﺎر،
وقﺑـــل معرفـــة اﻟﻧـــﺎر كـــﺎن
اﻹﻧســـﺎن مـــﻊ اﻵثـــﺎر فـــى

     
       
       

.

حروب مهلكة ،وكم مضى على اﻹﻧسﺎن مـن

كل شىء فـى اﻟوجـود ،خلقـه سـﺑحﺎﻧه ﻟﻧﻧتفـﻊ

قرون فى ﺑدايته ،كﺎن فـى حـرب فـﺎدح فيمـﺎ

ﺑه؛ ﻷﻧﻧﺎ عﺑيد محتﺎجون إﻟى فضـله اﻟعظـيم،

ﺑيﻧــه وﺑــين اﻵثــﺎر اﻟجويــة ،ثــم ﺑيﻧــه وﺑــين

وإحسﺎﻧه اﻟعميم ،ومتى تحققﻧـﺎ ﺑتلـك اﻟحقـﺎﺋق

اﻟوحوش واﻟحيواﻧﺎت اﻟمفترسة؛ حتـى أظهـر

عرفﻧﺎ أﻧفسﻧﺎ؛ ﻷن أصلﻧﺎ اﻟمـﺎء اﻟمهـين وهـو

ﷲ اﻟﻧﺎر اﻟتى خزﻧهﺎ ﻟه مـن حـرارة اﻟشـمس

ﻟلواﻟد ،واﻟذي خلقه وصوره فى اﻷرحﺎم هـو

كمﺎ َﺑ ﱠي ْﻧتُ ﻟك.

ﷲ تعﺎﻟى ،كمﺎ أﻧه سﺑحﺎﻧه هو اﻟذي خلق ﻟﻧـﺎ

هذا َﻧ َ
ظ ٌر من ذى فكـر فيمـﺎ حوﻟـك ،ممـﺎ

كل شىء ،فﺎﻟواجب عليﻧـﺎ أن ﻧشـهد عجﺎﺋـب

ى ،وهــو اﻹمﻧــﺎء واﻟــزرع واﻟمــﺎء
هــو جلــ ّ

قدرته ،وغراﺋب حكمته فى كل شـﻲء؛ حتـى

واﻟﻧﺎر ،وكل حقيقة من تلـك اﻟحقـﺎﺋق ﻟـو فـك

ﻻ ﻧرى شيﺋًﺎ من اﻷشيﺎء ،وﻻ ﻧسـمﻊ صـوتًﺎ،
ً
ذواقـﺎ ،وﻻ ﻧحـس
وﻻ ﻧشم راﺋحةً ،وﻻ ﻧذوق

حسيرا عن فهم مﺎ فيهﺎ مـن اﻷسـرار،
خﺎسﺋًﺎ
ً

ى
محسو ً
سﺎ ،إﻻ وﻧشﺎهد فيهﺎ َ
ى آ َيﺎ ِت ِهَ ،و َج ِلـ ﱠ
ع ِل ﱠ
ُح َج ِج ِه ،وﻧعلم أﻧه اﻟـذي خلـق كـل شـىء ﻟﻧـﺎ

وهــى اﻟمحسوســة اﻟملموســة اﻟتــى ﻻ تفــﺎرق

ﻟﻧﻧتفﻊ ﺑمﺎ أﺑدعه فى اﻷشيﺎء ممﺎ ﻻ ﺑد ﻟﻧﺎ مﻧه

ف ﻟﻺﻧســﺎن
اﻹﻧســﺎن ً
ﻧفســﺎ ،فكيــف ﻟــو ُك ِشــ َ

فﻧـــذكره وﻻ ﻧﻧســـﺎه ،وﻧطيعـــه وﻻ ﻧعصـــﺎه،

غيوب اﻟﻧفس اﻟتى هى ﻧفخـة اﻟقـدس ،وكيـف

وﻧشــكره وﻻ ﻧكفــره  ،وتقدســت صــفﺎته

يــذوق حــﻼوة كوﻧهــﺎ فــى اﻟهيكــل اﻹﻧســﺎﻧى،

وأسمﺎؤه.

رمزهــﺎ عــن كﻧــوزه اﻹﻟهيــة ،ﻻرتــد اﻟﺑصــر
فضـ ً
ـﻼ عــن أن يــدرك حقﺎﺋقهــﺎ مــن اﻷﻧــوار،

وأﻧهــﺎ ﺑﺎتصــﺎﻟهﺎ ﺑــه ســجدت ﻟــه اﻟمﻼﺋكــة،
وسخر ﻟه مﺎ فى اﻟسـموات ومـﺎ فـى اﻷرض
جميعًﺎ مﻧه ،وأقﺎمـه رﺑـه مقـﺎم اﻟخليفـة عﻧـه،
متصر ًفﺎ فى عواﻟم ملكه وملكوته ﺑإذﻧـه ،
ثم يكرمه ﺑعد ذﻟك فى مقﺎم اﻷﻧس على ﺑسﺎط
مﻧﺎدمته فى مقعـد صـدق عﻧـد مليـك مقتـدر،
مﺑتهج ـﺎ ﺑجــوار
متﻧعم ـﺎ ﺑشــهود جمــﺎل رﺑــه،
ً
ً
صـــ َ
طفَ ْينَ اﻷخيـــﺎر مـــن
اﻷطهـــﺎر مـــن اﻟ ُم ْ
اﻟمجتﺑين ،أو يقيمه مقﺎم اﻟسـخط واﻟﺑعـد ،فـى
جحـــيم اﻟحســـرة واﻟﻧدامـــة ،وﻟهيـــب اﻟخيﺑـــة
محرو ًمﺎ ممﺎ أعده ﷲ ﻟه ﻟو أﻧه سمﻊ وأطـﺎع
وقﺎم

ﺑمﺎ استطﺎع.
وإﻧمﺎ ذكر ﷲ تلك اﻟحقﺎﺋق اﻷرﺑعة اﻟتـى

هى اﻹمﻧﺎء واﻟزرع واﻟمﺎء واﻟﻧـﺎر ،ﻟـﻧعلم أن



إذا فهمــت ذﻟــك يــﺎ أخــى ،فــﺎﻟﻧفس هــى
اﻟلطيفة اﻟﻧوراﻧية ،ﺑل اﻟجوهرة اﻟر ﱠﺑﺎﻧيـة ،ﺑـل
هــى اﻟحقيقــة اﻟتــى هــى أمﺎﻧــة ﷲ اﻟمشــرقة
أﻧوارهﺎ فى هيكل اﻹﻧسﺎن ،يعرفهﺎ من عرف
ﻧشــأته اﻷوﻟــى ،وتحقــق أن أســفل ســـﺎفلين
مفﺎرق ﻷعلـى عليـين ،وكيـف جمـﻊ ﷲ ﺑـين
أعلى عليـين وأسـفل سـﺎفلين ﺑقهـر واقتـدار،
وجعــل أســفل ســﺎفلين يرتقــﻲ؛ حتــى يُ ْخــ َد َم
ﺑﺎﻟمﻼﺋكة اﻟمقرﺑين فى جوار رب اﻟعﺎﻟمين.
ً
موقﻧ ـﺎ ﺑقوﻟــه تعــﺎﻟى:
اســجد أيهــﺎ اﻟعقــل
َ و ّ ُ أ َ ْخ َر َجكُم ِ ّمن ﺑُ ُ
طو ِن أ ُ ﱠم َهﺎ ِت ُك ْم َﻻ تَ ْعلَ ُمونَ
ش ـ ْيﺋًﺎ) اﻟﻧحــل (٧٨ :وجﺎهــد أيهــﺎ اﻟجســم؛
َ
حتــى تحــرق زﺑــد اﻟعﻧﺎصــر ،وأوقــد ﻧــﺎر

 

ص ُركَ ْاﻟ َيـ ْو َم َحدِيـ ٌد) ق:
فَ َﺑ َ
.(٢٢

ع ﱠر ْف ُتــكَ ﺑــه أﻧــه كتــﺎب ﷲ وســﻧة
واﻟــوارد َ

       

وقـــد أشـــهد ﷲ تعـــﺎﻟى

رســول ﷲ ،وعﻧــد أهــل اﻟتلــوين ه ـو اﻟممــد

       

اﻷرواح جمﺎﻟه اﻟعلى ﺑـد ًءا،

ﺑــروح اﻹﻟهــﺎم مــن مرشــد كﺎمــل ،أو وارث
عﺎمــل ،قــﺎل ســﺑحﺎﻧه :أَ َو َم ـن َك ـﺎنَ َميْتًـﺎ

       



ثـــم حجـــﺑهم عﻧـــه عظمـ ـةً
قـــدرا ،ﻻ جفـــﺎ ًء
علـــوا و
و
ً
ً

واﻟﺑــرزخ ﻷهــل اﻟتمكــين هــو اﻟــوارد،

اﻟمجﺎهدة على مﺎ يمكث فى اﻷرض؛ ﻟيتجرد

وص ًدا .فكﺎن شهودهم إ ﱠيﺎه فى مقﺎم اﻟتجريـد،

ﺑﺎﻟتســليم ﻟلحــق واﻟخضــوع ﻟســلطﺎن اﻟشــرع
ورا
فَأَحْ َي ْيﻧَﺎهُ حيﺎة اﻟقﺑول َ و َجعَ ْلﻧَﺎ َﻟـهُ ُﻧـ ً

اﻟجوهر اﻟﻧفيس ،من كدرات اﻟجسم اﻟكثيـف،

داع ًيﺎ إﻟى احتراق قلـوﺑهم شـوقًﺎ إﻟـى اﻟحميـد

وهو إﻟهﺎم فى مقﺎم اﻟتمكـين ،وفقـه فـى مقـﺎم

وتحصــل اﻟمجﺎﻧســة اﻟتقريﺑيــة؛ ﻷن اﻟـــﻧفس

اﻟمجيــد ،وكــﺎن احتجــﺎﺑهم ِﻟ َ
ط ْو ِﻟــ ِه وعظمتــه

جــوهرة رﺑﺎﻧيــة صــﺎفية ﻧوراﻧيــة ،فــإذا صــفﺎ

موجﺑــﺎ ﻟـــتحققهم ﺑجمـــﺎل اﻟعﺑيـــد،
ورفعتـــه،
ً

اﻟتلوين ،وسمﺎع ﺑﺎﻟتسليم من اﻟمرشد أو اﻟعﺎﻟم
ً
اﻟعﺎمــل َ ي ْم ِش ـى ِﺑ ـ ِه ِف ـى ﱠ
محفوظ ـﺎ
اﻟﻧ ـﺎ ِس

اﻟجسم حصل ﻟـه ﺑـﺎﻟﻧفس تشـﺑه ،فﺎتصـل ﺑهـﺎ

ﻟيــرفعهم إﻟيــه َقــ ْد ًرا فحجــﺑهم عﻧــه ﻟعلــوه،

واتحد ،وعرف ﻧعمة ﷲ عليه واعتقد ،فعجز

وفصلهم عﻧه ﻟيرفعهم ﺑحﺑـه ﻟهـم وحـﺑهم ﻟـه،

ﺑعﻧﺎية ﷲ من اﻟﻐفلة أو اﻟيأس َ ك َمن ﱠمثَلُهُ فِى
ﱡ
ت جمﻊ اﻟظلمﺎت ﻟكثرة أﻧواعهـﺎ مـن
اﻟظلُ َمﺎ ِ

عن شكره حيث جعله مشكﺎة مثﺎﻟيـة ،وكوﻧـه

ﺑمــﺎ جملهــم ﺑــه مــن اﻟصــفﺎت اﻟمحﺑوﺑــة ﻟــه

ظلمة اﻟحس ،وظلمة اﻟجسـم ،وظلمـة اﻟـﻧفس

من أركﺎن اﻟوجود اﻟسفلية واﻟعلويـة ،فكـﺎن -

سﺑحﺎﻧه ،فهم اﻟعﺑيد اﻟمحﺑوﺑون ﻟلعلـى اﻟعظـيم

اﻷمﺎرة ﺑﺎﻟسوء ،وظلمة اﻟحظ واﻟهوى واﻟشﺢ

وهو اﻟجسم اﻟصﻐير  -اﻟعﺎﻟم اﻟكﺑير ،مراد ﷲ

اﻟحميد اﻟمجيد ،يحﺑهم سﺑحﺎﻧه ويﻧظـر إﻟـيهم،

ﺑد ًءا ،وجﺎره فى مقعد صدق خت ًمﺎ.

فهم أقرب إﻟيـه مـﻧهم إﻟـى أﻧفسـهم ،ويحﺑوﻧـه

وغيرهﺎ ،اﻟتـى اقتضـتهﺎ اﻟحقـﺎﺋق اﻟتـى ُكـ ّ ِونَ
ج
اﻹﻧســﺎن مﻧهــﺎ ،وقوﻟــه َ  :ﻟ ـي َ
ْس ِﺑ َخ ـﺎ ِر ٍ

قف عﻧد اﻟوارد فيمﺎ غﺎب عﻧـك ،وتـأدب
ﻟلوارد فى اﻟشهﺎدة ،والوارد :مﺎ ورد عن ﷲ
تعﺎﻟى ورسوﻟه وأﺋمة اﻟهدى.
والغيب غيبان :غيب محجوب ﺑﺎﻟحظوظ

ِ ّم ْﻧ َه ـﺎ) اﻷﻧعــﺎم(١٢٢ :؛ ﻷن اﻟحقــﺎﺋق اﻟتــى

سﺑحﺎﻧه ،ويشتﺎقون إﻟيه ،وهو معهـم وعﻧـدهم
علوا.
حﻧﺎ ًﻧﺎ وعطفًﺎ ،وﺑعيد عﻧهم عظمةً و ً

فى اﻹﻧسﺎن تستحق اﻟدرك اﻷسفل مـن اﻟﻧـﺎر

هذه مراتب اﻟﻐيب ..واﻟقﺎﺋم فيهﺎ محصـن

ﺑﻧفسهﺎ ،إﻻ إذا سـﺑقت ﻟﻺﻧسـﺎن اﻟحسـﻧى مـن

ﺑــﺎﻟوارد ﻻ يتعــداه؛ ﻷن اﻟعلــم ﺑــﺎ أحــرق

ﷲ تعﺎﻟى فإﻧه يهديـه ويواﻟيـه ،ويخرجـه مـن

اﻟقلوب ﺑﻧﺎر اﻟخشية مﻧه سﺑحﺎﻧه.

اﻟظلمﺎت إﻟى اﻟﻧور.

واﻷهواء ،وغيب رفﻊ عـن اﻹدراك ﺑـﺎﻟعقول
قدرا.
علوا و ً
واﻷﺑصﺎر ،عظمةً و ً

قـدمﻧﺎ أن اﻟـوارد كتـﺎب ﷲ تعـﺎﻟى وسـﻧة

ومـن اﻟﻐيـب اﻟمحجـوب ﺑـﺎﻟحظ واﻟهــوى

رسول ﷲ ،ومن كشف ﷲ عﻧـه غطـﺎءه فـى

أﻧت عﺎجز عن تحصيل مﺎ ُمﻧحت اﻟقدرة

) َ
اﻟقـ َد ُر(  -ﺑفــتﺢ اﻟــدال  -اﻟــذي ه ـو ســر مــن

اﻟدﻧيﺎ شهد ،وﻟكن مﺎ اﻟذي شـهد؟ شـهد ﺑـداﺋﻊ

علــى تحصــيله إﻻ ﺑمعوﻧــة مــن ﷲ وعﻧﺎيــة.

أســرار اﻟقــدرة ،ومــن أيــﺎم ﷲ تعــﺎﻟى وآيﺎتــه

إﺑداع أسرار اﻟقدرة ،وسواطﻊ أﻧـوار غيـوب

صــ ُل اﻟﻐيــب اﻟمصــون ﺑجهــﺎدك
فكيــف ت ُ َح ِ ّ

اﻟجلية فى مكوﻧﺎته ،ومﻧه اﻟحقﺎﺋق اﻟتـى وعـد

اﻟحكمة ،فشهد أسرار حكيم قـﺎدر ،فلـم تسـتر

متأدﺑ ـﺎ
واجتهــﺎدك؟ فــﺎﻟزم حصــون اﻟشــريعة
ً

ﺑهﺎ اﻟمؤمﻧين واﻟتى توعد ﺑهﺎ اﻟكﺎفرين.

أﻧــوار شــمس اﻟقــدرة أضــواء اﻟحكمــة فيتيــه

ﻟهﺎ ،وإن قرﺑك رﺑك وﻧﺎجـﺎك ،وصـرفك فـى

قَ َو ًامـﺎ

اﻟملك واﻟملكوت وواﻻك ،فإن إحسـﺎﻧه عليـك

)فﺎﻟقَ ْد ُر(  -ﺑسكون اﻟدال  -ﻷن اﻟ َقـ َد َر  -ﺑفـتﺢ

اﻟسﺎﻟك ،قﺎل تعﺎﻟىَ  :وكَﺎنَ َﺑيْنَ ذَﻟِكَ
)اﻟفرقــﺎن (٦٧ :وإن كــﺎن هــذا اﻟمقــﺎم فيــه

يقتضــﻲ شــكرك إيــﺎه ،ﻟيمﻧحــك اﻟمزيــد مــن

اﻟدال  -غيب ،وﻟكﻧه يشهد ﻟمـن جعـل ﷲ ﻟـه

ارتشﺎف خمر اﻟحيرةَ ،وقُ َوى ﺑواعث اﻟمحﺑة،

فضــله وجــدواه ،وقــد صــورك ﺑيديــه وكﻧــت

ـورا .كمــﺎ أن اﻟقــدرة تشــهد ﺑمراتﺑهــﺎ ،فقــد
ﻧـ ً

إﻻ أن ﷲ  يمﻧﺢ اﻟسﺎﻟك ﺑرز ًخﺎ يحفظه ﺑه
مــن اﻟتيــه فــى أرض اﻟطﺑــﻊ ،أَ ْو ِمـ ْن تجــﺎوز

ً
ً
مهيﻧـﺎ ،وﻧفــخ فيــك مــن روحــه
طيﻧـﺎ أو مــﺎء

ﺑﺎﻷﻧوار فى اﻟتجليﺎت ،وقد تشهد فى مقﺎمـﺎت

اﻷدب ﺑصوﻟة اﻟقدرة مﻊ اﻟشرع ،قﺎل تعـﺎﻟى:

َشـ ْفﻧَﺎ َعﻧـكَ غ َ
اﻟقرب .قﺎل تعـﺎﻟى :فَك َ
ِطـﺎءكَ

َ ﺑ ْي َﻧ ُه َمﺎ َﺑ ْرزَ ٌ
ﺎن) اﻟرحمن.(٢٠ :
خ ﱠﻻ َي ْﺑ ِﻐ َي ِ

أمــﺎ اﻟﻐيــب اﻟــذي رفــﻊ عظمــة ومجــ ًدا

تشــهد ﺑﺎﻵيــﺎت فــى اﻟكﺎﺋﻧــﺎت ،وقــد تشــهد



فضـ ً
ـﻼ مﻧــه وإحســﺎ ًﻧﺎ ،وأســجد ﻟــك اﻟمﻼﺋكــة
مـذكورا
تكرمةً ﻟك وﺑك حﻧﺎ ًﻧﺎ ،وﻟم تكن شيﺋًﺎ
ً
فﺎﻟزم أعتﺎب اﻟعﺑودية ،يمﻧحك خيـر اﻟعطيـة،

عليمـﺎ،
مقرﺑـﺎ
واعتﺑر ﺑإﺑليس اﻟرجيم ،وكـﺎن
ً
ً

       

اﻟحديث.

مقهورا،
مدحورا وﻟعن
فﺎغتر ﺑعﻧصره فﺎرتد
ً
ً



واعلـــم أن اﻟـــورود ﺑـــﺎﻟوارد ،واﻟوصــــول

  

ﺑﺎﻟمحﺎفظة على اﻷصول.
وﷲ يتـــوﻻﻧى وإيـــﺎك وﻻيـــة اﻟحﺑيـــب
ﻟحﺑيﺑه ،ﺑجﺎه حﺑيﺑه ومصطفﺎه  آمين.

الصحبة لغةً :اﻟمﻼزمة،

.

فمـــــن ﻻزم شـــــيﺋًﺎ فهـــــو
صﺎحِ ُﺑهُ ،واﻟصحﺑة تتحقق وﻟو ﺑﺎﻟرؤيـة ،أو
ُم َ
اﻟمجﺎﻟسة ﺑشروطهﺎ عﻧد اﻷصوﻟيين.

الــوارد نوعــان :وارد مــن ﷲ ســﺑحﺎﻧه

والصــحبة عنــد الصــوفية :هــى طلــب

عليـــك ،ووارد مﻧـــك ﺑعﻧﺎيـــة ﷲ تعـــﺎﻟى ﻟـــه

اﻟرفيق اﻟمعـين علـى اﻟطريـق ،اﻟمـؤﻧس فـى

سﺑحﺎﻧه ،وقد َﺑ ﱠي ْﻧتُ ﻟك اﻟوارد من ﷲ تعﺎﻟى.

اﻟﻐرﺑة ،اﻟمعين فى اﻟكرﺑة ،ومـن ﻻ صـﺎحب

واﻟوارد من أهل اﻟصفﺎ هو اﻟـوارد اﻟـذي
يشرح ﷲ صـدورهم ﻟلقيـﺎم ﺑـه ،مـن اﻟتقـرب

ﻟه فهـو تﺎﺋـه فـى أوديـة اﻟﻐوايـة ،وقـد جعـل
رسول ﷲ  اﻟمﻧفرد شيطﺎ ًﻧﺎ.

ﺑﺎﻟﻧوافـــــل واﻟمســـــﺎرعة إﻟـــــى اﻟفـــــراﺋض
واﻟمﻧدوﺑﺎت ،وأحب مﺎ يقوم ﺑه أهل اﻟمقﺎمﺎت

اﻟرجﺎل فضل ﷲ ورضواﻧه اﻷكﺑر ،وطﺎﻟـب
رضوان ﷲ اﻷكﺑر يكﺎد قلﺑـه يـذوب إذا وقـﻊ
فى هفوة؛ ﻷﻧه مشﺎهد ﻟموﻻه  ،أو مـوقن
أن ﷲ يــراه؛ ﻷﻧــه مــوقن أن ﷲ معــه ،ومــن
يرى ﷲ معه كيف يخﺎﻟف أمره؟.
) (١جﺎء فى كﻧز اﻟعمﺎل  ٢٣٠/١حديث رقم
 ،١١٥٧واﻟمسﻧد اﻟجﺎمﻊ  ٢٣٢/٤٥رقم ١٥٠٨٥

اﻟسﺎﻟك يلتمس صﺎح ًﺑﺎ ﻟه ﻟيتـأدب ﺑآداﺑـه،

ﺑلفظ) :من عﺎدى وﻟيﺎ ،(...وفى اﻟتلخيص اﻟحﺑير
 ١٨٥/٤ﺑلفظ) :من عﺎدى ﻟى وﻟيﺎ (....وقﺎل :هذا

إﻟـى ﷲ تعـﺎﻟى عمـل اﻟفـراﺋض فـى أوقﺎتهـﺎ،

إﻧمـﺎ دوام اﻟصـحﺑة ﺑــﺎﻷدب ،قـﺎل رســول ﷲ
سنَ تَأْ ِدي ِﺑى().(٢
) :أَ ﱠد َﺑ ِﻧى َر ِّﺑى فَأ َحْ َ

ومراقﺑـــة ﷲ تعـــﺎﻟى فـــى اﻟســـر واﻟعلـــن،

اﻷدب عنــد الصــوفية :اﻟتشــﺑه ﺑﺎﻟكمــﺎل

وتصريف اﻟﻧوايﺎ واﻟقصود ،واﻹخـﻼص فـى

اﻟروحــﺎﻧى ،ﺑفــﺎدح مجﺎهــدة اﻟــﻧفس؛ حتــى

اﻟعمــل ،واﻟصــدق فــى اﻟمعﺎملــة ،واﻟخشــوع

تخـــرج اﻟـــﻧفس مـــن عواﺋـــدهﺎ اﻟحيواﻧيـــة،

واﻟخــوف واﻟخشــية واﻟرهﺑــة ،وحســن اﻟظــن

 ١٤٢٢٢ﺑلفظ) :من عﺎدى ،(...وفى روضة

ورذاﺋلهـــﺎ اﻹﺑليســـية ،فتكـــون أشـــﺑه ﺑعـــﺎﻟم

اﻟمحدثين  ٤٨٤/١١حديث رقم  ،٥٤٨٤اﻟمطﺎﻟب

ﺑـﺎ تعــﺎﻟى ،وســوء اﻟظـن ﺑــﺎﻟﻧفس ،وأعمــﺎل

اﻟملكوت ﺑعد تجردهﺎ.

اﻟعﺎﻟية  ،١٣٩/١وفى اﻹتحﺎفﺎت اﻟسﻧية ﺑﺎﻷحﺎديث

واﻟفراﺋض إ ﱠمﺎ أعمﺎل قلﺑيـة كعقـود اﻟتوحيـد،

طرف من حديث أخرجه اﻟﺑخﺎرى من طريق
عطﺎء ﺑن يسﺎر عن أﺑى هريرة مرفوعًﺎ،
وتلخيص اﻟحﺑير  ٢٥٦/٣حديث رقم ،١٤٣٦
وفى تحفة اﻷشراف  ١٠٣/١٢حديث رقم

اﻟجســم كﺎﻟصــﻼة واﻟصــيﺎم واﻟزكــﺎة واﻟحــﺞ،

ومعلــوم أن اﻟســعﺎدة فــى اﻟـدﻧيﺎ واﻵخــرة

اﻟقدسية ﻟلمﻧﺎوى  ٦٢/١حديث رقم  ١٣٧رواه

واﻷخــﻼق اﻟجميلــة كــﺎﻟﺑر واﻟص ـلة ،وحســن

ﻟﻺﻧسﺎن متوقفة علـى اﻷدب اﻟـذي ﺑـه يجمـل

أحمد واﻟحكيم وأﺑو يعلى واﻟطﺑراﻧى وأﺑو ﻧعيم

اﻟمعﺎشرة واﻟمعﺎملة ،واﻟوفﺎء ﺑﺎﻟوعود.

حﺎﻟه وآمﺎﻟه مﻊ اﻟحق واﻟخلـق ،واﻷدب عﻧـد

واﺑن عسﺎكر عن عﺎﺋشة ،وﺑرقم  ١٣٨ﺑلفظ) :من

وكل مﺎ أوجﺑه اﻟشرع اﻟشريف أو

اﻟﻧﺎس هو تكلف اﻟﻧفس اﻷخذ ﺑـﺎﻟمروءة فيمـﺎ

أهﺎن ﻟى وﻟيﺎ ،(...وﺑرقم  ،١٤٢ ،١٤٠ﺑلفظ:

اقتضﺎه اﻟوقت أو اﻟحﺎل واﻟشأن صﺎر واج ًﺑﺎ،

مطﺎعـﺎ فـى
ﺑيﻧهم ،ﻟيكـون ذو اﻟمـروءة سـي ًدا
ً

)من عﺎدى ﻟى وﻟيﺎ (...رواه اﻟﺑخﺎرى عن أﺑى

كمجﺎهدة اﻷعداء ،ومجﺎهدة اﻟﻧفس ،قﺎل

قومه.

هريرة ،واﻟعلل اﻟمتﻧﺎهية  ،٤٤/١وفى مجمﻊ

 فى اﻟحديث اﻟقدسىَ ) :م ْن آذَى ﻟِى َوﻟِيﺎ
َىءٍ
آذَ ْﻧتُهُ ِﺑ ْﺎﻟ َح ْر ِ
ى َ
بَ ،و َمﺎ تَقَ ﱠر َ
ع ْﺑ ٌد ِﺑش ْ
ب ِإ َﻟ ﱠ
علَ ْي ِه َو َﻻ
ى مِ ْن أَدَاءِ َمﺎ ا ْفت ََرضْتُ َ
أ َ َحبﱠ إِﻟَ ﱠ
ى ِﺑﺎﻟ ﱠﻧ َوافِ ِل؛ َحتﱠى أُحِ ﱠﺑهُ،
َيزَ ا ُل َع ْﺑدِى َيتَقَ ﱠربُ إِﻟَ ﱠ
فَإِذَا أَحْ َﺑ ْﺑتُهُ ُك ْﻧتُ َس ْم َعهُ اﻟذي َي ْس َم ُﻊ ِﺑهِ،
سﺎ َﻧهُ اﻟذي َيتَك ﱠَل ُم
ص َرهُ اﻟذي يُﺑ ِ
ْص ُر ِﺑهَِ ،و ِﻟ َ
َو َﺑ َ
ِش ِﺑ ِه (١)(..إﻟى آخر
ِﺑهَِ ،و َي َدهُ اﻟﱠتِى َي ْﺑط ُ

أما اﻷدب فى الدين :فهو كمـﺎل اﻟتمسـك
ﺑﺎﻟسﻧة تمس ًكﺎ يجعل اﻹﻧسﺎن يراعى أﻧفﺎسه.
واﻷدب عند أهل المحبة :حضور اﻟقلـب
مـــﻊ اﻟمحﺑـــوب ،واﻟمســـﺎرعة إﻟـــى مـــراد
اﻟمحﺑوب ،وتلـك اﻟمراتـب متصـلة ﺑﺑعضـهﺎ،
فمن ﻻ مروءة ﻟه ﻻ يعمـل ﺑﺎﻟسـﻧة ،ومـن ﻟـم

اﻟزواﺋد ﻟلهيثمى  ٥١٤ ،٥١٣/٢حديث رقم
 ٤٧٧ ،٤٧٦/١٠ ،٣٥٠٠ ،٣٤٩٨حديث رقم
،١٧٩٤٩

،١٧٩٥٠

،١٧٩٥١

،١٧٩٥٢

.١٧٩٥٣
) (٢أخرجه اﻟسيوطى فى اﻟجﺎمﻊ اﻟصﻐير حرف
اﻷﻟف ص  ،١٣وقﺎل :رواه اﺑن اﻟسمعﺎﻧى فى
أدب اﻹمﻼء عن اﺑن مسعود )صحيﺢ( ،وكﻧز

يحــﺎفظ علــى اﻟســﻧة ﻻ يتجمــل ﺑﺎﻟمحﺑــة فــﻼ

اﻟعمﺎل ﻟلمتقى اﻟهﻧدى حديث  ،٣١٨٩٥وكشف

يراقﺑهــﺎ ،واﻟمتــأدب عظــم مقصــده ،ومقصــد

اﻟخفﺎ ﻟلعجلوﻧى.٧٠/١



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 ف ـي 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 ِفي ْ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 أَ 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.



من هذا الجانب  -عظم أو صغر  -تتلقـاه الدولـة اﻹسـﻼمية بجيوشـها
منذ الفتح اﻹسﻼمي لـم يعـزل وا ٍل واحـد مـن وﻻة الشـام لشـكاية

البرية وأساطيلها البحرية في جملتها ،فلم تكـن الشـام منفـردة بالـدفاع

الرعية منه ،ولم يتو ﱠل العراق وا ٍل واحد لم يعزل للشـكايات الكثيـرة،

بحرا ،بل كانت الوﻻيات من إفريقيـة ومصـر،
إذا هجم الروم برا أو ً

التي كانت تتقاطر على دار الخﻼفة من رعيته.

ومن الجزيرة في بعض اﻷحـايين تتجمـع لـدفع الهجمـات أو ﻻتقائهـا

ويزول العجـب بعـض الشـيء إذا نحـن قسـمنا القطـرين قسـمين
آخرين :قسم هـو حصـة الدولـة البيزنطيـة ،وقسـم هـو حصـة الدولـة
الفارسية.
فالشام التـي كانـت حصـة الدولـة البيزنطيـة كانـت طويلـة العهـد
بالنظم اﻹداريـة والحكوميـة ،وكانـت فيهـا مـدن مـن عواصـم الدولـة
الكبرى ،وعليها رؤساء مـن المميـزين فـي الدولـة بشـارات السياسـة
والــدين ،وقــد فتحهــا المســلمون علــى شــروطهم المحــدودة لل ـذميين
المعاهدين؛ ﻷن أهلها كانوا جميعًا من أهل الكتاب ،فلما استقر اﻷمـر
للدولة اﻹسﻼمية فيها بعد زوال الدولة البيزنطية ،لم تكـن مـن جانـب
الرعية مقاومة إجماعية ،ولم يكن على شروط المعاهـدة خـﻼف بـين
الحكام والمحكومين.
يعـا
وكانت الشـام كـذلك أقـرب إلـى اﻻسـتقرار؛ ﻷن حـدودها جم ً
كانت في بﻼد الدولة اﻹسﻼمية ،إﻻ الجانـب الـذي يلـي تخـوم الدولـة
البيزنطية ،ولم يكن منه خطر كبير بعد صدمة الهزيمة الكبـرى التـي
ُم ِني بها هرقل ،وودع بعدها تلك البﻼد وداع اﻷبد ،وكـان كـل خطـر

قبل وقوعها.
وكانت سياسة عمر في تمكين الفتوح وتحصينها أنفـع السياسـات
للشام خاصة؛ إذ كانت خطته كما جاء في فتوح البلدان للبﻼذري أنهم
"كلما فتحوا مدينة ظاهرة ،أو عند ساحل رتبوا فيها قـدر مـن يحتـاج
لها من المسلمين ،فـإن حـدث فـي شـيء منهـا حـدث مـن قبـل العـدو
سربوا) (١إليها اﻹمداد".
فانتظمت معاقل الدفاع عن الشام على شـواطئها وعنـد أطرافهـا،
وأحيطت من كل جانب بالمدافعين عنها من جند الدولة اﻹسﻼمية في
الشرق والشمال والجنوب.
وﻻ نحــذرن شــيئًا كمــا ينبغــي أن نحــذر اﻹشــاعات التــي نســميها
باﻹشاعات التاريخيـة ،ومـن قبيلهـا إشـاعة الضـعف عـن عثمـان بـن
عفــان  -رضــوان ﷲ عليــه  -فقــد جنــت هــذه اﻹشــاعة علــى النقــد
التاريخي؛ حتى خيل إلى الناس أنه لم يعمل ً
عمﻼ قط اتسـم بـالقوة أو
خﻼ من الضعف ،وهو إسراف في الرأي كإسراف جميـع اﻹشـاعات



من قبيلها؛ ﻷن سياسة عثمان البحرية كانت أقوى السياسات ،وكـان
فيها قدوة لمن بعده ،ولم يكن مقتديًا بأحد قبله ،ونحسبه عرف خطر
الشواطئ والموانئ من عمله فـي التجـارة ،فأصـلح مينـاء جـدة فـي
الحجاز ،ولم يغفل لحظة عن الشواطئ المفتوحة في إفريقية ومصر
والشام ،وﻻ يقال عن حملة واحدة من حمﻼت البحر :أنه كان مسوقًا
إليها برأي غيره ،فإنه  -على ما هـو معلـوم مـن سـبق معاويـة إلـى
اﻻستئذان في فتح قبرص أيام الفاروق  -لم يـأت العـزم اﻷكبـر فـي
هذه الحملة إﻻ من جانب عثمان؛ إذ كتب إلـى معاويـة يسـتوثق مـن
جده في فتح هذه الجزيرة وتأمين المﻼحة حولها ،فأمره  -كمـا جـاء
في البﻼذري  -بأن يركـب البحـر إليهـا ومعـه امرأتـه "فـإن ركبـت
البحر ومعك امرأتك ،فاركبه مأذو ًنا لك وإﻻ فﻼ".
إقليمـا منهـا علـى عهـد
كانت هذه حال الشام يوم تـولى معاويـة
ً
الفاروق ،ثم توﻻها جميعًا على عهد عثمان.
وبخﻼف ذلك ،كانت حالة العراق من جميـع الوجـوه ،فلـم تكـن
فيهــا معاهــدات ذميــة تــدين الرعيــة ،ولــم تكــن حــدودها الشــرقية
والشــمالية آمنــة كــل اﻷمــان فــي زمــن مــن اﻷزمــان ،فكانــت  -مــن
البصرة ،إلى أرمينية ،إلى خراسان  -عرضة للحمـﻼت والفـتن فـي
كــل آونــة ،وكانــت الــدول اﻹســﻼمية ﻻ تفــرغ لهــا كــل قوتهــا كمــا
أفرغتها للدفاع عن الشـام أمـام الدولـة البيزنطيـة؛ ﻷن دولـة فـارس
ذهبــت بــذهاب ملكهــا ،فلــم يحســب لهــا المســلمون حســاب القــوة
المتجمعة ،وسلكوا فيها مسـلك التأهـب للمفاجـآت الطارئـة مـن هنـا
وهناك ،وليس فيها ما يشغل بال دولة في مواجهة دولة أخرى.
ً
أطراف ـا
وعلــى هــذا ،كــان العــراق  -أو كانــت الجزيــرة كلهــا -
مهملة في أيام الدولة الفارسية ،فلم يكـن لهـا نظـام مـن نظـم اﻹدارة
المتناسقة يسير عليه الحكم كما سارت الحكومة اﻹدارية فـي الشـام،
ولم تتضح عﻼقات الحاكمين بالمحكومين في أنحائها ،كما اتضـحت
مع المعاهدين الذميين.
وأعضــل مــن ذلــك كلــه بــين مشــكﻼتها أن الفــتح اﻹســﻼمي قــد
جاءها بمجتمع مختلف منقول إليها بحذافيره من سـادته وقادتـه إلـى

سوقته ومواليه.
فقــد انتقــل إليهــا رهــط مــن القــادة وذوي الرئاســة ليقيمــوا فيهــا،
ويزرعوا اﻷرض ،ويتجروا بين أنحائها ،وعاش إلـى جـانبهم ألـوف
من الجند المقيمين والجند العاملين ،وكلهم لهم أعطية من بيت المال،
يعطاها من عمل في الفتوح اﻷولى ومن يعمل في الغـزوات التاليـة،
وكان تقسيم اﻷعطية مشكلة من مشكﻼت هذا المجتمع المنقول ،فمن
ً
عامﻼ في الغزوات يحسـب لـه حقـا يسـتكثره علـى سـابقيه مـن
بقي
المجاهدين المقيمين ،وأعطية بيت المال تـأتي كلهـا مـن المدينـة ،أو
تصرف كلها بتقديرها ،ويﻼم الوﻻة في نظر الجند؛ ﻷنهم ﻻ يفرقون
في اﻹحصاء والتقدير بـين الفـريقين ،ويﻼمـون ﻷنهـم يعيشـون بـين
أقربائهم وعشيرتهم ويتعرضون لشبهات المحاباة بالحق أو بالباطل،
وﻻ تنقطع الشكاية من الوﻻيـة ،إﻻ ريثمـا يعـزل واحـد مـنهم ويتلـوه
خلف له أخذ في العمل ،فيأخذه القوم كرة أخرى بالتهم والشبهات.
وقد ثقلت أعباء هذه الشكايات على كاهل الفاروق وهو في هيبته
وعزمه ،واقتداره على فض المنازعات ،فلم يكـن يـُ رى فـي جوانـب
المسجد مغمو ًما إﻻ علم أصـحابه أنـه مشـغول بشـكاية مـن شـكايات
الرعية أو الجند في العراق.
) (١س ا :س ب ال اء :أساله ،ولى فﻼن ال يء :أرسله.



المترنحـــة فـــوق عقـــارب اﻻنتظـــار

وجه العاصفة ،وسرب اليمـام الـذي يرفـرف

والقلـــق ،واﻷســـئلة المفتوحـــة علـــى

فوق النجـوم ،وحـوض المـاء الطهـور الـذي

الفراغ.

يسقي كل الينابيع ،والنبتة العفيـة التـي تنشـق

مــن هــذا الــذي يمكنــه أن يــثخن

بها الرواسي الشامخات ،وثغور الرضع التي

جراحــك ،ويســلبك اطمئنانــك اﻷبــدي

تضــحك للمﻼئكــة ،والجبــين المتهلــل دعــة

إلـــى بقائـــك واســـتوائك وانبســـاطك،

ووداعة ،والشـواطئ المطروحـة لبحـار مـن

وقبضك على دبيب العافية ،الـذي قـد يـنقص
أيتها البهية الرضية السخية الصابرة ،يـا
أم المكان ،وأخت الزمان ،علـى كفـك ولـدت
المعــاني ،وفــوق جبينــك رســم النــاس معــالم
أحﻼمهم الغضة ،فلم تذبل من جيل إلى جيل،
ومن ناظريك امتد خيط النور ،ليشق جدران
الصــمت والظــﻼم والبﻼهــة ،ويبــدد حيــرة
اﻵدميين وهم يسعون جاهدين علـى الـدروب
الوعرة؛ حتى ﻻنت تحت طوايـاهم ونوايـاهم
وسجاياهم ،التي تأخذهم إلى اﻷمام.
من ذا الذي بوسعه أن يطفئ شعلتك التي
أوقــدها زيــت المعرفــة ،ونفــخ فيهــا ﷲ مــن
روحــه فتوهجــت ،فــذكرك مــرات فــي كتبــه
المقدسة ،وأهـداك أول نبـي ،وأول اسـتئناس
بعــد زمــن طويــل مــن التيــه فــي الغابــات
الداغلـــة ،والمفـــازات المقفـــرة ،والســـاعات

حرير.

لكنه ﻻ يزول ،يسـرى فـي أوصـالك سـريان

يا فجر الضمير ،ومهد الحكمـة ،ومهـبط

النيــل فــي ربوعــك ،والنســيم فــي ظﻼلــك

الـــوعي ،والجســـر الوســـيع الممـــدود ،بـــﻼ

الوارفة ،والدم في عـروق أبنائـك الكـادحين،

انقطاع ،بين سدرة المنتهى وقـاع المجـرات،

والحــروف فــوق أحجــارك الخالــدة ،وأوراق

وزاد الســفر فــي رحلــة الحيــاة الطويلــة .يــا

البردي ،وألواح اﻹردواز ،وصفحات الكتب،

قوس الصـيد والفـأس والمنجـل والتـرس .يـا

ومقل أطفالك الميامين.

أيامنا العصية على الـذهاب ،وسـاعاتنا التـي

مــن ذلــك البغــي الشــقي الــردي الــذي
يعطيك ظهره ،وﻻ يمد يده بﻼ انقطاع ،ليأخذ

تجــري بــين أيــدينا ،وســنيننا اﻵتيــة ﻻ ريــب
فيها.

بيــدك الطــاهرة المجهــدة ،ويعبــر بــك دروب

يــا جــدتنا التــي ﻻ تشــيخ ،أكتــاف شــبابك

المحن ،فوق الصـخور المسـنونة المتجهمـة،

وســـائد لـــك ،وأغـــانيهم دثـــارك ،وعيـــونهم

التــي رموهــا فــي طريقــك لتغلبــك ،فكانــت

النــاظرة إليــك أبــدًا أحﻼمــك الهانئــة ،التــي

هامتــك تطــول ،فتصــغر كــل عقبــة كــؤود،

تتقاسمينها معهم ،وضـحكاتهم رقصـتك التـي

وتموت كل فتنة في مهدها ،ويرتد كـل سـهم

تهز اﻷرض مر ًحا ،ودموعهم حـدادك الـذي

يُرمى إليك إلى نحر من رمى.

يفــرش حزنــه علــى هامــات البيــوت؛ حتــى

أيها اللحن العذب التي يتـردد صـداه فـي
جنبات الكون ،والنخلة الباسقة التي تقف فـي



تســـتعيدي كـــل مـــوت ً
بعثـ ـا ،وكـــل رحيـــل
حضورا صاخبًا  ..يا مصر.
ً

لــيس الفــردوس اﻷعلــى ببعيــد عــن كــل
وسط ،مع أنه الغاية النهائية المجتباة لكل من
مؤمن .فا ﻻ يمكن أن يكون إﻻ هناك ،فهـو
مركز كل شـيء ،والمركـز ﻻ يكـون إﻻ فـي
الوسط ،ومنه يصير محيط اﻷشـياء ،ويحـيط
بكل أمر ،ويعـرف مـا ورد ومـا شـرد ،ومـا
تجلى وما خفي ،ومـا ضـاع ومـا ألفينـاه فـي
أيدينا ،ويصبح للكون كله قـوام؛ حتـى إن لـم
نعرفها ،وتظهر لـه حـدود ،لـيس بوسـعنا أن
نعينها ،مهما تخيلنا أو تخايلنا.
الحرقــة وحــدها هــي التــي تــدفعنا إلــى
التفكير فـي حـدود الوجـود إن كانـت ،وهـي
تكون في نظر كـل مـؤمن ،ﻻ يـرى اﻷشـياء
أمامه إﻻ محددة؛ حتـى يضـبط إيقـاع إيمانـه
هذا الذي يعتقد فيه ،على حيز اﻻشتياق الذي
ﻻ يكابده بحق إﻻ كل عارف قد تذوق ،وكـل
تائه قد وصل إلى مبتغاه.
يا من تحدثني عن الشرر والرماد ،أنـت
ﻻ تــزال تعــيش فــي كــل مــا تــراه وتســمعه
وتلمسه وتشمه وتتذوقه وبعضه حق .أما أنـا
فأحلق هناك وراء حجب ﻻ تراها ليس لغفلة
فيك إنما لتمهـل أو ارتبـاك أو ظنـون ،فـاتبع
قلبك يا رجل ،ولتدرك أن ما يخفـي فـي كـل
شيء ،وكل حين ،وفـي أي مكـان ،أضـعاف

بســـفر ،وﻻ ســـفر إﻻ بمـــا ﻻ تـــراه اﻵن وﻻ

يثبـــت ،وﻻ شـــيء يبقـــى علـــى حالـــه ،إﻻ

تقدره ،وﻻ صد وﻻ رد إﻻ بـروح ،وليعلمـك

الراســخون فــي الفهــم ومعانــدة كــل خطــأ أو

الذين تعجب بهم أن في اﻷمر اجتنـاب وتقيـة

باطــل ،والواثقــون مــنهم ً
حقــا فــي نصــاعة

وحـــذر ،إلـــى أن يحـــين نـــزال بعـــد حـــين،

ونجاعة ما يقولونـه ويفعلونـه ليسـوا بحاجـة

فأصير ،وﻻ تحكم بما ﻻ تعرف ،ليس لجهـل

إلــى ضــجيج ،أو مزايــدة ،وأمثــالهم يقــدرون

إنما لتجاهل ،فيـوم مـا سـتعرف ،مـن يواجـه

علـــى التصـــدي والتحـــدي ،فكـــل ضـــاج أو

الحرقة ،ومن يتبلد في ريح اﻻبتراد.

صــارخ بمــا فعــل ،يلفــت اﻻنتبــاه لنفســه،

فاعلم يا أيها الذي تقـف فـي الخريـف أو

وينتصر لها في غرور أو تعال ،ومـن يفعـل

الربيع ،ﻻ حرور لديك وﻻ زمهرير إﻻ بقدر

هذا هو في هوى ،ومن يكون مثله يهتز .أمـا

عابر ،أن غيرك يتصدى لكل مـا يلهـب ومـا

الصامتون في فعلهم ،والفاعلون في صـمت،

يثلج ،غير عابئ بشيء سوى حقيقـة ﻻ يريـد

فهم وحدهم الذين يثقون في خطواتهم؛ ﻷنهـم

أن يفصح عنها في كـل وقـت؛ ﻷنـه تعلـم أن

ﻻ يريــدون بهــا من ـا وﻻ أذى ،وحــين يــدعو

كتمــان المــروءة والعطــاء والشــجاعة أقــوى

الداعي ﻻحتراق ﻻ ابتراد فيه ،سـتجدهم فـي

صنوف المقاومة ،ولتعلم أنـه غيـر عـابئ إﻻ

أول الصــــفوف ،منتصــــرين لكــــل حــــق،

ً
فكاكــا ولــو
بكرامــة وحريــة ﻻ يريــد عنهــا

مواجهين كل باطل ،وإن شئت فـي عـالم مـا

عرضوا عليه ً
بدﻻ منها كل أموال الدنيا.

يدركــه البشــر ،ســتقول :إنهــم قــد ناصــروا

حرقتــي يــا ســيدي فيــك منهــا ،أو كلهــا،

الصواب ،وواجهوا الخطأ بﻼ تردد.

لكنك ﻻ تدرك ،ولن يتـأتى لـك هـذا إﻻ حـين

هكذا تبتذل حرقة الشوق في مشـادات ﻻ

تصــفو نفســك ،فتنســى كــل نظــر إلــى نقــص

مـدمرا ً
بـدﻻ
تعرف كنهها ،ويكـون احتراقهـا
ً

غيرها ،وتتجاهل كل عذر واعتذار ،وتـؤمن

من أن يضيء ،بفعل الجدل العقيم الذي يعوم

أن ما يصرخ اليوم قد يصمت غدًا ،ﻷسـباب

ً
كليﻼ متعبًا في مستنقع المزايدة ،وﻻ يريد أن

تجهلها ،وما يخرس اليوم قد يثيـر جلبـة فـي

يخــرج إلــى نهــر صــاف مــن حــوار هــادئ،

يوم يكـون فيـه المناضـلون فـي تيـه وشـرود

يقـــول بوضـــوح شـــديد :إن حرقـــة الشـــوق

واندهاش وخوف يلجم ألسـنتهم ،وهنـا عليـك

سترتوي بماء كل من يسعى إليها في محبـة؛

أن تعرف أن كل ثابت يتحرك ،وكل متحرك

كثيرا مع أصـحاب الضـجيج
حتى لو اختلف
ً
من المزايـدين الـذين يزعمـون أنهـم وحـدهم

أضعاف ما ظهـر ،وسـيظهر إلـى أن يسـترد

الذي يعرفون كل شيء عن الشوق والحرقـة

الوارث ورثه.

والفردوس اﻷعلى.

فيــك خيــر كثيــر أولــه اﻻنحيــاز ﻷهــل

فيا كل من أقصـده هنـا أو هنـاك ،عليـك

الحاجة ،فﻼ تضيع هـذا فـي لهفـة أو شـك أو

أن تــدرك أن المشــتاق إلــى الحــق والعــدل

حرقة غل مستعر على أي شـيء وأي أحـد،

والحرية ﻻ يمنعه شيء مـن أن يكـون حيـث

فشيخك الذي ﻻ تعرفه يطلب منك أن تلتـزم،

تريد كل قيمة منها ،وأن كـل اغـراءات تقـدم

ولتعلم أن سيدك الذي تحبه ،ويقف في مهـب

له في سبيل أن يكون مس ًخا ،ﻻ تسكن جسـده

الريح هنـاك حيـث تعـرف ،يـدرك مـا أقولـه

حرقــة ،وﻻ يهــزه اشــتياق ،ســتتحطم أمامــه،

لــك ،لكنــك لــم تعــط فرصــة ﻻختبــاره ،فــﻼ

وسيركلها بقدمه إلى سلة مهمﻼت التاريخ.

مقاومة ،مهمـا أوتيـت مـن أسـباب ماديـة إﻻ





هو من قبيل تمكـن جسـم



علــى جســم واســتقراره

يدعي المجسمة الحشوية الوهابية ،في شقشقة يعرفها أهل السـنة

عليــه ،وإنمــا شــك فــي

والجماعة ،فيروجون أن السلف الصالح كان يقول بقولهم ،وقد ثبـت

كيفيــة هــذا اﻻســتقرار.

عن اﻹمام مالك  مـا رواه الحـافظ البيهقـي فـي كتابـه "اﻷسـماء

فســأل عنهــا ،وهــذا هــو

والصفات" ،بإسناد جيد كمـا قـال الحـافظ ابـن حجـر العسـقﻼني فـي

التشبيه بعينه الذي أشـار

"الفتح" من طريق عبد ﷲ بن وهـب قـال :كنـا عنـد مالـك بـن أنـس

إليه اﻹمام بالبدعة.اهـ

اسـت ََوى
ع َلـى ْال َعـ ْر ِش ْ
فدخل رجل فقال :يا أبا عبد ﷲ  ،ﱠ
الـرحْ َمنُ َ
كيف استواؤه؟ قال :فأطرق مالك وأخذته الرحضاء ،ثـم رفـع رأسـه
علَى ا ْل َع ْر ِش ا ْستَ َوى كما وصـف نفسـه ،وﻻ يقـال
فقال  :ﱠ
الرحْ َمنُ َ
ْف عنه مرفوعٌ ،وأنت رجل سوء صاحب بدعـة أخرجـوه،
كيف و َكي َ
َ
قال :فأخرج الرجل .اهـ ،فقول اﻹمام مالـك" :وكيـف عنـه مرفـوع"







وروى الحــــــــــافظ
البيهقي من طريق يحيى
ابن يحيى قال :كنـا عنـد
مالك بن أنس فجاء رجل
فقــال :يــا أبــا عبــد ﷲ،

أي ليس استواؤه على العرش كيفًا أي هيئة كاستواء المخلـوقين مـن

ع َلـى ْال َعـ ْر ِش
 ﱠ
الرحْ َمنُ َ

جلوس ونحوه .وقوله ":أنت رجـل سـوء صـاحب بدعـة أخرجـوه"،

اســــــت ََوى ،فكيـــــــف
ْ

وذلك ﻷن الرجل سأله بقوله :كيف استواؤه ،ولو كـان الـذي حصـل

اســتوى؟ قــال :فــأطرق

مجرد سـؤال عـن معنـى هـذه اﻵيـة مـع اعتقـاد أنهـا ﻻ تؤخـذ علـى

مالك رأسه؛ حتـى عـﻼه

ظاهرهــا مــا كــان اعتــرض عليــه .واتهامــه بالبدعــة؛ ﻷن مثــل هــذا

الرحضـــاء ،ثــــم قــــال:

السؤال لم يسأله أحـد مـن الصـحابة والتـابعين .قـال المحـدث الشـيخ

اﻻستواء غيـر مجهـول،

سﻼمة القضاعي العزامـي ]١٣٧٦هــ[  -مـن علمـاء اﻷزهـر  -عـن

والكيــف غيــر معقــول،

قــول مالــك لــذاك الرجــل "صــاحب بدعــة" :ﻷن ســؤاله عــن كيفيــة

واﻹيمـــان بـــه واجـــب،

اﻻستواء يدل على أنه فهم اﻻستواء على معناه الظاهر الحسي ،الذي

والسؤال عنه بدعة ،وما



عا ،فأمر به أن يخرج.اهـ
أراك إﻻ مبتد ً

*

قـــال :ســـئل اﻷوزاعـــي

قول مالك" :اﻻسـتواء غيـر مجهـول" أي أنـه معلـوم وروده فـي

ومالك وسـفيان الثـوري

القرءان ،وﻻ يعني أنه بمعنى الجلوس ولكن كيفية الجلوس مجهولـة،

والليث بن سعد عن هذه

كما زعم بعض المجسمة ،وقولـه" :والكيـف غيـر معقـول" معنـاه أن

اﻷحاديث فقالوا :أمروها

اﻻسـتواء بمعنــى الكيــف أي الهيئـة كــالجلوس ﻻ يعقــل ،أي :ﻻ يقبلــه

كمــا جــاءت بــﻼ كيفيــة.

العقل ،لكونه من صـفات الخلـق؛ ﻷن الجلـوس ﻻ يصـح إﻻ مـن ذي

اهـــ ،ثــم قــال البيهقــي:

أعضــاء أي كألي ـ ٍة وركب ـةٍ ،وتعــالى ﷲ عــن ذلــك ،فــﻼ معنــى لقــول

وتكييفــه يقتضــي تشــبي ًها

المشــبهة :اﻻســتواء معلــوم والكيفيــة مجهولــة ،يقصــدون بــذلك أن

لــه بخلقــه فــي أوصــاف

اﻻستواء الجلوس لكن كيفية جلوسه غير معلومة؛ ﻷن الجلوس كيفما

الحدث.اهـ
ونقل الحافظ البيهقي

كان ﻻ يكون إﻻ بأعضاء ،وهؤﻻء يوهمون الناس أن هذا مراد مالـك
ُغتر بتمويهاتهم.
 .فﻼ ي ّ

فــي اﻷســماء والصــفات
عـــن اﻷئمـــة اﻷربعـــة

قال الحافظ اللغوي محمد مرتضى الزبيدي في شـرح "اﻹحيـاء"



ما نصه" :وقال ابن اللبان في تفسير قـول مالـك ،قولـه" :كيـف غيـر
معقول" أي كيف مـن صـفات الحـوادث ،وكـل مـا كـان مـن صـفات

*

والســـفيانين والحمـــادين
واﻷوزاعـــــي والليـــــث

الحوادث فإثباته في صفات ﷲ تعالى ينافي ما يقتضيه العقل ،فيجـزم

وشــعبة وشــريك وأبــي

بنفيه عن ﷲ تعالى ،قوله" :واﻻستواء غيـر مجهـول" أي أنـه معلـوم

عوانــة وغيــرهم ،أنهــم

المعنى عند أهل اللغة" ،واﻹيمان بـه" علـى الوجـه الﻼئـق بـه تعـالى

ن ََفــ ـ ْوا عــ ـن ﷲ تعــــالى

"واجب"؛ ﻷنه من اﻹيمان با وبكتبه" اهـ.

الكيف.اهـ

فنفي الكيف عن ﷲ تعـالى أي الهيئـة وكـل مـا كـان مـن صـفات

*

أي ليس كمـا تـدعي
المجســــمة أن الســــلف

الخلق ،كالجلوس واﻻستقرار والحركة والسكون وما شابه ذلك ،محل
اتفاق بين علماء أهل السنة والجماعة سلفًا وخلفًا.

يثبتون

كيفية أي هيئة

قال اﻹمام التـرمذي ] ٢٧٩هـ[ في سننه :والمذهب في هـذا عنـد

لكــن غيــر معلومــة لنــا.

أهل العلم من اﻷئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك

تعــالى ﷲ عمــا يقولــون

وابن عيينة ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه اﻷشـياء ثـم قـالوا :تـروى

كبيــرا ،وســبحان
علــوا
ً

*

ﷲ ،والحمــــــــد

هذه اﻷحاديث ونؤمن بـها وﻻ يقال كيف.اهـ

العالمين.

وروى الحافظ البيهقي في كتابـه اﻻعتقـاد عـن الوليـد بـن مسـلم،



رب




بقية :الفضائل الخاصة:
بقية -٦ :أحفاد النبى :
فضائل اﻹمامين :
ومــن اﻷحاديــث الــواردة فــى فضــائل
اﻹمــامين الســبطين الحس ـن والحســين :ســيدا
شباب أهل الجنة  ما يلى:
 -١جــاء فــى مســند اﻹمــام أحمــد" :كــان
رســـول ﷲ  يخطبنـــا ،فجـــاء الحســـن
والحسين عليهمـا قميصـان أحمـران يمشـيان
ويعثران؛ فنزل رسول ﷲ  مـن المنبـر
فحملهمــا ،فوضــعهما بــين يديــه ،ثــم قــال:
)صدق ﷲ ورسولهِ  :إ ﱠن َما أ َ ْم َوالُ ُك ْم َوأ َ ْو َﻻ ُد ُك ْم
ِف ْت َنــةٌ] التغــابن [١٥ :نظــرت إلــى هــذين

الصبيين يمشيان ويعثـران فلـم أصـبر؛ حتـى

الترمــذى مــن حــديث حذيفــة  :أن النبــى

قطعت حديثى ورفعتهما(.

 قــال) :الحســن والحســين ســيدا شــباب

 -٢وجاء فى صحيح البخارى :أن رجﻼً

أهل الجنة(.

سأل ابـن عمـر عـن دم البعـوض – إذا قتلـه

 -٥عن الحاكم النيسابورى بإسـناده عـن

الشخص وهو محـرم فأصـابه الـدم – فقـال:

أبــى حــازم ،عــن أبــى هريــرة قــال :رأيــت

ممــن أنــت؟! فقــال :مــن أهــل العــراق ،قــال:

رســول ﷲ  وهــو حامــل الحســين بــن

انظروا إلى هذا يسألنى عن دم البعوض وقد

علي وهو يقول) :اللهم إنى أحبه فأحبه().(١

قتلوا ابن النبى  ،وسمعت النبـى 

 -٦وفــى روايــة أخــرى للحــاكم بإســناده

يقــــــــول) :همــــــــا

عن أبى هريرة قال :خرج علينـا رسـول ﷲ

ريحانتــــــاى مــــــن

 ومعــه الحســن والحســين هــذا علــى

الدنيا(.

عاتقه ،وهذا على عاتقه ،وهو يلثم هذا مـرة،

أيضــا
 -٣وفيــه
ً

وهذا مرة؛ حتى انتهى إلينا فقال له رجل :يـا

مـــن حـــديث البـــراء

رســول ﷲ إنــك تحبهمــا؟! فقــال) :نعــم ،مــن

 قــــال :رأيــــت

أحبهمــا فقــد أحبنــى ،ومــن أبغضــهما فقــد

النبى 
المفكر الصوفي
المستشار


والحسن

أبغضنى().(٢

ابن علي علَى عاتقـه

 -٧عن ابن عباس قـال :لمـا نزلـت َ ﻻ

يقـــول) :اللهـــم إنـــى

أَ ْسـأَلُ ُك ْم َعلَ ْيـ ِه أَ ْجـ ًرا إِ ﱠﻻ ْال َمـ َو ﱠدةَ ِفـي ْالقُ ْر َبـى

أحبه فأحبه(.

)الشورى .(٢٣ :قـالوا :يـا رسـول ﷲ ومـن

 -٤وفــى جــامع



قرابتك هـؤﻻء الـذين وجبـت علينـا مـودتهم؟




قال" :علي وفاطمة وابناهما").(٣
 -٨وعــن أبــى بكــر قــال :ســمعت النبــى



ال ـ اع ال

ال ـ  :ج  ٣ح  ٢٥٩٠ص  ،٣٣ـ الع ــال :ج ١٣

    

على المنبر والحسن إلـى جنبـه ينظـر

ح  ٥٧٠ص  ،١٠٠ذخــائ العق ــى :ص  ،١٢٥م ــع



ال وائـ ـ ـ  :ج  ٩ص  ،١٧٥ال ا ـ ـ ــة وال ها ـ ـ ــة :ج  ٨ص

   

إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول" :ابنـى هـذا

 ،١٧تــارخ اب ـ ع ــاك  :ج  ،١٣ص  ،٢٧١م ـ رك



سيد ،ولعل ﷲ أن يصـلح بـه بـين فئتـين مـن

ال ـ ـ ـ



المسلمين").(٤

 أمام القوم ،ثم بسط يديه فجعـل إحـدى
يديه فى ذقنة واﻷخرى بين رأسه وأذنيه ،ثـم

روا ة ال مـ


  

هـ ا ح ـ ي

ومــن أبغضــه ﷲ أدخلــه عــذاب جهــنم ولــه

من اﻷسباط").(٥
 -١٠وعن أنس قال :لـم يكـن أحـد أشـبه
بالنبى  من الحسن بن علي).(٦
 -١١ومن حديث ابـن سـيرين عـن أنـس
قال :كان الحسـن والحسـين أشـبههم برسـول
ﷲ .(٧)

 -١٢وعن علي 

رك ال

ال

ج  ٣ص  ،١٨٥وق رو

ـ ـ م ل ــه و ﻼه ــا م ف ــان م ـ ـ رك

ج  ٣ص .١٩٥

) (٢م ـ ـ رك ال ـ ـ

ج  ٣ص  ١٨٢وق ـ ـ

مـ ـ

لف ــه فــى ال ا ــة وال ها ــة ج  ٨ص  ٣٥ص  .٢٠٥ث ـ
ـائﻼ :هـ ـ ا حـ ـ ي
علـ ـ ال ــاك ق ـ ً
جـ ــاه م ـ ـ رك ال ـ ـ

صـ ـ ح اﻹسـ ـ اد ولـ ـ
ج  ٣ص  ١٨٢وق ـ ـ

م لف ه فى ال ا ة وال ها ة ج  ٨ص  ٣٥ص .٢٠٥

قـال :كـان الحسـن

أشبه الناس برسول ﷲ  مـا بـين الـذقن
إلــى الــرأس ،وكــان الحســين أشــبه النــاس
برســـول ﷲ  مـــن الـــذقن إلـــى القـــدم،
وفيهما شبه رسول ﷲ .(٨)
 -١٣وعن سـلمان قـال :قـال رسـول ﷲ
 :للحسـن والحســين  :مـن أحبهمــا
أحببته ،ومن أحببته أحبه ﷲ ،ومن أحبـه ﷲ

) (٣ن ـ ر اﻷ

ــار :ص  ،١٢٤-١٢٣ال ع ـ ـ ال ـ ـ :

ج  ٣ح  ٢٦٤١ص  ،٤٧ي ـ ـ ـ ـ ــاب ع ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ دة :ج  ٢ص
 ،٤٥٤-٤٥٣ف ائـ ـ ال ـ ـ

 :ج  ٢ص  ،١٣م ـ ـ ع

ال وائـ ـ ـ  :ج  ،٩إح ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـ
ال ـ ـ ـ ـ ـ ي

ف ـ ـ ــائل أهـ ـ ــل ال ـ ـ ـ :

ال ـ ـ ـ ـ ــانى :ص  ،٢٦-٢٥اﻹت ـ ـ ـ ـ ــاف

اﻷش اف :ص  ،٤٣ال
 ،١٧٠م ال

اع ال

ـ ـــ ـ

قة :ال ـاب  ١١ص

ال ول :ص  ،٥٢فا ة ال ال  :ال اب

ال ـ  :ج  ٣ح  ٢٥٩٧ص  ،٣٥ذخ ــائ العق ــى :ص

وال ها ـ ـ ــة :ج  ٨ص  ،٢٠٧م ـ ـ ــع ال وائ ـ ـ ـ  :ج  ٩ص
 ،١٨١أس ـ الغا ــة :ج  ٢ص  ،١٩ف ائ ـ ال ـ
م ـ لف ــه فــى س ـ

وق ـ

الع ـ ــال :ج  ٣ح  ،٥٩٠م ال ـ ـ
علـ ـ ــى ه ـ ـ ـ ا ال ـ ـ ـ ي
ال ـ ـ

 ٣ص  ،٢٥١إس ــعاف الـ ـ اغ

ح ل :ج  ٣ح  ١٧٤٩١ص  ،٤١٦ووافقـه الـ ه ى فـى
ًا وقال ع ه :حـ ي
 ،وأخ جه ال م م
ال ل
ح  :س ال م  :ج  ٥ص .٦٠٩
) (٦صـ ـ ح ال ــار  :ج  ٢ــاب ف ــائل ال ـ ـ ا ة:
ص  ١٢٨١ال ـ ـ ـ ي
 ،١٢م ال

ال ول :ص .٢٣٠

) (٧اﻹصا ة فى ت

)(٩

 ،٣٥٤٢أسـ ـ ـ الغا ـ ـ ــة :ج  ٢ص

ــ

ال

ا ة :ج  ١ص .٣٣٣

ب ـ علـ ـﻲ :ﻻب ـ العـ ـ  :ص -٣٢

تـ ـ ــارخ اب ـ ـ ـ ع ـ ـ ــاك  :ج  ١٤ص  ،١٥٦ال ع ـ ـ ـ

ـ ـ فى:

ال ـ  :ج  ٣ح  ٢٦٥٥ص  ،٥٠م ــع ال وائـ ـ ج :ج

أدخله جنات النعيم ،ومـن أبغضـهما أو بغـى

ص  ،١٩١أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الغا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة :ج  ٢ص  ،١٢تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة

عليهما أبغضـته ،ومـن أبغضـته أبغضـه ﷲ،

ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اص :ص  ،١٧٧اﻹصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ة :ج  ١ص ،٣٣٠

:ج

م ال ـ ـ

ال ـ ـ ول فـ ــى م اق ـ ـ

ف ــى سـ ـ ة ال

ـائﻼ :إنـ ـ ــه ص ـ ـ ـ ح ،م ـ ـ ـ رك
قـ ـ ـ ً

 :ج  ٣ص  ،١٩٥ش ـ ـ ح م ـ ـ أح ـ ـ ب ـ ـ

.٣٣

 ،٣٥٣٦سـ ـ

ال ـ ـ ول :ص ،٢٥٠

كفا ـ ــة ال ال ـ ـ  :ال ـ ــاب  ٩٧ص  .٣٥١وعل ـ ـ ال ـ ــاك

)(٤

أع ــﻼم ال ـ ـ ﻼء :ج

اب ـ ماجــة :ج  ١ص ،٥١

ت ـ ـ ــارخ اب ـ ـ ـ ع ـ ـ ــاك ج  ١٤ص  ،١٥٠- ١٤٩ـ ـ ـ

 ١١ص .٩١
ص ـ ح ال ــار  :ج  ،٢ــاب ف ــائل ال ـ ا ة:

:ج

 ٢ص  ٢٩ال ـ ــاب  ،٢٩ذخـ ـ ــائ العق ـ ـ ــى :ص – ١٣٣

) (٨ك ــاب ال

ص  ،١٢٨٠ال ـ ـ ي

ال مـ ـ ـ  :ج  ٥ص  ،٦٥٨ال ع ـ ـ ـ

) (٥ال ع ـ ـ ال ـ ـ  :ج  ٣ح  ٢٥٨٦ص  ،٣٢ال ا ـ ــة

) (١وقال ال اك ع ه ا ال ي  :صـ ح اﻹسـ اد ولـ
إسـ ـ اد ف ــى ال

:ج٣

.١٣٩

عذاب مقيم).(٩

جاه م

ع

ـائﻼ:
ـ (  .ث ـ ع ل ـ قـ ً

ح ـ صـ ح ،م ـ رك ال ـ

ص  ،١٩٢سـ ـ ـ

اعتنقه ،فقبله ،ثم قال" :حسين منى وأنا منه،
أحب ﷲ من أحبه ،الحسن والحسين سـبطان

قـال رسـ ل ﷲ ) :إن اب ـى هـ ا سـ

ــلح ﷲ علــى ي ــه ف ـ



الحســين يلعــب فــى الطريــق فأســرع النبــى

ـ ــ

اﻷشـ ـ ـ اف :ص

 ،٣٤فا ـة ال الـ  :ال ـاب  ٩٧ص  .٣٥٣-٣٤٠وفــى

   

رســول ﷲ  فــدعينا إلــى طعــام فــإذا

ج  ٣ص  ،١٩٢ج ـ ـ ــامع اﻷصـ ـ ـ ـ ل :ج ٩

ص  ٦٥٦٢ص  ،٣٣اﻹت ـ ــاف



 -٩وعــن يعلــى بــن مــرة قــال :كنــا مــع

ق ــة :ال ــاب العاش ـ ص  ،١٣٧ال ع ـ

آل ال س ـ ـ ل :ص ،٢٢٧



 ٩ص  .١٨١وق ـ

م ـه فـى م ـ رك ال ـ

 ٣ــاب مع ف ــة ال ـ ا ة :ص  ،١٨١فا ــة ال ال ـ :
ص .٤٢٣-٤٢٢

لنصرة الدين اﻹسﻼمي وتوسيع نطاقه خارج
الحجة اﻷخيرة التي نوردهـا ونحـن فـي

شبه الجزيرة العربية.

ســياق الحــديث عــن قصــة الغرانيــق ،تتعلــق
بصاحب السـيرة  ،فالعـارف بالرسـول
 وحياتـــه وصـــفاته وشـــمائله ومكـــارم
أخﻼقــه يــأبى صــحة هــذه القصــة الملفقــة
الباطلــة .فهــو منــذ بــواكير عمــره الشــريف،
ومــرورا بصــباه وشــبابه لــم يجــرب عليــه
ً
الكــذب قــط ،وحادثــة جبــل الصــفا معروفــة،
وكان صدق النبي  مس ِّل ًما به عند الناس
عـ ِرف
كافة ،فهل يُعقل أن هذا الرجـل الـذي ُ
بالصادق اﻷمـين أن يقـول علـى ربـه مـا لـم
يقل؟.
وهل مـن الطبيعـي أن مثـل هـذا الرجـل
بصفاته وصنائعه وطباعه يخشى الناس وﷲ
أحــق أن يخشــاه؟ إن مــا جــاءت بــه قصــة
دس لضــرب مــن
الغرانيــق التــي ﱠ
دس ـها مــن ﱠ
المسـتحيل ،ولـو فكــر بعـض الحاقـدين علــى
اﻹسﻼم ورسوله ً
قليﻼ كيف يقول هذا رسول
ﷲ  بعد عشر سنين من بعثته ،وبعد أن
احتمــل هـو ومــن معــه كــل صــنوف وفنــون
اﻻضــطهاد والتعــذيب والتنكيــل والمقاطعــة،
وقطع سبل العيش والحصار اﻻقتصادي.
والمنــافقون الــذين يربطــون بــين قصــة
الغرانيق وبين عودة المهاجرين من الحبشة،
لم يعوا ويدركوا أن السبب الحقيقي والرئيس
لتلــك العــودة هــو نصــرة اﻹســﻼم وعزتــه
بﺈسﻼم حمزة وعمر بن الخطاب ؛ حتى
اضطرت قريش بقوتها وبطشها إلى مهادنـة
المســلمين ،وحينمـــا علمـــت قـــريش بعـــودة
المهــاجرين مــن الحبشــة ،أدركــت أن شـوكة
اﻹســﻼم ســتقوى ويعظــم أمرهــا ،ومــن هنــا

وهجــرة ثانيــة ،وهــي الهجــرة الخاصــة
بالرسول  إلى المدينة المنـورة ،وكانـت
صا فيهـا،
هجرته خالصة لوجه ربه  مخل ً
فهيأ ﷲ له إخﻼصـه وإخـﻼص صـديقه أبـي
بكر الصديق  ،وهيأ ﷲ لهما التوفيق فـي
الهجرة .وحين عـزم رسـول ﷲ  علـى
ترك مكة إلى المدينة ،ألقى الوحي الكريم في
قلبه وعلى لسانه هذا الدعاء الجميلَ  :و ُقـل
ق َوأ َ ْخ ِرجْ ِنـي ُم ْخـ َر َج
ﱠربّ ِ أ َ ْدخِ ْلنِي ُم ْد َخ َل ِ
ص ْد ٍ
ِص ْد ٍق َواجْ َعل لِّي مِ ن لﱠدُنكَ ُس ْل َطا ًنا ﱠن ِصـ ًيرا
)اﻹسراء.(٨٠ :
ولعــل خيــر خبــر عــن حــادث الهجــرة
وأصدقه مـا رواه الصـديق أبـو بكـر بنفسـه،
و ِل َم ﻻ ،فعن أم المؤمنين عائشـة ) وعـن
أبيها( أنها قالـت :كـان ﻻ يخطـئ رسـول ﷲ
 أن يــأتي بيــت أبــي بكــر ،أحــد طرفــي
النهار :إما بكرة ،وإما عشـيا؛ حتـى إذا كـان
اليوم الـذي أذن ﷲ فيـه رسـوله فـي الهجـرة
والخروج مـن مكـة مـن بـين ظهـري قومـه.
أتانـا رسـول ﷲ  بالهـاجرة ،فـي سـاعة
كان ﻻ يأتي فيها.
قالــت :فلمــا رآه أبــو بكــر قــال :مــا جــاء
رســول ﷲ  فــي هــذه الســاعة إﻻ ﻷمــر
حدث .فلما دخل ،تأخر أبو بكر عن سريره،
فجلس رسول ﷲ  وليس عند رسول ﷲ
أحد إﻻ أنـا وأختـي أسـماء ،فقـال رسـول ﷲ
 :أخرج عني من عندك! قال :يا رسول

فكرت ودبرت وضع الصـحيفة التـي قـرروا

ﷲ ،إنمــا همــا ابنتــاي .ومــا ذاك؟ فــداك أبــي

فيها أﻻ يناكحوا بني هاشـم ،وﻻ يخـالطوهم،

وأمي.
قال رسول ﷲ  :إن ﷲ قـد أذن لـي

كمــا أجمعــوا أن يقتلــوا رســول ﷲ  إن
ٌ
حــافظ لنبيــه .وهــذا
اســتطاعوا ذلــك ،وﷲ

بالخروج والهجرة .فقال أبو بكر :الصحبة يا

يجعلنــا نســلم بــالقول بــأن هجــرة المســلمين

رسول ﷲ؟ قال :الصحبة .قالت أم المـؤمنين

اﻷوائــل إلــى الحبشــة كانــت لمهمــة ســامية

عائشة  وعن أبيها :فوﷲ ما شعرت قـط



قبل ذلك اليوم أن أحدًا يبكي من الفرح؛ حتى

المدينــة" :لمــا خــرج رســول ﷲ  مــن

رأيــت ًأبــا بكــر يومئــذ يبكــي .ولقــد روى

مكة ،أظلم منها كل شيء ،فلما دخل المدينة،

الصديق أبـو بكـر مـا جـرى ليلـة سـرى مـع

أضاء منها كل شيء ".

الرسول  وهو ما جاء في حديث البراء

إن أدهـــش مـــا فـــي الهجـــرة العظيمـــة

ابن عازب .

تفاصــيلها ،ومــن تفاصــيلها إحاطــة ﷲ 

فقــال" :أســرينا ليلتنــا؛ حتــى قــام قــائم

بنبيه وصاحبه ،يقول تعالى في ذكر تفاصيل
َصــ َرهُ ﱠ ُ ِإ ْذ
الهجــرةِ  :إ ﱠﻻ تَ ُ
نصــ ُروهُ فَ َقــ ْد ن َ

حتى رفعت لنا صخرة طويلـة لهـا ظـل ،لـم

ِي ْاث َنـي ِْن إِ ْذ ه َُمـا ِفـي
أ َ ْخ َر َجهُ الﱠذِينَ ك ََفـ ُروا َثـان َ
صاحِ ِب ِه ﻻ تَحْ زَ ْن إِ ﱠن ﱠ َ َم َع َنـا
َار إِ ْذ َيقُو ُل ِل َ
ْالغ ِ
علَ ْي ِه َوأ َ ﱠي َدهُ ِب ُجنُو ٍد لَ ْم ت ََر ْوهَا
سكِي َنتَهُ َ
فَأَنزَ َل ﱠ ُ َ

الظهيـرة وخـﻼ الطريــق فلـم يمــر فيــه أحــد؛
تأت عليها الشمس بعد فنزلنـا عنـدها ،فأتيـت
الصخرة ،فسويت بيدي مكا ًنا ينام فيه رسول

السـ ْفلَى َو َكل َِمـةُ ﱠ ِ
َو َجعَ َل َك ِل َمةَ ا ﱠلـ ِذينَ ك ََفـ ُروا ﱡ
ع ِز ٌ
يز َحكِي ٌم) التوبة.(٤٠ :
ِي ْالعُ ْل َيا َو ﱠ ُ َ
ه َ

ﷲ  في ظلها ،ثم بسطت عليه فروة ،ثم
قلت :نم يا رسول ﷲ وأنا أنفض مـا حولـك"

قال الشيخ محمد الغزالي في كتابـه )فقـه

خبرا(.
)أي أحرسك وأطرف هل أرى ً
فنام رسول ﷲ  وخرجت أنفض ما
حولــه ،فــﺈذا أنــا بــراع مقبــل بغنمــه علــى

فبصر به وأصحابه مبيضين ،فلـم يملـك هـذا

السيرة( وهو يصور لنا حال السير والمسـير
فــي ظلمــة الصــحراء ،واصـ ًفا هجــرة النبــي

الصخرة يريد منها الذي أردنا ،فقلت " :لمن

اليهــودي أن قــال بــأعلى صــوته :يــا معشــر

المختـــــار  وصـــــاحبه " :إن أســـــفار

العــرب ،هــذا حظكــم الــذي تنتظرونــه .فثــار

الصــحراء تــوهي العمالقــة اﻵمنــين ،فكيــف

أنت يا غﻼم؟" ،قال :لرجل من أهل المدينة،
فقلت" :أفي غنمك لبن؟ " ،قـال :نعـم ،قلـت:
"أفتحلب لي"؟ .قال :نعم .فأخـذ شـاة ،فقلـت:
"انفـــض الضـــرع مـــن الشـــعر والتـــراب
والقذى" ،ففعل.
فأتيت النبي  وهو نائم ،فكرهت أن
أوقظه ،فوقفت حتى اسـتيقظ ،فصـببت علـى
اللـبن مــن المــاء حتــى بــرد أســفله ،فقلــت يــا
رسول ﷲ اشرب ،فشرب .ثم ارتحلنا بعد ما
زالت الشمس ،وأتبعنـا سـراقة بـن مالـك بـن
جعشم ونحن فـي جلـد مـن اﻷرض )أي فـي
أرض غليظة صـلبة( ،فقلـت :يـا رسـول ﷲ
أتين ـا ؟ ،فقــال :ﻻ تحــزن إن ﷲ معنــا ،فــدعا
النبي  فارتطمت يدا فرسه إلـى بطنهـا،
أي نشبت في اﻷرض ولم تكن تتخلص.
وكــان المســلمون قــد ســمعوا بالمدينــة
خـروج النبـي  إليهـا ،فكـانوا يخرجــون
كل يـوم إلـى الحـرة أول النهـار ،فينتظـرون
قدومه الشريف ،فما يردهم ويقهرهم إﻻ حـر
الشمس ،وذات يـوم ،أوفـى رجـل مـن يهـود
يثرب على أطم من آطامهم ﻷمر ينظر فيـه،

المسلمون إلـى السـﻼح ،فتلقـوه  بظهـر

بركب مهدر الدم مسـتباح الحـق؟ .مـا يحـس

الحرة.

هذه المتاعب إﻻ من صلى نارها ".

وقد روى اﻹمام البخاري أن النبي 
قــدم فنــزل جانــب الحــرة ،ثــم بعــث إلــى

لكن النبـي  فـي رعايـة ﷲ وأمنـه،
وكفى با حاف ًظا .أتى المهاجر العظيم 

اﻷنصار ،فسلموا علـى المهـاجرين الرسـول

المدينة وهو على يقين بأن ﷲ ناصـر لدينـه،

 وصــاحبه الصــديق ،وقــالوا :اركبــوا
آمنين مطاعين .فركب حتى نزل جانـب دار
أبــي أيــوب .ولقــد فــرح أهــل المدينــة بمقــدم
الرسول  فر ًحا شـديدًا ،وصـعد الصـبية
وذوات الخدور على اﻷجاجير يقلن:
طـلــع الـبــدر علــــينا
مـن ثـنـيــات الــوداع
وجب الشكر عـلـيـنــا
مــا دعـــى لـلــه داع
أيــها الـمـبعـوث فيـنا
جئت باﻷمر بالمطاع
جوار من بني النجار ،يضربن
وخرجت
ٍ
بالدف ،وهن يقلن:
جوار من بني النجار
نحن
ٍ
يـا حـبــذا مـحـمد من جار
ولقد قال أنس  يوم أن خرج رسول
ً
ومهــاجرا إلــى
مــرتحﻼ
ﷲ  مــن مكــة
ً



فمــا كــان عليــه إﻻ أن يؤســس البنــاء المتــين
لمجتمع إسﻼمي جديد ،فبنى المسجد ،وآخـى
بين المسلمين ،وحقن دماءهم القبلية ،ووضع
عهودًا مدنية مع اليهود.
إن ذكرى هجرة الرسول  تسترعي
انتباهنا إلى حقيقـة واحـدة بجـوار جملـة مـن
التفاصيل واﻹحداثيات والمواقـف والقصـص
النبويــة الجميلــة ،حقيقــة أن رســولنا الكــريم
عظيم طيلة حياته ،عظيم وهو صبي ،عظـيم
وهو شـاب يـافع ،عظـيم وهـو رجـل مكتمـل
الرشد والرجولة ،عظيم في سـماحته ،عظـيم
في يقينه بنصـرة ﷲ لـه ،عظـيم فـي إحسـانه
وبره ،عظيم في جهـاده ،عظـيم فـي كفاحـه،
ِّ
أيضـا ،لـذلك اسـتحق
في هجرته كان عظي ًما
ً
النبي  أن ينال لقب المهاجر العظيم.


ﺑﻘية :الفصل ﺑين الجنسين:
يﻛتـب القاضــي )بــن لندسـي( فــي ﻛتابــه
)تمــرد الــنشء الجديــد() :إن الصــبية فــي
أمريﻛــا قــد أصــبحوا يراهقــون قبــل اﻷوان،
ومن السن البـاﻛرة جـدا يشـتد فـيهم الشـعور
الجنسي( .ويبحث هذا القاضـي عـن أحـوال
 ٣١٢صــبية علــى ســبيل النم ـوذج ،علــم أن
 ٢٥٥صـبية مـنهن ﻛـن أدرﻛـن البلـوغ فيمـا
بين الحادية عشرة ،والثالثة عشرة من سـني
أعمارهن ،يوجد فـيهن مـن أمـارات الشـهوة
الجنســية ،والمطالــب الجســدية مــا ﻻ يﻛــون
عادة إﻻ في بنات الثامنة عشر فما فوق.

اﻹباحية الفاجرة!!

أهــــــــــﻢ
اﻷﺳـــباب
اﻟﻮﻗائيــــﺔ
ﻓﻲ تقليل
اﻟحـــﻮادث

)(١١

ونشـــرت صـ ـحيفة )الشـــرق اﻷوســـط(
اللندنية في عـددها الصـادر ١٩٧٩/٧/١٥م:
أن  ٪٧٥من اﻷزواج يخونون زوجاتهم فـي
أوروبا ،وأن نسبة أقل من المتزوجات يفعلن
الشيء ذاتـه ،وفـي ﻛثيـر مـن الحـاﻻت يعلـم
الزوج بخيانة زوجته ،وتعلم الزوجة بخيانـة
زوجهــا ،ومــع هــذا قــد تســتمر العﻼقـــات
الزوجيــة الشــﻛلية دون أن يطــرأ عليهــا أي
انفصام!!
أما العﻼقـات قبـل الـزواج فـإن  ٨٠إلـى
 ٪٨٥من الرجال البالغين لهم خلـيﻼت ،وأن
لﻛل واحد مـنهم خليلـة واحـدة فقـط ،وأن مـا
بقــي مــن أفــراد المجتمــع غيــر المتــزوجين

ويذﻛر الدﻛتور )أديت هوﻛر( في ﻛتابـه

والــذين لــيس لهــم خلــيﻼت مــن الزنــاة ،فهــم

)القوانين الجنسية() :إنـه لـيس مـن الغريـب

عا لغرائـزهم
ينتقلون من امرأة ﻷخـرى إشـبا ً

الشاذ حتى في الطبقات المثقفة أن بنات سبع

ووطرهم!!

أو ثماني سنين يخادن الصبية ،وربما تلـوثن

ومما نشرته مجلة )اﻷمان( اللبنانيـة فـي

معهم بالفاحشة  ( ........وذﻛر أمثلـة ﻛثيـرة

عددها ١٩٧٩/١١/٣٠م أن شـابا مـن شـباب

على دعواه!!

العرب المتفلتين ذهـب إلـى الـدنمارك ،وفـي

وممــا نشــرته الصــحف البريطانيــة أن

أحــد المســارح هنــاك فــوجﺊ بالفنانــة )هﻛــذا

مدرســة شــابة فــي الخامســة والعشــرين مــن

يسمونها( ،وهـي تخلـع ثيابهـا قطعـة قطعـة؛

عمرها ﻛانت تدرس لمجموعة مـن الطـﻼب

حتى وقفت عارية تما ًما في وسـط المسـرح،

المــراهقين ممارســـة الجـــنس عمليــا ،وقـــد

ثم دعت ﻛلبهـا ليقـارف معهـا الفحشـاء أمـام

شوهدت وهي تخلع ثيابها قطعة قطعـة أمـام

الناس ،ثم لـم تلبـث بعـد ذلـك أن طلبـت مـن

طﻼبها  ....وهﻛذا حتى انتهت مـن عمليتهـا



الحاضرين متحدية إياهم أن يفعلـوا بهـا مثـل
مــا فعـــل الﻛلـــب أمـــام اﻷضـــواء البـــاهرة،
والموسيقى الصاخبة ،ورأى بـأم عينيـه أحـد
اﻷفارقة المخمورين وهو يصـعد إلـى خشـبة
المسرح يحـاول دون جـدوى أن يقلـد الﻛلـب
في عمليته فلم يفلح!!
هــل أتــاﻛم حــديث )لوتروﻛيــه( رئــيس
الجمعية الوطنية في فرنسا؟ الرجـل العجـوز
الذي اقتحم الرابعة والسبعين من عمره ،فلـم
يمنعه وقار الشيخوخة أن يغوص إلـى أذنيـه
في مستنقعات العهر ،والفوضى الجنسـية ...
لقد اعترف شـرطيه الخـاص أنـه جنـد عـد ًدا
من الفتيـات تتـراوح أعمـارهن بـين ١٨-١٤
ســنة ﻹحيـــاء حفــﻼت عاريـــة فــي مســـﻛن
حﻛــ ـومي ببــــاريس ،وفــــي بيــــوت أنيقــــة
لشخصيات باريسية ﻛبيـرة ،وهـي مشـﻛلة ﻻ
تزال بين يدي القضاء الفرنسي!!
وجــاء فـــي تقــارير )البـــوليس الســـري
اﻷمريﻛي بشيﻛاغو( ،وقـد نشـرت فـي ثﻼثـة
عشر مجل ًدا ما يلي) :إن هذه الحرية الفاسدة،
وحضارة الخنافس لم تفسد فقط نظام اﻷسرة
أيضـا قـد جلبـت ﻷمريﻛـا
في أمريﻛـا ،لﻛنهـا
ً
ثقافة ﻻ يمﻛـن معالجتهـا بـالبوليس والقضـاء
.(.....




شــائع وموجــود ومطبــق فــي ســائر حيــاتهم

المحرمات ﻛالبنت واﻷخت.
ويقول الباحثون) :إن هذا اﻷمـر لـم يعـد

اﻻجتماعية على اﻹطﻼق.

نــادر الحــدوث ،وإنمــا هــو لدرجــة يصــعب

فهل يصدق عاقل ذو بصيرة – بعد الذي

تصديقها ،فهناك عائلة من ﻛل عشر عائﻼت

أوضــحناه – أن اﻻخــتﻼط بــين الجنســين –

يمارس فيها هذا الشذوذ(!!

ﻛما يدعي دعاة اﻻخـتﻼط اليـوم – يحـد مـن

هذا مع المحارم ،فﻛيف إذا اجتمع الشاب

ثورة الغريـزة ،ويخفـف مـن هيـاج الشـهوة،

والشابة مـع بعضـها فـي دراسـة أو عمـل أو

ً
مألوفـا
أمـرا
ويجعل اجتماع الرجال بالنسـاء ً

وظيفة ،ولم يﻛن بينهما رابطة من نسب ،وﻻ

وعاديا؟

صــلة مــن قرابــة؟ فــﻼ شــك أن اقترافهمــا
للفاحشة يﻛون من باب أولى!!

ومــن طرائــف مــا ذﻛــره الشــيخ زاهــد
الﻛوثري )رحمه ﷲ( في مقاﻻته) :أن سـفير

فهــذه الوقــائع التــي ســردناها عــن واقــع

الدولة العثمانية في بﻼد اﻹنجليز اجتمع مـرة

اﻷمم الغربية وتجربتهم لﻼختﻼط مـا هـو ﱠإﻻ

مع ﻛبـراء الدولـة البريطانيـة ،فقـال لـه أحـد

غـــيض مـــن فـــيض ،ونقطـــة مـــن بحـــر

الﻛبراء الموجودين :لماذا تصـرون أن تبقـى

لﻼنحرافات الجنسية والخلقية التي آلت إليهـا

المرأة المسلمة في الشـرق متخلفـة ،معزولـة

المجتمعات العالمية قاطبة ﻛنتيجة أليمة للعنة

عن الرجال ،محجوبة عن النور؟!! فقـال لـه

التبــرج والســفور واﻻخــتﻼط فــي عصــور

السفير العثمـاني :ﻷن نسـاءنا فـي الشـرق ﻻ

علمـا بـأن اﻻخـتﻼط
اﻻنتﻛاس والضﻼل ً ....

يرغبن أن يلدن مـن غيـر أزواجهـن ،فخجـل

عند الغربيين والشـرقيين يبـدأ مـن الروضـة
إلى اﻻبتدائي إلى اﻹعدادي إلى الثانوي إلـى

ُحر جوا ًبا( .فبأي حديث بعد هذا
الرجل ولم ي ِ
يؤمنون؟.

الجامعي  ......بل اﻻختﻼط – ﻛما نوهنـا –

وممـا نشــرته صــحيفة )الهيرالــدتربيون(
صا
اﻷمريﻛية في عددها ١٩٧٩/٦/٢٩م ملخ ً
ﻷبحاث قام بها مجموعة من اﻻختصاصـيين
اﻷمريﻛيين حول ظـاهرة غريبـة ابتـدأت فـي
اﻻنتشــار فــي المجتمعــات الغربيــة بصــورة
عامــة ،وفــي المجتمــع اﻷمريﻛــي بصــورة

قال رسول ﷲ ) :إن ﷲ يﺑعث لهذه اﻷمــة
على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها(.

خاصة ،وهـي ظـاهرة اقتـراف الفاحشـة مـع

 -رواه أﺑو داود في سننه -



\




شهدت العاصمة العراقية بغداد يوم  ٢٩أغسطس الماضي حالة من
الفوضى عقب إعﻼن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل
السياسي ،حيث اقتحم العشرات من المتظاهرين ،من أتباع التيار الصدري،
القصر الجمهوري ،داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.
واقترح مقتدى الصدر ،أن تتخلى "جميع اﻷحزاب" الموجودة على
الساحة السياسية منذ سقوط صدام حسين بما في ذلك حزبه ،عن المناصب
الحكومية التي تشغلها للسماح بحل اﻷزمة السياسية في العراق ،التي
ضربت العراق منذ أكتوبر ٢٠٢١م.
انسحب المتظاهرون بعد طلب الصدر باﻻنسحاب ،لكن اﻷزمة
السياسية في العراق لم تنت ِه ،في وقت يعاني فيه العراق من كثير من
اﻷزمات اﻻجتماعية واﻻقتصادية.
 -الفقر:

أظهرت بيانات لمفوضية حقوق اﻹنسان في العراق ،وجود خمسة مﻼيين يتيم ،يمثلون نحو  ٪٥من إجمالي اﻷيتام في العالم.
كما كشفت البيانات عن انخراط مليون طفل عراقي في سوق العمل ،بالنظر لحالة العوز التي تعاني منها العوائل الفقيرة .كما أشارت إلى وجود ٤
مﻼيين ونصف مليون طفل ترزح عوائلهم تحت خط الفقر ،إلى جانب افتقار  ٤٥ألف طفل ﻷوراق ثبوتية رسمية نتيجة انتماء آبائهم لداعش .باﻹضافة
إلى خمسة آﻻف شكوى مقدمة على خلفية العنف اﻷسري.
وبحسب المفوضية ،يحتاج العراق إلى ثمانية آﻻف مدرسة ،في الوقت الذي بلغت نسبة التسرب وترك الدراسة في البﻼد ثﻼثة وسبعين في المائة
من إجمالي المراحل الدراسية ٪٩١ ،منها في المرحلة اﻻبتدائية فقط.
وبحسب إحصاءات المفوضية المتعلقة بحياة المواطنين وأمنهم وحرياتهم ،فإن مؤشراتها سجلت نسبة فقر  ٪٢٥من مجموع السكان ،ونسبة بطالة
قاربت الـ.٪١
 -الجهل:

كشف البنك الدولي عن أن نحو  ٪٩٠من طلبة العراق "ﻻ يفهمون ما يقرأون" ،ﻻفتًا إلى أن اضطراب اﻷوضاع في البﻼد قاد إلى نظام تعليمي
"عاجز" ،وقال البنك :إن "سنوات الصراع في العراق وأوجه القصور الهيكلية قادت إلى نظام تعليمي يعجز عن تقديم المهارات اﻷساسية إلى
الطﻼب ،والتي تشكل أساس التعلم وتنمية المهارات".
وأضاف أن "أحدث تقييم لمهارات القراءة للصفوف اﻷولى وتقييم مهارات الرياضيات للصفوف اﻷولى ،كشف عن أنه حتى الصف الثالث لم تكن
الغالبية العظمى من الطﻼب العراقيين الذين تم تقييمهم قد اكتسبوا بعض المهارات اﻷساسية الكافية ،مع أكثر من  ٪٩٠من الطﻼب يعجزون عن فهم
ما يقومون بقراءته" .وتابع البيان" :لم يتمكن ما يقرب من ثلث طﻼب الصف الثالث من اﻹجابة بشكل صحيح على سؤال واحد حول أحد النصوص
المناسبة ﻷعمارهم قرأوه لتوهم ،ولم يتمكن  ٪٤١من طﻼب الصف الثالث من حل مسألة طرح حسابية واحدة بشكل صحيح".
وتوقع اليونيسف والبنك الدولي ،في تقرير صدر مطلع العام الحالي ،أن يتمكن الطفل العراقي من إكمال  ٦٫٩سنوات فقط من التعليم المدرسي
مقارنةً بـــ  ١١٫٣سنة في منطقة الشرق اﻷوسط وشمال إفريقيا.
سا من خﻼل اﻻختبارات المعيارية فإنه
وأشار التقرير إلى أنه "إذا ما تم اﻷخذ بنظر اﻻعتبار مقدار التعلم الذي يحصل عليه التلميذ فعليا ُمقا ً
يحصل على ما يعادل  ٤سنوات دراسية فقط بالمقارنة مع  ٧٫٦سنة لدول المنطقة ،ونتيجة لذلك فإن  ٢٫٩من مجموع  ٦٫٩سنة يمضيها الطفل
العراقي في المدرسة )أي  (٪٤٠تُعد ضائعة وﻻ تُترجم إلى مهارات إنتاجية يحتاجها عندما يلتحق بصفوف القوى العاملة".
ويعاني العراق من تراجع كبير في مستويات التعليم منذ سنوات ،ما أخرجه ﻷكثر من مرة من تصنيفات "دافوس لمؤشرات التعليم" ،والتي كان
آخرها عام ٢٠٢١م.



اندلعت اشتباكات بين فصائل متناحرة في أنحاء طرابلس في نهاية أغسطس الماضي ،في أعنف معارك تشهدها العاصمة الليبية
منذ نحو عامين ،خلﱠفت عشرات القتلى والمصابين ،مما دفع العديد من الدول العربية ﻹدانة المعارك والدعوة إلى وقفها على الفور.
كبيرا إزاء اﻷوضاع في طرابلس،
وقال اﻷمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في تغريدة على "تويتر"" :أستشعر قلقًا
ً
وأطالب الجميع بتحمل مسؤولياتهم ،وأدعو الجميع إلى الحوار وليس استخدام السﻼح" ،كما دعت الخارجية المصرية جميع اﻷطراف
والقوى الوطنية والمكونات اﻻجتماعية الليبية إلى "وقف التصعيد وتغليب لغة الحوار ،وتجنب العنف وضبط النفس حقنًا للدماء ،مؤكدة
على ضرورة حماية المدنيين وتحقيق التهدئة ،بما يحفظ للشعب الليبي الشقيق أمنه واستقراره ومقدراته ،ويعلي المصلحة العليا للبﻼد".
كما دانت اﻹمارات أعمال العنف المسلحة في ليبيا ،ودعت اﻷطراف كافة إلى وقف العمليات العسكرية بشكل فوري ،والحفاظ على
سﻼمة المدنيين والمقرات الحكومية والممتلكات ،وأن يمارس الجميع أقصى درجات ضبط النفس للخروج من اﻷزمة الراهنة.
وفي السياق ذاته ،عبرت تونس عن "عميق القلق وبالغ اﻻنشغال للتطورات الخطيرة في ليبيا" ،ودعت إلى ضبط النفس والتهدئة
والوقف الفوري للعمليات المسلحة "حقنًا لدماء اﻷشقاء الليبيين" .ودعت وزارة الخارجية التونسية في بيان ،إلى "تغليب صوت الحكمة
سبيﻼ لتسوية الخﻼفات ،وإعﻼء مصلحة ليبيا حفا ً
ً
ظا على أمنها واستقرارها ووحدتها".
بين كافة الفرقاء الليبيين ،وانتهاج الحوار
كما أعلنت الجزائر أنها "تتابع بقلق بالغ" تطورات اﻷوضاع في طرابلس ،إثر تجدد المواجهات المسلحة ،داعية جميع اﻷطراف
الليبية إلى السعي الفوري من أجل إيقاف العنف واﻻحتكام إلى لغة الحوار.
كما أكدت اﻷمانة العامة لمنظمة التعاون اﻹسﻼمي "متابعتها ببالغ اﻻنشغال للتطورات اﻷمنية في طرابلس" ،وحثت اﻷمانة
اﻷطراف الليبية كافة على وقف العنف ،وحماية المدنيين وتجنب التصعيد ،داعية إلى التهدئة واللجوء إلى الحوار لحل الخﻼفات في
هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها ليبيا لتجنيب شعبها ويﻼت العنف والمزيد من المخاطر.

أبرمت البحرين وإسرائيل اتفاقية تعاون جديدة في مجال التكنولوجيا المالية )الفنتك( وذلك لتطوير مبادرات مشتركة ودعم الصناعة في
كﻼ البلدين ،حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ووقع البلدان اﻻتفاقية ،الثﻼثاء  ٢أغسطس ،في تل أبيب بحضور كبار مسؤولي صناعة التكنولوجيا المالية في البحرين وقادة من النظام
البيئي اﻹسرائيلي للتكنولوجيا المالية .كما تواجد السفير البحريني لدى إسرائيل ،خالد الجﻼهمة ،والرئيس السابق للموساد ،يوسي كوهين،
الذي يرأس عمليات "سوفت بنك" حال ًيا ،وفقًا للصحيفة .وبحسب اتفاقية التعاون الجديدة ،ستعمل صناعات التكنولوجيا المتقدمة اﻹسرائيلية
) ،(IATIوهي منظمة شاملة لشركات التكنولوجيا الفائقة وعلوم الحياة وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية ومقرها المنامة م ًعا لتسهيل
التعارف والتواصل بين الشركات الناشئة وشركات رأس المال اﻻستثماري التي تسعى إلى اﻻستثمار والتوسع في كﻼ البلدين.
سرع ومختبر
ويعرف خليج البحرين للتكنولوجيا المالية نفسه بأنه "أكبر مركز للتكنولوجيا المالية" في الشرق اﻷوسط ،ويعمل كحاضنة و ُم ِ ّ
لﻼبتكار ومساحة عمل مشتركة للشركات الناشئة والشركات التي تتطلع إلى دمج تقنيات مثل :الذكاء اﻻصطناعي ،والحوسبة السحابية،
والبيانات الضخمة في صناعة الخدمات المالية.
ً
مركزا ماليا مهما وكانت في يوم من اﻷيام اﻷبرز في المنطقة قبل أن تتفوق عليها اﻹمارات .فهي موطن لنحو ٤٠٠
وتعد البحرين
مؤسسة مالية مرخصة ،وحوالي  ١٢٠شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية ،وفقًا لتقرير عام ٢٠٢٢م الصادر عن خليج البحرين
للتكنولوجيا المالية ،وتمتلك إسرائيل أكثر من  ٥٠٠شركة في مجال التكنولوجيا المالية ،وفقًا لقاعدة بيانات "ستارت أب نيشن فايندر" .وبلغت
اﻻستثمارات في الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية في إسرائيل  ٤٫٥مليار دوﻻر على مدار عام ٢٠٢١م.



توقفت نائبة الممثلة الخاصة لليونيسيف في لبنان إيتي هيغنز،

أعلنت السلطات السودانية ،اﻷحد  ٢٩أغسطس الماضي ،ارتفاع

عند "اﻷرقام الصادمة التي أوردها تقرير اليونيسيف عن الشباب

حصيلة الفيضانات المدمرة التي تضرب البﻼد لتﻼمس  ١٠٠وفاة،

ً
عاطﻼ عن
في لبنان ،إذ يقول :إن  % ٧٠من الشباب اللبناني بات

في وقت تحذر السلطات من اتساع نطاق المناطق المتضررة.

العمل ،وأن  % ٥٥منهم تركوا المدارس".
وعبرت عن "قلقها حيال هذه اﻷرقام التي تؤثر على التربية
على كامل اﻷراضي اللبنانية؛ ﻷنه إذا لم يتمكن الشباب ولم تسنح
لهم الفرصة من مواصلة تربيتهم فمستقبل لبنان سيكون بخطر".
وكشفت هيغنز ،أنه "في كل اﻹحصاءات والمحادثات التي قامت
بها اليونيسيف ،أعرب الشباب اللبناني عن فقدان آمالهم بالمستقبل،

وقال المجلس القومي للدفاع المدني في السودان في بيان :إن
حصيلة ضحايا الفيضانات ارتفعت إلى ً ٩٩
قتيﻼ ونحو  ٩٤إصابة.
وكانت حصيلة سابقة نشرت قبل أيام تحدثت عن مصرع ٨٣
سودانيا من جراء الفيضانات.
وتفوق الحصيلة الجديدة عدد الضحايا الذين لقوا مصرعهم في
الفيضانات التي ضربت البﻼد العام الماضي.

وبات كثيرون يريدون السفر للبحث عن فرص عمل بعد ما بات

وإلى جانب الخسائر البشرية ،قالت الخرطوم :إن الفيضانات

ً
عاطﻼ عن العمل ،ويواجه مخاطر كبيرة على المستوى
الكثير منهم

أضرارا مادية كبيرة ،إذ دمرت بشكل كامل تجاوز  ١٨ألف
ألحقت
ً

المالي ،كما بات كثيرون يعملون في ظروف عمل خطرة مثل
الزراعة ،وهذا عمل غير نظامي يتلقون فيه أجر يومي وأحيا ًنا
يضطرون للعمل لقاء أجور بخسة للغاية".
ضا
وأوضحت "إننا نواجه ازدياد البطالة في لبنان ،ونواجه أي ً
ازديادًا في مشاكل الصحة العقلية" ،وكشفت أن "التوصية اﻷبرز
لليونيسيف هي مساعدة الشباب في الحصول على فرص تدريب
حرفي ومهني وفرص عمل في القطاعات النظامية وغير النظامية،
إضافة إلى محو اﻷمية".
ولفتت ممثلة المنظمة اﻷممية ،أن "اليونيسيف تعمل مع وزارة
التربية ﻻيجاد طرق سريعة تساعد هؤﻻء الطﻼب على إعادة
اﻻندماج في القطاع التربوي ،كما تعمل مع المؤسسات التربوية
المهنية لتأمين فرص عمل للشباب اللبناني ومساعدتهم على تأسيس
شركات أعمال وشركات خاصة بهم".
كثيرا على مشاريع السياحة
وأكدت أن "اليونيسيف ركزت
ً
الزراعية التي تؤمن فرص عمل لمئات الشباب اللبنانيين في
ً
"أهﻼ" يركز
المناطق الريفية؛ لذلك أطلقت برنام ًجا يساعدهم اسمه
على خلق فرص عمل مستدامة .واليونيسيف تتطلع إلى إطﻼق
مشاريع تنموية في المناطق الريفية وفي المناطق الهشة في لبنان".

منزل في جميع أنحاء البﻼد ،بينما تضرر ما ﻻ يقل عن  ٢٥ألف
منزل بشكل جزئي.
وتشير إحصاءات اﻷمم المتحدة إلى تضرر أكثر من  ١٤٦ألف
شخص جراء الفيضانات.
وحذرت السلطات السودانية من اتساع نطاق الكارثة ،خاصة أن
مقتصرا على ٦
 ١٠وﻻيات سودانية باتت متضررة ،بعدما كان العدد
ً
وﻻيات.
وأضاف أن هناك توقعات باستمرار اﻷمطار الغزيرة والسيول،
عﻼوة على تهديد ارتفاع مناسيب النيلين في السودان.
ويخشى السودانيون أن تسوء اﻷوضاع اﻹنسانية أكثر في ظل
اﻻستعدادات الحكومية الضعيفة ،والصعوبات اللوجستية الكبيرة التي
تواجهها المنظمات الطوعية المحلية والدولية.
وتمتد المخاوف إلى التدهور البيئي المريع ،وتوالد الناموس
والذباب ،والنقص الكبير في المياه الصالحة للشرب ،حيث بات
الوضع الصحي يشكل الهاجس اﻷكبر.
ويبدأ موسم اﻷمطار في السودان عادة في يونيو ويستمر حتى
نهاية سبتمبر ،وتبلغ الفيضانات ذروتها في أغسطس وسبتمبر.
صا في حوادث
وشهد العام الماضي وفاة أكثر من  ٨٠شخ ً
مرتبطة بالفيضانات خﻼل موسم اﻷمطار.



ت ٱلذﱠات ﱠِيـ ِةَ ،وأَتـَ ﱠم
لصـلَ َوا ِ
عاءِ أ َ ْك َم َل ٱ ﱠ
يب ٱل ﱡد َ
)أ َ ْسأَلُكَ َيا ُم ِج َ

وصف رسول ﷲ 
قال أمير المؤمنين اﻹمـام علـي بـن أبـي طالـب :

ت ٱ ْل َحنَان ﱠِي ـةِِ ،ل َح ْ
لربﱠان ﱠِي ـةَِ ،وأَجْ َم ـ َل ٱلتﱠحِ ﱠي ـا ِ
ٱلتﱠ ْس ـلِي َما ِ
ض ـ َرةِ
تٱ ﱠ

صدرا ،وأصدق الناس
)كان أجود الناس كفًا ،وأجرأ الناس
ً

ص َ
ضـ َرةِ ٱﻷ َ َحدِيـﱠ ةَِ ،فـ ْر ِد
طفَﻰ مِ ْن َجمِ يعِ ٱ ْل َع َوال ِِم ل ِْل َح ْ
ٱل ﱠ
س ِّي ِد ٱ ْل ُم ْ

لهجة ،وأوفاهم ذمة ،وألينهم عريكة ،وأكرمهم عشرة ،ومن

ور
ٱلذﱠاتَِ ،وٱ ْلعَ َوا ِل ُم ﻷَجْ ِلهَِ ،
شـ ْم ِس ٱ ْل ِهد ََايـ ِة ٱ ْل ُم ْن َب ِعـ ِ
ث مِ ْن َهـا ُنـ ُ

رآه بديهة هابه ،ومن خالطـه فعرفـه أحبـه ،لـم أر قبلـه وﻻ

ﱠاري ِبـكَ
ٱل ﱠد َﻻلَةِ ،ٱ ْل ُمتﱠ ِ
ص ِل ِب َها أ َ ْه ُل ٱ ْل ُخلﱠ ِة َوٱ ْل ِعنَا َيةِ ،س ِ ِّركَ ٱلس ِ

بعده مثلـه  ،(و)مـا انتصـر لنفسـه مـن مظلمـة؛ حتـﻰ

لرو َحا ِن ﱠيةَِ ،وٱ ْل َوسِيلَ ِة ٱ ْلعُ ْ
ظ َمـﻰ ل ِْلفـَ ْو ِز ِبﭑ ﱠ
لسـعَا َدةِ
ع َوالِمِكَ ٱ ﱡ
فِي َ

تنتهك محارم ﷲ ،فيكون حينئذ غضبه

تبارك وتعالﻰ(.



ب ٱ ْل َج َم َ
ت َوجْ ِه ٱ ْل َك َم َ
اﻻتَِ ،و َر ْمـ ِز
اﻻ ِ
سبُ َحا ِ
ٱﻷ َ َب ِد ﱠيةُِ ،
ت فِﻰ َغ ْي ِ
عي ِْن َحقِيقَ ِة ٱ ْل َج ْل َوةِ،
ﻖَ ،ج َما ِل ٱ ْل ُمت َ َجلِّي َو َ
ﻖ فِﻰ طِ ْل َ
س ِم ٱ ْلخ َْل ِ
ٱ ْل َح ّ ِ

قــال اﻹمــام البــاقر ) :ولقــد أتــاه جبرئيــل 

ب
ان ٱ ْل َو ْ
ُروحِ ٱ ِ ّ
صـاحِ ِ
يَِ ،
يَِ ،و َر ْي َح ِ
لرض َْو ِ
ص ِل ٱ ْل َبا ِه ّ
ان ٱ ِﻹلَ ٰـ ِه ّ

يخيـره مــن غيــر أن
بمفـاتيح خــزائن اﻷرض ثــﻼث مـرات ِّ

ض ِودَادِكَ ،
ب ٱ ْلف ْ
َضــ ِل ِمـ ـ ْن َم ْحـ ـ ِ
ٱ ْل َجــا ِه ٱ ْلعَ ِظـ ـ ِيم ِبﭑ ْسـ ـتِجْ َﻼ ِ

ينقصه ﷲ تبارك وتعالﻰ مما أعد ﷲ لـه يـوم القيامـة شـيئًا،

ضـ َوانِكَ َ ،و ِسـيلَ ِة َمـ ْن
ار ِر ْ
صو ِد ٱلﱠذِي ِبقَ ْ
َوٱ ْل َم ْق ُ
ص ِد ِه ن َْيـ ُل أ َ ْن َهـ ِ

فيختار التواضع لربه جل وعز(.

ُون ٱ ﱠلتِي ن َ
َظـ ْرتَ
َجذَ ْبتَهُ ُ
س ْب َحانَكَ ِل َج ْل َوتِكَ ٱ ْل ُخ ُ
ص ِ
وص ﱠيةَِ ،وٱ ْلعُي ِ


قال اﻹمام جعفر الصادق ) :إن ﷲ عز ذكره ختم
بنبيكم النبيين فﻼ نبي بعـده أبـ ًدا ،وخـتم بكتـابكم الكتـب فـﻼ
كتاب بعده أب ًدا(.


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

ﻖ
ِب َها ُ
س ْب َحانَكَ ِإلَﻰ أَحْ َبا ِبكَ مِ نَ ٱ ْل َب ِر ﱠيـةِ ،ل َ
ان حِ ْك َم ِتـكَ ٱ ﱠلنـاطِ ِ
ِسـ ِ
غ ْيبًا
ضاتِكَ َ ،
علَﻰ َم ْر َ
ﻖ ك ََﻼمِ كَ َ ،و َحقِيقَ ِة ِهدَا َيتِكَ  ،ٱلدﱠالﱠ ِة َ
ِب َحقَا ِئ ِ
ع ِن ٱ ْلعُقُو ِل َحقِيقَتُهَُ ،و ُ
ار ُ
ورتُهَُ ،لـ ْو َجـا َءهُ
َ
صـ َ
ْصـ ِ
شـ ُهودًا ِلﻸَب َ
ٱ ﱠ
يمـاَ ،و َلـ ْو
لظا ِل ُم ِل َن ْف ِس ِه ُم ْستَ ْغف ًِرا لَ َو َج َد ٱ ﱠ َ ع ِْنـ َدهُ غ َُفـ ً
ورا َرحِ ً
اس ـ َ
ط ِة
يم ـاَ ،و ِ
ص ـ ّدِيقًا َحمِ ً
ب ِ
ص ـ ِ ّدقًا لَ ُك ِتـ َ
أ َ ْق َبـ َل َ
علَ ْيـهَ ٱ ْل َك ـاف ُِر ُم َ
س ِل ِل ُح ْ
ﻖ َج ْمي ِع ِه ْم مِ نَ ٱﻷ َ ْه َوا ِل
لر ُ
ٱ ﱡ
ظ َوتِكَ ٱ ْلقُ ْد ِس ﱠيةَِ ،و َن َجاةِ ٱ ْلخ َْل ِ
ٱ ْل َم ْوقِ ِف ﱠي ِة(.



 سماحة موﻻنا اﻹمام المجدد حجة اﻹسﻼم
والمسلمين فى هذا الزمان السيد محمد ماضى
سركم ،ونفعنا ﷲ بكم،
أبو العزائم -قدﱠس ﷲ ﱠ
وجعلكم وليا مرشدًا لطﻼب العلم النافع -نرجو
التكرم ببيان بعض جوانب الرحمة المحمدية
على العالم أجمع؛ ﻷن البعض يزعم أنه 
أدى الرسالة وانتهت عﻼقته بنا ،ثم يتهمون
المحبين الذين يحتفلون بمولده بأنهم مبتدعون.
فأجاب سماحته قائﻼً:




سو َل ﷲِ ه َُو َرﺣْ َﻣﺔُ ِ
ﷲ
ىِ :إ ﱠن َر ُ
يَا بُ َن ﱠ
سﺎطِ ُﻊ ﻣِ ْن لَ ُد ْﻧهُ
ورهُ ال ﱠ
ْال َوا ِسﻌَﺔُ ِل ُﻛ ِّل َﻣ ْو ُﺟو ٍدَ ،وﻧُ ُ
س ْﺑ َﺣﺎ َﻧهُ ِل ْﻠﻔَ ْو ِز ِﺑﺎل ﱡ
ﺷ ُهو ِد.
ُ
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َ
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اﻷ َ ْﺧ َﻼ ِ
ا ِﻻ ْﻓ ِﺗ َرا ُق.
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ﻋﻠَ ْي ِه  -أ َ َ
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سﻼ ُم،
ﺻﻼة ُ َوال ﱠ
ﻋﻠ ْي ِه ُم ال ﱠ
الر ُ
ﻣِ ْن أق َو ِام ﱡ
س ِل َ
ﺎرِ ،ﺑ َﻣﺎ هُ ْم
َيﺣْ ُﻛ ُم ْال َﻌ ْﻘ ُل َ
ﻋﻠَ ْي ِه ْم أ َ ﱠﻧ ُه ْم ﻣِ ْن أ َ ْه ِل ال ﱠﻧ ِ
ْ
َ
ﻋ ْﻘ َﻼ؛ ﻷ ﱠﻧ ُه ْم ﻓِﻰ
ﻋﻠَ ْي ِه ﻣِ نَ ْالﻌَﻘَﺎ ِئ ِد ال ُﻣ ْﻧ َﻛ َرةِ َ
َ
ْ
َ
َ
ﱠ
َ
ْ
َ
َ
تْ
ب
َ
ﺿﻼ ٍل؛ َﺣﺗﻰ أﺷ َرق
س ال َﺣ ِﺑي ِ
ﺷ ْﻣ ُ
ظﻼ ٍم َو َ
ْ
ﺻ َ
ﺎن ،ﻓَ ُه َو َﻛ َﻣﺎ قَﺎ َل
ﻧ
َ
ﺣ
ال
و
ﺔ
ﻣ
ﺎلر
ﺑ
ﺣْ
ِ
ْال ُﻣ ْ
ﱠ
طﻔَﻰ ِ
َ َ َ ِ
ْ
وف ﱠرﺣِ ي ٌم) الﺗوﺑﺔ:
ﺗَﻌَﺎلَﻰِ  :ﺑﺎل ُﻣؤْ ﻣِ ﻧِينَ َر ُء ٌ
ْ
َ
ﺎنَ ،وقﺎ َل
َ (١٢٨ي ْد ُ
ﻋو إِلَﻰ ﷲِ ِﺑ َو ِ
اﺿﺢِ الﺑُ ْر َه ِ
ﺗَ َﻌﺎلَﻰَ  :و َﻣﺎ أَ ْر َس ْﻠﻧَﺎكَ ِإ ﱠﻻ َرﺣْ َﻣﺔً لّ ِْﻠ َﻌﺎلَﻣِ ينَ 
الرﺣْ َﻣ ِﺔ
ﻋ ْينُ ﱠ
)اﻷﻧﺑيﺎء ،(١٠٧ :ﻓَ ُه َو َ 
وس َي ْﻌ ُﺑ ُدونَ َﻣﺎ
ﺎنَ ،وهُ ْم َﺑ ْينَ َﻣ ُﺟ ٍ
ِل ُﻛ ِّل ِإ ْﻧ َ
س ٍ
ﺎر ،أ َ ْو ُﻣ ْﺷ ِر ِﻛينَ قَ ِد
ﺻ َﻧ َﻌ ْﺗهُ أ َ ْي ِدي ِه ْم ﻣِ نَ اﻷ َﺣْ َﺟ ِ
َ
ﺿ ِﻠّينَ أ َ ْث َﺑﺗُوا لهَُ
ﺿ ِﺎلّينَ ُﻣ ِ
اﺗﱠ َﺧذُوا ِ َولَ ًدا ،أ َ ْو َ
ﺿدا َو ِﻧدا.
ُ
س ْﺑ َﺣﺎ َﻧهُ ِ
ْ
ْ
ﻋﻠَﻰ الﻌَ َوا ِل ِم
ﻓَ َﻣﺎ أ َ ْﺷ َرقَتْ َ
ﺷ ْﻣ ُ
سهُ ال ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ِد ﱠيﺔُ َ
ت ا ْلﻌُيُونُ
ﺻ َر ِ
ال ﱠ
س َﻣﺎ ِو ﱠي ِﺔ َواﻷ َ ْر َ
ﺿ ﱠي ِﺔ ،إِ ﱠﻻ َوأ َ ْﺑ َ
ُ
ِ
ﺻﻐَتْ اﻵذَانُ ِإلَﻰ ْال َﻛ َﻼ ِم
و
،
ﷲ
ت
ﺎ
ي
آ
ﺔ
ي
ئ
ﺎ
ي
ﻣ
ِ
ﱠ
ِ
َ
ْال َﻌ ْ َ
َ َ
ْ
طﻘَتْ اﻷ َل ِس َﻧﺔُ
ْال ُﻣﻘَ ﱠد ِس َوﻓَ ِه َﻣتْ َﻣ ْﻌ َﻧﺎهَُ ،و َﻧ َ
ت
الرو َﺣـــــــﺎ ِﻧ ﱠيﺔَ ،و َ
ﺷــــــــــــــ ِه َد ِ
ِﺑ ْﺎلﺣِ ْﻛﻣـــ َ ِﺔ ﱡ
اﻷ َ ْر َوا ُح ْال َﺟ َﻣ َ
س َﺟ َد ِ
ﺎﻻ ِ
ت ْالﻘُﻠُوبُ
اﻹلَ ِه ﱠي ِﺔَ ،و َ
ت ِ

بُ ،ﻣ ْ
ط َﻣ ِئ ﱠﻧﺔً ِﺑ َﻣﺎ ﺗَ َﻧ َﺎو َل ْﺗهُ ﻣِ ْن
ِل َﻌ ﱠﻼ ِم ْالﻐُيُو ِ
َ
ب.
ور ْال َﻣ ْﺷ ُرو ِ
ط ُه ِ
َ
َ
َ
ْ
ﱠ
ون
ي
ﻌ
ﺑ
وا
ر
ظ
ﻧ
َ
ﺎن
س
ﻧ
اﻹ
ﻰ
ﻧ
ﺑ
ن
أ
و
ل
و
َِ
ُ
َ ْ
ِ ُُ ِ
ِ َ ِ
ﻋﻠَ ْي ِه ْم ِﺑ ِه ْال َﻛ ِري ُم
ﺎنِ ،إلَﻰ َﻣﺎ ﺗَﻔَ ﱠ
ﺿ َل َ
ِ
اﻹي َﻣ ِ
ْ
َ
َ
ﺻطﻔَﺎهُ ﻣِ نَ ال َﺧ ْي ِر
ﻋﻠﻰ َي ِد َﺣ ِﺑي ِﺑ ِه َو ُﻣ ْ
ْال َﺣ ﱠﻧﺎ ُنَ ،
ﺎنِ ،ﺑ َﻣﺎ َﺟﺎ َء َﻧﺎ ِﺑ ِه  ﻣِ نَ ْالﺣِ ْﻛ َﻣ ِﺔ
َو ْال َﺣ َﻧ ِ
ْ
سو ِل ال َﻛ ِر ِيم.
الر ُ
آن ،لَﻌَ َر ْﻓ َﻧﺎ قَ ْد َر َهذَا ﱠ
َو ْالﻘُ ْر ِ
َولَﺗَ َﺣﻘﱠ ْﻘ َﻧﺎ أَ ﱠن أَ ْر َوا َﺣ َﻧﺎ قَ ِﻠيﻠَﺔٌ أَ ْن ﺗ ُ ْﺑذَ َل ﻓِﻰ إِﺣْ َيﺎءِ
الرﺣِ ِيم.
ُ
الر ُءوفِ ﱠ
ﻰ ﱠ
س ﱠﻧ ِﺔ َهذَا ال ﱠﻧ ِﺑ ِ ّ
ﺎس قَ ْﺑ َل َﺑ ْﻌثَ ِﺗ ِه  ﻓِﻰ َ
ظ َﻼ ٍم
َﻛﺎنَ ال ﱠﻧ ُ
َﺣﺎ ِلكٍ  ،ﻣِ ْن ُﻛ ْﻔ ٍر َو ُ
ظ ْﻠ ٍم َو َﻛﺎنَ ْال ُﻛ ﱡل قَ ْﺑﻠَهُ َهﺎ ِلكٌ ،
ﻋﻠَ ْي ُﻛ ْم) آل
قَﺎ َل ﺗَ َﻌﺎلَﻰَ  :وا ْذ ُﻛ ُرواْ ِﻧ ْﻌ َﻣتَ ﷲِ َ
س ِّي َدﻧَﺎ َو َﻣ ْو َﻻﻧَﺎ ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ًدا
ﻋﻣرانَ -(١٠٣ :ي ْﻌ ِﻧﻰ َ
ﱠ
َ
ف َﺑيْنَ قُﻠُو ِﺑﻛ ْمُ
َ
 - إِ ْذ ُﻛﻧﺗ ُ ْم أَ ْﻋدَا ًء ﻓﺄل َ
ﺻ َﺑﺣْ ﺗُم ِﺑ ِﻧ ْﻌ َﻣ ِﺗ ِه ِإ ْﺧ َوا ًﻧﺎ) آل ﻋﻣران:
ﻓَﺄ َ ْ
ُ
ﺻ َ
ﻰ َﺣ ِﺑيﺑُهُ َو ُﻣ ْ
طﻔَﺎهُ
َ .(١٠٣و ِﻧ ْﻌ َﻣﺔ ﷲِ ِه َ
ْ
ﱠ
ﺎر
ﻰ َ
َ  و ُﻛﻧﺗ ُ ْم َ
ﺷﻔَﺎ ُﺣﻔ َرةٍ ِ ّﻣنَ الﻧ ِ
ﻋﻠَ َ
ﻓَﺄَﻧﻘَذَ ُﻛم ِ ّﻣ ْﻧ َهﺎ) آل ﻋﻣرانَ ،(١٠٣ :ي ْﻌ ِﻧﻰ
ﺎرِ ،ﺑ َﻣﺎ َﺟﺎ َء َﻧﺎ ِﺑ ِه
وﺟ ِ
أ َ ْﻧﻘَذَ َﻧﺎ ﻣِ نَ ْال ُﻛ ْﻔ ِر ْال ُﻣ ِ
ب ِلﻠ ﱠﻧ ِ
سو ُل ﷲِ  ﻣِ نَ الﺗﱠ ْوﺣِ ي ِد َواﻷ َ ْﻧ َو ِار.
َر ُ
ْ
َ
َ
َ
ﱠ
َ
ْ
َ
َ
َ
ق
ا
ر
ﺷ
إ
ل
ﺑ
ْ
ق
ه
ي
ْ
ﻠ
ﻋ
م
ل
ﺎ
ﻌ
ال
ﻛ
ﺎ
ﻣ
ﺎ
ﻧ
َ
ر
ﻛ
ذ
ﺗ
و
ل
ﺎنَ
َ
ِ
ْ
َ
ْ
َ ُ
َ
ِ َ ِ
أ َ ْﻧ َو ِار ِهَ ،و َﻣﺎ َﻛﺎﻧُوا ﻓِي ِه قَ ْﺑ َل ُ
ور أَ ْس َر ِار ِه،
ظ ُه ِ
الر ﱠﺑﺎ ِﻧ ﱠيﺔُ،
ار َﻧﺎ ﱠ
لَ َﻌﺎ َدتْ لَ َﻧﺎ َﺣ َيﺎﺗ ُ َﻧﺎ ﱡ
الرو َﺣﺎ ِﻧ ﱠيﺔُ َوأَ ْﻧ َو ُ
سﻠَ ِﻔ َﻧﺎ َي ْسﺗَ ِﺟيبُ لَ َﻧﺎ
ﷲ َﻣ َﻌ َﻧﺎ َﻛ َﻣﺎ َﻛﺎنَ َﻣ َﻊ َ
َولَ َﻛﺎنَ ُ
ْ
َ
سﺄ َ ْل َﻧﺎَ ،ويُ ِﻌيﻧُ َﻧﺎ إِذا ا ْسﺗَﻌَ ﱠﻧﺎَ ،و َﻧﺣْ نُ َوال َﺣ ْﻣ ُد
إِذَا َ
ور ،أَ ْو
ِ َﻻ َﻧزَ ا ُل َولَ ْن َﻧزَ ا َل َﻣ ْه َﻣﺎ َﻛ ﱠرتْ ال ﱡدهُ ُ
ﺗَ َوالَ ِ
ت اﻷ َ ﱠيﺎ ُم َو ْالﻌُ ُ
ارهُ
ﺻ ُ
ورَ ،ﻧ ْﺷ َه ُد أَ ْﻧ َو َ
َ
ً
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ارهُ
ْال ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ِد ﱠيﺔ ُﻣﺷ ِرقﺔ ﻻ ﺗَ ِﻐيبُ  ،ﺗَ ْسط ُﻊ أﻧ َو ُ
ب.
ب ْال ُﻣ ْس ِﻠﻣِ ينَ ﻓَﺗَﺟْ ِذ َﺑ ُه ْم ِإلَﻰ الﺗﱠ ْﻘ ِري ِ
ﻋﻠَﻰ قُﻠُو ِ
َ
ف َﻻ َوهُ َو َ ﻣﻌَ َﻧﺎ ِﺑ ُﻣ ْﻌ ِﺟزَ ا ِﺗ ِه
َو َﻛ ْي َ
ْالﻌُ ْ
ﻰ
ظ َﻣﻰَ ،وﻓِي َﻧﺎ ِ ﺑﺂ َيﺎ ِﺗ ِه ْال ُﻛ ْﺑ َرىَ ،و ِه َ
ْالﻘُ ْرآ ُن ْال َﻣ ِﺟي ُد َو َﻣ ْن أَ ْل َه َﻣ ُه ُم ْال ِﻔ ْﻘهَ ﻓِي ِهَ ،و َﻻ
َيزَ ا ُل َي ْ
ظ َه ُر َﺑ ْينَ َ
ظ ْه َرا ِﻧي َﻧﺎ ْال َو ِار ُ
ث َﺑ ْﻌ َد
س ْﺑ َﺣﺎ َﻧهُ
الو ِار ِ
ث َيﺗَ َو ﱠﻻهُ ﷲُ َو َي ْه ِدي ِه ،يُ ِﻘي ُم ِﺑ ِه ُ
َ
ﻋﻠَﻰ ْال َﻌﺎلَ ِم ُﺣ ﱠﺟﺗَهَُ ،ويُ َﺑ ِّينُ ِﺑ ِه ﻷ ُ ﱠﻣ ِﺔ َس ِّي ِدﻧَﺎ ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ٍد
َ
ﻋ ِن
َ ﻣ َﺣ ﱠﺟﺗَهُ ،ﻓَ ُه َو َ ﻻ َي ِﻐيبُ َ
ْال ُﻣ ْس ِﻠﻣِ ينَ إِذَا َﺣ ِﻔ ُ
ظوا ُﺣ ﱠﺟﺗَهُ.
ف َي ِﻐيبُ َوهُ َو  ال ﱠ
س
ﺷ ْﻣ ُ
َو َﻛ ْي َ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
ْال ُﻣ ْﺷ ِرقَﺔُ ﻣِ نَ ال َﺑ ْدءِ إِلﻰ ال َﺧﺗ ِم ِلﻠﻌَﺎلﻣِ ينَ َ ،و َﻧﺣْ نُ
ت ْالﻘُ ُرو ُن ِﻓﻰ الﺗﱠﺟْ ِدي ِد،
َو ْال َﺣ ْﻣ ُد ِ ُﻛﻠﱠ َﻣﺎ ﺗَ َوالَ ِ
ار
ب ﻣِ ْﻧهُ  أَ ْﻧ َو ُ
ﻋﻠَﻰ ْالﻘُﻠُو ِ
ُﻛﻠﱠ َﻣﺎ أ َ ْﺷ َرقَتْ َ
ُ
الﺗﱠ ْوﺣِ ي ِد ،ﻓَ ُه َو َ رﺣْ َﻣﺔ ﷲِ َﺣﻘﺎ ﻓِﻰ ال ﱡد ْﻧ َيﺎ،
ﺿ َواﻧُهُ ِﻓﻰ اﻷ ُ ْﺧ َرى،
س ْﺑ َﺣﺎ َﻧهُ َو ِر ْ
َو ِﻧ ْﻌ َﻣﺗ ُهُ ُ
سﺎﻧُهُ
َوﻓَ ْ
ﺿ ُل ﷲِ َ
ﺻﻰَ ،وإِﺣْ َ
ﻋﻠَ ْي َﻧﺎ ِﺑ ِه َﻻ يُﺣْ َ
ْ
ف َﻻ َوهُ َو
ْال َﺧ ﱡ
ﺎص ِﺑ َﻧﺎ َﻻ يُ ْسﺗَﻘ َ
ﺻﻰَ ،و َﻛ ْي َ
س ْﺑ َﺣﺎ َﻧهُ َوﺗَ َﻌﺎلَﻰ َيﻘُو ُلُ  :ﻛﻧﺗ ُ ْم َﺧي َْر أ ُ ﱠﻣ ٍﺔ
ُ

ﺎس ﺗَﺄ ْ ُﻣ ُرونَ ِﺑ ْﺎل َﻣ ْﻌ ُروفِ َوﺗَ ْﻧ َه ْونَ
أ ُ ْﺧ ِر َﺟتْ لِﻠ ﱠﻧ ِ
ﻋ ِن ْال ُﻣﻧﻛ َِر َوﺗُؤْ ﻣِ ﻧُونَ ِﺑﺎ ِ) آل ﻋﻣران:
َ
.(١١٠


سو ُل ﷲِ
أَ ْ
ﻋ ْﻧهُ َر ُ
ﺻﻐَ ُر ُﻣ ْس ِﻠ ٍم َﻻ َي ِﻐيبُ َ
ْ
ُ
س ِّي ِد
آن َو ِﺑ ُ
س ﱠﻧ ِﺔ َ
ام َي ْﻌ َﻣ ُل ِﺑﺎلﻘ ْر ِ
َ ،ﻣﺎ َد َ
س ِﻠينَ  ،ﻓَ ُﺑ ْﺷ َرى لَ َﻧﺎ ِﺑ َﻣ ْو ِل ِد ِه  الﱠ ِذى
ْال ُﻣ ْر َ
ين،
يُذَ ِ ّﻛ ُر َﻧﺎ َﻣﺎ أَ ْﻛ َر َﻣ َﻧﺎ ُ
ﷲ ِﺑ ِه ﻣِ نَ ْال َﺧ ْي ِر َوالﺗﱠ ْﻣ ِﻛ ِ
ُ
َﻧ ْﻔ َر ُح ِﺑ َﻣ ْو ِل ِد ِه  ﻓَ َر ًﺣﺎ َيﻔو ُق ﻓَ َر َﺣ َﻧﺎ
ِﺑ ْﺎل َﻌﺎ ِﻓ َي ِﺔ َو ْال َﻣﺎ ِلَ ،ﺑلْ َيﻔُو ُق ﻓَ َر َﺣ َﻧﺎ ِﺑ ْﺎل ُﻣ ْﻠكِ
ت،
س ﱠرا ِ
ح َو ْال َﻣ َ
َو ْال ِﻌ َيﺎ ِل ،ﻧُﺣْ ِيﻰ لَ َيﺎ ِل َيهُ ِﺑ ْﺎلﻔَ ِر ِ
َ
ورا ِﺑ َﻣ ْو ِل ِد ِه ال ﱠ
ﺷ ِريفِ الﱠ ِذى ﺗَ َوالتْ ِﺑ ِه
ُﺣﺑُ ً
َ
اتُ
ى ُﻣ ْس ِﻠ ٍم َﻻ يُﺣْ ِيﻰ ِﺗ ْﻠكَ الﻠﱠ َيﺎ ِلﻰ
أ
و
،
ر
ْال َﺧ ْي َ
َ ﱡ
ورا؟ ﺗَﺟْ ِدي ًدا ِل ِذ ْﻛ َراهُ ُ ،
ﺷ ْﻛ ًرا
ﻓَ ِر ًﺣﺎ َﻣ ْس ُر ً
ورا؟.
ﻋﻠَﻰ ﻧُ ْﻌ َﻣﺎهُ َو ُﺣﺑُ ً
ِ ﺗَﻌَﺎلَﻰ َ
ﷲ ِل ْﻠ َﺧ ْي ِر أَ ْوقَﺎﺗًﺎَ ،و َﺟ َﻌﻠَ َهﺎ
ﻋ ﱠينَ
َوقَ ْد َ
ُ
َ
ِل ْﻠﻌَ َ
س َﻣﺎءِ أ ْوقَﺎﺗًﺎ
طﺎ َيﺎ آ َﻧﺎ ٍ
تَ ،ﻛ َﻣﺎ َﺟﻌَ َل لَﻐَ ْي ِ
ث ال ﱠ
ﺎر اﻷ ُ ْﺧ َرى
ُﻣﻌَ ﱠي َﻧﺔًَ ،و َﺟﻌَ َل ِل ِز َيﺎ َدةِ ال ِّﻧي ِل َواﻷ َ ْﻧ َه ِ
يﻊ أ َ ﱠو ٍل.
أَ ﱠيﺎ ًﻣﺎ ُﻣ َﺑ ﱠي َﻧﺔً ،ﻓَ َﻛذَ ِلكَ َﺟ َﻌ َل أَ َوا ِئ َل َر ِﺑ ٍ
ﺎض
ِلﺗ ُ ْﺷ ِرقَ ﻓِي َهﺎ َ
الر ﱠﺑﺎ ِﻧ ﱠي ِﺔَ ،وﺗ ُﻔَ ُ
الرﺣْ َﻣ ِﺔ ﱠ
س ﱠ
ﺷ ْﻣ ُ
سﺎ ِﻧ ﱠي ِﺔ ،ﻓَ ُ
طو َﺑﻰ ِل َﻣنْ
ﺎر ْالﻔَ ْ
ﻓِي َهﺎ أَ ْﻧ َه ُ
اﻹﺣْ َ
ﺿ ِل ِ
سو ِل ﷲَِ ،وقَ ﱠد َم
أَﺣْ َيﺎ ِﺗ ْﻠكَ الﻠﱠ َيﺎ ِلﻰ ُﺣﺑﺎ ﻓِﻰ َر ُ
ﻓِي َهﺎ ْال َﺧ ْي َر ِل َي َﻧﺎ َل َﻣﺎ َيﺗَ َﻣ ﱠﻧﺎهَُ ،ﺑلْ َوﺑُ ْﺷ َرى ِل َﻣ ْن
ﺻ َ
طﻔَﻰ،
َﺑ ﱠينَ ِل ْﻠ ُﻣ ْس ِﻠﻣِ ينَ َ
ب ْال ُﻣ ْ
ﺷ َﻣﺎ ِئ َل ْال َﺣ ِﺑي ِ
ُ
ﺿ َﺢ لَ ُه ْم َﻣﺎ َﻧﺎلَ ْﺗهُ اﻷ ﱠﻣﺔُ ْال ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ِد ﱠيﺔُ ﻣِ نَ
َو َو ﱠ
ﱠ
وس َﺟ َﻣﺎلهَُ
َ
ْال َﺧ ْي ِر َوال ﱠ
ﺻﻔَﺎ ،ﻓَﺗَ َﻣثﻠتْ ال ﱡﻧﻔُ ُ
ﻋﻠَ ْي َﻧﺎ ﻣِ نَ ْال َﺧ ْي ِر
ىَ ،و َﻣﺎ ﺗَﻔَ ﱠ
ﷲ ِﺑ ِه َ
ﺿ َل ُ
ْال ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ِد ﱠ
ُ
ﻰ.
ﻰ اﻷ ِ ّﻣ ِ ّ
ِﺑ َهذَا ال ﱠﻧ ِﺑ ِ ّ
ْ
ْ
َ
ج ﻓِﻰ ال َﻣ ْد َﺧ ِل قَ ْد أ ْﻧ َﻛ َر،
َوإِ ْن َﻛﺎنَ ا ْﺑنُ ال َﺣﺎ ّ ِ
َ
َ
َ
ﺻ ْرِ ،إ ﱠن
ﺑ
ﺗ
ي
م
ل
و
م
ﻛ
ﺣ
ﻓَﺈِ ﱠﻧهُ َ -
ﷲ لَهُ  َ َ ْ َ َ َ -ﱠ
ﻏﻔَ َر ُ
ْ
ْ
إِﺣْ َيﺎ َء لَ َيﺎ ِلﻰ ال َﻣ ْو ِل ِد ال ﱠ
ﺷ ِريفِ َوإِ ْن لَ ْم ﺗَظ َه ْر ﻓِﻰ
س ُه ْم ُﻛﻠﱠ َهﺎ َﻛﺎ َﻧتْ ِذ ْﻛ َرى لهَُ
ﻋ ْه ِد ال ﱠ
َ
سﻠَفِ  ،ﻓَﺈِ ﱠن أَ ْﻧﻔُ َ
ُ
ْ
فَ ،و َﻛﺎ َﻧتْ قُﻠُوﺑُ ُه ْم ﺗَﺗَ َﻣثﱠﻠُهُ ﻓِﻰ
ﺣ
ﺗ
ُ
ه
ﻧ
و

ﻣِ
َ ﱡ
َ
ﺿ ُرهُ  ﻓِﻰ ُﻛ ِّل
ُﻛ ِّل ِه ﱠﻣ ٍﺔ َو َﺣ َر َﻛ ٍﺔَ ،وﺗَ ْسﺗَﺣْ ِ
ظو ُ
ت ال ﱡد ْﻧ َيﺎ َو ُﺣ ُ
ظ َهﺎ
س ْﻛ َﻧ ٍﺔَ ،وقَ ْد َ
ﺷﻐَﻠَ ِ
لَ ﱠﻣ ٍﺔ َو َ
وب ،ﻓَﺎﺣْ ﺗَﺎ َﺟتْ ِإلَﻰ ا ْل َيﻘَ َ
ﺷ َﻣﺎ ِئ ِل
ظ ِﺔ ِل ِذ ْﻛ ِر َ
ْالﻘُﻠُ َ
ْ
ﺎض ال ﱡ
ﺷ ُهو ِد،
بِ ،لﺗَﺣْ َيﺎ ﻓِﻰ ِر َي ِ
ب ال َﻣﺣْ ﺑُو ِ
ْال َﺣ ِﺑي ِ
َوﺗَﺗَ َﻧ َﺎو َل ﻣِ ْن َ
ب.
ور ْال َﻣ ْﺷ ُرو ِ
ط ُه ِ
ﺎنَ ،ﻣﺎ َيﻘُو ُم
َو ِإ ِّﻧﻰ أَ ْسﺗَﺣْ ِسنُ ُﻛ ﱠل اﻻ ْس ِﺗﺣْ َ
س ِ
ِﺑ ِه ْال ُﻣ ْس ِﻠ ُﻣونَ ﻣِ ْن إِﺣْ َيﺎءِ لَ َيﺎ ِلﻰ ْال َﻣ ْو ِل ِد ﻓِﻰ َهذَا
ﱠ
ﺎن ،ﺗَﺟْ ِدي ًدا ِل ِذ ْﻛ َرى َﻣ ْن ِﺑ ِه أ َ ْسﻌَ َد َﻧﺎ ﷲُ
الز َﻣ ِ
ﺻو ِل
ﻋﻠَ ْي َﻧﺎ ِﺑ ُﺣ ُ
ﻋﻰ َﻣ ْن يُ ْﻧ ِﻛ ُر َ
ﺎنَ ،و ِإ ِن ا ﱠد َ
ِﺑ ِ
ﺎﻹي َﻣ ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
ﱠ
ع ،ﻓَﺈِ ﱠن ال َﺧ ْي َر الﻌَﺎ ﱠم ال ِذى ِﺑ ِه ُﻛ ﱡل
ال َﻣﻔَﺎ ِس ِد َوال ِﺑ َد ِ
س َﺑ ِﺑ ِه
ﺎن ا ْﻧﺗَﻔَ َﻊَ ،ﻻ ُي ْﻣ َﻧ ُﻊ ِﺑ ُﺣ ُ
س َد ٍة ِﺑ َ
ﺻو ِل َﻣ ْﻔ َ
ِإ ْﻧ َ
س ٍ



س َ
ط َﻊَ ،ولَ ْو َﻛﺎنَ اﻷ َ ْﻣ ُر َﻛذَ ِلكَ
ِإذَا َ
ﻋ ﱠم ال ﱠﻧ ْﻔ ُﻊ ِﺑ ِه َو َ
ُ
ﺷ ُروقُ ال ﱠ
س ِل َو ُ
ﺷ ْﻣ ِس َوإِ ْﻧزَ ا ُل
الر ُ
لَ َﻛﺎ َﻧتْ َﺑ ْﻌثَﺔ ﱡ
ْ
ْ
اﻷ َ ْﻣ َ
ﱠ
ْ
ْ
َ
ﷲ َﻣ ْن
ﻖ
ﺗ
ي
ﻠ
ﻓ
،
ﻊ
ﻧ
َ
ﻣ
ن
ﻣ
ﻊ
ﻧ
ﻣ
ﺎل
ﺑ
ط ِ
ﺎر أ َ ْولَﻰ ِ َ ِ ﻣِ ﱠ َ َ َ ِ َ
َي ْﻣ َﻧﻌُونَ َهذَا ْال َﺧ ْي َر ﻓَﺈِ ﱠن َﻣ ْﻧ َﻌ ُه ْم هُ َو َ ْ
ع،
ﺷ ﱡر ال ِﺑ َد ِ
ﺿ ﱡل
س َﺑﻖَ لَهُ ْال ُه َدىَ ،ويُ ِ
َوﷲُ ﺗَﻌَﺎلَﻰ َي ْه ِدى َﻣ ْن َ
الر َدىَ ،و ِإ ﱠن ﻓُﻘَ َرا َء آ ِل ْال َﻌزَ ا ِئ ِم
س َﺑﻖَ لَهُ ﱠ
َﻣ ْن َ
سو ِل ﷲَِ ،و َي ْﺷ َه ُدونَ أ َ ْﻧ َوا َرهُ ِﻋ ْﻧ َد
َي ْﻔ َر ُﺣونَ ِﺑ َر ُ
ِذ ْﻛ َراهُ.
ﺻ َ
طﻔَﻰ ،أَ ْن
الﻠﱠ ُه ﱠم ِإ ﱠﻧﺎ َﻧ ْسﺄ َلُكَ ِﺑ َﺣ ِﺑي ِﺑكَ ْال ُﻣ ْ
ﺻﻔَﺎَ ،وأ َ ْن ﺗُ ِﻌي َﻧ َﻧﺎ َيﺎ َر ﱠﺑ َﻧﺎ
ور َد َﻧﺎ َﻣ َو ِار َد أ َ ْه ِل ال ﱠ
ﺗُ ِ
ﻋﻠَﻰ ْال ِﻘ َي ِﺎم لَهُ ِ ﺑ ْﺎل َوﻓَﺎَ ،وأ َ ْن ﺗَﺟْ ﻌَﻠَ َﻧﺎ ﻣِ ﱠﻣنْ
َ
ْ
ْ
ﺻ َرهُ َو َوا َﻻهَُ ،وأَ ْن
ﻧ
َ
ن
ﻣ
و
،
ه
ا
ر
ﻛ
ذ
ﺑ
ح
ر
ِ
ﻣِ
ُ
ِ َ ُ َ ﱠ
َ
َي ْﻔ َ
ُ
ﻰ قُﻠو َﺑ َﻧﺎ ِﺑﺈِﺣْ َيﺎءِ لَ َيﺎ ِلﻰ َﻣ ْو ِل ِد َﺣ ِﺑي ِﺑكَ ال ﱠ
يﻊ
ﺗ ُﺣْ ِي َ
ﺷ ِﻔ ِ
ْ
َ
َ
ُ
ﻋﻠﻰ ُ
س ْﺑ َﺣﺎ َﻧكَ ِﺑ َﻣﺎ
ﺷﻛ ِركَ ُ
اﻷ َ ْﻋظ ِمَ ،وﺗ ِﻌي َﻧ َﻧﺎ َ
ﻋﻠَ ْي َﻧﺎ ِﺑ َو ِسيﻠَ ِﺗ َﻧﺎ ْالﻌُ ْ
ظ َﻣﻰ َو َﺣ ِﺑي ِﺑ َﻧﺎ
ﺗَﻔَ ﱠ
ﺿ ْﻠتَ ِﺑ ِه َ
َ
ﻰ اﻷ ْﻛ َر ِمَ ،و َﻧﺗَ َو ﱠﺟهُ َيﺎ إِلَ ِهﻰ إِلَ ْيكَ ِ ،ﺑﺣِ ِّﺑكَ
ال ﱠﻧ ِﺑ ِّ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ﺎرا
ﺻ ً
َ و َﺟﺎ ِه ِه ل َد ْيكَ  ،أن ﺗَﺟْ ﻌَﻠ َﻧﺎ أﻧ َ
ﻋ ﱠﻣ ً
س ﱠﻧ ِﺗ ِه ال ﱠﻧ َﺑ ِو ﱠي ِﺔ،
ِل َﺣ ْ
ﺿ َر ِﺗ ِه ْال ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ِد ﱠي ِﺔُ ،
ﺎﻻ ِﺑ ُ
ﺎر ِه ،ﻓَﺎ ِئ ِزينَ ﻓِﻰ ال ﱡد ْﻧ َيﺎ
ُﻣ َﺟ ِ ّد ِدينَ َيﺎ إِلَ ِهﻰ ﻵثَ ِ
ْ
َ
ّ
ُ
ّ
ﻖ ﻓِﻰ
َواﻵﺧِ َرةِ ِﺑﺄ َ ْﻧ َو ِار ِهَ ،وأ َ ْن ﺗ َﻣ ِﻛنَ ل َﻧﺎ ِﺑﺎل َﺣ ِ
ضَ ،ﻣ َﻊ ْال ُﻣ َﺣﺎﻓَ َ
ض،
ﻋﻠَﻰ ال ﱡ
س ﱠﻧ ِﺔ َو ْالﻔَ ْر ِ
اﻷ َ ْر ِ
ظ ِﺔ َ
َ
ﺿﺎهُ،
َو ْال ِﻘ َي ِﺎم لكَ ُ
س ْﺑ َﺣﺎ َﻧكَ ِﺑكَ ِﺑ َﻣﺎ ﺗُﺣِ ﱡﺑهُ َوﺗَ ْر َ
َو َﻻ َﺣ ْو َل َو َﻻ قُ ﱠوة َ ِإ ﱠﻻ ِﺑﺎ ِ.
ﻋ ْﻔ ِوكَ َو َﺣ َﻧﺎ ِﻧكَ
سﺎ ِﻧكَ َو َ
الﻠﱠ ُه ﱠم ﺗَ َﻧ ﱠزلْ ِﺑﺈِﺣْ َ
ْ
َ
ﻋﻠَﻰ ِﺗ َﻼ َوةِ َهذا ال َﻣ ْو ِل ِد
ﻋﺎنَ َ
ِل ُﻛ ِّل َﻣ ْن أ َ َ
ال ﱠ
ون
ﺷ ِريفِ َ ،واﺟْ َﻌ ْﻠهُ َيﺎ ِإلَ ِهﻰ ِﻓﻰ ُﺣ ُ
ﺻ ِ
سﺎﻣِ ِﻌينَ
ﺎنَ ،وﺗَﻔَ ﱠ
ﻋﻠَﻰ ال ﱠ
ﺿلْ َيﺎ إِلَ ِهﻰ َ
اﻷ َ َﻣ ِ
َ
ﱠ
ﺻطﻔَﺎكَ ،
ﺷ ﱡﺑ ِه ِﺑ َ
ﻖ ِلﻠﺗ َ
ﺷ َﻣﺎ ِئ ِل َﺣ ِﺑي ِﺑكَ َو ُﻣ ْ
ِﺑﺎلﺗﱠ ْوﻓِي ِ
س َوا ِﺑ َﻎ َآﻻ ِئكَ َوﻧُ ْﻌ َﻣﺎكَ  ،لَ َﻧﺎ
َوأ َﺟْ ِزلْ َيﺎ ِإلَ ِهﻰ َ
ْ
ﺢ ال ِ ّ
س ْر لَ َﻧﺎ َيﺎ
ﺷﻔَﺎ َء َوالﻌَﺎﻓِ َيﺔََ ،و َي ِ ّ
َولَ ُه ْم َوا ْﻣ َﻧ ِ
ْ
َ
ُ
ﻋﻧﺎﱠ
َ
إِلَ ِهﻰ ﻣِ نَ ْال َﺧ ْي ِر الﻘ ُ
ﺻو َد ال ﱠدا ِﻋ َيﺔَ .وا ْدﻓ ْﻊ َ
ب َو ْال َﺑ َﻼ َيﺎَ ،وﻓَ ِ ّرﺣْ َﻧﺎ َيﺎ ِإلَ ِهﻰ
ﺻﺎ ِئ َ
َيﺎ ِإلَ ِهﻰ ْال َﻣ َ
ْ
َ
ِﺑﺗَ َوا ِلﻰ ْال َﺧ ْي ِر َوالﻌَ َ
ﺻ ِﻠﺢْ َﺑ ْي َﻧ َﻧﺎَ ،و َهبْ
طﺎ َيﺎَ ،وأ ْ
لَ َﻧﺎ ذُ ِ ّر ﱠيﺔً َ
ﻋﺎءِ َ ،وﺗَ َوﻓﱠ َﻧﺎ
ط ِّي َﺑﺔً إِ ﱠﻧكَ ُﻣ ِﺟيبُ ال ﱡد َ
ﻋﻠَﻰ ُﻛ ِّل
ُﻣ ْس ِﻠﻣِ ينَ َ ،وأ َ ْلﺣِ ْﻘ َﻧﺎ ِﺑﺎل ﱠ
ﺻﺎ ِلﺣِ ينَ ِ ،إ ﱠﻧكَ َ
ْ
يرَ .واﺣْ ﻔَ ْ
ظ َيﺎ إِلَ ِهﻰ ﻓُﻘَ َرا َء آ ِل الﻌَزَ ا ِئ ِم
َ
ﺷ ْﻰءٍ قَ ِد ٌ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ﻣِ نَ ال ِﻔﺗ ِن َوالﻣِ َﺣ ِنَ ،و َهبْ ل َﻧﺎ َﺟﻣِ يﻌًﺎ الﻣِ َﻧ َﺢ
َو ْالﻣِ َﻧنَ َ ،وأ َ ْه ِﻠكْ َيﺎ ِإلَ ِهﻰ أ َ ْﻋ َدا َءكَ َوأ َ ْﻋ َدا َء َﻧﺎ،
ﻋ ِﺑي ًدا لَ َﻧﺎ ،أ َ ِذ ﱠﻻ َء َﻛ َﻣﺎ َﻛﺎﻧُواَ ،واﺟْ ﻌَ ِل
َوأ َ ِﻋ ْدهُ ْم َ
ﺎن،
ْال َﻌ َﻣ َل ِﺑﺎل ﱡ
ﺎن َو َﻣ َﻛ ٍ
آنِ ،ﻓﻰ ُﻛ ِّل زَ َﻣ ٍ
س ﱠﻧ ِﺔ َو ْالﻘُ ْر ِ
س ِّي ِد
َوأ َ ِّي ْد َﺟ َﻣﺎ َ
ﻋﺔَ ْال ُﻣ ْس ِﻠﻣِ ينَ ِ ،ﺑ ُرو َﺣﺎ ِﻧ ﱠي ِﺔ َ
َ
ُ
ُ
س ِﻠ ِﻔ َﻧﺎ
س ِﻠينَ َ ،وﻛ ْن ل َﻧﺎ َو َﻣﻌَ َﻧﺎ َﻛ َﻣﺎ ﻛ ْﻧتَ ِل َ
ْال ُﻣ ْر َ
ﺢ َيﺎ َربﱠ ْال َﻌﺎلَﻣِ ينَ .
ال ﱠ
ﺻﺎ ِل ِ
س ِّي ِد َﻧﺎ ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ٍد َوآل ِه
ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َ
ﻋﻠَﻰ َ
َو َ
َ
ﺻﺣْ ِﺑ ِه أﺟْ َﻣ ِﻌينَ .
َو َ

ﺑــراعــم اﻹيـــمان مــن فــيــض الحــﻧــان )(٤
)اﻹيما ُن بض ٌع وسبعونَ ُ
ش ْع َبة ،أعﻼها قولَ :ﻻ َإلـهَ
ُ
ق(
ﱠإﻻ ﷲُ ،وأدناهـــا :إماطـــة اﻷذَى َ
عـــ ِن الطريـــ ِ
"مسلم".
 مثــال ســيء يــؤدي إلــى القتــل :وهــو إلقــاءالقمامــة فــي الشــارع ،فقــد يــؤدى ذلــك إلــى ســد
البالوعات ،وكثرة المياه في الشـوارع ،وقـد يسـقط
سلك كهرباء فيـؤدى إلـى وفـاة بعـض اﻷشـخاص،
إذن فاﻹنســان غيــر النظيــف يتســبب فــي أضــرار
كبيرة للناس.
 مثـــال حســـن :إذا أخـــذت تـــذكرة التـــرام أواﻷوتوبيس من الكمساري فﻼ تلقهـا علـى اﻷرض،
ولكن ضـعها فـي جيبـك حتـى تصـل إلـى منزلـك؛
وضعها في سلة المهمﻼت.





ً
رجﻼ يبلغ الثمانين سـنة يـزرع
رأى بعض الناس
شجر الزيتون ،فتعجبوا من ذلك وقالوا له :ألم تعلم أن
شجرة الزيتون تثمر بعد العديد من السنوات ،فقال لهم
غيرنا؛ قـال
الرجل :زر َ
غيرنا فأك َْلنا ،ونزرع ليأكل ُ
ع ُ
ـﻼثَ
وص ـ َب َر
ت
ٍ
ـﻼ
ـ
نخ
ـ
ث
ع
زر
ن
ـ
)م
:

رســول ﷲ
َ
َ
َ
ﱠ
عليهن َحتﱠى ي ُْثمِ ْرنَ َو َج َبتْ لَهُ ال َج ﱠنة( وقال ) :إذا
ُ
ع أﻻﱠ
َ
فـإن ْ
اسـتَطا َ
قَامت القيامة وفي ي ِد أحـدِكم فَ ِسـيلة؛ ِ
ُ
صغيرة ُ
يقوم حتى يغرس َها فَ ْل َي ْفعَلْ (" .الفَسِيلَةُ :ال ﱠنخلة ال ﱠ
َ
تُق َ
طع من اﻷ ّم أَو تُقلع من اﻷرض فتُغرس".







يومي منظم ،سـلوكي مـنظم ،فاﻹسـﻼم يـدعو إلـى النظـام،
وأنت ترى ذلك في تسوية الصفوف في الصﻼة ،وإمام المسـجد
يقــول قبــل التكبيــر للــدخول فــي الصــﻼة :إن ﷲ ﻻ ينظــر إلــى
الصف اﻷعوج.
 الذي يخالف القانون :ليس منظ ًما. الذي يهمل في العمل :ليس منظ ًما. -الذي ﻻ يلتزم بإشارة المرور :ليس منظ ًما.

روي أن لقمان الحكيم أعطى خادمه شاة ،وأمـره أن يـذبحها
ويأتيه بأخبث ما فيها ،فذبحها الخادم وجاءه بقلبها ولسانها.
ثم أعطاه شاة أخرى وطلب أن يأتيه بأطيب ما فيها ،فـذبحها
وجاءه بقلبها ولسانها.
فسأل لقمان خادمه :كيف ذلك؟ ،قال :ليس أخبث مـن القلـب
واللسان إذا خبثا ،وﻻ أطيب منهما إذا طابا.
قال أحد الصالحينَ :من ج ﱠم َل ظاهره باتباع سـنة المصـطفي
؛ وباطنه بالمراقبة تعالى ،وأ َك َل الحﻼل؛ وغضﱠ بصـره
عن الحرام؛ وابتعد عن الشبهات :لم تخطئ له فراسـة ،وأجـرى
ﷲ الحكمة على قلبه ولسانه.



كبيرنـا،
يس مِ ﱠنا َمن لَم يـوقّ ِْر
َ
قال سيدنا رسول ﷲ ) :لَ َ
ع ِن المـُنكَر(.
و َي ْر َح ْم
صغيرنا ،ويأ ُم ْر بالمعروفِ  ،وينهَ َ
َ
 احتـــرام رئيســـي فـــي العمـــل مـــن أساســـيات اﻷخـــﻼقاﻹسﻼمية ،وبداية اﻻحترام احتـرام الشـخص نفسـه بالبعـد عـن
الدنايا ،واحترام الغير أساس التقدم والرخاء.
 وأيضًا أنا أوقر أبي – أمي – مدرسي  ،-الرجـل الكبيـرعندما أركب القطار أو الترام فأقوم من مكاني ليجلس هو.



الر ْح َم ِن
وأنا في صﻼتي أتذكر الرحمة ،وأنا أقولِ " :بس ِْم ﷲِ ﱠ
ـرحِ ي ِم" فــي فاتحــة الكتــاب
الــرحْ َم ِن الـ ﱠ
ـرحِ ِيم"؛ وأنــا أقــول " :ﱠ
الـ ﱠ
وأكررها في كل ركعة.





فحب الوطن من اﻹيمان ،وكان سيد الخلق  محبا للبلد
التي عاش فيها وهي مكة ودعا) :الل ُه ﱠم إ ﱠنهم أ َ ْخ َر ُجوني مِ ن أحبّ ِ
ي ،فأ ْدخِ ْلنِي أ َحبﱠ البﻼ ِد لديكَ (.
البﻼ ِد لد ﱠ
يقول اﻹمام أبو العزائم:
ِب َر ﱠب ُك ْم َوطــنِي اﻹســﻼ ُم أفــديـــ ِه
والرحـمــ ُن يُعـلِي ِه
بال ﱠن ْف ِس والما ِل ﱠ
والمسلمونَ هُ ُمو َن ْفسِي ،و ُح ﱡب ُهمو
َ
ي ،بصدِق القو ِل أ ْر ِوي ِه
ٌ
فرض َعلَ ﱠ

ً
رجــﻼ نــزل
ورد فــى أحاديــث ســيدنا رســول ﷲ  أن
يشرب من بئر فلما فرغ وجد كل ًبا يلهث من شدة العطش ،فنـزل
البئــر ومــﻸ خفــه مــاء وســقى الكلــب ،فشــكر ﷲ لــه وغفــر لــه.
"البخاري".


ودخلت امرأة النار في هـرة حبسـتها حتـي ماتـت ،فـﻼ هـي
اش:
شــاش اﻷرض "الخِ َ
أطعمتهــا ،وﻻ تركتهــا تأكــل مــن خِ َ
شــ ُ
بالكسر :الحشرات ،وقد يُفتَح".
ويكفي العبد الرحيم أنـه محـل محبـة ﷲ ؛ ﻷن ﷲ يحـب
من خ َْلقِه من كان على ُخلُقِه.



ﻷنهــا شــهادة ،والمســلم الــذي يُطلــب للشــهادة ويكتمهــا فقــد
كبيـرا ،وأنـا أتحـرى المرشـح اﻷصـلح ،واﻻجتهـاد
ارتكب إث ًما
ً
لتحري َمن يصلح هو تقرب إلى ﷲ سبحانه..


المسلم نظيف في شخصـه ﻷنـه يتوضـأ لكـل صـﻼة ،وﻷنـه
يغتسل ،وﻷنه يقوم بالسنن الفطرية مثـل قـص اﻷظـافر ،وغسـل
المحلين ،وقص شعر الرأس ،وغيرهـا ..قـال رسـول ﷲ :

٣٢



وهو التعاون مع اﻵخر حتى نصل إلى المقصد ،فأنا أعمـل



وهكذا تكون معاملتي مع اﻵخـرين ،فأنـا ﻻ أتطلـع ﻷسـرار
الغيرـ
وﻻ أؤذي الغير بالقول والفعل.
وأنا أصفح عن اﻵخر عند اﻹساءة أو الخطأ.
وأنا أبدأ الغير بالسﻼم.

من أجل الكل وليس لي فقط؛ حتى ينتفع الكل.
وﷲ قد أشاد فـي طاعتـه بالجماعـة فـي قولـهَ  :فـا ْذ ُك ُرونِي
أ َ ْذ ُك ـ ْر ُك ْم) البقــرة ،(١٥٢ :ولــم يقــل :اذكرنــي أذكــرك ،وقولــه
سبحانهِ  :إيﱠاكَ َن ْعبُ ُد) الفاتحة ،(٥ :ولم يقل :إياك أعبد.
بريـاض
ومدح النبـي  الطاعـة الجماعيـة) :إذَا َمـ َر ْرتُم
ِ
رياض الجنةِ؟ ،قال :
ارتَعُوا ،قالوا :يا رسو َل ﷲِ َما
الجن ِة فَ ْ
ُ
ِكر( ،ومجلـس العلـم يحضـره العديـد مـن
مجالس
ُ
ِ
العلم وحِ لَقُ الذّ ِ
اﻷفراد ،وحلقة الذكر يقوم بها العديد من اﻷفراد.


ي عظيم ،فعنـد ذهابـك لصـديق أو
إن اﻻستئذان خلق إسﻼم ّ
قريب لك أخبره ً
أوﻻ بالتليفون أنك سوف تـزوره ،فـإذا أذِنَ قـم
بالزيارة ،ومن آداب زيارة الغير أنك ﻻ تقف أمام الباب مباشرة
طرقـا وسـ ً
ً
طا ثـﻼث
بل على اليمين أو الشمال ،ثم تطرق الباب
مــرات ،فــإن أذن لــك؛ وإﻻ فــارجع ،قــال رســول ﷲ :
فإن أُذِنَ لكَ ؛ ﱠ
ٌ
ثﻼثْ ،
)اﻻستئذانُ
ار ِج ْع( "مسلم".
وإﻻ فَ ْ
أيضـا داخـل بيتـي حينمـا أدخـل حجـرة أبـي أو
أسـتأذن
أنا
ً
حجرة شقيقتي؛ كما أمرنا ديننا الحنيف.

 
يحكى أن سربًا من الحمام وقع في شبكة الصياد ،وكانت كل
حمامة تحاول النجاة بنفسها ،فقالت لهن الحمامة المـ ُ َ
ط ﱠوقَة :يجب
أن نتعاون في النجاة ونثب وثبة واحدة فنقلـع الشـبكة ونعلـو بهـا
في الجـو ،ووصـلت الحمامـة المــ ُ َ
ط ﱠوقَة وبـاقي الحمـام إلـى مـن
َ
َ
يخلصهم من هذه الشبكة ،وطلبت الحمامـة المــُط ﱠوقة أن يخلـص
باقي الحمام ً
أوﻻ ثـم يجعلهـا آخـر الحمـام ،وهـذا يعلمنـا التعـاون
وإنكار الذات أثناء التعاون.





ض
س ـئل رســول ﷲ  عــن حــق الطريــق ،فقــالَ :
)غ ـ ﱡ
ُ
َ
ﱡ
والنهـي
واﻷمـر
،
السﻼم
د
ور
ى،
ذ
اﻷ
َف
ك
و
،
البصر
ُ بـالمعروفِ
ﱡ
ِ
ِ
ُ
َع ِن ال ُمنك َِر( "متفق عليه".

ي  فـي
ما وصل إلينـا القـرآن الكـريم إﻻ بتضـحية النبـ ّ
ســبيل ذلــك ،وكــم تعــرض لﻼبــتﻼء مــن المشــركين والمنــافقين،
وكذلك آل بيته والصحابة رضوان ﷲ عليهم.
وكذلك اﻷنبياء السابقون  ،لقد تعرضوا لﻼبتﻼء لتصـل
رساﻻت ﷲ ﻷهل اﻷرض أجمعين.
واﻷب واﻷم يبذﻻن الجهد والوقت والمـال فـي سـبيل سـعادة
اﻷوﻻد.




قال رجل قبل وفاته هذه الكلمات :يا ليته كان بعيدًا ،يا ليتـه
ً
كامﻼ! .وتعجب َمن كان حوله مِ ن ذلك،
كان جديدًا ،يا ليته كان
ولم يعلموا ما المقصود بهذه الكلمات؟!.
ثم رآه أحد أبنائه في رؤيا ،فقال لـه :يـا أبـت سـمعتُك حـال
الوفاة تقول كذا وكذا! ،قال:
ً
ي إنـي فـي يـوم مـن اﻷيـام وجـدتُ
ضـريرا ﻻ
رجـﻼ
ً
يا بنـ ّ
يبصر يسير في الشارع فقمتُ بتوصيله إلى المكان الذي يريده،
ولما حضرتني الوفاة وجـدت ثـواب ذلـك ،فقلـتُ  :يـا ليتـه كـان
بعيدًا؛ أي المكان الذي قمت بتوصيله إليه.
وفي يوم من اﻷيـام وجـدتُ
فقيـرا يرتعـد مـن البـرد وكنـت
ً
أرتــدي ثــوبين فخلعــت الثــوب القــديم وأعطيتــه للفقيــر ،فلمــا
حضرتني الوفاة وجدت ثواب ذلك عظي ًما ،فقلـتُ  :يـا ليتـه كـان
جديدًا.
ً
كامﻼ!.
ت لقد قلتَ أيضًا :يا ليته كان
فقال اﻻبن :يا أب ِ
ً
ُ
فأعطيتـه
رجﻼ جائعًا
قال اﻷب :رأيتُ مرة
نصـف رغيـفٍ
َ
عظيمـا فقلـتُ :
كان معي ،فعند حضور الوفاة وجدتُ ثواب ذلك
ً
ً
كامﻼ.
يا ليته كان

والضابط والجندي يسهر كل منهما ويجتهد ويضـحي بنفسـه
في سبيل اﻷمن لكل مواطن.
فاﻹنسان المخلص يضحي من أجل اﻵخـرين ،ويكـون سـببًا
في إسعادهم.


أحب أن أقدم الشكر لهم ،وأحترمهم احترا ًما شديدًا:
ي المـرور كيـف يقـف فـي الشـارع سـاعات
أنظر إلى شرط ّ
طوال لتنظيم حركة المرور...
والكمساري داخل الترام والقطار كيف يجهد نفسه لتحصـيل
التذاكر...
والطبيب كيف ﻻ ينام الليل من أجل راحة المريض...
والممرضة كيف تقوم بعمل كبير من أجل المريض...
وعامل النظافة كيف يجتهد من أجل نظافة الشوارع...
والعامل بالمصنع كيف يجهد نفسه من أجل اﻵخر...
عظيم ـا مــن أجــل
وكــل مــن يعمــل بــإخﻼص يبــذل جهــدًا
ً
اﻵخرين.



الوقت هو رأس مال المسلم ،وهو الشـيء الـذي لـو فُقـد ﻻ
يعود أبدًا ،وهو أساس الحضارة ،والغرب لم يتقـدم إﻻ بـاحترام
الوقت ،والشرق لم يتخلف عن ركب الحضارة إﻻ بعدم احتـرام
الوقت.
لقد ضيع كثير من الناس الوقت بالجلوس علـى المقـاهي أو
شاشات التليفزيون بالساعات ،أو ألعاب المحمول أو الكمبيوتر،
فهذا كله اغتيال للحضارة والتقدم.
وللحديث بقية إن شاء ﷲ.


أنام أنا وشقيقي في حجرة بالمنزل ،فإن وجدت أخي نائ ًما ﻻ
أوقــد المصــباح حت ـى ﻻ يســتيقظ ،وﻻ أفــتح التليفزيــون حتــى ﻻ
يستيقظ ،وﻻ أتحرك بصوت في الحجرة حتى ﻻ يستيقظ.
وأثناء استذكار دروسه فأنا ﻻ أرفع صوت تليفوني المحمول
أو التليفزيون حتى يستطيع المذاكرة.
وإذا ترك أبي وأمي طعا ًما له ﻻ أقترب منه.



٣٣

اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﳊﻴﺔ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
ﱠ
فهــﻼ
قــال القاضــي :وعيــت هــذا..
ذكرت لي مــن البينــات مــا يثبــت موقــف
ابن تيمية من المعارف الصوفية.
قال اﻹسكندري :بما أن اﻹقــرار ســيد
اﻷدلــة ،فســأذكر لــك ـ ســيدي القاضــي ـ
أربع تصريحات مما ذكره ابن تيمية فــي
صوفية زمانه ،والذين ينطبــق علــيهم مــا
ينطبــق علــى غيــرهم مــن صــوفية كــل
اﻷزمنة ،وأبين لك ـ سيدي ـ أن من حيــل
ابــن تيميــة الخطيــرة فــي هــذا أنــه مثلمــا
ضرب آل البيت بالنواصــب ،فهــو كـذلك
راح يضرب الصوفية الصــادقين بــبعض
المنحلــين والمنحــرفين الــذين لــم يــورد
أسماءهم ..ولكن راح يعمم أحوالهم علــى
كل الصوفية.
قال القاضي :فهات التصريح اﻷول.
قال اﻹسكندري :التصريح اﻷول هــو
قوله ـ بعد ذكره لبعض المنحــرفين ممــن
ينتسبون للتصوف ـ) :ومن قال :إن لقول
هؤﻻء ســرا خفيـا وبــاطن حــق وإنــه مــن
الحقائق التي ﻻ يطلــع عليهــا إﻻ خــواص
خواص الخلق :فهو أحد رجلين – إما أن
يكــون مــن كبــار الزنادقــة أهــل اﻹلحــاد
والمحــال وإمــا أن يكــون مــن كبــار أهــل



الجهل والضــﻼل .فالزنــديق يجــب قتلــه؛
والجاهل يعرف حقيقة اﻷمــر فــإن أصــر
على هذا اﻻعتقاد الباطل بعد قيام الحجــة
عليه وجب قتله .ولكن لقــولهم ســر خفــي
وحقيقـــة باطنـــة ﻻ يعرفهـــا إﻻ خـــواص
ـرا وإلحــا ًدا
الخلق .وهذا السر هو أشد كفـ ً
مـــن ظـــاهره؛ فـــإن مـــذهبهم فيـــه دقـــة
وغموض وخفــاء قــد ﻻ يفهمــه كثيــر مــن
ـرا مــن عــوام أهــل
الناس .ولهذا تجــد كثيـ ً
الدين والخير والعبــادة ينشــد قصــيدة ابــن
الفارض ويتواجــد عليهــا ويعظمهــا ظانـا
أنها من كﻼم أهل التوحيد والمعرفة وهو
ﻻ يفهمها وﻻ يفهــم مــراد قائلهــا؛ وكــذلك
كــــﻼم هــــؤﻻء يســــمعه طوائـــف مــــن
المشــهورين بــالعلم والــدين فــﻼ يفهمــون
حقيقتــه فإمــا أن يتوقفــوا عنــه أو يعبــروا
عن مذهبهم بعبــارة مــن لــم يفهــم حقيقــة؛
ـارا مجمـ ًـﻼ مــن غيــر
وإما أن ينكروه إنكـ ً
معرفة بحقيقته ونحو ذلك وهذا حال أكثر
الخلق معهم .وأئمتهم إذا رأوا من لم يفهم
حقيقة قولهم طمعوا فيه وقــالوا :هــذا مــن
علماء الرسوم وأهل الظاهر وأهل القشر
وقالوا :علمنا هــذا ﻻ يعــرف إﻻ بالكشــف
والمشــاهدة وهــذا يحتــاج إلــى شــروط،
وقالوا :ليس هذا عشك فادرج عنه ونحــو
ذلــك ممــا فيــه تعظــيم لــه وتشــويق إليــه

وتجهيــل لمــن لــم يصــل إليــه .وإن رأوه
عارفًا بقولهم نسبوه إلى أنه منهم وقــالوا:
هـــو مـــن كبـــار العـــارفين .وإذا أظهـــر
اﻹنكــار علــيهم والتكفيــر قــالوا :هــذا قــام
بوصــــف اﻹنكــــار لتكميــــل المراتــــب
والمجالي().(١
فهــذا التصــريح ـ ســيدي القاضــي ـ
كـــاف منـــه فـــي تكفيـــره لكـــل الطـــرق
الصوفية التي ﻻ تزال تنشــد قصــائد ابــن
الفـــارض وغيـــره ،وتتواجـــد للمعـــاني
السامية التي تشير إليها..
وهــو كــاف كــذلك فــي حكمــه علــيهم
بالقتــل ،كعادتــه فــي الجمــع بــين التكفيــر
والتقتيل ،وهو ما ورثه خلفه من بعده من
الذين استباحوا دماء الصوفية.
قــال القاضــي :وعيــت هــذا ..وهــو
واضــح فــي الدﻻلــة علــى حكمــه علــيهم
بالكفر والقتل ..فهات التصريح الثاني.
قال اﻹسكندري :التصريح الثاني هــو
قوله ـ سيدي ـ) :فــإن إنكــار هــذا المنكــر
الساري في كثير من المسلمين أولى مــن
إنكــار ديــن اليهــود والنصــارى الــذي ﻻ
يضــل بــه المســلمون ،ﻻ ســيما وأقــوال
هؤﻻء شر من أقــوال اليهــود والنصــارى
وفرعون ،ومن عــرف معناهــا واعتقــدها
كان من المنافقين الذين أمر ﷲ بجهــادهم
ار َو ْال ُم َن ـا ِفقِينَ
بقولــه تعــالىَ  :ج ِ
اه ـ ِد ْال ُك ﱠف ـ َ
َوا ْغلُ ـ ْ
ع َلــ ْي ِه ْم والنفــاق إذا عظــم كــان
ظ َ
صاحبه شرا من كفار أهل الكتاب ،وكان
في الدرك اﻷسفل من النــار .ولــيس لهــذه
المقاﻻت وجه سائغ ،ولو قدر أن بعضــها
يحتمــل فــي اللغــة معنــى صــحي ًحا فإنمــا
يحمـــل عليهـــا إذا لـــم يعـــرف مقصـــود
صاحبها ،وهــؤﻻء قــد عــرف مقصــودهم
كمـــا عـــرف ديـــن اليهـــود والنصـــارى
والرافضة ،ولهم فــي ذلــك كتــب مصــنفة
ضا،
وأشعار مؤلفة وكﻼم يفسر بعضه بع ً

وقد علم مقصودهم بالضرورة فﻼ ينازع
في ذلك إﻻ جاهــل ﻻ يلفــت إليــه ،ويجــب
بيان معناها وكشف مغزاهــا لمــن أحســن
الظن بهــا وخيــف عليــه أن يحســن الظــن
بهـــا أو أن يضـــل فـــإن ضـــررها علـــى
المسلمين أعظم من ضــرر الســموم التــي
يأكلونها وﻻ يعرفون أنها سموم ،وأعظــم
مــن ضــرر الســراق والخونــة الــذين ﻻ
يعرفون أنهم سراق وخونة .فــإن هــؤﻻء:
غاية ضــررهم مــوت اﻹنســان أو ذهــاب
ماله وهذه مصيبة في دنياه قد تكون سببًا
لرحمته في اﻵخرة وأما هؤﻻء :فيســقون
النــاس شــراب الكفــر واﻹلحــاد فــي آنيــة
أنبيـــاء ﷲ وأوليائـــه ،ويلبســـون ثيـــاب
المجاهدين في سبيل ﷲ وهم فــي البــاطن
مــن المحــاربين ورســوله ،ويظهــرون
كﻼم الكفار والمنــافقين فــي قوالــب ألفــاظ
أولياء ﷲ المحققين ،فيدخل الرجل معهــم
ً
مؤمن ـا وليــا فيصــير
علــى أن يصــير
(
٢
منافقًا عدوا () .
قــال القاضــي :وعيــت هــذا ..وهــو
واضــح فــي الدﻻلــة علــى حكمــه علــيهم
بالكفر والقتل ..فهات التصريح الثالث.
قال اﻹسكندري :التصريح الثالث هو
قوله ـ سيدي القاضي ـ) :وأقــوال هــؤﻻء
شــر مــن أقــوال النصــارى وفيهــا مــن
التنـــاقض مـــن جـــنس مـــا فـــي أقـــوال
النصارى؛ ولهــذا يقولــون بــالحلول تــارة
وباﻻتحــاد أخــرى وبالوحــدة تــارة فإنــه
مذهب متناقض في نفسه؛ ولهــذا يلبســون
ً
باطنـا
على من لم يفهمه .فهــذا كلــه كفـر



وظاهرا بإجماع كل مسلم ومــن شــك فــي
كفــر هــؤﻻء بعــد معرفــة قــولهم ومعرفــة
دين اﻹسﻼم فهو كافر كمن يشك في كفر
اليهود والنصارى والمشركين().(٣
فأنت ترى ـ سيدي القاضـي ـ أنــه لــم
يكتف بتكفيرهم ،بل راح يكفر من توقــف
في تكفيرهم ،أو شك في ذلك ..وليس بعد
ذلك تكفير.
قــال القاضــي :وعيــت هــذا ..فهــات
التصريح الرابع.
قــال اﻹســكندري :التصــريح الرابــع
ســيدي القاضــي هــو قولــه ـ بعــد ذكــره
لبعض الصوفية ومقوﻻتهم التي لــم يفهـم
مقاصدها ـ) :وﻻ يتصــور أن يثنــي علــى
هــؤﻻء إﻻ كــافر ملحــد أو جاهــل ضــال.
وهؤﻻء من جنس الجهمية الذين يقولون:
إن ﷲ بذاته حال في كل مكان ولكن أهل
وحدة الوجود :حققوا هذا المــذهب أعظــم
من تحقيق غيرهم من الجهمية().(٤
وهذا القول ـ سيدي ـ يدلك علــى ســر
إنكــــار ابــــن تيميــــة علــــى المعــــارف
الصوفية ..فهو يعتقد ـ كسلفه ـ بينونة ﷲ
عن خلقه بالمكــان ،وأن ﷲ فــي تصــوره
ليس ســوى جــرم مــن اﻷجــرام السـماوية
العلوية ،ولــذلك فهــو يعتبــر كــل ُمنـ ﱠ
ـزه
عــن الحــد والمقــدار والمكــان والجســمية
حلوليا واتحاديا.
) (١ﳎﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى ).(٣٧٨ /٢
) (٢ﳎﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى ).(٣٥٩ /٢
) (٣ﳎﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى ).(٣٦٨ /٢
) (٤ﳎﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى ).(٣٦٧ /٢


ﻓﻲ  ١٢ربيع أول ١٤١٧هـ المواﻓق  ٢٧يوليو ١٩٩٦م
)ص ِ ّديق الدعوة
أصدرت مشيخة الطريقة العزمية كتاب ِ
العزمية( ،ﻓﻲ ذكرى مولد موﻻنا السيد أحمد ماضﻲ أبﻲ
العزائم .
)ص ِ ّديق الدعوة العزمية( ،كتابًا من كتب السيرة الذاتية،
كان ِ
قدم ﻓيه اﻹمام القائم سماحة السيد عﻼء الدين ماضﻲ أبو
العزائم والده موﻻنا السيد أحمد باعتباره قدوة لﻸمة اﻹسﻼمية
عامة ،وﻵل العزائم خاصة ،وعُرض ﻓﻲ الكتاب نذر قليل جدا
مما وهبه ﷲ من علوم وﻓتوحات.
وخﻼل قرن كامل تقريبًا ،نشرت مشيخة الطريقة العزمية
الكثير من المؤلفات ،سواء لﻺمام المجدد السيد ﷴ ماضﻲ أبﻲ



العزائم ،أو لسماحة السيد عز الدين ماضﻲ أبﻲ العزائم ،أو
لسماحة السيد عﻼء الدين ماضﻲ أبﻲ العزائم ،لكن لم يصدر
أي كتاب ﻓﻲ تاريخ الدعوة العزمية باسم سماحة موﻻنا السيد
أحمد ماضﻲ أبﻲ العزائم.
ظن كثير من آل العزائم أن موﻻنا السيد أحمد لم يترك تراثًا
علميا ،وأن ما تركه لم يزد عن بعض العبارات والدروس
)ص ِ ّديق الدعوة العزمية(.
المختصرة التﻲ ذكرها كتاب ِ
لكن هذا ليس دقيقًا ،ﻓقد ترك موﻻنا السيد أحمد تراثًا عظي ًما،
عا ﻓﻲ الشؤون
وصل إلينا منه ما يجاوز الخمسين موضو ً



الدعوية والعامة والخاصة.
لقد كان موﻻنا السيد أحمد ماضﻲ حامل سر أبيه اﻹمام
المجدد ،وخازن علومه ،لكنه )كان صامت ًا ﻻ يتكلم إﻻ ً
قليﻼ ،وﻻ
يجري الكﻼم على لسانه إﻻ إذا سأله الناس ،ﻓيجيبهم أعظم



يرا ﻵل
إجابة( ،كما يصفه اﻹمام القائم ،وكان هذا الصمت مح ً
العزائم طوال  ٨٥عا ًما قضى  منها  ٣٣عا ًما إما ًما
للطريق ،و ٥٢عا ًما كان أبناؤه خلفا َء له على إمامة الطريق.
وقد آن اﻷوان لنكشف عن حكمة وسر صمت موﻻنا السيد
أحمد ﻹنصاف سماحته أمام كُتاب التاريخ ،الذين سيأتون
ليدرسوا تاريخ الدعوة العزمية ،ويق ِيّموه ،ويتحدثون عن كل

اﻹمام المجدد

مرحلة ،وربما قد يقارن بعضهم بين المراحل ،ويقول :لقد ترك
كبيرا ،ﻓأين
سلفه اﻹمام المجدد تراثًا عظي ًما ،وترك أبناؤه تراثًا ً
تراثه العلمﻲ؟

السيد ﷴ ماضي أبو العزائم

٣٦



هناك سؤال ﻣﻠﺢ يتردد بين بعض الناس،
يقولون :لﻣاذا كان السيد أحﻣد  -رض وان ﷲ
عﻠي ه  -ص اﻣتًا أغﻠ ب الوق ت ،وإذا تح دث،
أوجز في الكﻠﻣات؟ ،لﻠجواب عن هذا السؤال
نقول:
 -١كان ﻣوﻻنا السيد أحﻣد هو حاﻣل سر
اﻹﻣام أبي العزائم ،وكان اﻹﻣ ام يتح دث ع ن
سره فيقول:
ْ
ُ
ُ
تُ
ورا
ن
ﻠ
ق
ا
ﻣ
ً
ِإ ْن َكانَ َ
َ
َ
س ﱡِر أ ْعﻠَ ٰى َوأ ْغﻠَــى
فَال ّ
يُ ْع َ
ط ٰى ِلف َْر ٍد ُﻣـــــ َرا ٍد
ﱠ
عـــ ْن ُك ِّل َغي ٍْر تَ َخﻠى
َ
وس َو َﻣــاﻻً
بَا َ
ع النﱡفُ َ
)(1
َ
ﱠحتﱠى بِ ِه ُك ْنتُ أ ْولَى
وكان هذا الفرد ،حاﻣل الس ر ،ه و الس يد
أحﻣد بنص قول اﻹﻣام:
ْ
َ
شف َْن
ض ﻻ يُك َ
َو ُهنَاكَ س ﱞِر غَاﻣِ ٌ
ِإﻻﱠ ِل َبـــ َد ٍل نَـــــا َل ِســـــ ﱠر َﻣقَ ِام
س ِ ِّر ﻣِ يزَ ابٌ لَـــهُ
ْض ال ّ
بَابٌ ِلفَي ِ
)(2
ُﻣت َ َحقّ ٌِق ِبإِ َرا َدتِـــي َو َﻣ َراﻣِ ــي
وﻣعﻠوم أن حاﻣل السر ﻻ يتحدث كثي ًرا،
وﻻ يب وح بﻣ ا لدي ه ﻣ ن عﻠ وم ،إﻻ بق در ﻣ ا
أﻣره ﻣودع السر ،وﻣقام حاﻣل السر ﻻ يكون
إﻻ لبض عة الرج ل ،فالس يدة الزه راء عﻠيه ا
السﻼم كانت حاﻣﻠة سر أبيها ،وك ذلك ﻣوﻻن ا
السيد أحﻣد.
 -٢ج اء ﻣوﻻن ا الس يد أحﻣ د ﻹﻣاﻣ ة
ال دعوة ف ي وق ت كث ر في ه الط اﻣعون ف ي
كرس ي الﻣش يخة ،ﻣ ن اﻷش قاء واﻹخ وان
والغرباء ،ول و أن ه أظه ر ﻣ ا لدي ه ﻣ ن عﻠ وم
وتف رد عﻠ يهم بعﻠ م غزي ر ،ﻻزدادت الح رب
ً
حفظا لﻠطريق
عﻠى الطريق ،فكان في صﻣته
ﻣ ن ازدي اد الح رب ،الت ي كان ت ﻣوج ودة
وش ديدة بالفع ل ،دأب ه ف ي ذل ك دأب اﻹﻣ ام
الحس ن ب ن عﻠ ي  ،ال ذي ك ان قﻠي ل
يرو عنه الكثير ﻣ ن العﻠ وم؛ ﻷن ه
الكﻼم ،ولم َ
ج اء ف ي عص ر ص عب بع د استش هاد وال ده
سيدنا اﻹﻣام عﻠي بن أبي طالب .
 -٣جاء ﻣوﻻنا السيد أحﻣد وتراث اﻹﻣام
اثرا ف ي النﱡ وت وال ُك ﱠراس ات ،ول م
ﻣا زال ﻣتن ً
كثيرا ﻣ ن العﻠ م
يطبع أكثره ،وربﻣا إن أظهر ً
ﻻخ تﻠط عﻠﻣ ه بعﻠ م اﻹﻣ ام ،وق د ك ان 
ص ا عﻠ ى أن يخ رج ت راث اﻹﻣ ام أب ي
حري ً
العزائم لﻠناس كﻣا خرج ﻣن لسانه دون زيادة
ً
حفظ ا له ذا الت راث،
أو نقصان ،فكان ص ﻣته

ث ال س ي
اﻷم العام وال
ق
ة
ال
لﻼت اد العال ي لل
ال ر ع ال ل الع مي

وقد أولى عناي ة فائق ة بطباعت ه ،حي ث انف رد
اﻹﻣ ام الس يد أحﻣ د ﻣاض ى أب و الع زائم 
بح ق نش ر ﻣؤلف ات وال ده اﻹﻣ ام الﻣج دد ف ى
حياته وعقب انتقاله إلى الرفيق اﻷعﻠى؛ ﻷن ه
ك ان يعتق د أن خي ر ﻣ ا يق وم ب ه ﻵل الع زائم
خاص ة ،والﻣس ﻠﻣين عاﻣ ة تق ديم آث ار اﻹﻣ ام
الﻣجدد أبى العزائم العﻠﻣية ،ﻹضاءة الطري ق
لﻠﻣسﻠﻣين لﻠعﻣل بتعاليم اﻹسﻼم.
وبحﻣ د ﷲ وﻣعونت ه أدى دوره عﻠ ى
الوجه الذى يرضى ﷲ ورس وله  تج اه
الت راث العﻠﻣ ى لوال ده اﻹﻣ ام الﻣج دد ،وق د
طبع رضوان ﷲ عﻠيه العديد ﻣن كتب اﻹﻣام
أب ي الع زائم أثن اء تولي ه ﻣش يخة الطريق ة
العزﻣي ة ،وﻣنه ا) :الج زء اﻷول ﻣ ن أس رار
الق رآن ،والجه اد ،والجف ر ،وﻣ ن جواﻣ ع
الكﻠم ،والفتوحات الربانية ،وأكﻣ ل الص ﻠوات
عﻠى سيد الكائنات(.
بجان ب ﻣش اركته ف ي ت ولي أﻣ ر طباع ة
كتب) :عقيدة النجاة ،واﻹسﻼم دين ،وأص ول
الوصول لﻣعية الرسول ،وهداية الس الك إل ى
عﻠم الﻣناس ك ،وص يام أه ل الﻣدين ة الﻣن ورة،
واﻹس ﻼم نس ب ،واﻹس ﻼم وط ن ،وبش ائر
اﻷخيار في ﻣولد الﻣخت ار ،والس راج الوه اج
في اﻹسراء والﻣع راج ،وﻣعج زات وفض ائل
س يد الﻣرس ﻠين ،وﻣحكﻣ ة الص ﻠﺢ الكب رى،
ووس ائل إظه ار الح ق ،والن ور الﻣب ين،
والشفاء ﻣن ﻣرض التفرق ة ،وتفص يل النش أة
الثانية ،والوس يﻠة وﻣ ا اختﻠ ف في ه ﻣ ن الس نة
والبدع ة ،وش راب اﻷرواح ،وﻣ ذكرة
الﻣرشدين والﻣسترشدين ،وﻣعارج الﻣقربين،
والطهور الﻣدار عﻠى قﻠوب اﻷبرار ،والفرقة
الناجي ة ،ودس تور الس الكين طري ق رب



الع الﻣين ،ودس تور آداب الس ﻠوك إل ى ﻣﻠ ك
الﻣﻠوك ،وني ل الخي رات بﻣﻼزﻣ ة الص ﻠوات،
والﻣواجي د العزﻣي ة ف ي ﻣواجه ة الروض ة
الحس ينية( ،ف ي حي اة وال ده اﻹﻣ ام الﻣج دد
السيد ﷴ ﻣاضي أبي العزائم .
 -٤ترك اﻹﻣام الﻣجدد قبيل انتقاله ،نوره
وسره وعﻠﻣه وﻣعارف ه ف ى قﻠ ب ابن ه ﻣوﻻن ا
السيد أحﻣد ،فأص بﺢ الس يد أحﻣ د ﻣاض ى ه و
نور ﻣاض ى ،وس ر ﻣاض ى ،وروح ﻣاض ى،
وحياة ﻣاضى ،وعزم ﻣاضى ،فق د ورث ك ل
الﻣي راث العزﻣ ي الﻣاض وي عﻠ ًﻣ ا وﻣعرف ة،
اهرا وباطنً ا ،وجﻣ ًاﻻ
وح ًاﻻ وق ًاﻻ ،وظ ً
وكﻣ ًاﻻ ،وبه ا ًء وض يا ًء ،ل ذلك ك ان ﻣوﻻن ا
الس يد أحﻣ د ه و الت راث الن اطق لﻺﻣ ام أب ي
الع زائم ،ه و التجس يد الكاﻣ ل ﻷخ ﻼق وﻣث ل
ال دعوة ،ه و ترجﻣ ان دع وة اﻹﻣ ام أب ي
العزائم ،ه و ﻣ راد اﻹﻣ ام أب ي الع زائم ،وفي ه
انجﻠ ت جﻣي ع أه داف وأخ ﻼق دع وة اﻹﻣ ام
أب ي الع زائم ،فك ان ﻣث ًاﻻ لﻣ ا أراده اﻹﻣ ام،
ل ذلك عن دﻣا س ئل اﻹﻣ ام :ك م ترك ت ﻣ ن
ف
الرج ال؟ )ق ال :ترك ت رج ًﻼ ،ونص َ
رجل( ،فكان الرجل الكاﻣل هو ﻣوﻻن ا الس يد
أحﻣد ،وهو النﻣوذج الكاﻣل الذي تركه اﻹﻣام
بين الناس ليهتدوا به ،حيث تﻣثل في ه ك ل ﻣ ا
أراد اﻹﻣام أن يعرفه الناس.
وق د أﻣﻠ ى اﻹﻣ ام الﻣج دد قص يدة بت اريخ
اﻻثن ين  ٢٦جﻣ ادى اﻵخ رة ١٣٥٦ه ـ ،أي
قبي ل انتقال ه بش هر واح د كش ف فيه ا الس تار
عن ﻣقام ﻣوﻻنا السيد أحﻣد ،فقال:
ُﻣـــ َرادِي ﻣِ ْنـــــكَ أ َنﱠكَ لِي ُﻣ َرا ُد
َوﻣِ ــــنِّي فِيــــــكَ قَ ْد َ
ظ َه َر ْال ِو َدا ُد
عنِّي
َجعَ ْﻠتُكَ نَائِبًا فِــــــي ْال ُﻣ ْﻠكِ َ
الرشَا ُد
َوفِـــي ْال َﻣﻠَ ُكو ِ
ت َي ْ
ص َحبُكَ ﱠ
ع ْهـدِي
ضيتُ لَكَ ْالخِ ﻼَفَةَ بَ ْع َد َ
َر ِ
ّ
َ
َ
َ
ْ
س َدا ُد
ـــ
ال
ء
ا
ـــــ
ج
د
ق
ـــــ
ف
ه
ِي
ف
و
ــــ
ف
ﱠ
َ ِ
َ
َ
صـفِي
ورة ُ ُح ْسنُ َو ْ
ﻣِ ث َا ٌل لِي َو ُ
ص َ
)(3
َوآيَـــــــاتٌ ي َُر ِت ّﻠُــــ َها ْالـــــفُ َؤا ُد
هذه القصيدة تبين ﻣقام ﻣوﻻنا السيد أحﻣد
ﻣن اﻹﻣام أب ي الع زائم :فﻣ راده ﻣن ه ،ووداده
في ه ،وأن ه نائب ه ف ي الﻣﻠ ك ،وف ي الﻣﻠك وت
يصحبه الرشاد ،وق د رض ي ل ه الخﻼف ة بع د
عهده ،وأنه ﻣثال ل ه وص ورة حس ن وص فه،
وأنه في ذاته آيات يرتﻠها الفؤاد.
 -٥كان عهد ﻣوﻻنا السيد أحﻣد هو عه د
التربي ة ،وك ان رض وان ﷲ عﻠي ه يرب ي
اﻹخ وان بالتقﻠي د ،يفع ل فيقﻠدون ه ،ﻻ يتح دث
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كثيرا ،لكنه كان كثير العﻣل؛ حتى يعﻠﻣهم أن
ً
العﻣل أولى ﻣن الكﻼم ،ﻣص داقًا لق ول اﻹﻣ ام
الﻣجدد أبي العزائم :
ي فَض ًْﻼ ِر َج ًاﻻ
َربّ ِ َوٱجْ َﻣ ْع َ
عﻠَ ﱠ
)(٤
ي ْ
ُظ ِه ُرونَ ٱ ِﻹس َْﻼ َم بِاﻷ َ ْع َﻣا ِل
وقد ك ان  ﻣث ًاﻻ ﻣتف ردًا ل ﻸب واﻷخ
والزوج واﻻبن والﻣحب الصادق لرسول ﷲ
.
ق د يتس اءل ال بعض ،يق ول :كي ف إذن
أظهر عﻠﻣه؟ ،لﻠجواب نقول:
 -١أجراه عﻠى لسان نائب ه س ﻣاحة الس يد
ع ز ال دين ﻣاض ي أب ي الع زائم و ُدعات ه ف ي
عص ره ،وه ي إش ارة ذكره ا الش يخ ﻣحي ي
ال دين ب ن عرب ي ب ين س طور كﻠﻣات ه ف ي
الفتوح ات الﻣكي ة) ،(٥حي ث ذك ر أن ه س يأتي
إﻣ ام ﻣ ن أئﻣ ة أه ل البي ت ف ي آخ ر الزﻣ ان،
وأن ﷲ س يختار ل ه وزراء خب أهم ل ه ف ي
ﻣكن ون غيب ه ،أطﻠعه م كش فًا وش هو ًدا عﻠ ى
الحق ائق ،ويكون ون الﻣ وكﻠين بنش ر العﻠ م
لﻠناس في هذا العصر؛ وهذا طبعًا ﻷنه حاﻣل
السر.
 -٢أوج ز عﻠﻣ ه ف ي عب ارات قﻠيﻠ ة
الكﻠﻣات ،كثيرة الﻣعاني والعبر.
 -٣عندﻣا اقتضت الحاجة لتسجيل عﻠﻣه،
ك ان ينش ر ﻣق اﻻت ف ي ﻣجﻠ ة )الﻣدين ة
الﻣنورة( عﻠى فترات ﻣتقطعة.
 -٤ك ان يض ع خﻼص ة فهﻣ ه ،أو ﻣفت اح
فه م ت راث اﻹﻣ ام ،ف ي ﻣق دﻣات كت ب اﻹﻣ ام
الت ي ت ولى طباعته ا ف ي عه د اﻹﻣ ام أو ف ي
عهده.
ونس تطيع أن نق ول :إن ﻣق دﻣات ﻣوﻻن ا
السيد أحﻣد هي ﻣفتاح فهم ﻣؤلفات اﻹﻣام أبي
الع زائم ،فه و يهي ئ العق ل والقﻠ ب ﻻس تقبال
كﻠﻣ ات اﻹﻣ ام ،وف ي بع ض اﻷحي ان ك ان
يوض ﺢ لﻠق ارئ أس باب ص دور الكت اب
واﻷﻣراض التي يعالجها ،أو كيفية اﻻس تعداد
لقراءة الكتاب الﻣقدم له ،فك ان  ه و ب اب
القﻠ ب والعق ل لفه م عﻠ وم أب ي الع زائم ،ل ذلك
يستحق ﻣوﻻنا السيد أحﻣد أن يﻠقب بـ )خازن
عﻠم اﻹﻣام أبي العزائم(.
وق د ذك ر اﻹﻣ ام الﻣج دد ف ى دروس ه
وﻣواجي ده أن ب اب ال دخول عﻠي ه ه و ابن ه
اﻹﻣام السيد أحﻣد ﻣاض ى أب و الع زائم ..فﻣ ن
تسﻠل إلى الطريق بدون الﻣرور عﻠ ى ﻣوﻻن ا
الس يد أحﻣ د ،الت وى قص ده وض ل هدف ه،
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وتﻠقف ه التي ه الﻣض ل ،وتش عبت ب ه الس بل،
وﻣن دخل ﻣن باب اﻹﻣام السيد أحﻣد ﻣاض ى
أب ى الع زائم ،ارت وى ﻣ ن حوض ه ،وأش رق
قﻠب ه واستض اء ،وس ﻠك طريق ه يظﻠﻠ ه إيﻣ ٌ
ان
ﱠ
غﻼب.
ﱠ
 -٤عﻠ م  تﻼﻣذت ه العﻠ م بالتجرب ة،
وف تﺢ ﻣ داركهم الفكري ة لﻼس تنباط والفه م،
فك انوا يعرف ون ﻣ راده؛ ﻷن ه أفهﻣه م كي ف
يعرفون الﻣراد.
 -٥نق ل ﻣ ا لدي ه ﻣ ن أس رار وعﻠ وم
لذريته ،فظهرت عند توليهم خﻼفته في أبهى
ص ور الكﻣ ال العﻠﻣ ي والس ﻣو الفك ري،
فﻣﻠؤوا اﻷرض عﻠ ًﻣا وكتبًا وتراثًا.
نع رض بع ض الﻣواق ف الت ي ن دلل به ا
عﻠى أن ﻣوﻻنا السيد أحﻣد ،كان ثاقب الفكر،
س ديد الرؤي ة ،قارئً ا جي ًدا لﻸح داث ،يق رأ
البواطن قبل الظواهر ،يع رف ﻣت ى يتح دث؟
وﻣتى يصﻣت؟ ..كﻣا يﻠي:
 -١ف ي ﻣ وقفين ت اريخيين س ار الس يد
أحﻣ د عك س التي ار الع ام ،وأثب ت الت اريخ
صدق رؤيته:
الموقف اﻷول :قب ل  ٩أش هر ﻣ ن ح رب
فﻠس طين ،ك ان الوض ع الع ام ف ي الع الم
سا ،فقد نجﺢ اﻻستعﻣار في نشر
اﻹسﻼﻣي يائ ً
اليأس وتشويه كل ﻣا هو جﻣيل ،فخرج السيد
أحﻣد بﻣقال )ﻻ يأس بع د الي وم( ليهي ئ اﻷﻣ ة
لح رب فﻠس طين ،ف ﻼ انتص ار ب ﻼ أﻣ ل،
والهزيﻣة ﻣﻼزﻣة اليأس.
وق د ُه زم الع رب بس بب يأس هم ف ي ه ذه
الحرب كﻣا حذرهم سﻣاحته.
الموقف الثانﻲ :بع د نكس ة ١٩٦٧م ك ان
الجﻣي ع يع ض عﻠ ى أناﻣﻠ ه ﻣ ن الح زن
والحسرة ،لكنه خرج ليطﻣئن الجﻣيع ويقول:
)هذه الهزيﻣة التى ﻣنيت بها اﻷﻣة العربية ﻣا
ه ى إﻻ س حابة ص يف ﻻ تﻠب ث أن تنقش ع إذا
عولجت أسبابها فى ضوء أصول اﻹسﻼم(.
وقد كان ،وانتص ر الﻣص ريون بع دها ب ـ
 ٦سنوات.
 -٢ف ي ﻣ وقفين يرويهﻣ ا س ﻣاحة اﻹﻣ ام
الق ائم الس يد ع ﻼء أب و الع زائم ،ك ان 
صاحب قراءة عرفانية لﻠﻣستقبل:
الموقف اﻷول :إخبار ﻣوﻻنا السيد أحﻣ د
س ﻣاحة اﻹﻣ ام الق ائم بس بب اختي اره س ﻣاحة
السيد عز الدين نائبًا له ،فقال :ﱡ
)عز ال دين ب ه
ﱡ
ﱡ
وعز الطريق(.
عزكم



وق د ك ان ،فك ان الس يد ع ز ال دين ع زا
ﻹخوته جﻣي ًع ا وع زا لﻠطريق ة العزﻣي ة ،وق د
فتﺢ ﷲ له؛ حت ى أس س دار ﻣش يخة الطريق ة
العزﻣية والﻣراكز اﻹسﻼﻣية في الﻣحافظات،
وقدم الكثير لﻠطريق وأهﻠه.
الموق ف الث انﻲ :عن دﻣا ه ﱠم اﻹﻣ ام الق ائم
ب الزواج ،ق ال ل ه) :أري د أن أت زوج وأنج ب
ولدًا أسﻣيه عز الدين( ،فإذا به يبتسم ويق ول:
)بل ستُنجب أحﻣد(.
وقد ح دث ﻣ ا بش ره ب ه ،وأنج ب س ﻣاحة
الس يد أحﻣ د ع ﻼء ال دين ﻣاض ي أب ا الع زائم
نائب عام الطريقة العزﻣية ،ال ذي س تﻣتد ف ي
ذريت ه وراث ة اﻹﻣ ام أب ي الع زائم؛ حت ى قي ام
الساعة.
موق ف ثال ث رواه إخ وان آل الع زائم:
وه و قول ه عن د زي ارة ﻣدين ة إيت اي الب ارود:
)ٍسيكون به ا ﻣ زار وﻣن ار( ،وق د تحق ق ذل ك
واستقر بها ﻣوﻻنا السيد عز الدين بعد انتقاله
إل ى الرفي ق اﻷعﻠ ى ،فأص بحت ﻣن ارة
وﻣزارا لﻣحبيه.
بروضته،
ً
ﱠ
 -٣ف ي ﻣ وقفين عﻠ م أبن اءه كي ف يك ون
اﻹقناع بالعقل:
الموق ف اﻷول :ف ي نهاي ة اﻷربعيني ات
وف د إل ى ﻣص ر ﻣفت ي ت ونس اﻷس بق ﷴ
البش ير اﻹبراهيﻣ ي والتق ى بﻣوﻻن ا الس يد
أحﻣد ،واستفس ر ع ن ﻣعن ى ح ديث) :ﻣ ا ﻣ ن
ي روح ي؛
ي إﻻ ر ﱠد ﷲ عﻠ ﱠ
ﻣس ﻠم يس ﻠم عﻠ ﱠ
حت ى أر ﱠد عﻠي ه الس ﻼم( ،وق ال :إنن ى ﻣ ع
تس ﻠيﻣى بص حة الح ديث ،إﻻ أنن ى ﻻ أفه م
ﻣعن اه وﻻ أدرك ه وﻻ أص دقه ،إذ كي ف
يستطيع النبى  رد الس ﻼم عﻠ ى ﻣﻼي ين
الﻣسﻠﻣين الذى يس ﻠﻣون عﻠي ه ف ى ك ل لحظ ة
وآن ﻣع فروق اﻷوقات بين الدول؟.
فبعد أن أوضﺢ ﻣوﻻنا السيد أحﻣد ﻣعاني
ص ِ ّديق ال دعوة
الحديث  -كﻣا عرضها كتاب ِ
العزﻣي ة  ،-طﻠ ب ﻣ ن ول ده اﻷكب ر ﻣوﻻن ا
الس يد ع ز ال دين أن يض ىء ﻣفت اح الكهرب اء
ف ى قاع ة اﻻجتﻣاع ات الكب رى الت ى يجﻠ س
فيها ﻣع ضيفه ،فأضاءت كل الﻣص ابيﺢ ﻣ رة
واحدة ،ثم قال لﻣفتي تونس) :يا شيخ بش ير..
إذا ك ان ﻣفت اح كهرب ائى ﻣ ن ص نع البش ر،
يض يىء ﻣئ ات الﻣص ابيﺢ ف ى لحظ ة واح دة،
فكي ف برس ول ﷲ  ﻻ ي رد الس ﻼم ف ى
وقت واحد عﻠى ﻣﻼيين الﻣسﻠﻣين ؟!( ،فاقتنع
ﻣفتي تونس.
الموق ف الث انﻲ :عن دﻣا ه ﱠم اﻹﻣ ام الق ائم

ب أن يح ّ ِول أوراق ه ﻣ ن كﻠي ة العﻠ وم جاﻣع ة
أس يوط لجاﻣع ة الق اهرة ،اص طحبه رض وان
ﷲ عﻠي ه ،وذهب ا لجاﻣع ة الق اهرة ،ف دخﻼ
غرفة بها أستاذ جاﻣعي يدخن ويشرب القهوة
ف ي نه ار رﻣض ان ،فﻠﻣ ا رأى ﻣوﻻن ا الس يد
أحﻣد أطفأ السيجارة احترا ًﻣا لهيبته ،فقال له:
)ﻻ عﻠي ك ي ا بن ي ،فربﻣ ا أن ت غي ر ﻣس ﻠم(،
قال :ﻻ بل ﻣسﻠم ،قال) :ربﻣا ﻣريض( ،ق ال:
ﻻ بل سﻠيم ﻣعافى ،لكني ﻻ أؤﻣن بوجود إله،
فقال له س ﻣاحة الس يد أحﻣ د) :إن الف رق ب ين
ﻣ ن ي ؤﻣن وﻣ ن ﻻ ي ؤﻣن ب ا  ،أن اﻷول
يس تﻣتع بالحي اة وف ق ش رع ﷲ ،فيت زوج
ً
حﻼﻻ ،أﻣا الثاني فيستﻣتع بها
ويأكل ويشرب
ﻣخالفً ا لش رع ﷲ ،فيزن ي ويأك ل ويش رب
حرا ًﻣا ،وهناك احتﻣاﻻن :إﻣا وجود إله ،وإﻣا
ع دم وج ود إل ه ،ف إذا ك ان هن اك إل ه ،ف إن
اﻷول اس تﻣتع ف ي دني اه وي نعم ف ي آخرت ه،
والثاني استﻣتع في دنياه ويع ذب ف ي آخرت ه،
وإن لم يكن هناك إله ،فقد استﻣتع اﻻثنان ف ي
ال دنيا ،وه ذا يعن ي أن الﻣ ؤﻣن ف ائز ف ي
الحالتين ،بعكس غير الﻣؤﻣن الذي قد يخس ر
آخرت ه ف ي أح د اﻻحتﻣ الين( ،ف اقتنع اﻷس تاذ
الجاﻣعي.
ونثرا:
ا
ﻣ
نظ
ة
الكتاب
في
الفذ
أسﻠوبه
-٤
ً
ً
لق د ك ان ﻣوﻻن ا الس يد أحﻣ د ب ارع
اﻷس ﻠوب ،يجي د اس تخدام اﻷح رف الت ي
تخت رق العق ل قب ل الع ين ،وك ان ﻷس ﻠوبه
ح ﻼوة تش عر به ا ال نفس عن د الق راءة ،وﻣ ا
كتبه كﻣقاﻻت أو ﻣقدﻣات لكت ب اﻹﻣ ام ش اهد
ص ل رس ائﻠه
عﻠ ى ذل ك ،فق د اس تطاع أن يو ِ ّ
لجﻣه وره الﻣس تهدف عﻠ ى ش كل جﻣ ل
ﻣوجزة ،أو عﻠى شكل ﻣق اﻻت ﻣس هبة ،وف ي
كﻠتا الحالتين حققت كﻠﻣاته الﻣراد ال ذي أراده
ﻣن كتابتها.
كﻣ ا أن ه  ك ان ناظ ًﻣ ا ف ذا لﻠكﻠﻣ ات،
ول وﻻ أن ه خش ى أن يخ تﻠط تراث ه النظﻣ ي
بقص ائد اﻹﻣ ام أب ي الع زائم لﻣ ﻸ ال دنيا
ﻣواجي د ،ويكف ي لﻠت دليل عﻠ ى ق وة نظﻣ ه
قص يدته ف ي رث اء داع ي آل الع زائم اﻷول
اﻷس تاذ إب راهيم أفن دي الخطي ب ،والت ي
ُوص فت وقته ا بأنه ا )ﻣ ن أروع الﻣرثي ات(،
وقد نُشرت في ﻣجﻠة )الﻣدين ة الﻣن ورة( ،ف ي
العدد  ٢٣-٢٢ﻣن السنة  ،٣٨الجﻣع ة ١٠-٣
جﻣ اد ث ان ١٣٨٤ه ـ  ١٦-٩ -أكت وبر
١٩٦٤م ،والتي قال فيها:

ق والــــــــــــــــورى لفناء
ﷲ بـا ٍ
كيف الﻣﻣات لسائـــــــــر اﻷحياء
كل يسير إلى التـــــــــراب وإنﻣا
يبقى اﻹله ﻣقﻠــــــــــــــــب اﻷناء

والﻣوت يخـرس ألسن الشعـراء
لو يﻣﻠك الﻣحزون غير دﻣـوعه
صاغ الـــــرثاء اليوم كالخنسـاء
الدﻣع أفصــﺢ ﻣن لسانـي ﻣنط ًقا

في قبضة ﷲ الوجود جﻣيعـــــــه
يجرى اﻷﻣور بحكﻣة وقضــــــاء

عند الفجيعــــة إن أردت رثائـي
ﻻ شيء بعدك في الحياة يسرني

وله الﻣشيئة في الخﻼئق حكﻣـــها
جار عﻠى العظﻣاء والحقــــــــراء

عظم الﻣصاب فقل فيـــه عزائي
وﻣشى اﻷسى في عارفيــك كأنه

ﻣا أنت يا دنيا ســـــوى حﻠم حﻠت
فيه اﻷﻣانـــــــــــي ساعة اﻹغفاء

وهج السعير يدب فـــي اﻷحشاء
نم في جوار ﷲ يرعــــــاك الذي

فإذا أفاق الﻣــــــــــرء ﻣن إغفائه
كنت السراب يﻠــــــوح في البيداء

يضفــي عﻠيك ســــــــوابغ اﻵﻻء
فﻠقد دفعت عن الحنيف خصـوﻣه

ﻣات الخطيب وكان قطـب زﻣاننا
تقــــــــــــوى وكان ﻣنارة العﻠﻣاء

وقرعتهم بالحجة الغــــــــــــــراء
عاطـــــــرا
سجل التاريخ ذكرك
ً
ﻣثل اﻷريج يفوح في اﻷرجــــاء

رجل يفيض كﻣا يفيض البحر ﻣن
عﻠم العﻠيم وحكﻣـــــــــة الحكﻣاء
خﻠق أرق ﻣن النسيــــــــم لطافة
وتواضع فــــــــــــــي عزة وإباء
يﻠقاك في بشر الكـريم ولطفـــــه
ﻣس ً
تقبﻼ بسﻣاحة السﻣحــــــــــــاء
خدم الحنيفة خدﻣة ﻣشكــــــــورة
في الﻣشرقين فحاز كـــــــــل ثناء
ً
ﻣﻣثﻼ
ولكل ﻣجتﻣع يقــــــــــــــوم
ﻷبي العزائم حجــــــــــــة الفقهاء
ً
ﻣجﻠجﻼ
باﻷﻣس صوت الحق كان
واﻹسﻼم فـــــــــــــي اﻷرجاء
وهناك غالتك الﻣنـــــــــــون كأنه
شﻣس الضحى خرت ﻣن الظﻠﻣاء
لك حكﻣـــــــــــــة يا رب فيﻣا جـ
ــل باﻹسﻼم ﻣن ﻣحن وﻣن أرزاء
يا راف ًعا لﻠدين رايـــــــــــــة ﻣجده
خفاقة في سائر اﻷجـــــــــــــــواء
إن الحنيفة عند ﻣوتك نكســـــــت
يوم الحداد عﻠيك كـــــــــــل لواء
والﻣسﻠﻣــــــون وقد رأوك ﻣشيعًا
لﻠقبر ﻣا ظفـــــــروا بحسن عزاء
ً
شﻣائـــــــــﻼ وﻣواهبًا
يكون فيك
جعﻠتك فخر الﻣﻠة الغــــــــــــراء
ﻣاذا أقول ﻣن الرثاء لصاحبــي؟



خير ﻣا أختم به حديثي عن ﻣوﻻن ا الس يد
أحﻣ د ،ه و ق ول اﻹﻣ ام الﻣج دد الس يد ﷴ
ﻣاض ي أب ي الع زائم عن ه) :ﻣ ن ع رف ح ق
ولدي أحﻣد ،وجد طعم حﻼوة ﻣحبت ي ،وعﻠ م
فضل طﻼوة ﻣعيتي ،فقد أسندت له اﻷﻣر ﻣن
بع دي ،وأيدت ه بروح ي ،وجعﻠت ه حج ة عﻠ ى
أه ل طريقت ي ،وألبس ته ت اج الوق ار ،ل م ي زل
ﻣرعي ا بع ين ﷲ ،يحفظ ه ويكﻠ ؤه بس تره،
ﻣطرودًا عنه حبائل إبﻠ يس وجن وده ،ﻣعروفً ا
بالحﻠم والب ر ،ﻣنس وبًا إل ى العف اف والفض ل،
فﻠ يس يجه ل حق ه إﻻ ش قي ،وﻻ يجح ده إﻻ
غوي().(٦
نسأل ﷲ تع الى أن يكش ف لقﻠوبن ا حقيق ة
الجﻣال الربانى ،الذى ب ه ننج ذب بكﻠيتن ا إل ى
الرضوان اﻷكبر.
وص ﻠى ﷲ وس ﻠم وب ارك عﻠ ى س يدنا
وﻣوﻻنا ﷴ وعﻠى آله أجﻣعين.
)(١
ق
)(٢
ق
٣
)(
ق
)(٤
ق
٥
)(
)(٦

دي ان ضـ اء القلـ ب لﻺمـام أبـي العـ ائ  ،ج،٩
ة رق .٨٢٣٨ :
دي ان ضـ اء القلـ ب لﻺمـام أبـي العـ ائ  ،ج،٣
ة رق .٢٠٩٥ :
دي ان ضـ اء القلـ ب لﻺمـام أبـي العـ ائ  ،ج،١
ة رق .١٠٥ :
دي ان ضـ اء القلـ ب لﻺمـام أبـي العـ ائ  ،ج،٣
ة رق .٢١٥٥ :
الف حات ال ة ﻻب ع ي .٣٢٨/٣
ص ي ال ع ة الع م ة ص.٤٥
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اﻷستاذ


الحمــار ،ويــأتي مــدعاة الضــعيف( ،وقــال
وصفهم السري السقطي بقوله) :أكلهــم
أكـــل المرضـــى ،ونـــومهم نـــوم الغرقـــى،
وكﻼمهم كﻼم الخرقى( ،ومن تخلــيهم عــن
اﻷمﻼك سموا فقراء ،وهــذه صــفات )أهــل
صفﱠﺔ( على عهـد رســول ﷲ فــإنهم كــانوا
ال ﱡ
فقــراء غربــاء مهــاجرين ،ووصــفهم أبــو
هريرة وفضــالﺔ بــن عبيــد فقــاﻻ) :يخـرون
مـــن الجـــوع؛ حتـــى تحســـبهم اﻷعـــراب
مجانين ،وكــان لباســهم الصــوف؛ حتــى إن
كان بعضهم يعرق فيه فيوجــد منــه رائحــﺔ
الضأن إذا أصابه المطر( ،وكــان الصــوف
لب ـاس اﻷنبيــاء واﻷوليــاء ،وورد عــن أبــي
موسى اﻷشعري عن النبي  قوله) :إنه
مــر بالصــخرة مــن الروحــاء ســبعون نبي ـا
يؤمـون البيــت العتيــق(،
حفاة عليهم العبــاء ﱡ
وقــال الحســن البصــري) :كــان عيســى بــن
مــريم يلــبس الشــعر ،ويأكــل مــن الشــجرة،
ويبيــت حيــث أمســى( ،وقــال أبــو موســى:
)كان النبي  يلــبس الصــوف ،ويركــب

الحسن البصري) :لقد أدركت سبعين بدريا
ما كان لباسهم إﻻ الصوف(.
وقال النبي ) :إذا دخــل النــور فــي
القلــب انشــرح وانفســح ،قيــل :ومــا عﻼمــﺔ
ذلك يا رسول ﷲ؟ قــال :التجــافي عــن دار
الغــــرور ،واﻹنابــــﺔ إلــــى دار الخلــــود،
واﻻســتعداد للمــوت قبــل نزولــه( ،وقــال
حارثﺔ حين سأله النبي :وما حقيقﺔ إيمانك؟
قــال :عزفــت نفســي عــن الــدنيا ،فأظمــأت
نهاري ،وأسهرت ليلي ،وكــأني أنظــر إلــى
ً
بارزا ،وكأني أنظــر إلــى أهــل
عرش ربي
الجنـــﺔ يتــــزاورون ،وإلـــى أهــــل النــــار
يتعادون( ،فقال النبي :عرفت فالزم ،وقال:
من أحب أن ينظــر إلــى عبــد نـ ﱠـور ﷲ قلبــه
فلينظر إلى حارثﺔ .وقال أبو أمامﺔ البــاهلي
عن النبي ) :اتقوا فراسﺔ المــؤمن فإنــه
ينظــر بنــور ﷲ( ،وقــال النبــي) :إن الحــق
لينطــق علــى لســان عمــر( ،وقــال أويــس
القرنــي لهــرم بــن حيــان حــين ســلم عليــه:



وعليك السﻼم يا هرم بن حيــان ،ولــم يكــن
رآه قبل ذلــك ،ثــم قــال لــه :عــرف روحــي
روحـــك .وقـــال أبـــو عبـــد ﷲ اﻷنطـــاكي
المتــوفي ٣٦٧ه :إذا جالســتم أهــل الصــدق
فجالســـوهم بالصـــدق ،فـــإنهم جواســـيس
القلوب ،يدخلون في أسراركم ،ويخرجــون
من هممكم .وقال النبي  :يــدخل الجنــﺔ
مــن أمتــي ســبعون ً
ألف ـا بغيــر حســاب ،ثــم
وصــــفهم فقــــال :الــــذين ﻻ يرقــــون وﻻ
يسترقون ،وﻻ يكوون وﻻ يكتوون ،وعلــى
ربهــم يتوكلــون .وقــال ســهل بــن عبــد ﷲ
التســتري :الصــوفي مــن صــفا مــن الكــدر
وامــتﻸ مــن الفكــر ،وانقطــع إلــى ﷲ مــن
البشر ،واستوى عنده الذهب والمدر .وقال
أبو الحسن النوري :التصوف هو ترك كــل
حظ للــنفس .وقــال أبــو القاســم الجنيــد :هــو
تصفيﺔ القلب من موافقــﺔ البريــﺔ ،ومفارقــﺔ
اﻷخـــﻼق الطبيعيـــﺔ ،وإخمـــاد الصـــفات
البشـــريﺔ ،ومجانبـــﺔ الـــدواعي النفســـانيﺔ،
ومنازلـــﺔ الصـ ـفات الروحانيـــﺔ ،والتعلـــق

بالعلوم الحقيقيــﺔ ،واسـتعمال مــا هــو أولــى

الترمذي ومحمــد بــن الفضــل البلخــي وأبــو

ابن الخطاب :يا ساريﺔ بــن حصــن :الجبــل

علـــى اﻷبديـــﺔ ،والنصـــح لجميـــع اﻷمـــﺔ،

علــي الجوزجــاني والحكــيم الســمرقندي..

الجبـــل ،وعمـــر علـــى منبـــر رســـول ﷲ

علــى الحقيقــﺔ ،واتبــاع الرســول

ســمعوا الحــديث وجمعــوا الفقــه والكــﻼم

ً
جيشـا علــى مســيرة
بالمدينﺔ ،وساريﺔ يقود

واللغــﺔ وعلــوم القــرآن .مــع مﻼحظــﺔ أن

شهر منه وينازل العــدو فـي هــذه الســاعﺔ،

مشاهير العلمــاء والصــوفيﺔ كــانوا فــي كــل

وروى سعيد بن المســيب عــن أبـي هريــرة

عصر ولكــن صــاحب الكتــاب توقــف عنــد

عن رسول ﷲ ) :إن مــن العلــم كهيئــﺔ

ذكر من عاصرهم وسبقوه فقط ،وقد تــوفى

المكنــون ﻻ يعلمــه إﻻ أهــل المعرفــﺔ بــا ،

الكﻼباذي سنﺔ  ٣٨٠هجريﺔ ،أي أنه توقف

فإذا نطقوا به لم ينكره إﻻ أهل الغرة با (.

عند القرن الرابع الهجري فقط.

وعــن عبــد الواحــد بــن زيــد قــال :ســألت

والوفاء

في الشريعﺔ.

أمــا مــن نطــق بعلــوم الصــوفيﺔ بعــد
حضـــرة النبـــي واﻹمـــام علـــي :الحســـن
والحسين وعلي زين العابدين وابنـه محمــد
الباقر وابنه جعفر الصادق وأويس القرنــي

الحسن عن علم الباطن ،فقال :سألت حذيفﺔ

وهرم بن حيان والحســن البصــري وســلمﺔ

ابــن اليمــان عنــه فقــال :ســألت رســول ﷲ

ابن دينار ومالك بن دينار وعبد الواحد بــن

أجمــع الصــوفيﺔ علــى إثبــات كرامــات

زيــد وعتبــﺔ الغــﻼم وإبــراهيم بــن أدهــم

اﻷولياء كالمشي على المــاء وكــﻼم البهــائم

والفضيل بن عياض وداود الطائي وسفيان

وطــي اﻷرض وظهــور الشــيء فــي غيــر

ابن سعيد وسفيان بــن عيينــﺔ وأبــو ســليمان

موضعه ووقته ،كقصﺔ الذي عنده علم مــن

الداراني ،وأحمــد بــن الحــواري الدمشــقي،

الكتاب وقوله لسليمان :أَنَا آتِيكَ بِ ِه قَ ْب َل أَن

وذو النــون المصــري وأخــوه ذو الكفــل،
والسري السقطي وبشر بن الحارث الحافي

يَ ْرتَ ﱠد ِإ َليْكَ َ
ط ْرفُكَ ) ،النمــل ،(٤٠ :وكقــول
زكريا لمريم :أَنﱠى لَكِ َهـذَا قَ َالـتْ ُهـ َو ِمـ ْن

ومعروف الكرخي ،ومن خراسان أبو يزيد

عِنـــ ِد ﱠ ِ) آل عمــــران ،(٣٧ :وكقصــــﺔ

قــالوا :الخــواطر علــى أربعــﺔ أوجــه،

البسطامي وأبو حفص النيســابوري وأحمــد

الصحابيين اللذين كانــا عنــد النبــي لـ ً
ـيﻼ ثــم

خــاطر مــن ﷲ عــز وجــل ،وخــاطر مــن

ابن خضــرويه البلخــي وســهل بــن عبــد ﷲ

خرجا فأضاء لهما سوطاهما ،وكنداء عمر

الملــك ،وخــاطر مــن الــنفس ،وخــاطر مــن

عنه ،فقال :سألت جبريل عنه ،فقال :سألت
ﷲ عــز وجــل عنــه ،فقــال) :هــو ســر مــن
سري أجعله في قلب عبدي ،ﻻ يقــف عليــه
أحــد مــن خلقــي( .وعــن النبــي قولــه) :ﻻ
إيمان لمن ﻻ أمانﺔ له(.

التســـتري ويوســـف الـــرازي وأبـــو بكـــر

العدو .وقال علي بن أبي طالب في الزهد:

اﻷبهري وغيرهم.

أن ﻻ تبــالي مــن أكــل الــدنيا مــن مــؤمن أو

أما من نشر علومهم في كتب ورســائل

كافر ،وقــال الجنيــد :هــو خلــو اﻷيــدي مــن

والخراز
فمنهم :أبو القاسم الجنيد والنوري
ﱠ

اﻷمﻼك والقلوب من التتبع ،وقال يحيى بن

ورويم وعمرو بن عثمان المكــي والكتــاني

معــاذ :الزهــد تــرك اليــد ،وقــال مســروق:

والخواص وأبو بكر الواســطي وأبــو علــي
ﱠ

الزاهد الذي ﻻ يملكه مع ﷲ ســبب ،وســئل

الروزباري والشبلي.

الشبلي عن الزاهد فقــال :ويلكــم أي مقــدار

ومن صــنف فــي المعــامﻼت :الحــارث

ﻷقل من جناح بعوضﺔ؛ حتــى يزهــد فيهــا،

المحاســـبي ويحيـــى بـــن معـــاذ الـــرازي

وقال رويم :الفقر عدم كل موجــود ،وتــرك

والـــوراق الترمـــذي ومحمـــد بـــن علـــي

كل مفقود.



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.




ف ع ََلـ ْي ِه ْم َو َﻻ ُهـ ْم
أ َ َﻻ إِنﱠ أَ ْول َِيـا َء ﱠ ِ َﻻ َخـ ْو ٌ
يَحْ َزنُونَ ) يونس(٦٢ :
أمــا عــن التقــوى فيقــول اﻹمــام المجــدد
السيد محمد ماضى أﺑو العزائم :
)التقــوى خــوف جﺑروتــى يهجــم علــى
القلب ،يجعله يراعـى اﻷدب ،خشـية الوقـوع
فى الغضب(.
ضا فضيلة المرﺑـى الفاضـل
ويشرحها أي ً



الشيخ سميح قنديل فيقول:
يعرف اﻹمام أﺑو العزائم
فى هذه الحكمة ِ ّ
ً
تعريفـ ـا يمـــﻸ القلـــب خشـــية
 التقـــوى
ً
ورهﺑة ،أمـا تعريـف التقـوى لغـة :فهـى مـن
الوقايــة ،وهــي الصــون والحمايــة ،والتقــوى
اصطﻼ ًحا :أن يجعل المسلم وقايةً ﺑينه وﺑـين
غضــب ﷲ وســخطه؛ وذلــك ﺑاتّﺑــاع أوامــره
وطاعته سﺑحانه وتعالى ،واجتنـاب زواجـره
ونواهيه.
فالتقوى :خوف يهجم على القلـب يخيفـه
من ﷲ ،ويجعله يراقب رﺑه فى كل نفَس من
أنفاسه ،وﺑها انكسار القلوب ﺑـين يـدى مقلـب
القلــوب واﻷﺑصــار ،ومــن تعريفــات التقــوى
ضا عند اﻹمام فى حِ كمه ،التقـوى :مراقﺑـة
أي ً
ﷲ تعالى مراقﺑة حضور أو استحضار ،فـى
كل قول وعمل وحال ،فالتقوى :هى التجـرد
ممــا يخــالف الشــريعة فــى الــنفس والعقــل
والحس والجسم.
التقوى كما وردت فـى كتـاب ﷲ أرﺑعـة
أنواع:
* تقوى النار :لمقام اﻹسﻼم ،ومنها قوله
ار الﱠ ِت ـي َوقُود َُه ـا ﱠ
تعــالىَ  :ف ـاتﱠقُوا ﱠ
اس
الن ـ ُ
الن ـ َ
ارة ُ أ ُ ِعدﱠتْ ل ِْلكَاف ِِرينَ ) الﺑقرة.(٢٤ :
َو ْالحِ َج َ
* تقوى اليوم :لمقام اﻹيمان ،ومنها قوله
تعالىَ  :واتﱠقُوا َي ْو ًما تُ ْر َجعُونَ فِي ِه ِإ َلـى ﱠ ِ

)الفاتحة .(٦ :قال الطﺑـري“ :أجمعـت اﻷمـة
جميعـا علـى أن )الصـراط
من أهـل التأويـل
ً
المســتقيم( ،هــو الطريــق الواضــح الــذي ﻻ
اعوجاج فيه“ .واﻹنسان يكون مستقي ًما ﺑقـدر
مــا تتطــاﺑق صــفاته وتصــرفاته مــع المــنهج
المستقيم والصـراط المسـتقيم .قـال الراغـب:
"واستقامة اﻹنسان لزومه المنهج المستقيم".
اﻻس قامة في الق آن وال ة:

)الﺑقرة.(٢٨١ :
* تقــوى الــرب :لمقــام اﻹحســان ،ومنهــا
قولـه تعـالىَ  :يـا أَي َﱡهـا ﱠ
اس اتﱠ ُقـوا َرﺑ ُﱠكـ ُم
النـ ُ
)النساء.(١ :
* تقــوى ﷲ :ﻷهــل مقــام اﻹيقــان وه ـي
أعﻼها ،ومنها قوله سﺑحانهَ  :يا أَي َﱡهـا ﱠالـذِينَ
آ َم ُنــوا اتﱠ ُقــوا ﱠ َ َحــ ﱠق تُقَ ِاتــ ِه) آل عمــران:
 ،(١٠٢وغيــر ذلــك مــن اﻵيــات فــى هــذا
اﻹطار من التقسيم.
ع ل ال ق :
والتقــوى :عمــل القلــب ،وإذا كــان مــال
الوالد ينفع ولده ،فإن تقوى الولد تنفع والـده؛
ﻷنه سيكون ول ًدا صال ًحا يدعو له ﺑعد مماته،
وخير الزاد الذى يتزود ﺑه العﺑد زاد التقوى،
وخيــر لﺑــاس يهﺑــك ﷲ لﺑــاس التقــوى؛ ﻷنــه
يحفظك من شيطان الحظ ،ووحـش الشـهوة،
وﺑهيم الهوى ،وطمع النﺑات ،وجـﺑن الجمـاد.
فالتقوى :لﺑـاس ﺑـه تكـون فـى جنـة الشـهود،
ونعيم الوجود ،من غير كد وﻻ جهود ،وعلى
العﺑــد أن يفــر مــن ﱠ
اللــﺑس إلــى ِلــﺑس ثيــاب
التقــوى ،وعليــه أن يطهــر لﺑــاس اﻹيمــان،
ويتجمل ﺑريش اﻹحسان.
وهنــاك صــفات للمتقــين وثمــار للتقــوى
يرجــع إليهــا فــي شــرح ه ـذه الحكمــة للشــيخ
الفاضل سميح قنديل.





إِ ﱠن الﱠذِينَ َقالُوا َر ﱡﺑنَا ﱠ ُ ث ُ ﱠم ا ْستَقَا ُموا َفـ َﻼ
ع َلـ ـ ْي ِه ْم َو َﻻ ُهـ ـ ْم َيحْ زَ ُنـ ـونَ * أُو َل ِئـ ـكَ
َخـ ـ ْو ٌ
ف َ
ص َحابُ ْال َج ﱠن ِة خَا ِلدِينَ فِي َها َجـزَ ا ًء ِﺑ َمـا َكـانُوا
أَ ْ
َي ْع َملُونَ ) اﻷحقاف.(١٤ ،١٣ :
اﻻس قامة في اللغة:
مصـدر فعـ ِل )اسـتقام( ،ومعنـاه انتصـب
ُ
واعتدل.
واﻻستقامة يقال في الطريق الذي علـى
خـــط مســـت ٍو؛ فاﻻســـتقامة ضـــد اﻻعوجـــاج
واﻻلتواء .ويقال :استقام له اﻷمر ،إذا انـتظم
وسـار علـى نحــو معتـدل مسـتقر .ويوصــف

ف

لة ال خ علي ال
واع م

رش

ل

الشيء ﺑأنه قائم و ُمقام .ويقال :هذا أقـوم ،أي
أكثــر اســتقامة .وفــي تفســير قولــه تعــالى:
لَ َك ـا َن خ َْي ـ ًرا لﱠ ُه ـ ْم َوأ َ ْق ـ َو َم :قــال الطﺑــري:
وأصـوب فـي القـول.
)وأقوم( يقول :وأَعد َل
َ
َ
من قول ﷲَ  :وأ َ ْق َو ُم ق ً
ِيﻼ) المزمل(.
وأما المعنى الشرعي لﻼستقامة ،فمطاﺑق
لمعناها اللغوي ،غير أنه مستعمل ﺑكثـرة فـي
الصــفات المعنويــة وال ُخلقيــة .وأول اســتقامة
فــي الشــرع ،هــي اســتقامة الــدين ومنهجــه
وطريقــه .وهــذا هــو معنــى قولــه تعــالى فــي
سورة الفاتحةْ  :
الصـ َرا َط ْال ُم ْسـتَ ِق َيم
اهـ ِد َنا ِ ّ



   

   
   
    
    

   
   
  
  
  







وردت آيــات وأحاديــث كثيــرة فــي شــأن
اﻻس ـتقامة ﺑألفــاظ مشــتقة منهــا ،فضـ ً
ـﻼ عــن
المفيدة لمعناها ،نذكر منها:
ً
أوﻻ :من القرآن الكريم
ص َراطِ ي ُم ْستَقِي ًما َفـات ﱠ ِﺑعُوهُ
َ  -١وأ َ ﱠن هَذَا ِ
سـ ِﺑي ِل ِه ذَل ُِكـ ْم
َو َﻻ تَتﱠ ِﺑعُوا ال ﱡسﺑُ َل َفتَف ﱠَرقَ ِﺑ ُك ْم َ
ع ْن َ
صا ُك ْم ِﺑ ِه لَ َعلﱠ ُك ْم تَتﱠقُونَ ) اﻷنعام.(١٥٣ :
َو ﱠ
اسـتَقَا ُموا
ِ  -٢إ ﱠن الﱠذِينَ قَالُوا َر ﱡﺑنَا ﱠ ُ ث ُ ﱠم ْ
َفـــ َﻼ َخـــ ْو ٌف َع َلـــ ْي ِه ْم َوﻻ ُهـــ ْم َيحْ زَ ُنـــونَ 
)اﻷحقاف.(١٣ :
ُ
ُ
َ
َ
اسـتَقا ُموا
 -٣إِ ﱠن الﱠذِينَ قالوا َر ﱡﺑنَا ﱠ ُ ث ﱠم ْ
علَ ْي ِه ُم ْال َمﻼ ِئ َكةُ أ َ ﱠﻻ تَخَافُوا َو َﻻ ت َحْ زَ ُنـوا
تَتَ َن ﱠز ُل َ
وعـدُو َن * ن َْحـنُ
َوأ َ ْﺑش ُِروا ِﺑ ْال َج ﱠن ِة ا ﱠل ِتـي ُكنـت ُ ْم ت ُ َ
اﻵخــ َرةِ
أ َ ْول َِي ـا ُؤ ُك ْم ِفــي ْال َح َي ـاةِ ال ـ ﱡد ْن َيا َوفِ ـي ِ
)فصلت.(٣١ ،٣٠ :
ُ
اب َم َعـكَ
 -٤فَا ْستَ ِق ْم َك َما أمِ ْرتَ َو َمن تـَ َ
َو َﻻ ت ْ
َطغ َْواْ) هود.(١١٢ :
ثانيًا :من السنة النﺑوية
ي َق ـا َل:
 عــن ُس ـ ْف َيانَ ْﺑ ـ ِن َع ْﺑ ـ ِد ﱠ ِ الثﱠقَ ِف ـ ِّ
ْﻼم قَ ْو ًﻻ ﻻ
قُ ْلتُ َ :يا َر ُ
اﻹس ِ
سو َل ﱠ ِ قُلْ لِي فِي ِ
سا َمةَ
أَسْأ َ ُل َع ْنهُ أ َ َحدًا َﺑ ْعدَكَ َ .وفِي َحدِي ِ
ث أ َ ِﺑي أ ُ َ
َغي َْركَ  .قَالَ) :قُ ْل آ َم ْنـتُ ِﺑـا ﱠ ِ فاسـتقم( .وفـي
رواية اﻹمام أحمد :قل آمنت ﺑا ثم استقم.
 عــن مالـــك أنــه ﺑلغـــه أن رســـول ﷲ قال) :استقيموا ولن تحصوا ،واعلموا
أن خيــر أعمــالكم الصــﻼة ،وﻻ يحــافظ علــى
الوضوء إﻻ مؤمن(.
نسأل ﷲ العظيم أن يجعلنـا وإيـاكم ممـن
ﻻ خوف عليهم وﻻ هم يحزنون.
وصــلى ﷲ علــى ســيدنا وموﻻنــا محمــد
وآله وصحﺑه وسلم.

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.






لقد تناول اﻹمام أبو العــزائم  ﻓــﻰ
بعض كتبه بعض القضايا الكﻼميــة ،وقــد
أتاحــت لــه معرﻓتــه بمنــاهج المتكلمــين
ً
موقفــا مــن علــم
واتجاهــاتهم ،أن يتخــذ
الكﻼم).(١
ﻓهل نفهــم مــن ذلــك أن هـذا الموقـف
الذى اتخذه اﻹمــام مــن علــم الكــﻼم علــﻰ
إطﻼقه؟
قد يبدو للناظر ﻓﻲ بيــان العقيــدة عنــد
اﻹمام  أنه يذم علم الكــﻼم وﻻ يعتمــد
عليه وﻻ يقول به ،يفهم هذا من نصوصه
التﻰ يوجه ﻓيها اتهاماته لعلم الكــﻼم مثــل
قوله  :ومن تلقﻰ هذا العلم من علماء
الكﻼم أو من الفرق المتفرقة أهــل الــرأي
والجدل والبحث والدﻻئل العقليــة لــم يفــز
بالتوحيد بل ارتد بالشكوك ﻓــﻲ لــبس مــن
خلق جديد ،أعاذنﻲ ﷲ وإخــوانﻲ مــن أن
نتلقﻰ هذا العلم بموازين أهــل الكفــر بــا
من اليونان والرومان والفرس ونترك مــا
جاءنا به رسول ﷲ  من عند ﷲ).(٢
أقول :إنه قد يبدو للنــاظر ﻷول وهلــة
أن اﻹمــام يــذم علــم الكــﻼم وﻻ يعتمــد
عليــه وﻻ يقــول بــه ،ويقــدح ﻓيــه ،ولكنهــا
نظرة عجلﻰ تتﻼشﻰ تما ًما عند قراءة هذا
الــنص لــه الــذى أوردتــه ﻓــﻰ المقــاﻻت



الســـابقة ،ﻓـــﻰ رد اﻹمـــام علـــﻰ مـــنهج
المعتزلة العقلﻰ ﻓﻰ المعرﻓة ،حيث يقول:
" ومعرﻓــة ﷲ تعــالﻰ وطاعتــه واجبــة،
بإيجــاب ﷲ تعــالﻰ وشــرعه ﻻ بالعقــل،
ً
خﻼﻓ ـا لقــول المعتزلــة ،ﻓــإن العقــل وإن
أوجب الطاعة ﻓﻼ يخلــو :إمــا أن يوجبهــا
لغيــر ﻓائــدة ،وهــو محــال ،ﻓــإن العقــل ﻻ
يوجــب العبــث ،وإمــا أن يوجبهــا لفائــدة
وغرض ،وذلــك ﻻ يخلــو :إمــا أن يرجــع
إلﻰ المعبود ،وذلك محال ﻓﻰ حقه تعالﻰ،
وإما أن يرجــع ذلــك إلــﻰ غــرض العبــد،
ضا محال؛ ﻷنه ﻻ غرض لــه ﻓــﻰ
وهو أي ً
الحــال ،بــل يتعــب بــه ،وينصــرف عــن
الشــهوات بســببه ،ولــيس ﻓــﻰ المــآل إﻻ
الثواب والعقاب).(٣
وهنا نﻼحظ أن اﻹمام يسير ﻓﻰ الــرد
علﻰ المعتزلــة علــﻰ قواعــد علــم الكــﻼم،
ﻓهو هنا يستخدم المقدمات والنتائج ،التــﻰ
يستخدمها علماء الكﻼم ،مما يثبت أنه ﻓﻰ
نقــده لعلــم الكــﻼم ﻻ ينتقــده كعلــم ،وإنمــا
ينتقــد اﻻكتفــاء بــه عــن الكتــاب والســنة،
واﻻســتغناء بــه عنهمــا .يظهــر ذلــك مــن
خــﻼل كــﻼم اﻹمــام عــن تــرك الكتــاب
والسنة ،واﻻشتغال بالجدل الكﻼمﻰ،
يقول :إهمال الغاية بكتــاب ﷲ وبســنة
رســول ﷲ  وبأئمــة الهــدى وضــياع
اﻷنفــاس النفيس ـة واﻷعمــال الطويلــة ﻓــﻰ
خدمة كتب أهل الجدل والمناظرة والفرق
المختلفة من المتكلمــين ،ممــا يثيــر ثــائرة
اﻷخﻼق ويفسد العقائــد ويمــزق الجماعــة
ويكثر الخﻼف بين المســلمين ،هــذا الــداء
عضال جدا؛ ﻷنه أذهب نور اﻹيمان مــن

القلوب ومحﻰ لــين اﻷعضــاء لعبــادة ﷲ،
ﻓتراهم هم وتﻼميذهم يمضون سواد الليل
وبياض النهــار ﻓــﻰ ﻓهــم اﻷقيســة والنفــﻰ
واﻹثبـــات والســـلب واﻹيجـــاد ،وجعلـــوا
المواضــيع التــﻰ يمرنــون عليهــا نفوســهم
صفات ﷲ تعالﻰ كمــا يتمــرن المتعلمــون
بحفـــظ أراجيـــز الجاهليـــة وقصـــائدهم
ليطبقوا عليها القواعد النحوية والصرﻓية
تقويــة ﻻســتقامة ألســنتهم؛ حتــﻰ صــارت
العقائــــد الدينيــــة كالمســــائل الحســــابية
والهندسية التﻰ تعطــﻰ للتﻼميــذ ليشــحذوا
بها قــواهم الفكريــة ضــب ً
طا للقواعــد ،أدى
هذا المرض والعياذ با تعالﻰ إلﻰ ســوء
اﻷدب ،ﻓصـــار مـــن الســـهل عنـــدهم أن
يـــوردوا اﻻعتراضـــات علـــﻰ الصـــفات
اﻹلهية وعلﻰ الكﻼم اﻹلهﻰ وعلــﻰ عمــل
القـــدرة اﻹلهيـــة ..وقـــد داوى ﷲ هـــذا
المــرض العضــال بقولــه تعــالﻰَ  :و َق ـا َل
س ـو ُل َيــا َربّ ِ ِإ ﱠن َقــ ْومِ ﻲ ات ﱠ َخ ـذُوا ٰ َه ـذَا
الر ُ
ﱠ
(
٤
)
ورا) الفرقان. (٣٠ :
ْالقُ ْرآنَ َم ْه ُج ً
وهنا نﻼحظ أن اﻹمــام أبـا العــزائم ﻻ
يعجبــــه أن تكــــون ذات ﷲ تعــــالﻰ أو
صــفاته ،محــﻼ للمــران العقلــﻰ ،لتكــون
كالقواعد النحوية والصرﻓية ،كــذلك ﻓهــو
ﻻ يعجبه ،ما ينــتج عــن الكــﻼم ممــا يثيــر
ثــائرة اﻷخــﻼق ويفســد العقائــد ويمــزق
الجماعة ويكثر الخــﻼف بــين المســلمين،
كــــذلك ﻻ يعجبــــه اﻻشــــتغال باﻷقيســــة
المنطقية وترك الكتاب والسنة.
ولعل ذلــك – ﻓيمـا أرى – هــو الــذى
حــاد باﻷئمــة إلــﻰ ذم علــم الكــﻼم ،ﻓهــم
يريدون  -وﷲ أعلم  -بــالكﻼم كــﻼم أهــل
البدع ،ﻓإن ﻓﻲ عصرهم إنما كان يعــرف
بالكﻼم أهل البدع ،ﻓأما أهــل الســنة ﻓقلمــا
كـــانوا يخوضـــون ﻓـــﻲ الكـــﻼم؛ حتـــﻰ
اضطروا إليه بعد – كما أوضحنا ﻓﻰ مــا
سبق  -وتحتمل وج ًها آخر وهو أن يكون
المراد بهــا أن يقتصــر علــﻰ علــم الكــﻼم
ويترك تعلم الفقه ،الذي يتوصــل بــه إلــﻰ
معرﻓة الحﻼل والحرام ،ويــرﻓض العمــل
بما أُمــر بفعلــه مــن شــرائع اﻹســﻼم ،وﻻ
يلتزم ﻓعل ما أمر بــه الشــارع وتــرك مــا
نهﻰ عنه من اﻷحكام.
وليس معنﻰ ذلك الغض من قيمــة مــا
بذلــه علمــاء الكــﻼم ﻓــﻰ عصــورهم ،ﻓق ـد
كــان لهــم ﻓضــل عظــيم ﻓــﻰ الــدﻓاع عــن
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ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ
حظيرة اﻹسﻼم بما استخدموه مــن اﻷدلــة
المنطقية رغبــة مــنهم ﻓــﻰ إﻓحــام الخصــم
حين يكون الــرد مــن جــنس الــدليل .وقــد
نجحت هذه الطريقة أيما نجاح).(٥
وقد حدث هذا العلــم حــدث ﻓــﻰ زمــن
كانــت الحاجــة ماســة إليــه للــرد علــﻰ
خصوم اﻹسﻼم مــن الــدهريين والزنادقــة
والمﻼحــدة والمبتدعــة ...أمــا اليــوم وقــد
تبدلت الحال وتغيــر الخصــوم ﻓلــيس مــن
الحــزم أن يضــيع اﻹنســـان عمــره ﻓـــﻰ
اﻻشـــتغال بخصـــوم موهومـــة ،ويتـــرك


     
     
    

  
     


   
   

 







الخصم الذى ضيق عليه المســالك ...ﻷن
اﻷدلــة التــﻰ كــان يحصــل بهــا اقتنــاع أو
تســليم ﻓيمــا مضــﻰ مــن الزمــان قــد ﻻ
يحصل بها هذا ﻓﻰ الزمن الذى نعيش ﻓيه
بعد تقدم العلم ...ونرى مع ذلــك أنــه مــن
العجب والغرابة وعدم المنطق أن نعكف
علــﻰ جــدل أصــحاب الفــرق والمــذاهب
القديمـــة ونتـــرك أمثـــال القاديانيـــة)،(٦
والبهائيــة) ،(٧ولهــم مــن النشــاط والــدعوة
لمــذاهبهم الضــالة م ـا هــو معــروف ﻓــﻰ
أوربا وأمريكا والشرق نفسه.
ولذلك ﻓإننا نرى أن اﻹمام انشغل ﻓﻰ
أكثر مؤلفاته بمناقشــة المــذاهب الفاســدة،
والنظريــات الهدامــة ،وقــام بــالرد عليهــا
مثل :الدارونية) ،(٨والمادية ،واﻻشتراكية
إلﻰ غير ذلك.
وليست هذه دعــوة لعــدم دراســة علــم
الكﻼم ،بل هﻰ دعوة لتطويره بوجه عام،
وذلـــك بـــأن نجـــدد ﻓـــﻰ كتبـــه ،وأدلتـــه،
وقضاياه ،والجماعــات التــﻰ نــرد عليهــا،
وحينئـــذ يكـــون مناسـ ـبًا لـــروح العصـــر
ومساعدًا علﻰ حل مشاكله").(٩
) (١اﻹمــام أبــو العــزائم وأثــره ﻓــﻰ التربيــة الفكريــة
ص.٣٩
) (٢دستور آداب السلوك إلﻰ ملك الملوك لﻺمــام أبــﻰ
العزائم ط مشيخة الطريقة العزمية ،ص .٧٥
) (٣محكمــة الصــلح الكبــرى لﻺمــام أبــﻰ الع ـزائم ص
.٢٠
) (٤خاتم الوراث المحمديين ص .٣٧٩ ،٣٧٨ ،٣٧٧
) (٥اﻹمــام أبــو العــزائم وجهــوده ﻓــﻲ التفســير وعلــوم
القرآن ،د /ربيع يوسف الجهمﻰ ،دار الكتاب الصوﻓﻰ:
.٣٧٢/٢
) (٦القاديانية :هﻰ نحلة باطلة ظهرت ﻓــﻰ بــﻼد الهنــد
ﻓﻰ أواخــر القــرن التاســع عشــر علــﻰ يــد غــﻼم أحمــد
القاديانﻰ الذى ادعﻰ النبوة ،وزعم كفــر مــن لــم يــؤمن
بنبوته .يراجع :كتاب :بيان للناس.٢٥ -٢١/٢ :
) (٧البهائيــة هــﻰ :نحلــة باطنيــة باطلــة ظهــرت ﻓــﻰ
منتصــف القــرن التاســع عشــر بــبﻼد الفــرس علــﻰ يــد
البهاء حسين علﻰ نورى الشيرازى الذى ادعﻰ النبوة.
ومــن أهــم مبــادئهم -١ :الحلــول -٢ .عــدم خــتم النبــوة
بسيدنا محمد  -٣ .عدم اﻻعتراف بيوم القيامة وما
بعده .وغير ذلك .يراجع :البابية والبهائية ﻓﻰ الميــزان:
لﻺمام اﻷكبر /محمد الخضر حسين وآخرين :ص-١٥
 .٨١ -٧٨ ،٤٨ ،٢٠من مطبوعــات اﻷزهــر الشــريف
عــام ١٩٨٥م .وكتــاب :بيــان للنــاس .٣١ -٢٦/٢ :مــن
مطبوعات اﻷزهر الشريف عام ١٩٩٤م.
) (٨يراجع كتاب :الرد علﻰ نظرية دارون لﻺمام أبــﻰ
العزائم ،ط دار المدينة المنورة بالقاهرة.
) (٩يراجــع كتــاب :اﻹســﻼم وحاجــة اﻹنســانية إليــه،
للـــدكتور /محمــــد يوســــف موســــﻰ ،ص،٥٣ -٥١ :
بتصرف يسير ،ط المجلس اﻷعلﻰ للشــئون اﻹســﻼمية
بالقاهرة ،عام ١٤٢٠هـ – ١٩٩٩م.





المسلمين لن يحركوا ساك ًنا ،بـل اسـتيقنوا

هؤﻻء الذين يمنعون إﻻ بتصاريح هـو شـأن

بـــأن المســـلمين سيشـــاركون فـــي هـــذا

المستضعفين.

الحصار؛ ﻷن الدول العربيـة واﻹسـﻼمية

وفي القرآن الكـريمِ  :إ ﱠن ﱠالـذِينَ ت ََو ﱠفـاهُ ُم
ال َمﻼ ِئ َكةُ َ
يم ُكنـت ُ ْم َقـالُوا
ظالِمِ ي أَنفُ ِس ِه ْم قَالُوا ِفـ َ

أيضــا فــي الحصــار
العراقــي وتشــارك
ً

ض) النساء.(٩٧ :
ُك ﱠنا ُم ْستَ ْ
ض َعفِينَ فِي اﻷ َ ْر ِ

مشــاركة فــي الحصــار الليبــي والحصــار

اﻹيراني والحصار السوداني.




اﻻستضعاف هنا هو في الحقيقـة فـرض

قِ َ
ط ـ ٌع مــن ﺟســم اﻷمــة ت ُنبــذ ويﺟتمــع

العﺟــز علــى اﻹنســان بحيــث ﻻ يس ـتطيع أن

عليها كﻼب الدول حتى ينهشوها ،والـذين

يؤدي فرائض دينـه ،حوصـر ومنـع مـن أن

ﻻ يشــاركون فــي الــنهش يتفرﺟــون وﻻ

يرتاد المسـﺟد ،أو خـرب المسـﺟد؛ حتـى ﻻ

يحركون ساك ًنا ،فالواقع أن هذه الحالـة ﻻ

يصلي فيه النـاس ،ثـم ُمنـع اﻹنسـان مـن أن

تتصف بها أمة تنتمي إلـى اﻹسـﻼم وإلـى

يصوم واضطهد وعُذب؛ حتى ﻻ يستمر فـي

رسوله سيدنا محمد  ،هذه اﻷمـة أمـة

الصوم ،أو منع من أن يحـج .كـل هـذا نـوع

ســـو ِل ِه
العـــز واﻹبـــاء َ و ِ ﱠ ِ ِ
العـــ ﱠزة ُ َول َِر ُ

من اﻻستضعاف ،فـالقرآن ﻻ يعطـي هـؤﻻء

َول ِْل ُمؤْ مِ نِينَ ) المنافقون.(٨ :

ضـ َعفِينَ
عذرا ،وإنما يقولَ  :قـالُوا ُك ﱠنـا ُم ْستَ ْ
ً
اسـ َعةً
ض ﱠ ِ َو ِ
ض قَالُوا أَلَ ْم ت َُكـ ْن أ َ ْر ُ
فِي اﻷ َ ْر ِ

فإذا كان المؤمنون – أو مـن ينتمـون
إلــى اﻹيمــان – أذﻻء بهــذه الحالــة ،فــﻼ

أشار القرآن إلى حالة معينـة عنـدما

ً
أصﻼ ،وأعتقـد أن إثـم
عﻼقة لهم باﻹسﻼم

سـا َءتْ
فَت ُ َه ِ
اﺟ ُروا فِي َها فَأ ُ ْو َلئِكَ َمأ ْ َواهُ ْم َﺟ َه ﱠن ُم َو َ
الر َﺟـ ـا ِل
يرا * ِإ ﱠﻻ ال ُم ْست ْ
َضـ ـ َعفِينَ ِمـ ـنَ ِ ّ
صـ ـ ً
َم ِ

يتعرض الحاج إلى قطع الطريـق فقـال:

هــذا الوضـــع كلــه علــى رءوس الـــدول

الهـ ْدي ِ
فَإِ ْن أُحْ ِ
ص ْرت ُ ْم فَ َما ا ْستَ ْي َ
س َر مِ نَ َ

والحكومات التي توافق عليه ،لقد كان من

َان َﻻ َي ْســتَطِ يعُونَ حِ َيلــةً َو َﻻ
َوال ّن َ
ِســاءِ َو ْال ِو ْلــد ِ
سـ ِب ً
سـى ﱠ ُ أَن َي ْع ُفـ َو
يﻼ * فَأ ُ ْولَ ِئـكَ َ
ع َ
َي ْهتَ ُدونَ َ

)البقرة.(١٩٦ :

حصارا مـن دول
الممكن أن تحاصر ليبيا
ً

َع ْن ُه ْم) ...النساء.(٩٩ - ٩٧ :

فكان هنالك توقـع بـأن يحـدث قطـع

أهــل الكتــاب كأمريكــا وأوربــا ،لكــن ﻻ

أن يأخــذوا تصــري ًحا مــن هنــا أو هنــاك

طريق على الحﺟـاج فـي مسـيرتهم إلـى

تحاصــر ف ـي قلــب العــالم العربــي .كيــف

فهــذا نــوع مــن الحيلــة ﻷداء الفريضــة ،وﻻ

اﻷماكن المقدسة ،وبـذلك حسـب حسـاب

تحاصر؟

حرج عليهم أن يطلبوا تصـري ًحا مـن هنـا أو

هذا الحصار ،فيسر على المسـلمين هـذا

ك ـان م ـن الممكــن أن تــرفض الــدول

هنــاك ،أو أن يﺟتمعــوا بفــﻼن أو عــﻼن ،أو

اﻷمر بأن قال :قدم الهدي حيـث ُحبسـت

العربية هذا الحصار ،وتقول :حاصـروها

بهــذه الحكومـــة أو تلــك ،فهـــم يريـــدون أن

ومحله؛ حتى يبلغ الهـدي محلـه لكـن مـا

بحيث ﻻ تخرج عن إطار العـالم العربـي،

يتحايلوا على أداء الفريضة ،وهذا من حقهـم

يحدث اﻵن هو نوع مـن الحصـار فعـ ًﻼ

أمـــا نحـــن فـــإخوة ونحـــن ﺟيـــران ،وﻻ

واﻹسﻼم ﻻ يعترض على هذا.

على نطاق واسـع ،وقطـاع الطريـق فـي

نستطيع أب ًدا أن نمنع عﻼقاتنـا وأن نحﺟـز

حالتنا هـذه دول ضـخمة تقطـع الطريـق

برنا عن إخواننا.

لكننا نسﺟل هنا حالة اﻻستضـعاف التـي
تعيشها دول بأكملها :العراق وليبيـا ،وكـذلك

بمـا لـديها مـن إمكانـات هائلـة فـي قطـع

لكن اﻷزمة أخذت هذا الطابع الملـزم

الســودان فــي طريقــه إلــى إحكــام الحصــار

الطريق في البر وفي البحر وفي الﺟـو،

أكبر إلزام للعالم العربي! فهو الذي يقاطع

حوله ،وأتصور أننا في مأساة؛ ﻷننـا ﻻ نﺟـد

ومــن المؤكــد أن هــؤﻻء اســتيقنوا بــأن

هذه الدول وهـو الـذي يحاصـرها ،فشـأن

فينا دولة تحمينا.





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

عدة محاضــرات خــﻼل شـــهر 

١٤٤٤ه ،تأكيـ ًدا لــدورها

الكبير فى تبصير اﻷمة بالواجب المطلوب منها:

وطﺎلب ﺳمﺎحﺗه بﺈنشﺎء صندوق لﺳداد ديون مصر؛ ﻷنـه واجـب علـى
كل قﺎدر؛ حﺗـى لـو كـﺎن هنـﺎك أخطـﺎء مـن الحكومـﺎت ،فعلينـﺎ أن نصـحح
المﺳﺎر بﺎنﺗخﺎب مجلس شعب وطني في الـدورة القﺎدمـة ،مـع نشـر الـوعي
في ربـوع مصـر ،وﺗرﺳـيخ مبـدأ الشـورى بـين الحكومـة والشـعب لخدمـة
الوطن.

فى يوم الجمعـة  ٦

وطﺎلب أيضًﺎ بﺈعﺎدة مشروع ﺗرجمة العلـوم الـذي بـدأه الـرﺋيس جمـﺎل
١٤٤٤ه ،الموافـق ٢٠٢٢/٩/٢م أقيمـت ليلـة

أهل البيت الﺗﺎﺳعة والﺳﺗون بعد المﺎﺋـة بقﺎعـة اﻹمـﺎم المجـدد الﺳيــد محمـد
مﺎضى أبى العزاﺋم ،حيـث حضـرهﺎ عـدد مـن أبنـﺎء الطريقـة العزميـة مـن
مخﺗلف المحﺎفظﺎت.
وقد افﺗﺗحهـﺎ ﺳـمﺎحة الﺳـيد عـﻼء أبـو العـزاﺋم شـيخ الطريقـة العزميـة
بقوله) :الغﻼء موجود في كل أنحﺎء العﺎلم ،لكنه غﻼء رشيد ،وعندنﺎ الغﻼء
غشيم ،واﻹعﻼم عندنﺎ يقدم مـﺎدة ﻻ يراعـي فيهـﺎ مصـلحة الـوطن ،ويعﺗمـد
على اﻹثﺎرة ونشر الفزع(.
وضــرب ﺳــمﺎحﺗه مثـ ً
ـﺎﻻ بزيــﺎدة أﺳــعﺎر الــورق؛ ممــﺎ اضــطر مشــيخة
الطريقــة العزميــة إلــى رفــع ﺳــعر مجلــة "اﻹﺳــﻼم وطــن" ،ولــو اﺳــﺗمرت
الزيﺎدة الغشيمة في اﻷﺳعﺎر قد ﺗعجز المشيخة عن طبﺎعﺗهﺎ.

عبد النﺎصر لكن بصورة صحيحة من أجل النهـوض بـﺎلوطن؛ حﺗـى ﺗنﺗفـع
مصر بهذا المشروع العظيم.
وواصل الدكﺗور عبـد الحلـيم العزمـي حديثـه حـول ﺳـيرة أهـل البيـت
 ،بﺎلحديث عن حوار اﻹمـﺎم الرضـﺎ مـع أربـﺎب المـذاهب اﻹﺳـﻼمية،
وإقﺎمة الحجة عليهم؛ حﺗى رجعوا إلى قوله .
وخـﺗم بﺎلحــديث عــن ﺗـراث اﻹمــﺎم الرضـﺎ وﺗنوعـه واحﺗجﺎجﺎﺗــه الﺗــي
قررت حقيقة منهﺞ أهل البيـت وأدلﺗـه ومبـررات وجـوده ،وأنـه هـو الخـط
الوحيد الذي يمثل رﺳﺎلة ﷲ في اﻷرض.
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 ﺃﻧﻪ ﺑﺎﳋﻼﻓﺔ ﷲ  ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﻦ

ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﳌﻼﺋﻜﻲ؛ ﻷﻥ ﺍﳋﻼﻓﺔ ﷲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻋﺒﻮﺩﻳﺔ ﷲ  ،ﺃﻱ ﺃﻧﻬﺎ
ً
ً
ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﺃﻣﺮﺍ ﺁﺧﺮ ﺯﺍﺋﺪﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻭﺑﺎﳋﻼﻓﺔ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ
ً
ً
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﻲ ،ﻭﺑﻌﻠﻢ ﺍﻷﲰﺎء ﺃﺻﺒﺢ ﺁﺩﻡ ﺃﻫﻼ

ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ ،ﻭﺑﻄﻞ ﺗﻌﺠﺐ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ،ﻭﲤﻴﺰ ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﺣﻴﺎء ﺍﻷﺧﺮﻯ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ
ﻭﺍﻟﺴﻤﺎء ..ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻝ ﻧﻮﺍﺻﻞ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻓﻨﻘﻮﻝ:

فــي تطﺑيــﻖ الشــريعة اﻹســﻼمي ،أي :الــنظم
اﻻجتماعية الرﺑانية ،فإنه يﺑقى علينا ﺑعد ذلك
ﺑيان مفهوم العﺑادة ﺑالنسﺑة لﻺنسان كحضارة

فالغاية التي يجب على اﻹنسان أن يوجه
فاعليتــه نحوهــا فــي جميــع أفعالــه الفرديــة
واﻻجتماعية والتاريخية هي عﺑـادة ﷲ ،
علمنــا أن الخﻼفــة هــي التكليــف العــام

وعﺑادة المجتمع

تتمثل – أكثر ما تتمثل –

وﻻ يجوز لﻺنسان أن يكون لـه هـدف آخـر.

تشمل العديد من المجتمعـات خـﻼل المكـان،
والعديد من اﻷجيال خﻼل الزمان.
أو ﺑتعﺑير آخر نقول :إنه يﺑقى علينا ﺑيان
مفهوم العﺑادة لﻺنسان كنوع من المخلوقـات،

نـس إِ ﱠﻻ
قال تعـالىَ  :و َمـا َخلَ ْقـتُ ِ
اﻹ َ
الجـ ﱠن َو ِ

أي التكليف العام لﻺنسـان الـذي يجـب عليـه

كمــا علمنــا – ممــا ســﺑﻖ – أن ﷲ 

ُون) الذاريات ،(٥٦ :فحصـر وقصـر
ِل َي ْع ُﺑد ِ

أن يؤديـه فــي حياتــه الـدنيا ،ويوجــه فاعليتــه

خلــﻖ اﻹنســان لﻼﺑــتﻼء ،ومــن ثــم جعلــه ﷲ

غايــة أفعــال الجــن واﻹنــس وهــدف حيــاتهم

نحــوه لتحقيقــه فــي اﻷرض ،ويجعلــه مركــز

ً
فاعﻼ ،أي مريدًا مستطيعًا عارفًا.

اﻷسمى ،الجزئـي والكلـي ،القريـب والﺑعيـد،

الــدائرة الــذي تــدور حولــه فاعليــات اﻷفــراد

في عﺑادة ﷲ  وحده.

والمجتمعـــات واﻷجيـــال؛ فتصـــﺑح أهـ ـداف

لﻺنسان كنوع.

وعلمنــا كــذلك أن عﺑــادة ﷲ وحــده ،هــي
الســﺑيل الوحيــد – أمــام اﻹنســان – للفــوز
ﺑاﻵخرة.

فإذا فهمنا أن عﺑادة الفرد تتمثـل – أكثـر
مــا تتمثــل – فــي إقامــة الشــعائر التعﺑديــة،



اﻷفــراد والجماعــات واﻷمــم إســهامات فــي
تحقيﻖ هذا الهدف اﻹنساني اﻷسمى.

فليس ثمة اختﻼف أو تغاير – في عقيـدة

الفــوارق الفرديــة ﺑــين اﻷفــراد ،وﻻ تعنــي

فالخﻼفــة كهــدف أســمى لﻺنســان هــي

اﻹسﻼم – ﺑين غاية اﻹنسان كفـرد أو كـنفس

تجاهــــل اﻹســــﻼم لﻼختﻼفــــات العرقيــــة

تحقيﻖ وتأكيد للذات اﻹنسـانية علـى مسـتوى

وﺑين غايته كمجتمع من ناحية ،كما ﻻ يوجـد

والطﺑيعيــــة ﺑــــين المجتمعــــات والقﺑائــــل

الفرد والمجتمع واﻷمـة ،ﺑـل وعلـى مسـتوى

اختﻼف أو تغاير ﺑين غايـة الفـرد والمجتمـع

والشعوب ،ﺑـل يثﺑتهـا القـرآن الكـريم كواقـع

اﻹنسانية ﺑعامة.

– في اﻹسﻼم – وﺑـين غايـة اﻹنسـان كنـوع

قائم ﺑأمر ﷲ 

في قوله تعـالىَ  :يـا أَي َﱡهـا

من ناحية أخرى .فالغاية واحـدة علـى جميـع

اس ِإ ﱠنا َخلَ ْقنَا ُكم ِ ّمن ذَ َكـ ٍر َوأ ُ َ
نثـى َو َجعَ ْل َنـا ُك ْم
ال ﱠن ُ

مستويات الحيـاة الﺑشـرية .ولكـن لكـل حالـة

ُ
ارفُوا ِإ ﱠن أ َ ْكـ َر َم ُك ْم عِنـ َد ﱠ ِ
شعُوﺑا ً َو َق َﺑ ِائـ َل ِلت ََعـ َ

تكليفها وتشريعها الخاص ﺑها ،والذي يـتمكن

أ َ ْت َق ـا ُك ْم) الحجــرات ،(١٣ :أي أن الفــوارق

ﺑه اﻹنسان من تحقيﻖ هذا الهدف.

الفرديـــة واﻻختﻼفـــات العصـــﺑية والقﺑليـــة

وقـد يفهــم الــﺑعض مـن هــذا أن الفــوارق

والﺑيئيــة والنشــاطية ﺑــين المجتمعــات أمــر

الفردية منعدمة ﺑين الناس ،أو أن اﻹسـﻼم ﻻ

ضـــروري لتحقيـــﻖ غايـــة الﺑشـــر الفرديـــة

يعتــرف ﺑهــا – مــا دام يجعــل غايــة النــاس

واﻻجتماعية واﻹنسـانية .وذلـك حيـث تلتقـي

جميعـا قـد
جميعًا في الحياة واحدة – وكأنهم
ً

جميع ـا فــي النهايــة عنــد غايــة
هــذه الغايــات
ً

صﺑوا فـي قالـب واحـد ،وعلـيهم أن يختطـوا

واحدة هـي غايـة اﻹنسـانية العليـا ،أﻻ وهـي

ً
أفعاﻻ واحدة
خطا واحدًا في حياتهم ،ويفعلوا

الخﻼفة.

قــال ﷲ َ  :وإِ ْذ َق ـا َل َر ﱡﺑ ـكَ ل ِْل َمﻼئ َِك ـ ِة
ض َخل َ
ِيفـةً َقـالُوا أَتَجْ َعـ ُل
إِ ّنِي َج ِ
اعـ ٌل ِفـي اﻷ َ ْر ِ
س ِّﺑ ُح
فِي َها َمن يُ ْف ِس ُد فِي َها َو َي ْس ِفكُ ال ِ ّد َما َء َونَحْ نُ نُ َ
ِس َلــكَ َقــا َل ِإ ِّنــي أَع َْلــ ُم َمــا َﻻ
ِﺑ َح ْمــدِكَ َونُ َقــ ّد ُ
ض ُه ْم
ع َر َ
علﱠ َم آد ََم اﻷ َ ْس َما َء ُكلﱠ َها ث ُ ﱠم َ
تَ ْعلَ ُمونَ * َو َ
علَى ال َمﻼ ِئ َك ِة فَقَا َل أ َ ْن ِﺑئُونِي ِﺑأ َ ْس َماءِ َهـؤُﻻءِ إِن
َ
سـ ْﺑ َحانَكَ َﻻ ع ِْلـ َم لَ َنـا إِ ﱠﻻ
صا ِدقِينَ * قَالُوا ُ
ُكنت ُ ْم َ
علﱠ ْمتَنَا ِإ ﱠنكَ أ َ ْنتَ العَلِي ُم ال َحكِي ُم * قَا َل َيـا آ َد ُم
َما َ
أ َ ْن ِﺑ ْئ ُهم ِﺑأ َ ْس َما ِئ ِه ْم فَلَ ﱠما أ َ ْن َﺑأَهُم ِﺑأ َ ْس َما ِئ ِه ْم َقـا َل أ َ َلـ ْم

متشاﺑهة ،وهذا فهم خاطئ تما ًما.

ض
السـ َم َوا ِ
ب ﱠ
ت َواﻷ َ ْر ِ
أَقُل لﱠ ُك ْم ِإ ّنِي أَع َْلـ ُم غ َْيـ َ

كـــذلك قـــد يفهـــم الـــﺑعض أن المجتمـــع

َوأ َ ْعلَ ُم َما ت ُ ْﺑدُونَ َو َما ُك ْنت ُ ْم تَ ْكت ُ ُمـونَ * َو ِإ ْذ قُ ْل َنـا

الﺑشري ﻻ ﺑد – حسب شريعة اﻹسﻼم – أن

ِيس أ َ َﺑـى
ل ِْل َمﻼ ِئ َك ِة ا ْس ُجدُوا ِﻵد ََم فَ َ
س َجدُوا ِإ ﱠﻻ ِإ ْﺑل َ

يكون هو هو في كل زمان ومكان من حيـث

َوا ْستَ ْك َﺑ َر َوكَانَ مِ نَ الكَاف ِِرينَ ) الﺑقرة- ٣٠ :

أن له غاية واحدة ،اﻷمر الذي يجعلـه جامـدًا

.(٣٤

غير متطور ومتغير ،وهذا أيضًا فهم خـاطئ

ويستنﺑط مـن هـذه آيـات الكريمـة أرﺑعـة

تما ًما.

مفاهيم ،سنوردها فـي المقـال القـادم إن شـاء

فوحدة الهدف ﻻ تعني ﺑالضرورة انمحاء

ﷲ تعالى.



وأن الحل لعـودة المجـد للمسـلمين وحـل

)

كل المشكﻼت التى تعوق تقدمهم ينحصر فى
من ناحية المعنى :هذه المقولة تـدعى أن
تأثير السلطان أقوى من تأثير القرآن !!
وقـــد أخـــذها اﻷتبـــاع وأعضـــاء هـــذه
الجماعــات كحقيقــة ﻻ ريــب
أساســــا
فيهــــا واعتبروهـــــا
ً
جوهريا ينطلقون من خﻼله.
وبناء على هذه المقولـة "

" عودة الخﻼفة ".
وهــذا يحــدث إمــا :بالــدخول فــى العمــل
السياسـى الســلمى – تكتيكيـا  -تحــت شــعار
"اﻹســــﻼم هــــو الحــــل" وأنهــــم الممثلــــين
الحصريين لﻺسـﻼم وحراسـه ،للتـأثير علـى
العاطﻔة الدينية عند الناخبين – وأغلبيتهم من
المسلمين – وإدعاء اعتـرافهم بالديمقراطيـة
والتعدديــة وقبــول اﻵخــر والمشــاركة؛ حتــى

"اﻷيقونـــة" تربـــى اﻷعضـــاء منـــذ نعومـــة
أظﻔارهم أن طريـق التغييـر ﻹصـﻼح اﻷمـة
العربية واﻹسﻼمية ليس إﻻ طريقًا واح ًدا هو
"وصول تلك الجماعات للحكم"؛ حتى يحدث
" التمكين " وعندئذ سـيتغير كـل شـﻲء إلـى
اﻷفضــل بمجــرد قــرارات ملزمــة يصــدرها
"الخليﻔة أو المرشد العام أو اﻷمير"!!
حيث إن هذه الجماعات غرست فى ذهن
أعضائها كلمة حق يراد بها باطل ،وهـﻲ أن
سبب تخلف المسلمين حضاريا وماديا هـو "
سقوط الخﻼفة اﻹسﻼمية " ١٩٢٤م.

الوصول للسلطة.
وعندئذ يتم إلغاء قواعد الديمقراطية التى
أوصلتهم للحكم بدعوى أنها تخالف اﻹسﻼم،
وﻻ يجوز ترك الحكم الـذى هـو مـن أركـان
اﻹســﻼم لغيــر اﻹســﻼميين مــن الليبــراليين
والــــديمقراطيين واليســــاريين وغيــــرهم!!.
نموذجــا" يعتقــدون أنهــم بمجــرد
"اﻹخــوان
ً
وصولهم للحكم سيتم إصﻼح اﻷمة اقتصـاديا
وحضاريا بمجرد قـرارات ملزمـة يصـدرها
الحــاكم اســتنا ًدا إلــى مقولــة" :إن ﷲ ليــزع
بالسلطان ما ﻻ يزع بالقرآن"!!

وأن ســـقوط الخﻼفـــة هـــو ســـبب كـــل

أو بالصــدام المســلح مــع الحكومــات فــى

الكــوارث والهــزائم التــى بليــت بهــا الــدول

البلــدان العربي ـة للوصــول للحكــم والتمكــين،

العربية واﻹسﻼمية.

وذلــــك لكﻔــ ـرهم بالدســــتور واﻻنتخابــــات



والديمقراطية .معتقدين أنهم بجرة قلم – بعـد

تربت على غذاء فكـرى مغشـوش مﻔـاده :أن

وصولهم للحكم  -ستحل كل مشـكﻼت اﻷمـة

التغيير لﻸفضل ﻻ بد أن يكـون بقـوة السـيف

ويحدث التقدم " طالبان نموذ ًجا ".

ﻻ بقــوة العقــل .وأن طريــق الــدعوة والﻔكــر
والتعليم والثقافة ﻻ يجدى!!

وقد رأينا النموذجين يصﻼن للحكم سواء
فــى الســودان أو أفغانســتان ،ورأينــا الﻔشــل

د .م

ى ال لفاو

ح

الذريع الذى بليت به هـذه الـدول تحـت حكـم
جماعات اﻹسـﻼم السياسـى ،ولـم تتقـدم هـذه
الدول وتحل مشكﻼتها بل تحولـت مـن سـيئ
إلى أسوأ ،ودخلت فى أتون الحروب اﻷهلية
والصــراعات الطائﻔيــة والمذهبيــة والعرقيــة
واﻹفﻼس اﻻقتصـادى ،بمعنـى آخـر تحولـت
هذه الدول إلى " دول فاشلة " بل تم تقسيمها
مثلما حدث بالسودان.
ممــا يؤكــد خطــأ بــل خطيئــة مــا جــاء
بأدبيات هـذه الجماعـات مـن أن "الحكـم هـو
الحل"؛ ﻷن "ﷲ يـزع بالسـلطان مـا ﻻ يـزع
بالقرآن"!!
إن خطيئــة هــذه الجماعــات أنهــا حولــت
اﻹسﻼم العظـيم مـن ديـن لهدايـة البشـر إلـى
مشروع للتناحر السياسى والحزبى!!
ولم تجـن هـذه الجماعـات – بهـذا الﻔهـم
المغلوط  -إﻻ الصراع الدامى مع الحكومات
فى العالم العربى واﻹسﻼمى.
وكانــــت النتيجــــة أن أعضــــاء هــــذه

وهــذا المــنهج الخــاطئ مخــالف لمــنهج
القرآن الكريم فى التغيير ،الـذى أكـدت آياتـه

الجماعــات ﻻ يؤمنــون بــالتغيير عــن طريــق
البينات أن التغيير يبدأ بتغييـر نﻔسـية وعقليـة
التنــوير الﻔكــرى والثقــافى وإصــﻼح التعلــيم
الشــعوب والمجتمعــات وتنويرهــا .ومخــالف
ونشر الوعى المجتمعى.
مــع أن مــنهج القــرآن الكــريم – دســتور
اﻹسﻼم – واضح جلى :إِ ﱠن ﱠ َ َﻻ يُ َغ ِّي ُر َمـا
ِب َق ـ ْو ٍم َحتﱠ ـى يُغ َِّي ـ ُروا َم ـا ِبأَنﻔُ ِس ـ ِه ْم) الرعــد:
 .(١١ذَ ِلــكَ ِبــأ َ ﱠن ﱠ َ َلــ ْم َي ـكُ ُمغ َِّي ـ ًرا ِّن ْع َمــةً

أَ ْنعَ َم َها َعلَى قَ ْو ٍم َحتﱠى يُغ َِّيـ ُروا َمـا ِبأَنﻔُ ِسـ ِه ْم

لمنهج اﻷئمة والمﻔكرين قـدي ًما وحـديثًا الـذين
يرون أن تنوير العقول بالعلم والثقافـة يجعـل
الشعوب تعـرف حقوقهـا وواجباتهـا وتحسـن
اختيــار نوابهــا وحكامهــا؛ وحتــى لــو حــدث
وجاء حاكم عـادل مصـلح فمـا يلبـث ويعـود
التخلف إلى سابق عهده بمجرد رحيله؛ إذا لم

)اﻷنﻔال.(٥٣ :
ﻻ بد أن يبدأ التغيير مـن المجتمـع وذلـك

يكن التغيير ناب ًعا من الشعب.

عن طريق نشر الوعى وتنوير الجماهير.
ﻻ بـد مــن احتــرام السـنن الكونيــة للتقــدم
والتى ﻻ تحابى أح ًدا  -مسل ًما أو غير مسلم.-
إن اعتقــاد حــدوث التقــدم الحضــارى لﻸمــة
بمجرد قرارات فوقية لحاكم أو جماعـة لهـو
وهـم كبيــر أثبتــت التجــارب التاريخيــة فشــله

جــاء فــى اﻻقتباســات التــى نقلتهــا مــن
الموقع الرسمى لتنظيم اﻹخوان عبارات فـى
غايـــة الخطـــورة ،وتؤكـــد الﻔهـــم المغلـــوط
لﻺسﻼم فى عقول قادة هذا التنظيم منها:
 -١اﻻدعاء بأن " السـلطة هـى السـبيل
لنشر الفكرة والدعوة ":

وكوارثه.
والســـبب أن أعضـــاء هـــذه الجماعـــات



الرد العدد القادم إن شاء ﷲ تعالى.

السر لغة له معـان عـدة منهـا :مـا يُكـتم،
ّ
واﻷصــل ،واﻷرض الكريمــة ،وجــوف كــل
ولبـه ،ومحـض النسـب وأفضـلُه ،ولـه
شيء ّ
ضا الطريقة.
معاني أخر،
والسر أي ً
ّ
والسر في اصطﻼح أهل الحقيقة :لطيفـةٌ
ّ
ُمودعة في القلـب كـالروح فـي البـدن ،وهـو
محل المشاهدة ،وما خفي عن الخلق فﻼ يعلم
بــه إﻻ الحــق ،وخفــا ٌء بــين العــدم والوجــود
موجــو ٌد فــي معنــاه ،ومــا غيّبــه الحــق ولــم
فسـر الخلـق مـا أشـرف
يُشرف عليه الخلق،
ّ
ّ
وسر الحق مـا يطلـع
عليه الحق بﻼ واسطة،
ّ
عليه إﻻ الحق.
الســر ألطــف مــن الــروح،
عنــد القــوم
ّ
السـر
والروح أشرف من القلب ،ويطلق لفظ
ّ
على ما يكون مصو ًنا مكتو ًما ،مـا بـين العبـد
والحق سـبحانه فـي اﻷحـوال ،ولـذلك قـالوا:
السـر
صدور اﻷحرار قبور اﻷسرار ،وقيل:
ّ
سر العلـم ،وهـو حقيقـةُ العـالِمين بـا
ﺛﻼﺛةّ :
وسر الحال :وهو معرفة مراد ﷲ
عز وجل،
ّ
وسـر الحقيقـة :وهـو مـا
في الحـا ِل مـن ﷲ،
ّ
وقعت به اﻹشارة.
وردت كلمة سِر ومشتقاتها في كتاب ﷲ
﴿و ُهـ َو ّ ُ ِفـي
 إﺛنان وﺛﻼﺛون مرة منهـاَ :
هـر ُك ْم
اوا ِ
ال ﱠ
ت َوفِي اﻷ َ ْر ِ
ض َي ْعلَ ُم س ﱠِر ُك ْم َو َج َ
س َم َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َو َي ْعل ُم َما تَك ِسبُونَ ﴾ )اﻷنعام﴿ ،(٣ :ألـ ْم َي ْعل ُمـوا
ع ـ ﱠﻼ ُم
أ َ ﱠن ﱠ َ َي ْعلَ ـ ُم ِس ـ ﱠرهُ ْم َون َْج ـ َواهُ ْم َوأ َ ﱠن ﱠ َ َ
﴿وإِ ْن تَجْ َهـ ْر ِبـ ْالقَ ْو ِل
ْالغُيُو ِ
ب﴾ )التوبـةَ ،(٧٨ :
السـ ـ ﱠر َوأ َ ْخ َفـ ـى﴾ )طـــه﴿ ،(٧ :أَ ْم
فَإِ ﱠنـ ـهُ َي ْع َلـ ـ ُم ِ ّ
َيحْ َسبُونَ أ َ ﱠنـا َﻻ ن َْسـ َم ُع ِسـ ﱠرهُ ْم َون َْجـ َواهُ ْم َب َلـى
ســلُنَا َلــ َد ْي ِه ْم َي ْكت ُ ُبــونَ ﴾ )الزخــرف،(٨٠ :
َو ُر ُ
السـ َرائ ُِر﴾ )الطــارق ،(٩ :وقــال
﴿يـ ْو َم تُب َْل ـى ﱠ
َ
رســـول ﷲ ) :إن مـــن العلـــم كهيئـــة
المكنــون ،ﻻ يعلمــه إﻻ العلمــاء بــا تعــالى،
فــإذا نطقــوا بــه لــم ينكــره إﻻ أهــل الغـــــــرة
بـــا ( ،وقـــال العـــارفون :الســـر ﻻ يفســـده
َان ،ويسـتأﺛ ُِر ِب ْ
علمـه
الشيطان ،وﻻ يكتبه ال َملَك ِ
الجب ُﱠار ،وﻻ تقف عليه اﻷغيار.

اﻷس اذ
س ـح م

د ق ـ يل

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



يقول الشيخ عبد الغنى النابلسى  :سر
ﷲ الجـامع هـو صــلى ﷲ عليـه وسـلم؛ ﻷنــه
مجمع جميع أسـرار أسـماء الصـفات  ،وأمـا
أســـرار أســـماء اﻷفعـــال فهـــو ُمظهرهـــا
و َمظهرها ،وهو سر ﷲ تعـالى الـذي أودعـه
في مكوناته العلوية والسفلية ،فهو السر الذي
بـه ظهــرت اﻷســرار ،وهــو النــور الــذي بــه
أشــرقت اﻷنــوار ،فــﻼ ُمكـ ﱠـون إﻻ هــو ســره،
الذي قام به أمره ،فلوﻻ السر المحمدي الذي
أودعـــه ﷲ المكونـــات الملكوتيـــة ،والســـر
اﻷحمدي الذي أودعه ﷲ المكونات الملكيـة،
لمـــا قامـــت بهـــا أســـماء الصـــفات وأســـماء
أﺛرا يقوم بها اﻻستدﻻل.
اﻷفعال ،ولما كانت ً
يقول اﻹمام المجدد السيد محمـد ماضـى
أبو العزائم قدس ﷲ سره :اﻷسرار التى هى
فوق العقول ﻻ يمكن أن يتـذوق حﻼوتهـا إﻻ
من اصطفاهم ﷲ ،وصبغهم بصـبغة القبـول،
ولــونهم بلــون عــالم اﻷرواح العاليــة ،قــال
ﱠ
َ
ســ ُن ِمــنَ ﱠ ِ
تعــالىِ  :
صــ ْبغَةَ ﱠ ِ َو َمــ ْن أحْ َ
ص ْبغَةً) البقـرة ،(١٣٨ :ويقـول :أغمضـنا
ِ
تلك اﻷسرار صو ًنا لهـا عـن غيـر اﻷحـرار،
ولنجعل لﻸخ ً
حاﻻ يمرن بها نفسه للفهم قبـل
الكشف ،ولـنعلم مقـدار قابليـة الطالـب ،فـا
تنـــزه وتعـــالى يضـــع غـــوامض اﻷســـرار
مستورة بين اﻷحكام؛ حتى يحفظ أسراره من
أن يتلقاهــا إﻻ أهلهــا ،ويعلــم المريــد حفــظ
أسرار المجالس فيقول :متى فارقنا المجلس،
فكأننــا لــم نجلــس؛ ﻷن ســر المحبــوب كيــف
يباح؟ فالمبيح بأسرار الحبيـب لـيس بحبيـب،
ويقول فى صـلواته :اللهـم صـ ِّل وسـلم علـى
ســـرك الســـارى فـــى هياكـــل الموجـــودات،
ورسولك المؤيد منك باﻵيات ،ويقول نظ ًما:
احفظن س ِ ِّرى فسِرى ﻻ يُبـــــاح
من يبح بالسر بعد العلم طــــاح
والفتى المجذوب بالحب لـــــــه
آية إن ذاق خمر الحب صـــــاح
وهو محمول العناية إن يبــــــح
بالحقائق ما على الفانى ُجنــــاح

سرنا فوق العقول مكانـــــــــــة
كيف ﻻ وهو الضيا الغيب الصراح
خصه ﷲ العلى بمن يشــــــــــا
واصطفاهم فى غدو فــــى رواح
ﺛم يقول:
ى سر غامض لم يُدركــــــــــــن
ف ﱡ
للمﻼئك فى مقامات المِ ــــــــــﻼح
هيكلى ُ
كنز الغيوب يراه مـــــــــن
فارق الدنيا وأخـــــــرى واستراح
فيه غيب الغيب جل جﻼلــــــــــه
خمرة ُ اﻷوصاف جلت عـن قداح
نور غيب الغيب فى رسمى يُرى
بالفنا عمن سوى المحـــبوب ﻻح
عبده محْ بوبُه بل فــــــــــــــــــردُه
قدره أعلون فى اﻵى الصحـــاح
ﻻ تبُح بالسر سر ﷲ بـــــــــــــــل
أعطه للواجدين لدى افتضـــــاح
ْ
أخفِ عن أهل الجفا سر الخفـــــا
كيف تُبدى القدْس للقوم ال ّ
شِحاح
نور ﷲ والغيبُ العلـــــــــــى
ذاك ُ
سر )أحببتُ ( )يُحبهم( يُبــــــــاح
كما ورد تعبير السر فى الحكم العطائيـة
ب
بمعــان عــدة منهــا :مــا ْ
اســت ُ ْو ِد َ
ع فــي غ َْيــ ِ
ٍ
ﱠ
َ
ب
س
،
ِر
ه
وا
الظ
ة
َهاد
ش
في
ر
ه
ظ
و
،
ِر
ِ ُ ْحانَ
ِ
ََ
السﱠرائ ِ
صوصـ ﱠي ِة ِب ُ
شـ ِر ﱠيةِ،
ظهـو ِر ال َب َ
ستَ َر س ﱠِر ال ُخ
ِ
َم ْن َ
الربو ِب ﱠي ِة في ْ
ظ َه َر ِبعَ َ
َو َ
هـار العُبُود ﱠِيـةِ،
ظ َم ِة ﱡ
إظ ِ
رار،
وار :القُلـــــوبُ َو ْ
اﻷســــ ُ
َمطــــا ِل ُع اﻷ َ ْنــــ ِ
وار السﱠرائ ِِر ِبكﺛـائِفِ ﱠ
الظـواه ِِر
ويقولَ :ست ََر أ ْن َ
ْ
ـارَ ،و ْ
إجـﻼﻻً لَهــا ْ
أن
ْ
أن تُبْتـَـذَ َل ِبوجــو ِد اﻹظهـ ِ
ﱠ
علـى
ِهارَ ،م ْن اطلَ َع َ
يُنادى َ
لسان اﻻ ْشت ِ
علَيْها ِب ِ
ﱠ
بالرحْ َمـ ِة اﻹل ِه ﱠيـةِ،
ْرار العِبـا ِد َو َلـ ْم َيتَخَلـ ْق ﱠ
أس ِ
كانَ ِ ّ
الوبـال
اط ُ
ﻼعـهُ فِ ْت َنـةً َ
علَ ْيـ ِه َو َ
سـ َببا ً ل َِجـ ِ ّر َ
إل ِيهِ.
تج ـل
الســر عنــد الصــوفية هــو حالــة َ
وعرفان نفسي إيماني ،مرده إلى كﺛرة الذكر
والتـدبر مـن المريـد ،وأذواقـه ضـمن مقـام
اﻹحسان ،وهو ناتج عن عبادته وخلوتـه مـع
ﷲ ســبحانه وتعــالى ،وكﺛــرة تــدبره وتأملــه



وتفكــره ،فتظهــر لــه بعــض المعــاني الدقيقــة
التــي تحتــاج إلــى شــرح كبيــر ،إذا مــا أراد
استخدام اللغة المعتادة ،هذه اﻷذواق يكتشـف
ونورا من أنـوار
بها سرا من أسرار العبادة،
ً
المعبود جل جﻼله.
ويعرف السر بأنه :تكاﺛر المعارف علـى
ﱠ
قلب العارف ،وهذا السر أمر شخصي وذوق
مخصـــوص يفيـــد المريـــد ،وقـــد ﻻ يفيـــد
اﻷشخاص اﻵخرين ،وهي تجربة شخصـية،
ولكن الشـريعة اﻹسـﻼمية هـي المرجـع فـي
الحكم على اﻷذواق ،والمعـارف واﻷسـرار،
وهي التي يُقاس بها والمعيار الذي يُلجأ إليـه
في القياس.
وهــذه اﻷســرار واﻷذواق واﻻنطباعــات
الشخصــية المترتبــة عــن العبــادة ،لــيس مــن
المناسب أن تُقال أو يُعَبﱠر عنها؛ ﻷنها صـعبة
المنال ،أو ﻷنها شخصية فﻼ يصلح أن يبـاح
نوعـا
بها لﻶخرين من هذه الجهة ،أو تكـون ً
مــن أنــواع الفــتح الــذي فــتح ﷲ بــه علــى
قرب ـا وضــراعة ،وﻻ يفيــد
اﻹنســان ،ليــزداد ً
البوح به لغيره.
وبما أن السر الصوفي تجربـة شخصـية
خصوصية ،قد يكون منحة وتشجي ًعا مـن ﷲ
عز وجل للسالك المريد ،كي يواصـل سـيره
على طريق الطاعة والعبـادة ،ذلـك أن السـر
هــو نــوع مــن الــواردات الصــوفية التــي ﻻ
يحســن البــوح بهــا أو إشــاعتها لــدى النــاس،
مخافة فقـدانها اﻷﺛـر التربـوي اﻹيمـاني ،وﻻ
ينبغــي للســالك أن يعبــر عــن وارداتــه أي:
أسراره؛ فإن ذلك يقل أﺛرها في قلبه ،ويمنعه
وجود الصدق مع ربه.
ومــن أجــل ذلــك؛ ضـ ﱠ
ـن العــارفون علــى
غيــرهم بمــا لــديهم مــن علــوم ومعــارف،
أسرارا ﻻ تُفشى وﻻ تُذَاع ،إﻻ أن
واعتبروها
ً
تكــون إشــارة ل ﱠماحــة يصــدرها الــذوق مــن
مواهــب الحــال ،وتســتقي مــن التجربــة ،وﻻ
ت ُ ْع َ
منﺛورا لكل من هَبﱠ ودَبﱠ ؛ فكمـا
طى هبا ًء
ً
صل إﻻ بالجهد والمعاناة ،فكذلك لم
أنها لم ت ُ َح ﱠ
تُبذل إﻻ لمن هو حقيق بها وخليق.

ﷲ تعــالى يقــول لبنــي إســرائيلَ  :وإِ ْذ
ســ َو َء
ســو ُمو َن ُك ْم ُ
َن ﱠجي َْنــا ُكم ِ ّمــ ْن آ ِل ف ِْر َعــ ْونَ َي ُ
ِسـاء ُك ْم
ْالعَذَا ِ
ب يُذَ ِّبحُونَ أَب َْنـاء ُك ْم َو َي ْسـتَحْ يُونَ ن َ





َن ﱠج ْينَا ُكم من عدوكم...

وضرب الرمل وعمل الزار ،كل ذلك برهان

أبنائكم وترك بناتكم للخدمة واﻻمتهان ،وفـي
ذلك اختبار لكم من ربكم ،وفي إنجـائكم منـه
نعمة عظيمة؛ تستوجب شـكر ﷲ تعـالى فـي
كل عصوركم وأجيالكم.
أما )آ ِل ف ِْر َع ْونَ ( فأصل آل :أهـل؛ قلبـت
الهاء همـزة ،وفرعـون :اسـم لكـل مـن ملـك

على أن تلك اﻵثار سرت في دمائهم من ذلك
العهد القديم وصارت كاﻷمراض الموروثة.
وﻻ يتـــداوى منهـــا العبـــد إﻻ باﻻتصـــال
بالعــارفين الــذين قويــت أرواحهــم ،واتصــلوا
بــا ورســوله  اتصـ ً
ـاﻻ حقيقي ـا يطــرد
عنهم اﻷوهام والخياﻻت واﻷباطيل.
يقول ﷲ تعالىَ  :و ِفـي ذَل ُِكـم َبـﻼء ِ ّمـن

مصــر ،كمــا يقــال فــي ملــك الــروم :قيصــر؛
وآل فرعون هم جنوده وأنصاره ،وإنمـا

فقــد يبتلــي الحـ ﱡ
قوم ـا فيمــنحهم وســعة
ـق ً

لم يقل فرعـون  -وهـو اﻵمـر النـاهي  -ﻷن

اﻷرزاق وقــــوة اﻷجســــام ونفــــوذ الكلمــــة

قوته وجبروتـه ظهـرا فـي أهلـه ،فكأنـه هـو

فيغترون.

الفاعل؛ ﻷنهم أياديه المنفذة.
وفرعون موسى ادعى الربوبية؛ وأوهـم
قومه أنهم عبيد له يتصرف فيهم كيف يشاء،

ف

ويلتفـــون حـــول اﻷوهـــام ،كالبحـــث وراء

ع ِظي ٌم ،والبﻼء هـو اﻻمتحـان ،وهـو
ﱠر ِّب ُك ْم َ
يكون في الخير والشر:

وملك الفرس :كسرى.

لة ال خ ق يل ع الهاد

المصـــريين؛ فنـــراهم يصـــدقون اﻷكاذيـــب
المغيبات من علم الطوالع واستحضار الجـن

أنقــذناكم مــن بطــش فرعــون وأتباعــه ،وهــم
ُكث ـرون ِم ـن َذ ْب ـح
ُي ـذيقونكم أش ـ ﱠد العــذاب ،في ِ



هـــذه اﻵثـــار نشـــهدها اﻵن فـــي كثيـــر مـــن

ع ِظـي ٌم) البقـرة:
َوفِي َذ ِل ُكم َبـﻼء ِ ّمـن ﱠر ِّب ُكـ ْم َ
 ،(٤٩فكــأن ﷲ تعـــالى يقــول :واذكـــروا ِإ ْذ
والمعنــى :واذكــروا نعمتنــا علــيكم حــين



وفي تفسيره لﻶية يبـين الشـيخ العقـاد أن

وقد يمتحن ﷲُ اﻷوليا َء فيعطيهم الكرامـة
والشهرة وإقبال الخلـق علـيهم وينظـر كيـف
يعملون.

وتــأثرت نفوســهم بهــذه العقيــدة فماتــت فــيهم

وقـــد يبتلـــي العبـــد بـــاﻷمراض والفاقـــة

الحرية ،وسبب ذلك سخافة العقول وضـعف

وتســليط الخلــق عليــه؛ حتــى يصــبر فيتحقــق

النفــوس ،وقــد أشــار القــرآن لهــذا بقولــه:
َف َق ْو َمــهُ َفأ َ َ
طــاعُوهُ) الزخــرف:
َ ف ْ
اســتَخ ﱠ

بمقام الصبر ،أو يجزع فتقوم الحجة على أنه

 ،(٥٤ومن هنا يُعلم أن قوم فرعـون عنـدهم
طــيش وخفــة فــي العقــل والتفكيــر وضــياع
العزيمة.

لم يثبت في اﻻمتحان.
قــال تعــالىَ  :و َنبْلُ ـو ُكم ِب ﱠ
الش ـ ِ ّر َو ْالخ َْي ـ ِر
فِ ْت َنةً) اﻷنبياء.(٣٥ :
فالعلوم من الخير وهي بـﻼء ،واﻷعمـال
الصالحة من الخير وهـي بـﻼء ،والكرامـات
وكشف المغيبات من الخير وهي بـﻼء ،وﷲ
ســبحانه وتعــالى يســتر الــبﻼء فــي العطــاء؛
والعطاء في البﻼء.

يبين اﻹمام أبو العزائم فـي تفسـيره لتلـك
اﻵية أن ﷲ تعالى يمنح الفضـل بالمزيـد ،ثـم
يتفضل بعد هـذا الفضـل بمـا هـو أعظـم مـن



التفضل؛ وذلك بأن ينسـب إلـى العبـد العمـل

إسرائيل في تلك اﻵيات ،أعاذنا ﷲ وإخواننـا

كأنه بحول العبد وقوته ،ثم يتنزل جل جﻼلـه

المسلمين من السلب بعد العطاء؛ ومن كفران

ويمنح الفضل اﻷكبـر والخيـر اﻷجمـل للعبـد

النعم وحرمان الرضا.

وليس للعبد في الحقيقة عمل ،وإنمـا هـو
المتفضــل العظــيم ،قــال تعــالىَ  :ل ُه ـ ْم أَ ْج ـ ٌر
غ َْيـ ُر َم ْم ُنـون) فصــلت ،(٨ :وقـال تعــالى:
ِ ب َما ُكنت ُ ْم تَ ْع َملُونَ ) المائدة.(١٠٥ :
وفــي طــي تلــك اﻹشــارات العليــة كمــال
حبــور العــارفين بــا حيــث انكشــفت لهــم
الحجب عن إحسان تعجز اﻷرواح أن تـدرك
غيب الحكمة فيه ،ولكنه سـبحانه ذو الفضـل
العظيم.
وما َم ﱠن ربك على قوم بعطـاء أسـبغه أو
بنعمة أفاضها؛ إﻻ وقد سبق فـي قـدره إقامـة
الحجة عليهم ،حفظنا ﷲ وإخواننـا المـؤمنين
من سوء اﻷدب مع ﷲ تعالى.
وﷲ تعالى إذا أحب بعض عبيـده تفضـل
عليهم بمزيد إحسان من علم ويقـين وكشـف،

قادر
تخضع لﻸغيار وﷲُ ٌ
يــذكر ســبحانه بنــي إســرائيل بمــا أنعــم
عليهم  -وإن كانت المنن على سلفهم اﻷول -
ليقيم عليهم الحجة أن الفضل على السلف هو
الفضل على الخلف؛ ﻷنه لو لم يتفضل بتلـك
النعم ﻷبادهم فرعون وقومه ،ولمـا بقـي لهـم
أثر ُيذكر.
وليقـــيم البرهـــان علـــى صـــدق حبيبـــه
ومصطفاه ؛ ﻷنه كان أ ِ ّميا بـين أميـين،
ﻻ علم لهم بأنباء القرون المتقدمـة ،وقـد بـ ﱠين
لهــم مــا هــو علــم يقــين لــديهم ممــا ﻻ يعلمــه
عربي في أرض الحجـاز جميعـه ،ولـيعلمهم

سبحانه أن اتباع الرسول 

نجاة لهم في

الدنيا واﻵخرة كما كان نجـاة لسـلفهم ،وأنهـم
إن لــم يؤمنــوا يهلكهــم ﷲ تعــالى بجنــد مــن
جنوده ،وما يعلم جنود ربك إﻻ هو.

وتنزل سبحانه وتعالى فج ﱠملهم بالشـوق إليـه،
والرغبــة فيــه ،واﻹقبــال عليــه ،وتفـــويض
اﻷمور كلها إليه سبحانه.

غير ﷲِ؟؛ في الكون فاع ُل
أتشه ُد َ
وتطلبُ منه العونَ ؟! إنك جاه ُل

ويبـــين أنـــه جـــزاء للعبـــد؛ ويمنحـــه مزيـــد
اﻹحسان جزا ًء له على هذا العمل.

قصيدة له:

مغرور أنك عاقلُ؟!
وتحسبُ يا
ُ
ويقول في كتابـه" :السـراج الوهـاج فـي
اﻹســراء والمعــراج" فــي كــﻼم لــبعض أهــل
اﻹشـــارات بلســـان العـــرش ليلـــة اﻹســـراء
والمعـــراج... :يـــا محمـــد؛ وعزتـــه لســـتُ
ً
ً
فصـﻼ،
وصﻼ ،وﻻ بالبعيد عنه
بالقريب منه
حمـﻼ ،أوجـدني منـه رحمـةً
ً
وﻻ بالمطيق له
ً
ً
وعدﻻ ،يا
وفضﻼ ،ولو محقني لكان حقا منه
محمد؛ أنا محمول قدرته ،ومعمول حكمته...
هذا بخﻼف ما جاء به الرسل قبله عليهم
الصﻼة والسﻼم ،فإن معجزاتهم كانت عملية
محسوسة كإحياء الموتى وفلق البحر والنجاة
علــى ســفين والحفــظ مــن النــار ،فــإن تلــك
المعجــزات مــا لبثــت أن زالــت عــن الحــس
وعــن القلــب فصــارت أحاديــث تجعــل مــن
يسمعها يعتقد ربوبية َمن قـام بهـا ،كمـا فعـل
النصارى أتبـاع عيسـى عليـه السـﻼم ،وكمـا
فعل اليهود أتباع العزير ،وكمـا فعـل اليهـود

وفـــوق تلـــك اﻹشـــارة أن نجـــاتهم مـــن

أتباع موسى  في عصره.

ثـــم تجلـــى فـــواجههم بوجهـ ـه الجميـــل

فرعون وقومه  -مع فاقتهم وقلـتهم  -برهـان

فاللهم اجز سـيدنا وموﻻنـا محمـدًا 

مواجهـة يؤنســهم بهـا علــى بسـاط مؤانســته،

على تفريد ﷲ تعالى بـالقوة ،وعلـى أنـه هـو

عنا خير الجزاء ،فإنـك أرسـلته بـالعلم الـذي

ويكرمهم على موائد كرامته.

القــاهر فــوق عبــاده ،لــتلحظ عقــولهم قدرتــه

رفع قلوبنا عن الشرك ،وبالعمـل الـذي نفعنـا

ثــم يــوالي هــذا اﻹحس ـان؛ ﻷنــه أنــزلهم

وبـــاهر معجـــزات رســـوله عليـــه الصـــﻼة

به عندك ،وأعنا اللهم على شكرك على نعمة

منزلة خاصة أحبابه ،فيعطيهم خير ما أعطاه

والسﻼم غيبًا ينقش به علـى جـواهر نفوسـهم

اﻹسﻼم ،وعلمنا ما لـم نكـن نعلـم ،إنـك أنـت

لعباده المخلصين من غير أن يمن عليهم كما
قــال تعــالى :لَ ُهــ ْم أَ ْجــ ٌر غ َْيــ ُر َم ْم ُنــون

علم ضروري بوحدانية ﷲ تعـالى ،ونزاهتـه

العليم الخبير.

)فصـــلت(٨ :؛ وقـــال ســـبحانهَ  :و ِإ ﱠن َلـ ـكَ
َﻷ َ ْجـ ًرا غ َْيـ َر َم ْمنُـون) القلــم ،(٣ :وﻻ علــة
وﻻ باعث ﻹحسانه عليهم.

عــن المثيــل والنظيــر ،وتقديســه عــن اﻵﻻت
واﻷدوات أو الحلول والجسمية.

ولكن ﷲ تعالى خص نبيه محمـدًا 
بهذا الفضل من العلـم بـه ،فكـان حصـ ًنا مـن

وإذا قدر سلب النعمـة ممـن أنعـم علـيهم

حصون اﻷمن لجميـع المسـلمين مـن الجهـل

ّ
ومــن علــيهم بمــا
حــرمهم التوفيــق للشــكر،

بالكمــال اﻹلهــي ،فلــم تــر مســل ًما باشــر نــور

أعطاهم من النعم ،وﻻ يمن ﷲ علـى قـوم إﻻ

القرآن سـويداء قلبـه إﻻ ويـرى العـرش ومـا
مقهورا مربوبًا ،ﻻ يمثل
حوى ُمح َدثًا مخلو ًقا
ً

شــهود وجهــه الجميــل؛ كمــا َم ـ ّن علــى بنــي

ربه بخلقه وﻻ يمثله بعباده ،يقول اﻹمـام فـي

مــنعهم مــن الفضــل العظــيم؛ وحجــبهم عــن



قــال ﷲ تعــالىَ  :و ِإ ْذ َن ﱠجي َْنــا ُكم ِ ّمــ ْن آ ِل
عـــ ْونَ ) البقـــرة ،(٤٩ :ولـــم يكـــن ﻵل
ف ِْر َ
فرعون ذنب في العمـل؛ ﻷنهـم أقـدموا عليـه
بأمر فرعون وتسليطه ،ولكنه سـبحانه نسـبه
إلــى آل فرعــون الــذين باشــروا قتــل اﻷنفــس
المباشـر يؤاخـ ُذ علـى
البريئة ،ليدل علـى أن
ِ
عمله ولو كان مكلفًا به من غيره.

ﺑﻌﺪ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺇﺭﻫﺎﺏ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻄﺮﻑ

ﺍﻷﺯﻫﺮ ﰲ ﻗﻠﺐ ﺍﳌﻌﺮﻛﺔ

تحتمل الكفر من تسعة وتسعين وج ًها ،وتحتمـل

مرة إثر أخرى يضرب اﻹرهـاب بخسـة فـي

اﻹيمان من وجه واحد ،حملتها علﻰ اﻹيمان.

مصـــر والـــبﻼد العربيـــة ..يضـــرب المـــدنيين
والمنشــآت المدنيــة منــذ ٢٠١١م وحت ـﻰ اليــوم

كما تميز اﻷزهر بالتمسـك بالـدعوة إلـﻰ ﷲ

٢٠٢٢م ،ويحـــاول أن يضـــرب قـــوى الجـــيش

عز وجل بالحكمة والموعظـة الحسـنة والجـدال

والشـــرطة فـــي غـــدر مشـــهود لـــه به...هـــذه

سـبِي ِل
بما هو أحسن ،يقـول ﷲ  :ا ْدعُ إِ ِلـﻰ َ
َربِّكَ بِا ْلحِ ْك َم ِة َوا ْل َم ْو ِع َ
سنَ ِة َوجَا ِد ْلهُم بِالﱠتِي
ظ ِة ا ْل َح َ

الضــربات الجبانــة تســتدعي ،لــيس فحســب ردا
مــن الجــيش والشــرطة  -وهــو قــائم ومســتمر

علَ ُم بِ َمن َ
س ُن ِإنﱠ َربﱠكَ ه َُو أ َ ْ
سبِي ِل ِه
ض ﱠل عَن َ
ي أَحْ َ
ِه َ
َوه َُو أ َ ْعلَ ُم ِبا ْل ُم ْهتَدِينَ ] النحل.[١٢٥ :

ومؤسسات الدعوة ليبينوا لﻸمـة شـذوذ عقيـدة

كما تميـز اﻷزهـر بالـدعوة إلـﻰ ﷲ سـبحانه

هذه التنظيمات المتطرفة وخروجها عن صحيح

وتعالﻰ واﻷمر بالمعروف والنهﻰ عن المنكر فﻰ

بش ـجاعة وتض ـحية  -ب ـل ردا مــن رجــال الفكــر

معركة المواجهة لضﻼل الفكـر المتطـرف ،وهـو دور قـديم لﻸزهـر

رفق ولين ،والتزام بما أمر ﷲ به فﻰ قولـه تعـالﻰَ  :و ْلـتَكُن ِ ّمـن ُك ْم
عـ ِن ا ْل ُم َ
نكـ ِر
وف َويَ ْن َهـ ْونَ َ
أ ُ ﱠمةٌ يَ ْدعُونَ ِإ َلـﻰ ا ْل َخ ْيـ ِر َويـَ أ ْ ُم ُرونَ ِبـا ْل َمع ُْر ِ

الشريف آن له يتجدد هذه اﻷيام وبقوة  ...فﻰ هـذه المقالـة نحـاول

َوأ ُ ْولَـئِكَ هُ ُم ا ْل ُم ْف ِل ُحونَ ] آل عمران.[١٠٤ :

الدين ..وهنا يأتي اﻷزهر بدوره التاريخي المشهود ..ليدخل وبقوة

أن نقترب من هذا )الدور( بأبعاده التاريخية والدعوية والسياسية،
فماذا عنه ؟.

كما تميز اﻷزهر بأنه ﻻ يحكم علـﻰ النـاس بـالظن ،وإنمـا يقـدم
التزامـا بمـا قالـه رسـول ﷲ ) :إنـﻰ لـم أومـر أن
حسن الظن،
ً

بداية يحدثنا التاريخ أن اﻷزهر الشريف قد تميز بما تميزت بـه

ً
أيضـا بمـا بينـه
أنقب عن قلوب الناس وﻻ أشق بطونهم( ،والتزا ًما

الشريعة الغراء من الوسطية واﻻعتدال ،يقول ﷲ تعـالﻰَ  :و َكـذَ ِلكَ

فﻰ حديثه العظـيم الـذى قـام عليـه جـل الـدين الحنيـف ،وهـو قولـه

اس) ...البقرة.(١٤٣ :
ش َهدَا َء َ
سطا ً ِلّتَكُونُوا ُ
َجعَ ْلنَا ُك ْم أ ُ ﱠمةً َو َ
علَﻰ النﱠ ِ

) :إنما اﻷعمال بالنيات ،وإنما لكل امرئ ما نوى(.

كما تميز اﻷزهر بالبعد عن الغلو والتعصب الممقـوت والتشـدد
المنفر ،الذى ظهر فﻰ هذه اﻷيام علﻰ أيدى اﻹخوان والدواعش.
كما تميز اﻷزهر بالبعد عـن رمـﻰ النـاس بـالكفر أو التبـديع أو
التفسيق ،فكانت الدقة لدى علمائه فﻰ وضع النصوص فـﻰ مكانهـا

فﻰ عهد د .أحمد الطيب وقبله بمئات السنين تميز اﻷزهر بتبنﻰ
الوسطية فﻰ أمور كثيرة ،كما تبنـﻰ اﻻعتـدال فـﻰ اﻵراء فـﻰ أمـور
عديدة ،فمشـﻰ علـﻰ مـنهج السـلف الحـق  ،ومـنهج الجمهـور مـن
العلماء.

ومعناها الصحيح ،فﻼ تستخدم آية ـ نزلت فﻰ الكفـار ـ فـﻰ محاربـة

ظهر هذا فﻰ قضايا الحج وفتاواه ،كما تبنﻰ التيسير فﻰ قضـية

المؤمنين وإخراجهم عن ملة اﻹسﻼم .فهذا ما لجأ إليه الخوارج فﻰ

ً
فرضـا علـﻰ مـا ذهـب
الحجاب ،وبنﻰ رأيه فﻰ النقاب بعدم اعتباره

كل عصر وزمن ،وقد ورد عـن عبـد ﷲ بـن عمـر  أنـه قـال :

إليه الجمهور من العلماء أي ً
ضا ،كما تبنـﻰ رأيـه فـﻰ الزكـاة خاصـة

شــرار خلــق ﷲ الخــوارج عمــدوا إلــﻰ آيــات نزلــت فـﻰ المشــركين

زكاة الفطر ،حيث تبنـﻰ رأيـه الـذى ذهـب إليـه الخلفـاء الراشـدون

ً
أيضـا ،كمـا ورد فـﻰ
فجعلوها فﻰ المسلمين ،وقال ذلك ابـن عبـاس

والبخارى الحنفﻰ وسعيد بـن المسـيب والحسـن البصـرى وسـفيان

بعض الروايات.

الثورى وأبو حنيفة وغيرهم؛ ممن ذهب إلﻰ جواز القيمة فـﻰ هـذه

وهذا التميز ،وكما قلنا من قبل ،إنما هو منهج العلمـاء الثقـاة،
فقد ورد عن اﻹمام مالك قولـه  :لـو سـمعت الرجـل يتفـوه بالكلمـة

ً
ووصوﻻ إلﻰ مصالحهم التﻰ تقتضﻰ أن
تيسيرا علﻰ الناس،
الزكاة،
ً
تكون كذلك..



وهناك قضايا كثيرة تبنـﻰ فيهـا اﻷزهـر

علﻰ هذا كله مع معرفته ترجيح اﻵراء.
إ ًذا ،فالطالــــب فــــﻰ اﻷزهــــر معرفتــــه

ميســرا لمشــاق الحيــاة ولــم
الــذى يرونــه
ً

متنوعة ،ويتعود منـذ نعومـة أظفـاره علـﻰ

يخرج عن هـدى الشـريعة ،وأقـوال اﻷئمـة

رؤية اﻻختﻼفات الفقهية التﻰ نشأت أو هذا

من الفقهاء المعتمدين.

ما يجب أن يكون ويستمر..

الــرأى الــراجح لــدى الجمهــور ،أو الــرأى

ومن الجدير بالذكر أن نتكلم أي ً
ضا عـن

وهذا التنوع والتعرف علﻰ اﻻجتهـادات

التعلــيم اﻷزهــرى ،حيــث إن هــذا التعلــيم ـ

المختلفة للعلماء والفـرق المختلفـة ،يجعـل

المتنــوع والــدارس لكافــة اﻵراء والمنفــتح

الطالـــب مســـتعدا لقبـــول الـــرأى اﻵخـــر،

علﻰ التراث الدينﻰ العظيم ـ هو الذى يؤدى

ودراســـته ،ومناقشـــته ،ومجادلتـــه ،ورده

بــالطﻼب ـ الــذين سيصــبحون علمــاء فــﻰ

باﻷدلة والبراهين ،أو ترجيحه.

المســتقبل ـ إلــﻰ هــذا اﻷســلوب الــدعوى
الجميل.

فيكون مهيئًا لهذا ،ويكون عنـده رؤيـة
متكاملة عن اﻷمور.

هذا التعليم اﻷزهرى متنوع ،فبد ًءا مـن

اﻷزهــر قــدي ًما كــان لــه دور بــارز فــﻰ

التعلــيم الثــانوى ،والــذى يســبق الجامعــة

وحدة اﻷمة وفﻰ ل ِّم شمل المسلمين علﻰ َم ِ ّر
ً
وصـوﻻ
العصور ،ويسعﻰ إلﻰ ترك الفرقـة،

المختلفة فﻰ دراسته للفقـه ،فيـدرس الفقـه

إلﻰ الوحدة التﻰ حث عليها القرآن الكـريم،

علﻰ المذاهب اﻷربعة.

والتﻰ حث عليها رسول ﷲ .

يتعـــود الطالـــب علـــﻰ دراســـة المـــذاهب

مجال الدعوة لوحدة اﻷمة .وأنه كـان رائـ ًدا
من رواد مواجهة فكر الغلو والتطرف ،لذلك
يسعﻰ هـو وصـفوة العلمـاء والـدعاة اليـوم
إلﻰ بعث هذا الدور مجد ًدا.
هــذا ويــذكرنا التــاريخ فــﻰ مجــال فقــه

وفﻰ الدراسة الجامعية يتعرض الطالب

وكـــان اﻷزهـــر علـــﻰ طريقـــة الســـلف

الوحــدة اﻹســﻼمية تلــك الفتــوى الشــهيرة

لدراسة المذاهب الفقهية الثمانيـة ،اﻷربعـة

الصالح من الصوفية يـرفض التكفيـر الـذى

للشــيخ شــلتوت شــيخ اﻷزهــر اﻷســبق بــأن

السنية) :مذهب اﻹمام أبﻰ حنيفة النعمـان،

يهــدد اﻷمــة ،وينــال مــن وحــدتها ،ويفــرح

خامسـا
المذهب الشيعﻰ الجعفرى يعد مذهبًا
ً

ومـــذهب اﻹمـــام مالـــك ،ومـــذهب اﻹمـــام

أعــداءها ،فهــذا مــا يريدونــه فــﻰ تفريقنــا

يجوز التعبد به كبقية المذاهب اﻹسﻼمية.

الشافعﻰ ،ومذهب اﻹمام أحمـد بـن حنبـل(،

المعنوى والفكرى والمذهبﻰ ،بعد أن سـعوا

باﻹضافة إلﻰ مذهبين من مـذاهب الشـيعة:

إلﻰ تفريقنا الحسﻰ إلﻰ دويﻼت.

يســــعون إلــــﻰ التقريــــب بــــين المــــذاهب

)الشيعة الزيدية ،والشـيعة اﻹماميـة( ،كمـا

واﻷزهـــر منـــذ إنشـــائه يســـعﻰ إلـــﻰ
التقريب ،وذلك كمـا مثلنـا سـال ًفا هـو يقـوم

اﻹســﻼمية ،وإلــﻰ وحــدة المســلمين فــﻰ كــل

معتدلــة مــن فــرق الخــوارج( ،كمــا يــدرس

علﻰ التنوع فﻰ دراساته لـﻶراء والمـذاهب

مــــذهب الظاهريــــة )وهــــو مــــذهب داود

المختلفــة ،كمـا ســبق أن ذكرنــا ،وفــﻰ ذلــك

الظــاهرى ثــم ابــن حــزم والــذى تجلــﻰ فــﻰ

محاولــــة للتقريــــب ،فدراســــة المــــذاهب

كتابه المحلﻰ(.

واﻻطﻼع علﻰ اﻵراء المختلفـة يعطـﻰ هـذه

يدرس أي ً
ضا مـذهب اﻹباضـية )وهـﻰ فرقـة

كما يدرس الطالب المدارس والمـذاهب

الفرصة للتقارب ﻻ للتشاجر.

وهذه الفتوى أنارت الطريق أمام الـذين

مكان ،وقد أيد كثير من علماء اﻷزهـر هـذه
الفتوى وهذه الوجهة التﻰ قـال بهـا الشـيخ
شــلتوت ،مــن هــؤﻻء العلمــاء شــيخ اﻷزهــر
الحالﻰ .وعلﻰ ذات النسق أتت فتاوى رفض
العنــف والغلــو الداعشــي واﻹخــواني والتــي
تطالب اﻷمـة كلهـا أزهرنـا الشـريف بزيـادة

الكﻼمية المختلفة ،كاﻷشاعرة ،والماتريدية

وقد أنشئ فﻰ اﻷزهـر منـذ اﻷربعينيـات

) وهمــا قــد أسســا مــذهب أهــل الســنة (،

مـــن القـــرن الماضـــي دار التقريـــب بـــين

وتيرتها ونشر دعوتها علـﻰ أوسـع نطـاق؛

والمعتزلة ) وعلﻰ رأسهم واصل بن عطاء

المذاهب اﻹسﻼمية ،وكانت فﻰ حينها ثـورة

ﻷن كلمــة اﻷزهــر مســموعة ومقــدرة مــن

الذى اعتزل الحسن البصرى وكون مذهبـه

في الفكـر والسـلوك الـديني والـدعوة ،ومـا

اﻷمة كلها ..وآن لها أن تـدوي مجـد ًدا ضـد

الكﻼمﻰ ،وهؤﻻء المعتزلة كان لهم الفضـل

أحوج اﻷمة اليوم إلﻰ ثورة مثلها!

غـﻼة الفكــر وشــذاذ اﻵفـاق مــن التكفيــريين

فﻰ دحض آراء الملحدين فﻰ بداية نشـأتهم

هذا ويعلم اﻹمام اﻷكبر الشـيخ الـدكتور

وعبر العصور المختلفة (  ،يتعرف الطالب

أحمد الطيب جي ًدا أن اﻷزهر كـان قائـ ًدا فـﻰ



واﻹرهابيين الذين لم يسيئوا للوطن فحسـب
بل أساءوا لﻺسﻼم ذاته.

ﺗـﻬــﺎﻧــﻰ







* اﻷخ الفاضــل المهنــدس محمــد عصــام أبــو اليزيــد نائــب
الطريقة العزمية بالغربية بعقد قران نجله المهندس أحمد على
المهندسة سارة محمد عبد البصير ..بطنطا.
* اﻷخ الفاضل المهندس خالد محمد عبد الباسط نائب الطريقة
العزمية بأسوان بالحفيد السعيد /مالك محمد خالد عبد الباسط..
بدراو – أسوان.
* اﻷستاذ أحمد محمد شامه بالزفاف علــى اﻵنســة ســمية عبــد
الرحمن البري ..بسجين الكوم – قطور  -غربية.

* فضيلة الشيخ عفيفي منصور والد اﻷخ الفاضل الــداعي إلــى
ﷲ الشيخ طارق عفيفي منصور ..بشبرا بلوله مركــز الســنطة
محافظة الغربية.
* اﻷخ الفاضــل والمحــب الصــادق محمــد ســعيد عب ـد العزيــز
شقيق اﻷخ الفاضل سعيد سعيد عبد العزيز ووالــد أحمــد وعــز
الدين ..برشيد محافظة البحيرة.
* اﻷخ الصادق اﻷستاذ عزت كشك ..بسجين الكوم -غربية.
* اﻷخ الصادق اﻷستاذ جابر محمد شرف الدين نائب الطريقة
الحامدية الشاذلية والد اﻷستاذ سامح المدرس بالتربية والتعلــيم

وصهر الشيخ جمال يونس ..بدمنهور.



* الحاج محمــد عبــد الكــريم العربــي عـم الشــيخ إبــراهيم عبــد
الفتاح العربي بعزبة فرج ،واﻷستاذ محمــود متــولي ابــن خــال
اﻷخ محمود سيف الدين بالعباســية ..مركــز الريــاض محافظــة




َسـى أ َ ْن ي َْرح َُمـونِي
إِذَا َمــا ِج ْئــتَ َطي َْبــةَ َيــا َخل ِ
ِيلــي فَبُﺢْ بِاسْمِ ي ﻋ َ
ق لَعَلﱠه ُُمـــــو بِفَ ْ
ســـــ ِعفُونِي
اضــي َم ُ
شــو ٌ
ضـــــ ٍل يُ ْ
َو َنــا ِدي َ
ســا َدتِي َم ِ
َو َمــ ِ ّر ْ
ق َهــذَا ﱡ
شـــجُونِي
ب قَ ْل ِبــي َو ُنـــ ْب ﻋ َِّنـــي َوبَ ِلّ ْغ ُهـــ ْم ُ
غ َفــ ْو َ
التــ ْر ِ

كفر الشيخ.
* المرحــوم اﻷخ الفاضــل محمــد الســعيد أحمــد خليــل الشــهير
بحمدي خليل والد اﻷســتاذ ياســر المــدرس بالتربيــة والتعلــيم..
بدمنهور.


ِينــــي
ش ـ ْوقِي َق ـ ْد نَ َم ـا َو َق ـ َوى َزفِيـ ِـري َو َزا َد َتــــأ َ ﱡوهِي َو َ
فَ َ
ﻋــــ َﻼ َحن ِ



ار َحـــ ْم فَ ِع ْ
ْف ي َْخفَى أ َ ْو ج ُُنـونِي؟!
ش ِقي َكي َ
ت َ َر ﱠفـــقْ َيـــا َر ُ
ســـو َل ﱠ ِ َو ْ



ِينـي
اج ِس َقـ ْد َيق ـِ
َو َمــــ ـالِي َيــــ ـا َر ُ
ســــ ـو َل ﱠ ِ ِإ ﱠﻻ حِ َمـاكَ ِمـنَ ا ْل َهـ َو ِ



صــلِي ِبــــ ِه أَحْ َيــــا َوأ َ ْ
ون
فَ ُجــ ْد ِلــي مِ ْنــكَ َيــا َطــهَ بِ َو ْ
شــــ َه ُد ِبــــا ْلعُيُ ِ
ُس ـنُكَ َ
فَ ِجسْمِ ي قَ ْد َ
ين ـي
ظ ـاه ٌِر ِل ـي َ
ضـنَى َو ﱠ
ﻋ ـ ْن يَمِ ِ
الصـ ْب ُر َو ﱠلـى َوح ْ



ي ِ أَ ِّنـ ـي أ َ ِهــــي ُم بِ ُكــــ ْم َوأ َ ْنــــت ُ ْم تَتْ ُر ُكــ ـونِي
َوح َ
َاشـــا َيـــا ِكـــ َرا َم ا ْل َحـ ـ ّ
َو َهـا أ َ َنـا َقـ ْد َرفَ ْعـتُ ا ْل َيـ ْو َم أ َ ْمـ ِري فَ ُكــ ْن ِلــي ُم ْن ِجــدًا ِفــي ُكــ ِ ّل ِحــي ِن

ه

َامـ ِة كـُ ْن َ
ضـمِ ينِي
س ِ ّه ْل لِي ا ْل ُو ُ
َو َ
صـو َل ِإ َلـى حِ َمـا ُك ْم َومِ ْن َهـ ْو ِل ا ْل ِقي َ
ين
اضـــي﴾ بِغَ ْيـــ ٍ
اﻹحْ َ
َو ُمـــ ﱠد ﴿ ُمح ﱠَمـــدًا َم ِ
ث ِمــنَ ِ
ان َيــا ن ِْعــ َم اﻷ َ ِمــ ِ
ســ ِ



اﻹ ْخـــ َوانَ ُ
ِينـ ـي
سـ ـلِمِ ينَ َو ُكـ ـ ْن ُمع ِ
طـــرا َو ُكـ ـ ﱠل ا ْل ُم ْ
َو ُمـــ ﱠد اﻷ َ ْهـــ َل َو ِ
ين
ســـــلﱠ ْم ﻋ ََلــى ا ْل َمب ُْعــو ِ
َو َ
صـــــلﱠى ﱠ ُ َم ْو َﻻ َنـــــا َو َ
ِين ا ْل َم ِتــ ِ
ث بِالــ ّد ِ



