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ت  يتفق عليها مع اإلدارة   اإلعال

 ــنا غـــايتـ 
د   لن يتحقق إال بعودة اخلالفة اإلسالمية.  الذيفقده املسلمون  الذي إعادة ا

د   اليت الضالة  يهذه هـ  فقده املسلمون ونسعى لتجديده. الذيننشدها وا

 شعار  دعوتنا

اإلســــــالم ديــــــن هللا وفطرتــــــه    أوالً:
 الىت فطر الناس عليها.

اإلســـالم نســب يوصــل إىل    نيــاً:
 . رسول هللا

ــاً: ــلمون    لثـ ــن واملسـ ــالم وطـ اإلسـ
 ا أهله.مجيعً 

 االشرتاكات
  خالصة رسوم الربيد.جنيه سنو   ١٨٥ر ـداخل مص 

  خالصة رسوم الربيد.ا سنو دوالرً  ٧٥دول العامل  يق

ــــــــــــعـبـــــاللــه  م  خلقـنا   ادــــــــــــواجلهـ        ودـــــ
 ـالفـة غايتنا ــــــــــــواخل       والرسول مقصود

 وأبو العزائم إمامنا          ناـــــــوالقـرآن  حجت

 
 

  ..]٤) [كيف نتغير؟: (وقفة مع الذات* االفتتاحية: 

 ٤  العزائم يأب يماض بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد عالء الدين        

 ٨ اإلمام المجدد السيد محمد ماضي أبو العزائم).. ٢( آداب السلوك إلى ملك الملوكدستور * 

  ).. ١١( اإلنسان خليفة هللا في األرض* 

 ١٢ لعزائما يأب يماض الدين السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 ١٤ المفكر اإلسالمي الكبير المرحوم عباس محمود العقاد).. ٤٠معاوية في الميزان ( *

 ١٦ د. عمار علي حسن].. ونعشرالة وثانيال[الحلقة  مقام الشوق .. تجليات لصوفية أرضية *

 ١٨ د. محمد اإلدريسي الحسني  )..٢٧* األشعري واألشعرية (

 ٢٠ عادل سعد.  السميع وأ  المستشار رجب عبد)..  ٤٦* نصرة النبي المختار في أهل بيته األطهار (

 ٢٢ إسماعيل ي.د. بليغ حمدأ .. ]٢/٢[ الهجرة النبوية قراءة معاصرة إلحداثيات مثيرة* 

 ٢٤ د. جمال أمين .. )١١( أهم األسباب الوقائية في تقليل الحوادث *

 ٢٦ األستاذ هشام سعد الجوهري  اإلسالم وطن وجولة مع أخبار الوطن اإلسالمى .. *

 ٢٩ د. عزيز محمود الجندي* قول أنفذ من صول .. 

 ٣٠ أبو العزائم ماضياإلمام محمد .. بمولده خير عام، واالحتفال الرسول رحمةحكم الدين:  *

 ٣٢ مصطفى فهيم المحاسب ..) ٤( براعم اإليمان من فيض الحنان *

 ٣٤ د. نور الدين أبو لحيةأ. ) .. ٣٧* شيخ اإلسالم في قفص االتهام (

  ..  لم.. حامل السر، وخازن العاإلمام السيد أحمد ماضي أبو العزائم صواريخ مضادة:  *

 ٣٦ ي عبد الحليم العزم الدكتور                                                                        

 ٤٠ البيلي. صالح أ..  ]٢/٣[ التعرف لمذهب أهل التصوف* 

 ٤٢ فضيلة الشيخ علي الجميل ) .. ٢٠( كشف النور عن الذين ال خوف عليهم وال هم يحزنون* 

 ٤٤ د. سامي عوض العسالة. .) ٧( أسس منهج اإلمام أبي العزائم في تقرير عقيدة السلف* 

 ٤٦ يمحمد الشندويل.. ]٤[  م اإلحصارومفه* 

 ٤٧        هـ١٤٤٤ صفر* من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خالل شهر 

 ٤٨ يأ. د. فاروق الدسوق) .. ٥( غاية اإلنسان في الحياة بين اإلسالم والجاهلية* 

 ٥٠ يالحلفاو يد. محمد حسين ] ..٤١* أباطيل اإلسالم السياسي (األسس الفكرية لإلرهاب) [

 ٥٢ أ.سميح قنديل  ..)١٣٨(الحكمة  العزائم  يشرح جوامع الكلم لإلمام أب *

 ٥٤ الشيخ قنديل عبد الهادي).. ١( قدرة القادر تظهر العجائب *

 ٥٦ د. رفعت سيد أحمد ..  األزهر في قلب المعركة :يد إرهاب قوى التطرفبعد تزا *

 ٥٨ ي * المجتمع العزم

 



 
 

 
 

هنــاك طــريقين رئيســين أن    اللقــاءات الثالثــة الماضــيةلقد أوضــحنا فــي  
 لإلصالح في األمم: إصالح الراعي، أو إصالح الرعية.

نريــد إصــالح األمــة إصــالًحا   إصالح الراعي أمر مؤقت، وأنناإن    :وقلنا
أنفــع لألمــة، ا، فلذلك نسلك مسلك إصالح الرعية، وهــو عنــدنا  دائًما مستمر 

 رغم أنه يستهلك وقتًا أطول، لكن نفعه يدوم أكثر.
مــن  مراحــلخمــس لنا أهمية البدء بإصــالح الرعيــة، وتحــدثنا عــن وفصَّ 

وعلــى المســتوى ، التغييــر علــى المســتوى الفــردي :مراحــل التغييــر، وهــي
ــى المســتوي المحيطــي، ــى المســتوى الصــوفي، وعلــى  األســري، وعل وعل

 المراحل. آخرهذا اللقاء نستكمل  وفي   المستوى الوطني،

الــذي ال بــد وأن يكــون لــه مرجعيــة   -  عندما نبني نمــوذج البلــد الفاضــل
، فإن هذا البلد سيكون قــادًرا علــى التــأثير فــي األمــة -دينية هي إمام الوقت

ا إن كــان اإلسالمية جمعاء، وسيكون نواة لوحدة األمــة   اإلســالمة، خصوصــً
 بلًدا مؤثًرا بطبعه بحجم مصر.

ورة العظمــى وقتها ســيكون المصــريون بمثابــة المجتمــع الفاضــل، والبلــُّ 
 التي تجمع األمة.

تغييــر غيــرهم،  نإن أي فرد أو جماعة يريــدو  :قلنا في المحاور السابقة
النصــيحة  م ن مــنهوحتى يتقبل اآلخر  ؛عليهم أن يكونوا على الصورة المثلى

 إلى اإلصالح. ةوالدعو
ــُّ  ــى المصــريين بعــد تغي ــاعي  وايمــألرهم أن فعل ــع التواصــل االجتم مواق

وشبكة االنترنــت، لنشــر أفكــارهم اإلصــالحية فــي األمــة اإلســالمية جمعــاء، 
حتــى   ؛باللغة العربية وغيرها من اللغات المحليــة للــدول اإلســالمية األخــرى

تشعر األمة أن هناك بلًدا قد نهض، فيحرك ذلك المخلصين مــن أبنــاء األمــة 
 .هم وا مسلك في جميع بلدان المسلمين بأن يسلك 

فبعد أن   النــاس بإصــالحنا، علينــا أن نلتقــي بالمســلمين مــن جميــع   نُعَّرِ
البلــدان اإلســالمية فــي موســم الحــج، وهــو أكبــر مــؤتمر يجمــع المســلمين 

إن الحــج مــؤتمر عــام العــزائم: [ وا، يقول اإلمام السيد أحمد ماضي أبــ سنوي 
ه قــط للتعــاون والتشــاور فيمــا يصــنعون ومجمع هائل لن يجد المسلمون مثل

شــملهم وإنهاضــهم مــن كبــوتهم التــى ذلــوا بهــا لألمــم،   لجمع كلمــتهم، ولــمِّ 
وأصبحوا فى كل بقعة من ديارهم خانعين خاضعين، أما وهللا لــو كــان الحــج 

، وأن بٍ ا لوجب علــى مــن هــذه حــالهم أن يتســللوا إليــه مــن كــل حــدْ ممنوعً 
حتــى يحققــوا ألنفســهم  ؛اطرين ومجــازفينيركبــوا إليــه البحــر والهــواء مخــ 

وبالدهم، بل دينهم ما ال يرضى بدونه األحرار العاملون، ولكن الهدى هــدى 
َك الَ هللا، وهو جل شأنه يقول:   دِ إِنــَّ تَ   ى تَهــْ ْن أَْحبَبــْ دِ   مــَ نَّ هللاَ يَهــْ ن  ىَولَكــِ مــَ

 .])٥٦(القصص:   َوُهَو أَْعلَُم ِباْلُمْهتَِدينَ   يََشاءُ 
  
 



 
 

والحج أعظم طريقـة لنشـر ويضيف سماحته: (   
األجناس المختلفة فى مكان واحد، الثقافة إذ تلتقى  

كل جنس يحمل ما انتهى إليه من ضروب الثقافـة 
العلميــة والسياســية واالجتماعيــة واالقتصــادية، 

نتفـع بـه فهذا مؤتمر عظيم الشأن كان ينبغـى أن ي
 ).على الحكمة التى وضع لها

ــي  ــي الموجــود ف ــى النظــام السياس ــذلك عل ل

 مصــر وقــت النهضــة أن ينتقــي مــن المصــريين

سفراء لتمثيل تجربتنا اإلصالحية في الحج، يقول 

مــن هنــا كــان يجــب علــى الســيد أحمــد: (ســماحة 

الحكومات اإلسالمية أن ترسل كل سـنة إلـى هـذا 

ا، كمــا  ا وثقافــةً وأدبــً المــؤتمر خيــر رجالهــا علمــً

ــا  ــى أورب ــد ف ــى تنعق ــؤتمرات الت ــى الم ــل إل ترس

وهـو أعظـم ألـف مـرة   ، وأمريكا، هذا مـؤتمر هللا

، فلمـاذا يأو أدبـ  يأو علمـ  يمن كل مؤتمر سياس

ال نرى فيه فالسفة اإلسـالم وعظمـاء الرجـال؟!! 

ولمــاذا ال يكــون الحــديث فــى مواســم الحــج كأنــه 

ــد الفكــرة  ــع لتوحي ــى الجمي محاضــرات تنشــر عل

والنهــوض بهــذا المجمــوع  ، والغايــة والطريقــة

ا حقيقيـا مبنيـ  ا علـى نظـام اإلسالمى العـام نهوضـً

 وال ينقطع أبد الدهر؟!!.  ، ثابت يتكرر كل سنة

لماذا ال يحج الساسة من كـل أقطـار اإلسـالم 

ليتعارفوا بإخوانهم ويتشاوروا ويتـداولوا فـى جـو 

طــاهر خــالص إال مــن إرادة وجــه هللا ومــن أداء 

ــاء  ــل العلمـ ــج فطاحـ ــاذا ال يحـ ــب؟!! ولمـ الواجـ

لمـاذا ال ليتشاركوا فى هـذا المـؤتمر األعظـم؟!! و

يحج رجال المال واالقتصـاد ليـروا بـأعينهم ذلـك 

العظيم؟!! ولماذا ال تتفق الحكومـات   يالسوق الح

اإلسالمية على تنظـيم هـذا الحـج كمـا تتفـق علـى 

بـذل األمـوال مـن تتنظيم مؤتمر جامع؟!! لماذا ال 

كل األمم اإلسالمية إليجـاد هيئـة علميـة مشـتركة 

صـحيفة " ار  فى كل موسم للحج مـن عملهـا إصـد

تنشر فيها بكـل اللغـات اإلسـالمية نصـائح   " الحج

ــال  ــال الم ــدابير رج ــاء وت ــوال العلم ــة وأق الساس

واالقتصاد ونحو ذلك، فيرجع كل حاّجٍ إلى بـالده 

 .)١()ومعه ذخيرة عظمى من هذه الصحيفة

الذين تـم اختيـارهم عندما يلتقي المصريون  و

 بالمســلمين مــن جميــع البلــدان فــي موســمبعنايــة 

الحج، فعليهم أن ينقلوا إليهم تجربتهم في النهضـة 

 والتغيير واإلصالح، من منظور اجتماعي.

وعليهم أال يحـدثوهم فـي بدايـة الحـديث عـن 

ــي أو االقتصــادي، إال إذا وجــدوا  ــر السياس التغيي

منهم قبوًال في المبادرات االجتماعية التـي تهـدف 

ــة ونشــر األخــالق ، لتصــحيح الســلوكيات الخاطئ

ــتغ ــة االسـ ــل نوثقافـ ــي المأكـ ــداء فـ ــن األعـ اء عـ

 والمشرب والدواء والسالح.

في هذه المرحلة سنعتمد منهج أهل التصوف 
القدامى في نشر اإلسالم من خـالل إرسـال تجـار 
ــالمية  ــدان اإلس ــم للبل ــة عل ــال وطلب ــال أعم ورج

 اإلصالحية.األخرى، ليكونوا سفراء التجربة  
ــة، هـــؤالء الســـفراء  ــيتم اختيـــارهم بعنايـ سـ

ا زاهـرة فــي البلـدان التــي نــوجههم  ليكونـوا أنجمــً
إليها، فيجذبوا أنظار الناس وقلوبهم، فيقـدموا لهـم 
منهجنــا اإلصــالحي، فنســتطيع بهــذه الطريقــة أن 

ا وأخالقيـا دون نغير المجتمعـات األخـرى سـلوكي 
 مشاكل مع أنظمتها الحاكمة.

كما قلنا في المرحلة الرابعـة، فـإن الصـوفية 
هم األجدر على جمع األمة، وإذا أردنـا أن ننشـر 
دعوتنا لإلصالح والتغيير في بلدان أخرى، علينـا 
بال شك أن نبدأ بالصـوفية ونسـتعين بهـم ليكونـوا 
ا كمـا فعلنـا فـي  نواة لإلصالح فـي بلـدانهم، تمامـً

 مصر.

هم بأن شـعوعندما يجد قادة األمـة اإلسـالمية 
قد تحسنت أخالقها، ورفضـت الفسـاد واالنحـالل 
ــين  ــطرون لتحسـ ــة، سيضـ ــلوكيات الخاطئـ والسـ
ــة  ــم؛ ألن الحركــ ــة حكمهــ ــلوكياتهم وطريقــ ســ
اإلصالحية إن قويت، ما كان أمـام الحـاكم إال أن 

ا ــً ــم طوع ــرك الحك ــو اآلخــر، أو يت أو  ينصــلح ه
 كرًها.

عندما نجد نواة من قـادة األمـة يرغبـون فـي 
بــد وأن يلتقــوا بالقــادة الصــالحين  اإلصــالح، فــال

بالفعل فـي مـؤتمر عـالمي لالتفـاق حـول دسـتور 
مجد األمة اإلسـالمية، والـذي لـن مشترك إلعادة  

 يتحقق إال بعودة الخالفة اإلسالمية.

ــ ــذا الم ــون ه ــد وأن يك ــد طــور ؤتمر ال ب عن
موسم حج، وهو مسـعى السـيد بكة بفي سيناء، أو  

األكبــر اإلمــام المجــدد الســيد محمــد ماضــي أبــي 
العزائم، الذي ما هدأ له بال منذ حـل الخالفـة فـي 

حتى نجـح فـي جمـع حكـام   ؛ هـ١٣٤٢رجب    ٢٧
ــة  ــؤتمر الخالف ــي م ــه ف ــالم اإلســالمي وعلمائ الع

 م.١٣٤٤اإلسالمية في موسم حج عام  
، ماولــوال أن االســتعمار قــد أوقــع بــين الحكــ

ى أكثر من واحـد مـنهم بأنـه سيصـبح خليفـة، ومنَّ 
لــنجح المــؤتمر وقامــت الخالفــة اإلســالمية مــرة 

 أخرى.
 لذلك فإن أردنا نجاح المؤتمر هـذا المـرة، ال

بـــد وأن تكـــون األمـــة قـــد تحـــررت مـــن قيـــود 
االستعمار، الذي رحل عنهـا بجنـوده، لكنـه زرع 
ا يــدمر البلــدان مــن الــداخل  بينهــا طــابوًرا خامســً

ا ا واقتصــادي صــالح الخنــوع للمســتعمر سياســي ل
 ا وطبيا.وعسكريا وأمنيا وغذائي 

تربوا علـى   قد  وال بد ألفراد األمة أن يكونوا
ــديم مصـــلحة األمـــة علـــى األمـــاني  األثـــرة وتقـ
 والتطلعات الشخصية، فيختارون األصلح للقيادة.

واعلموا أن إعادة المجـد فـي آخـر خطواتـه، 
العــزائم  يا حققنــا مســعى اإلمــام أبــلــن يــتم إال إذ

كة وفي موسم حج، فيقدم ببإقامة هذا المؤتمر في  
، ممن يستحق التقـديم لقيـادته  معلماء األمة وقادته

ا وســيكون أول  أعمالــه إلقــاء خطبــة علــيهم، تمامــً



 
 

حيـث  هــ١٣٤٤كما فعـل اإلمـام فـي موسـم حـج 
ــب ــود  خطـ ــه الوفـ ــد أن أقامتـ ــة بعـ ــة عرفـ خطبـ

، والــذي خليفــة عــن رســول هللا اإلســالمية 
 عام. ١٠٠  هذا العاميمر عليه  
 ر واإلصـالح قادنـا فــييــالتغي كـان خـطوإذا 

النهاية إلى اإلمام أبي العزائم، فال بد مـن عـرض 
وسائل نيل المجد اإلسـالمي كمـا عرضـها، فهـي 

ال األمـة دستور التغيير األكبـر، وبهـا ينصـلح حـ
 وتستعيد أمجادها.

كتابـه (وسـائل نيـل لقد أملـى اإلمـام المجـدد  
وفيــه حــدد الطريــق الســتعادة  المجــد اإلســالمي)

 وسائل:  ستالمجد اإلسالمي من خالل 
ي تـوال  :)الرجـوع إلـى هللا(لوسيلة األولى  ا  -

إقامــة تحــدث عنهــا اإلمــام مــن خــالل محــورين: 
 نصرة الحق.  و  ، الحدود
حيـث   :)الرجـال العـاملون(الوسيلة الثانيـة    -

أن األمــة يجــب عليهــا أن تبحــث عــن القائــد ن بــيَّ 
ال الزعمــــاء  نوبــــيَّ ، الحكــــيم المصــــلح ــَ ِخصــ

ــذين يعيــدون لألمــة مجــدها ــيَّ  ، المصــلحين ال  نوب
كــون تل ؛ حأخــالق الــوالة فــى عهــد الســلف الصــال

 نبراًسا للوالة من بعدهم.
 :)عودة الخالفة اإلسـالميةالوسيلة الثالثة (  -

ف وعـرَّ   ، الواجـب علـى الخليفـة  ن اإلمـامحيث بيَّ 
كـل فـرد  والواجب لإلمـام األعظـم علـى  ، اإلمامة

ووجــوب  ، مــن أفــراد المســلمين وعلــى جمــاعتهم
ــر ــة األمي ــون  ، طاع ــام ال يك ــدً وأن اإلم ا إال واح

 بالكتـاب وأن طاعته واجبـة مـادام عـامًال   ، شرًعا
ثم كشف الستار عن الدسائس التى يدسها   ، والسنة

أن اإلصـرار   نوبـيَّ   ، الشيطان لتفرقة أهل اإليمان
وأن  ، وأن الرجــوع إلــى الحــق أحــق ، شــر اآلراء

وأن طالـب الحـق ال ييـأس   ، اليقظة بشـير النصـر
اإلســالم  بكالمــه عــنخــتم الحــديث  ثــم ، مــن نيلــه

 .سةوالسيا
حيــث  :)العــدل والحريــةالوســيلة الرابعــة ( -

َك األ  ن  بيَّ  ن أجسـام، وأنه ليس الَمِلك مـن َملـَ
العدل أساس الملك، وأن الملك ال يدوم مع الظلـم، 

ن القرآن هو الدستور الحق الذى يمـأل األرض أو
ــ ــة الحق ــاول الحري ــم تن ــدل، ث ــى  ةبالع ــا ف وأثره

الظلم مرتعـه   ن أنوبيَّ   ، وبم تُنال  ، النفوس البشرية
 رحمة المسلمين بأهل ذمتهم.   نوبيَّ   ، وخيم
ــيلة الخامســة  -  بــيَّن :)العلــم والعمــل(الوس
ن كـل أو ، أن اإلسالم هو دين العلم والعمـلاإلمام  

ن حــال وبــيَّ  ، المخترعــات كانــت باإلســالم وبعــده
وأثــر اإلســالم  ، المجتمــع اإلنســانى قبــل اإلســالم

 وفضـل اإلسـالم علـى أوربـا  ، على تقدم اإلنسانية
وتركنا   ، وأن أوربا تركت دينها فتقدمت  ، وأمريكا

ومـا هـى الفائـدة الدينيـة مـن   ، نحن ديننـا فتأخرنـا
ن أوربـا تفوقـت علـى أو ، تعلـيم العلـوم العصـرية

 .الجاهلية األولى
 حيــث :)اللغــة العربيــةالوســيلة السادســة ( -

ودعـا  ، ف اللغة العربيـة بـالقرآنأن شر  ن  بيَّ 
 ، المسلمين جميعًا إلـى تعمـيم اللغـة العربيـة  اإلمام
ــيَّ  ــة نوبـ ــالمية خاصـ ــة اإلسـ ــك لألمـ ــد ذلـ  ، فوائـ

 .  عامةاإلنسانى    وللمجتمع
نجــد أن اإلمــام  ، الوســائلوباســتقراء هــذه 

ا للوسـائل التـى قد وضع إطاًرا عامـ   المجدد  
بهــا يعــود المجــد اإلســالمى كمــا كــان فــى عهــد 

ا ووضــع  ، الســلف الصــالح  ا ناجعــً عالجــً
رنا وبصــَّ  ، ألمــراض المســلمين فــى هــذا العصــر

ــا أعــدائنا وأســاليبهم ــوم مــن  ، بنواي ــا أن نق وطالبن
   .نومة الغفلة ورقدة الجهالة

خاتمة اإلمام المجدد   منال أجد خاتمة أفضل  
محمد ماضـي أبـي العـزائم لكتابـه (وسـائل السيد  

ــل المجــد اإلســالمي)،  ــي ني أعــرض أجــزاء والت
 منها.

ــول  ــة : يق ــاموا بهم ــن ق ــى م ــين عل يتع
ــذي شــيده ســلفهم الصــالح، أن  ليعيــدوا مجــدهم ال

ــوا ــى  – أوالً  -يعلم ــه، لينهجــوا عل ــانوا علي ــا ك م
حتـى يفـوزوا بمقصـدهم العظـيم،   ؛ منهجهم القويم

وإن تغيــر الحــال والشــأن فــي هــذا الزمــان، فــإن 
ــم  أعمــال القلــوب التــي تربطهــا بعــالم الغيــوب ل

حتـى   ؛ تتغير، فيلزمنـا أن نـوقظ القلـوب بـذكراهم
 –ســبحانه  - تتحقــق بــالحق، فتقــوم متوجهــة إليــه

ولــديها تنشــط األبــدان لعمــل مــا يقتضــيه كــل 
 ...زمان

المجـــردين مـــن الزينـــة ولـــيس للمظلـــومين 
واألموال واآلالت الجهنمية ما يدفع عـنهم الظلـم، 
وال من يدفعه عنهم، فإذا بذلوا ما في وسعهم ممـا 
هو في طاقتهم ولم يظفروا بقصـدهم مـن الحريـة 

وجب أن يرجعوا إلى القـوة التـي هـي   ، والمساواة
فـوق األســباب، وهــي قـوة الحكــم العــدل الــذي ال 

ــن ــى م ــم يرض ــه الظل ــن  ، نفس ــاه م ــف يرض فكي
 .؟غيره

ربما يظن من ال علم لـه بالـدين أن الرجـوع 
إلى القـوة التـي هـي فـوق األسـباب ال تتحقـق إال 
بترك العمل واألخذ باألسباب، فأرد عليه أن أئمـة 
المتوكلين على هللا تعـالى، الـراجعين إلـى مسـبب 
األسباب بالمعنى األكمل، هم رسـل هللا (صـلوات 

م)، وهــم فــي أشــد مــواطن هللا علــى نبينــا وعلــيه
اليأس كانوا أسـرع النـاس إلـى األخـذ باألسـباب، 
وطمأنينة القلب باليقين الحق أن هللا تعـالى أقـرب 
ــباب،  ــى األس ــى أن تتالش ــهم، إل ــن أنفس ــيهم م إل

فيغيثهم مسبب األسباب جل جالله، ولـديها يـرون 
 هللا تعالى أقرب إليهم من أنفسهم.  

فصـــلت ومـــن قـــرأ اآليـــات الـــواردة التـــي 
حوادثهم، يعلم أن الرجـوع إلـى القـوة التـي فـوق 
ــن  ــل م ــون مصــاحبًا للعام األســباب يجــب أن يك
بدايته إلى نهايته، والرجوع إلى القـوة التـي فـوق 
األسباب ال يكلفنـا مجهـوًدا، وال بـذل نفـائس، وال 
ضياع نفـوس، وإنمـا هـو رعايـة اآلداب الدينيـة، 

بـاإلخالص  والقيام بالوصايا النبوية، وحسن النيـة
في العمل، والطمع في نيل الجزاء الحسن من هللا 
على العمل، بإسقاط النظر إلى الناس ذما ومدًحا، 
وترك الطمع في نيل ما يفنـى، بـأال يجعـل العمـل 
 لنفع خاص، أو لـدفع شـر خـاص، إذا قـام عـامًال 

للنفع العـام، ودفـع الشـر الخـاص عمـل إفـرادي، 
قــت الخطــر وكــل فــرد يقــدم نفعــه الخــاص فــي و

ــع،  ــن المجتم ــه م ــت تبرئت ــالمجتمع أثب ــدق ب المح
وحرم هذا النفع، وعجل لنفسـه الـذل، وإن القـوى 

 التي بقيت لنا محصورة في ثالثة أشياء:
حســن الظــن بــا أن يتــداركنا بخفــي  األول:

 لطفه.
الرجوع إلى العمل بالدين فـي جميـع الثاني:  

 حتى نسعد بما سعد به سلفنا الصالح.  ؛ شئوننا
أن يكـــون كـــل فـــرد منـــا بالنســـبة  الثالـــث:

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.

ا تعــالى ممــن بعــض مــن ال ثقــة لهــم بــ
ــم  ــال، يســـارعون إلـــى نفعهـ ــدون دوام الحـ يعتقـ
الخاص، ولو بضرر المجتمـع، والحقيقـة أن دوام 
الحال من المحـال، وبرهـان ذلـك مشـهود صـباح 
مساء، فكم مـن قـوي ضـعف مـن حيـث ال يعلـم، 
ومـن عزيــز ذل مــن حيــث ال يشــعر، ومــن ملــك 
عظيم فَرَّ ناجيًا بنفسه، ومـن أمـة أخـذت زخرفهـا 

يَّنت وتحققت أنها قادرة على كل شيء، فنزع وازَّ 
ملكهـا، وسـلب تاجهــا، وأصـبحت أذل مـن الــذل، 
فالواجــب علــى كــل فــرد مــن أفــراد المجتمــع أن 
يتحقق أن عزه وسعادته ومجده ال يتحصل عليهـا 
إال ما دام المجتمـع عزيـًزا قويـا، ذا قـوة ومنعـة، 
متمتعًا بحرية اآلراء، والتجارات والزراعـات، ال 
يرى فوقه إال هللا الحكم العدل، اآلمـر النـاهي، ثـم 

 أولياء األمور منا، المنفذين ألحكام هللا تعالى.
ــي دار   ــدنيا ه ــوا أن ال ــن زعم ــق هللا م وليت

ــه،  ــدوم قوتـ ــاس تـ ــن النـ ــوي مـ ــاء، وأن القـ البقـ
وليرجعوا إلى صوابهم قبـل نـزول الـبالء الفـادح 
ــاد هللا  ــم عب ــبب ظل ــالمون بس ــتحقه الظ ــذي يس ال

الى، واإلفساد في األرض، فـإن األقويـاء الـذين تع
يساعدون من ينـالون الخيـر بـه، وينتقمـون ممـن 



 
 

يريد الخير ألمته، ال يركن إلـيهم إال مـن عـرض 
 نفسه للهالك األكبر.

وقد آن أن تجمع القلوب واأللسـنة علـى دفـع 
الشر العام، وجلب الخير العـام، ليكـون لكـل فـرد 

د، وســبيل هــذا منــا قســط وافــر مــن العــز والمجــ
 الخير ال يجهله إنسان، والمعونة من هللا تعالى.  

ا قال هللا تعالى:   َواْعتَِصُموا بَِحْبِل هللاِ َجِميعـً
َداًء  قُوا َواْذُكُروا ِنْعَمةَ هللاِ َعلَْيُكْم إِْذ ُكْنتُْم أَعـْ َوال تَفَرَّ

ِه إِْخوَ  بَْحتُْم بِنِْعَمتـِ وِبُكْم فَأَصـْ افَأَلََّف بَْيَن قُلـُ (آل   انـً
َرى ). وقـال رسـول هللا  ١٠٣عمران:   : (تـَ

ِل  اُطِفِهْم َكَمثـِ ِهْم َوتَعـَ واّدِ َراُحِمِهْم َوتـَ الُمؤِمِنيَن فِي تـَ
ِد  ائُِر اْلَجسـَ هُ سـَ َداَعى لـَ ٌو تـَ اْلَجَسِد إِذَا اْشتََكى ُعضـْ

ى)  .)٢(بِالسََّهِر َواْلُحمَّ
ومعنى هذا الحـديث الشـريف أن كـل عضـو 

أعضاء الجسد متحـد بجميـع األعضـاء، فكـل من  
عضو بـه كمـال تركيـب الجسـد، ولـه عمـل عـام 

فيختـل  ، وخاص، بحيث لو مرض لم يقم بوظيفتـه
وكذلك كل فرد من المجتمع   ، تركيب جميع الجسد

 ، اإلسالمي هو كالعضو المـتمم لتركيـب المجتمـع
بحيث لـو أهمـل فيمـا   ، له وظيفة خاصة ونفع عام

 ، لعضـو األشـل فـي الجسـمهو خاص بـه لكـان كا
ولو تساهل فيما هـو واجـب عليـه للمجتمـع لكـان 

فـالفرد   ، كالعضو المتألم الذي يضر جميـع الجسـد
إذا لم يحصل ما ال بد لـه منـه بـالطرق المسـنونة 
ــه بتحصــيله  شــرًعا أضــر المجتمــع بفســاد أخالق

وإن   ، فيفسـد أخـالق كثيـرين  ، ضرورياته بالباطل
ع فـتح أبـواب الشـر لم يقم بما يجب عليـه للمجتمـ

بحبه لذاتـه وحسـده لمـن رفـع   ، على نفسه وغيره
وال أضـر علـى المجتمـع   ، هللا قدرهم بقدر هممهم

 لخيـر ممن أحب نفسه وحسد من أقامهم هللا عماالً 
ألنـــه يســـتعمل كثيـــًرا مـــن البســـطاء ؛ المجتمـــع

ولـو كـان فيـه ضـياع   ، مرضى القلوب فيما يضر
ليـة المـوفقين مجد المجتمع حسًدا ألهـل الهمـم الع

 ..للخير.
ــأتي مــن عــدوه  ــرد ت ولمــا كانــت شــرور الف
ــة تكــون شــرورها مــن  الشــيطان ونفســه، والعائل
حسود يحب سلب نعمتها، فعدو األمة أمـة تسـعى 
فــي ســلب مجــدها وملكهــا، وكمــا أن فــي الجســد 
أجــزاء تســتعين بالعــدو علــى نيــل غرضــها مــن 
الشهوات والحظـوظ واألهـواء، فتنتفـع بالشـيطان 

فكذلك في   ، نفس وتعادي العقل والروح والفكروال
العائلة من ينتفع بعـدوها لينـال الرياسـة والثـروة، 
وفــي األمــة رجـــال ينتفعــون بعــدوها فيســـرهم 

 إضعاف األمة ليفوز بقصوده الفاسدة.  
والمتعــين علــى كــل مجتمــع أن يحفــظ أفــراد 
المجتمع باالتحاد، ولو كان بعضهم على ضـالل، 

ــن حصــول التفر ــزق جســد خشــية م ــي تم ــة الت ق

المجتمع، ودليل ذلك ما حصل لبني إسـرائيل مـن 
فتنة موسى السـامري التـي هـي كالنـار المحرقـة 
ــو تفرقــت األمــة، ولكــن هللا  ــابس واألخضــر ل للي
تعالى تداركهم بلطفه، فاتحدوا على هـذا الضـالل 

ــيَّ  ــه وقــام ســيدنا هــارون فب ن للمــؤمنين فــي خلوت
ــة، وأمــرهم أال ي ــوامضــار هــذه الفتن ــى  ؛ تفرق حت

، فلـــزم المؤمنـــون يرجـــع ســـيدنا موســـى 
السكينة وأهملوا السامري ومن معه محافظة على 

 ...االتحاد
 ؛ باالتحــاد يعــود المجــد ويقهــر الضــدأقــول: 

ألن الجسد ال يبلغ كمـال صـحته ومسـراته إال إذا 
اتحدت األعضاء على العمل للجسد، فقامت العين 

واالتحــاد  واليــد واألذن وغيــرهم لخدمــة الجســد، 
يكسب أهله خيرين: خير الشرف التـاريخي الـذي 
يكسبه المجد، وخيـر السـيادة ونفـوذ الكلمـة وقـوة 
العصبية. والتفرقة تهوى بصاحبها فـي ذلـين: ذل 
احتقـاره بـين األمــة، وذل حرمانـه مــن الثقـة بــه، 

 ...  منحنا هللا االتحاد جميعًا.
ــوم: ــا ق ــدة  ي ــة ورق ــة الغفل ــن نوم ــوا م تيقظ

ا  الجهالة، إن هللا مكَّن لنا في األرض بالحق تمكينـً
جعل تيجان الملـوك تـذل لنـا، وسـخر لنـا مـا فـي 

ــه ا من ــً ــي األرض جميع ــا ف ــموات وم ــى  ؛ الس حت
ــه  ــذي ب ــم ال ــا هللا العل ــل شــيء، ومنحن ــا ك أطاعن
نستخدم ما حولنا من الحقائق، وهذه كتـب الفنـون 

علوم حجة قائمة على مـا تفضـل والصناعات، وال
هللا به علينا، فنحن أول من اخترعنـا المخترعـات 
النافعة، وأول من أظهرنـا خبايـا الكائنـات، وأول 
ــرنا  ــن نش ــأن الصــناعات، وأول م ــا ش ــن رفعن م
العدل والفضائل بين جميع األمـم، وأول مـن دعـا 
األمم إلى الحق المبين، بالرحمة والشفقة والحكمة 

ــة الح ــرك والموعظـ ــا الشـ ــن محـ ــنة، وأول مـ سـ
والجحود والظلم والتظالم مـن العـالم أجمـع، ودام 

حتـى تسـاهلنا فـي   ؛ لنا الرقـي والسـلطان والمجـد
ــا  ــا بغيــر وصــايا نبين ، فكــان ديننــا، وعملن

االســتعباد والــذل، والصــغار والخــزي، فتــداركوا 
األمر بالرجوع إلـى هللا وإلـى العمـل بسـنة نبيـه، 

 .فليس بعد العيان بيان
إن من ترك السنة والكتاب أدخله هللا   يا قوم:

العذاب، فكيف يرضى قوم بالعذاب في الدنيا بعـد 
النعيم؟ وباالستعباد بعد الملك، وكلهـم يعلمـون أن 

 عذاب اآلخرة أشد وأبقى.
لــيس بيننــا وبــين المجــد الــذي كــان  يــا قــوم:

لسلفنا، والتمكـين فـي األرض الـذي كـان آلبائنـا، 
يا القرآن المجيد، يحيا رسـول هللا إال أن نقول: يح
 تحيا السنة المطهـرة، يحيـا مـنهج السـلف ،

، الصـالح، ونعمـل علـى تجديـد سـنن نبينــا 
واألمر يسير، والوهاب القـوي قـادر قريـب ممـن 

تقرب إليه، وليست هذه نظرية تحتاج إلى برهـان 
أو أمر جديد نريد أن نجربه، فكل مسلم تحقق بما 

 الح وبما نحن عليه اآلن.كان عليه سلفنا الص
ــوم:  ــا ق ــا اإلســالم، ي ــا اإلســالم، ووطنن دينن

ــدنيا واآلخــرة  ــي ال ونســبنا اإلســالم، وســعادتنا ف
نتدارك األمر قبـل   -  يا قوم  -  باإلسالم، فهلموا بنا

)مختصًرا(انتهى كالم اإلمام    فواته

 أبنائيإخواني و
أعـداد مـن   أربعـةقدمت لكـم علـى مـدار  لقد  

ة (اإلسالم وطن) رؤيتـي للتغييـر، بدايـة مـن مجل
 حتى تغيير األمة اإلسالمية.  ؛ تغيير الفرد
أريد من كل واحٍد منكم أن يجلـس مـع اآلن،  

نفســه، ويحــدد قيمتــه بــين النــاس، وتحديــد القيمــة 
ــون  ــدار يكـ ــة بمقـ ــلة، والمعاملـ ــالق الفاضـ األخـ
 ح المعنى:، وأضرب لكم مثاًال يوّضِ الحسنة
الفحــم رخــيص الــثمن، لكنــه إن تعــرض  إن

خـام هو ط والحرارة، تحول إلى جرافيت، وغللض
ــالم الرصــاص  القيمــةمتوســط  ــي األق يســتخدم ف

ــرارة  ــن الحـ ــد مـ ــرض لمزيـ ــا، وإذا تعـ وغيرهـ
 تحـول إلـى ألمـاظيألنه    ؛ تضاعف ثمنهي  غطوالض

 .(ألماس)
اعلمـوا أن الضــغط فـي حالتنــا هـو األخــالق 

معاملـة الحسـنة، وكلمـا الفاضلة، والحرارة هي ال
 الناس.ازدادت قيمتكم بين زادتا  

أبنـاء األمـة بـين    واأنا أريدكم جميعًا أن تكون
، تعكســـون نــور إمـــامكم، سكاأللمــا اإلســالمية

علـيكم،   نالناظرين، فيجتمعـو  نفتسرو  ونتألألتو
 .التي تجمع الجميع  ورةالبلُّ ك

ــأل هللا أن  ــوا أسـ ــواة تكونـ ــة لنـ ــر األمـ تغييـ
اإلسالمية، فيكتب هللا لكم أجر تغيركم وأجـر كـل 

 حلة.  أبهىمن تغير بعدما رآكم في 
أن يحفظ أمتنـا، وأن يلحـظ عملـي ه  أسألكما  

هذا بعين القبول، وأن يعيد لنا مجـدنا، وأن يجعـل 
ــول هللا  ــد أن  رس ــه، بع ــر بأمت ــر ويفخ يس

 .تكون على الصورة التي أرادها  
ــلى  ــه وص ــى آل ــد وعل ــيدنا محم ــى س هللا عل

   وصحبه وسلم.

 



  

 

دداإل  مام ا
 السيد حممد ماضى أبو العزائم

)٢ ( 



 السـكناتوأما العبادة الجسمانية فإنها الحركات  

ــوالو ــر مــن  كِ رْ تَــ كَ وَ  ،التــروك كالصــيامو أ ،األق كثي

تلــك و ،الوقــوع فــى الشــبهات مــن اخوفًــ  المباحــات

لما كـان طابقة  كانت م  مقبولة إال إذا  العبادة ال تكون

فـى   صـادرة عـن رعايـة هللا  ،هللا  عليه رسـول

لمـا و  ،لحقيقتهـا  مع مشـاهدة الـروحو  ،عملها

 الموجبــة لكمــال الخشــية فيهــا مــن الحكمــة

ــةو ــد عــامالً  ؛الرهب ــى يكــون العاب بجســمه  حت

و أ رأيــهوفمــن عمــل بهــواه  ،صــراط هللا المســتقيم روحــه علــىو

َِّ   أَالَ :  لىتعا  قال  ،فليس بعابد  ،غفل بقلبهوجسمه    تحرك ينُ   ِ  الّدِ

 مـا كـانو ت الصالةاقد شرحت لك واردو  ،)٣(الزمر:    اْلَخاِلصُ 

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

 ،حـالوة محبـة هللا ذاق إنما تصح العبادة ممنو  ،فراجعه إن شئت

 يجـب  ،مـن غيـر حضـور  المعتـاد عمـل العبـادةو  ،صحت إرادتهو

من العلم با  اليذوق شيئً  العارفين حبةه أن يتدارك نفسه بصعلي

 .العلم بنفسهوتعالى 

 الجسـم  ليحصل التوازن بـين  ،المجاهدة واجبة على كل مسلم

 ،الجسـمو  الجامعـة للـروحالعبـادة  حتى يتجمـل بحقيقـة    ؛الروحو

 قادهـاو ،اهَـ رُ طَ فِ   عليهـاتسـلطت    ،من أهمل نفسه مـن المجاهـدةو

 ،شــهوةوعبادتهـا عـادة  فجعـل ،هرهـا إبلـيسقو ،الهـوىوالحـظ 

 دَ بَـ مؤمن يعبد هللا ليـدخل الجنـة عَ . وآماالً و  اجعل محبتها أطماعً و

ليأخذ  يصوم لينال الدنيا أوويسهر  ويعبد هللا    فكيف بمن  ،غير هللا

بعد   المجاهدة  من  اشيئً   سأشرح لكوالهدايا؟!  والعوائد    من الناس

يَن ذِ َوالــَّ : بقولــه تعــالى احــً تعــالى مفتتإن شــاء هللا  هــذا الــدرس

َع  َ لَمــــَ َّ بُلَنَا َوإِنَّ  ِديَنَُّهْم ســــُ ا لَنَهــــْ ُدوا فِينــــَ َجاهــــَ

 ).٦٩(العنكبوت:  اْلُمْحِسنِينَ 

يغــذى بلبــان  ،فــى طريــق آل العــزائم المبتــدئ

حتى تنكشـف لـه حقيقـة نفسـه   ؛طفوليته  العلم فى

ــة ــه ،الحيواني ــيعلم أن  ،اء مهــينمــو مــن طــين أ ف

 ،دم فألمـهو لحـم  ما زاد عليه منو  ،الماء لوالدهو

ــدرة هللا  ــدبيره وبقـ ــن تـ ــه وحسـ ــالوقوتـ  كمـ

سـمع وما زاد علـى ذلـك مـن حيـاة  و  ،تقديره

قوة قابلـة وعقل و لمسو  ،قوذو  شموبصر  و

 نظـرثـم ي  ،بفضـله  مـن هللاو  فه  ،التعلموللعلم  

نفــرد أن هللا تعــالى ا اليقــين فــى الكــون المحــيط بــه فيــرى بعــين

بكل و  ،بكل شىء فى نفسه  هبإمداد  انفرد  و  ،بإيجاده بعد العدم

اضطراره إلـى  يتعينو ،فيتحقق عدمه لوال هللا تعالى  ،شىء حوله

يحمل و هوالخندق  فى يوم  قال رسول هللا،  ٍس فَ هللا فى كل نَ 

 :التراب على كتفه الشريف

 انَ ــــــيْ لَّ صَ  الَ وَ ا نَ قْ دَّ صَ تَ  الَ وَ       انَ ـيْ دَ تَ اهْ ا مَ  تَ نْ أَ  الَ وْ لَ  مَّ هُ اللَّ 

 انَ ـــــيْ قَ الَ  نْ إِ  امَ دَ قْ األَ  تِ بِّ ثَ وَ       انَ ـــــــــيْ لَ عَ  ةً ينَ كِ سَ  نْ لَ زِ نْ أَ فَ 

 انَ ـــــــــيْ بَ أَ  ةً نَ تْ وا فِ ادُ رَ ا أَ ذَ إِ       انَ ـــــيْ لَ ا عَ وْ غَ بَ  دْ ى قَ لَ األُ  نَّ إِ 

علم  فإذا ،ليعمل بعلمه إنما يتعلمق آل العزائم  المريد فى طريو

أنفاسـه   النهاية فـى كـلوفتصور البداية    ،نهايتهبعلم  مبدأه تغذى  

تعـالى إنمـا   أن هللاو  ،باوإمداده من هللا  وبعد تحققه بأن إيجاده  

دانيـة بالوح  فيذوق انفراد هللا تعـالى  ،خلق اإلنسان ليعبده سبحانه

 ،قازَّ الــرَّ  قهللا الخــالَّ و فهــ ،أفعالــهوصــفاته وأســمائه وفــى ذاتــه 

 يميز بهذا العلـم مـا يشـبه إلـىو ،الفاعل المختار  ،المحيى المميت

: سـبحانه كمـا قـال ،ما يشاهد أنه مـن هللا  و  ،نفسه من العمل

 َا تُْمنُون اِلقُونَ *  أَفََرأَْيتُم مَّ (الواقعـة:   أَأَنتُْم تَْخلُقُونَهُ أَْم نَْحُن اْلخـَ

٥٩ -٥٨.( 



  

 

ك أيها السالك فى طريـق هللا تعـالى ا لنَّ يَّ َب 

 ،بإيجـــادك مـــن العـــدم انفـــرد أن هللا تعـــالى

يحـدث   نسب إليـك مـا الو  ،إمدادك بالفضلو

ونَ :  إال بك فى قوله تعالى ا تُْمنـُ * أَفََرأَْيتُم مـَّ

اِلقُونَ  ُن اْلخـَ هُ أَْم َنحـْ (الواقعـة:   أَأَنتُْم تَْخلُقُونـَ

٥٩ -٥٨(. 

ه سـبحانه أثبـت لـو ،فنسـب لـك اإلمنـاء 

 .قالخالَّ و ه ألنه  ؛الخلق

ونَ :  ثم قال سـبحانه ا تَْحُرثـُ َرأَْيتُم مـَّ * أَفـَ

اِرُعونَ  (الواقعة:  أَأَنتُْم تَْزَرُعوَنهُ أَْم َنْحُن الزَّ

ألنهـا تحتـاج   ؛فأثبت لـك الحراثـة  )٦٤  -٦٣

ــراث ــى مح ــْ أَ وَ  إل ــل دٍ ي ــه و ،تعم ــت ل  أثب
 ،حكمتـهوقـدرة هللا    حتاج إلـىه مألن   ؛الزرع

 .ما له سبحانهوتعلم ما لك ل

ــالى ــال تع ــم ق اء : ث ــَ َرأَْيتُُم اْلم ــَ ــذي أَف ال

ُن *  تَْشَرُبونَ  ْزِن أَْم َنحـْ َن اْلمـُ وهُ مـِ أَأَنتُْم أَنَزْلتُمـُ

أثبـت وجـود  )٦٩-٦٨(الواقعـة:    اْلُمنِزلُونَ 

ثــم  ،أثبــت لنــا الشــرب منــهو ،المــاء ســبحانه

 أنـهو ،الكـون انه إنزالـه مـنسبحأثبت لنفسه  

ــوً  جعلــه مــاءً  ،بقدرتــه   اســائغً  اعــذًب  احل

 .اأجاجً  الم يجعله ملحً و ،للشاربين

ــال ســبحانه ــم ق ــِ : ث اَر الَّت ــَّ َرأَْيتُُم الن ــَ  ىأَف

وُرونَ  ــُ ُن * تـ ــْ َجَرتََها أَْم َنحـ ــَ أْتُْم شـ ــَ ــتُْم أَنشـ أَأَنـ

ئُ اْلُمنْ  ا* ونَ شــِ ُن َجعَْلَناهــَ ذْ  َنحــْ اتَاَرةً َومَ كِ تــَ  عــً

أثبت سـبحانه   )٧٣  -٧١قعة:  (الوا  لِّْلُمْقِوينَ 

 ،لالنتفاع بهـا  أثبت أننا نوقدهاو  ،وجود النار

 .سه سبحانه إنشاء شجرتهاثم أثبت لنف

ــيَّ  ــافب ــك الحق ــبحانه تل ــى ن س ــى ه ئق الت

هـى والنـار  والشجر  و  الماءوحراثة األرض  

 أصــل كــل الخيــرات التــى ال غنــى لإلنســان

صـنع نسـان أمكنـك أن ت ا اإلفبالنار أيه  ،عنها

ثـم  ،ما تحتاج إليه لبقـاء حياتـك  كلوطعامك  

بهـا مـا بـه   تَ عْـ رِ تَ اخْ وَ   ،بهـا الكهربـاء  تَ دْ لَّ وَ 

مـا و  ،فى البحار  تَ صْ غُ وَ   ،فى السماء  تَ رْ طِ 

ك مــــن أعــــداء دفعـــت بــــه

 .غيرهاواألسلحة 

ــار ــبب الن ــك بس ــل ذل  ،ك

ــان و ــار كـ ــة النـ ــل معرفـ قبـ

ــع ــان مـ ــار فـــى  اإلنسـ اآلثـ

كم مضى على اإلنسان مـن و  ،هلكةحروب م

كان فـى حـرب فـادح فيمـا   ،بدايته  قرون فى

ــه  ــةوبين ــار الجوي ــين اآلث ــم ،ب ــه  ث ــين وبين ب

حتـى أظهـر  ؛الحيوانات المفترسةوالوحوش  

التى خزنها له مـن حـرارة الشـمس   هللا النار

 .لك تُ نْ يَّ كما َب 

ممـا  ،من ذى فكـر فيمـا حولـك  رٌ ظَ هذا َن

ــو  ــىّ ه ــوو ،جل ــاء  ه ــزواإلمن ــاء ورع ال الم

فـك  قة من تلـك الحقـائق لـوكل حقي و  ،النارو

الرتــد البصــر  ،رمزهــا عــن كنــوزه اإللهيــة

 ،فهم ما فيها مـن األسـرار  عن  احسيرً   اخاسئً 

 ،األنــوار عــن أن يــدرك حقائقهــا مــن فضــًال 

هــى المحسوســة الملموســة التــى ال تفــارق و

ــان ــً  اإلنس ــ ،انفس ــف ل ــِ كُ و فكي ــان  فَ ش لإلنس

كيـف و ،القـدس نفخـةهى   غيوب النفس التى

 ،وة كونهــا فــى الهيكــل اإلنســانىيــذوق حــال

ــةو ــه المالئك ــجدت ل ــه س ــالها ب ــا باتص  ،أنه

مـا فـى األرض والسـموات    سخر له ما فىو

 ،أقامـه ربـه مقـام الخليفـة عنـهو  ،منه  اجميعً 

 ،ملكوته بإذنـه  وفى عوالم ملكه    امتصرفً 
ساط كرمه بعد ذلك فى مقام األنس على ب ي   ثم

 ،قتـدرصـدق عنـد مليـك ممقعـد  ى  ف  تهممناد

بجــوار  امبتهجــً  ،بشــهود جمــال ربــه امتنعمــً 

ــن المُ  ــار مـ ــْ األطهـ ــن  نَ يْ فَ طَ صـ ــار مـ األخيـ

فـى   ،البعـدومقام السـخط    يقيمهو  أ  ،المجتبين

الخيبـــة  لهيـــبو ،الندامـــةوجحـــيم الحســـرة 

أطـاع وأنه سمع  و  مما أعده هللا له ل  امحرومً 

 .استطاع قام  بماو

ة التـى ك الحقائق األربع تلإنما ذكر هللاو

لـنعلم أن   ،النـاروالماء  و  الزرعواإلمناء    هى

لننتفـع  خلقـه سـبحانه  ،كل شىء فـى الوجـود

 ،ألننا عبيد محتاجون إلى فضـله العظـيم  ؛به

متى تحققنـا بتلـك الحقـائق و  ،العميم  إحسانهو

و هـوالمـاء المهـين    ألن أصلنا  ؛عرفنا أنفسنا

 حام هـواألرصوره فى  وخلقه  الذي  و  ،للوالد

خلق لنـا الذي  و  ه سبحانه هكما أن   ،هللا تعالى

فالواجب علينـا أن نشـهد عجائـب   ،كل شىء

حتـى  ؛شـيءكل   غرائب حكمته فىو  ،قدرته

 ،اال نسـمع صـوتً و  ،من األشياء  اال نرى شيئً 

ال نحـس و  ،اال نذوق ذواقًـ و  ،ال نشم رائحةً و

 ىَّ لِـ جَ وَ  ،هِ اِت آَي  ىَّ لِ نشاهد فيها عَ و  إال  ،امحسوسً 

كـل شـىء لنـا   لـقخالـذي  نعلم أنه  و  ،هِ جِ جَ حُ 

بد لنا منه   لننتفع بما أبدعه فى األشياء مما ال

ــاهوفنـــذكره  ــاهوطيعـــه ون  ،ال ننسـ  ،ال نعصـ

ــرهونشــكره و تقدســت صــفاته و  ،ال نكف

 .أسماؤهو

ــا أخــى ــك ي ــى  ،إذا فهمــت ذل ــالنفس ه ف

بـل   ،انيـةالجوهرة الربَّ   بل  ،اللطيفة النورانية

ــى ا ــة هللاه ــى أمان ــى ه ــة الت   المشــرقةلحقيق

يعرفها من عرف  ،أنوارها فى هيكل اإلنسان

تحقــق أن أســفل ســـافلين و ،نشــأته األولــى

بـين   كيـف جمـع هللاو  ،مفارق ألعلـى عليـين

 ،اقتـداروأسـفل سـافلين بقهـر  وأعلى عليـين  

ــل أســفلو ــ جع ــافلين يرتق ــى يُ  ي؛س ــْ حت  مَ دَ خ

 .لمينعاال ببالمالئكة المقربين فى جوار ر

ــً ا ــل موقن ــا العق ــه تعــالى اســجد أيه : بقول

ن ُ أَْخَرَجكُم ّمِ ّ َهاِتُكْم الَ   نِ بُُطو  َو تَْعلَُموَن   أُمَّ

ْيئًا ــا الجســمو )٧٨(النحــل:  شــَ ــد أيه  ؛جاه

أوقــد نــار و ،حتــى تحــرق زبــد العناصــر

 
       
       


 . 



  

      

يتجرد ل  ؛األرض  المجاهدة على ما يمكث فى

 ،كثيـفمن كدرات الجسم ال  ،الجوهر النفيس

الـــنفس  ألن ؛المجانســة التقريبيــة وتحصــل

فــإذا صــفا  ،نورانيــة جــوهرة ربانيــة صــافية

 فاتصـل بهـا ،الجسم حصل لـه بـالنفس تشـبه

فعجز   ،اعتقدوعرف نعمة هللا عليه  و  ،اتحدو

كونـه و  ،عن شكره حيث جعله مشكاة مثاليـة

 -فكـان    ،العلويـةو  ليةفمن أركان الوجود الس

هللا  مراد ،كبيرلم الالعا -الجسم الصغير و  هو

 .اى مقعد صدق ختمً جاره فو ،ابدءً 

تـأدب و ،قف عند الوارد فيما غاب عنـك

ما ورد عن هللا   والوارد:  ،الشهادة  للوارد فى

 .الهدى أئمةورسوله وتعالى 

غيب محجوب بالحظوظ  والغيب غيبان:

رفع عـن اإلدراك بـالعقول   غيبو  ،األهواءو

 .اقدرً و اعلوً و ةً عظم ،األبصارو

 الهــوىومـن الغيـب المحجـوب بـالحظ و

ســر مــن و هــالــذي  -الــدال  بفــتح - )رُ دَ القَــ (

آياتــه و يــام هللا تعــالىأمــن و ،أســرار القــدرة

منه الحقائق التـى وعـد و  ،الجلية فى مكوناته

 .التى توعد بها الكافرينو بها المؤمنين

ــب  ــا الغي ــذيأم ــة  ال ــع عظم ــدً ورف  امج

بفـتح   -  رَ دَ قَـ ألن ال  -الدال    كونبس  -  )رُ دْ فالقَ (

جعـل هللا لـه   لكنه يشهد لمـنو  ،غيب  -الدال  

ــدرة تشــهد بمراتبهــا .انــورً  ــد  ،كمــا أن الق فق

 تشــهد قــدو ،باآليــات فــى الكائنــات تشــهد

تشهد فى مقامـات   قدو  ،باألنوار فى التجليات

ْفَنا َعنـكَ :  قال تعـالى  .القرب اءَك   فََكشـَ ِغطـَ

ْوَم َحِديـدٌ  (ق:   فََبَصُرَك اْليـَ

٢٢.( 

قـــد أشـــهد هللا تعـــالى و

 ،ااألرواح جماله العلى بـدءً 

ــم ــبهم ثـ ــةً  حجـ ــه عظمـ  عنـ

ــوً و ــدرً و اعلـ  جفـــاءً  ال ،اقـ

 ،فى مقام التجريـد  اهفكان شهودهم إيَّ   .اصدً و

 إلـى الحميـد  اإلى احتراق قلـوبهم شـوقً   اداعًي 

ــد ــابهم لِ و ،المجي ــان احتج ــِ وْ طَ ك ــه و هِ ل عظمت

 ،لـــتحققهم بجمـــال العبيـــد اموجبـــً  ،رفعتـــهو

 ،فحجــبهم عنــه لعلــوه ارً دْ هم إليــه قــَ ليــرفع

 ،حـبهم لـهوه لهـم  وفصلهم عنه ليرفعهم بحبـ

ــه مــن ــم ب ــا جمله ــه  بم ــة ل الصــفات المحبوب

 ن للعلـى العظـيموفهم العبيد المحبوب   ،سبحانه

 ،ينظـر إلـيهمسبحانه ويحبهم    ،الحميد المجيد

يحبونـه و  ،إلـى أنفسـهم  همب إليـه مـن رقفهم أ

عنـدهم و معهـمو هو ،يشتاقون إليهو  ،سبحانه

 .اعلوً و بعيد عنهم عظمةً و ،اعطفً و احناًن 

القائم فيها محصـن و. .هذه مراتب الغيب

ألن العلــم بــا أحــرق  ؛يتعــداه بــالوارد ال

 .القلوب بنار الخشية منه سبحانه

سـنة و تعـالى قـدمنا أن الـوارد كتـاب هللا

 كشف هللا عنـه غطـاءه فـى  منو  ،رسول هللا

شـهد بـدائع   شـهد؟الذي  لكن ما  و  ،الدنيا شهد

 سواطع أنـوار غيـوبو  ،إبداع أسرار القدرة

فلـم تسـتر  ،فشهد أسرار حكيم قـادر  ،الحكمة

القــدرة أضــواء الحكمــة فيتيــه  أنــوار شــمس

ا  َبْينَ   َوَكانَ :  قال تعالى  ،السالك  ذَِلَك قََوامـً
إن كــان هــذا المقــام فيــه و )٦٧(الفرقــان: 

 ،ى بواعث المحبةوَ قُ وَ   ،حيرةخمر ال  ارتشاف

يحفظه به   ابرزخً   يمنح السالك  إال أن هللا  

تجــاوز  نْ مــِ ْو أَ  ،الطبــع مــن التيــه فــى أرض

: تعـالى قال ،بصولة القدرة مع الشرع  األدب

 ََّيْبِغَيانِ  َبْينَُهَما َبْرَزٌخ ال  :٢٠(الرحمن.( 

ــالو ــين ه ــل التمك ــرزخ أله  ،الــواردو ب

ــوارد عَ و ــُ فْ رَّ ال ــ كَ ت ــه هب ــاب هللا  أن ــنة وكت س

ــوين هــو ،رســول هللا ــد أهــل التل الممــد و عن

وارث و أ ،اإللهــام مــن مرشــد كامــل بــروح

ا وَ أَ : ســبحانه قــال ،عامــل اَن َمْيتــً ن كــَ  مــَ
 الشــرع لســلطان الخضــوعوبالتســليم للحــق 

 ُفَأَْحَيْيَناه  حياة القبول   َهُ َوج وًرا عَْلَنا لـَ  نـُ
قـه فـى مقـام وف  ،إلهام فى مقام التمكـين  هوو

العالم و المرشد أ سماع بالتسليم منو ،التلوين

ىيَمْ  العامــل هِ  شــِ ــِ ى ب ــِ ا ف ــَّ  امحفوظــً  ِس الن

ثَلُهُ فِ  اليأسو هللا من الغفلة أبعناية    ىَكَمن مَّ

مـن   أنواعهـا  الظلمات لكثرة  جمع  تِ الظُّلَُما

ظلمـة الـنفس و  ،مة الجسـملظو  ،ظلمة الحس

 الشحوالهوى وظلمة الحظ و  ،بالسوء  األمارة

 نَ وِّ كُـ   اقتضـتها الحقـائق التـى  التـى  ،غيرهاو

ــهو ،اإلنســان منهــا ْيَس  : قول ــَ اِب ل  ِرجٍ خــَ

ا ْنهــَ  ألن الحقــائق التــى ؛)١٢٢(األنعــام:  ّمِ

فى اإلنسان تستحق الدرك األسفل مـن النـار 

لحسـنى مـن ا  سـبقت لإلنسـان  إال إذا  ،بنفسها

يخرجـه مـن و ،يواليـهوهللا تعالى فإنه يهديـه  

 .الظلمات إلى النور

نحت القدرة أنت عاجز عن تحصيل ما مُ 

 .عنايــةوبمعونــة مــن هللا  إال علــى تحصــيله

 بجهــادك الغيــب المصــون لُ صــِّ حَ فكيــف تُ 

 ااجتهــادك؟ فــالزم حصــون الشــريعة متأدبًــ و

وصـرفك فـى   ،ناجـاكو  ربك ربكق  إنو  ،لها

عليـك  ن إحسـانهفإ  ،واالكو  الملكوتوالملك  

ــاه يقتضــي ــن  ليمنحــك ،شــكرك إي ــد م المزي

كنــت وقــد صــورك بيديــه و ،جــدواهوفضــله 

روحــه  نفــخ فيــك مــنو ،امــاء مهينًــ و أ اطينًــ 

وأســجد لــك المالئكــة  ،اإحســاًن ومنــه  فضــًال 

 امـذكورً   الم تكن شيئً و  ،ابك حناًن و  لك  تكرمةً 

 ،يمنحك خيـر العطيـة  ،أعتاب العبودية  زمفال

      


       
     

 



  

 

 ،اعليمًـ   اكـان مقربًـ و  ،لرجيماعتبر بإبليس او

 ،العن مقهورً و  امدحورً فارتد    فاغتر بعنصره

الوصــــول و ،الـــورود بـــالوارد اعلـــم أنو

 .بالمحافظة على األصول

ــوالنى  هللاو ــاكويتـ ــب  إيـ ــة الحبيـ واليـ

 .آمين  مصطفاهوبجاه حبيبه  ،لحبيبه

ــان: ــوارد نوع ــبحانه  ال ــن هللا س وارد م

بعنايـــة هللا تعـــالى لـــه  د منـــكووار ،عليـــك

 .تعالى لك الوارد من هللا تُ نْ يَّ قد َب و ،سبحانه

الـذي الـوارد و الوارد من أهل الصفا هو

مـن التقـرب  ،صـدورهم للقيـام بـه يشرح هللا

الفـــــرائض  المســـــارعة إلـــــىوبالنوافـــــل 

 أهل المقامات  بهأحب ما يقوم  و  ،المندوباتو

 ،اتعـالى عمـل الفـرائض فـى أوقاتهــ إلـى هللا

 ،كعقـود التوحيـد  أعمال قلبيـة  االفرائض إمَّ و

ــرو ــى السـ ــالى فـ ــة هللا تعـ ــنو مراقبـ  ،العلـ

 اإلخـالص فـىو  ،القصودوالنوايا    تصريفو

ــة الصــدق فــىو ،العمــل الخشــوع و ،المعامل

 حســن الظــنو ،الرهبــةو الخشــيةوالخــوف و

أعمــال و ،ن بــالنفسلظـســوء او ،بـا تعــالى

 ،حــجالوالزكــاة والصــيام و الجســم كالصــالة

حســن و ،ةلالصــوالجميلــة كــالبر  خــالقاألو

 .الوفاء بالوعودو ،المعاملةوالمعاشرة 

أو الشريف  الشرع  أوجبه  ما  و  كل 

 ،االشأن صار واجًب و  الحال و  اقتضاه الوقت أ 

األعداء   قال   ،النفس  مجاهدة و  ،كمجاهدة 

  َمْن آذَى ِلى َوِليا  : (فى الحديث القدسى

ِبَشْىٍء   َعْبٌد  إِلَىَّ  َب  تَقَرَّ َوَما  ِباْلَحْرِب،  آذَْنتُهُ 

َوَال   َعلَْيِه  اْفتََرْضُت  َما  أََداِء  ِمْن  إِلَىَّ  أََحبَّ 

ُب إِلَىَّ ِبالنََّوافِلِ  َحتَّى أُِحبَّهُ،    ؛ َيَزاُل َعْبِدى َيتَقَرَّ

الذ  َسْمعَهُ  ُكْنُت  أَْحَبْبتُهُ  ِبِه،    ي فَإِذَا  َيْسَمُع 

َيتََكلَُّم   الذي  َوِلَساَنهُ  بِِه،  يُْبِصُر  الذي  َوبََصَرهُ 

ِبهِ  َيْبِطُش  الَِّتى  َويََدهُ  آخر   )١(). .ِبِه،    إلى 

 . الحديث

 ،المالزمة  :الصحبة لغةً 

ــيئً  ــن الزم شـــ ــ افمـــ و فهـــ

و أ  ،بالرؤيـةو  لوالصحبة تتحقق  و  ،ُمَصاِحُبهُ 

 .األصوليين ها عندروطالمجالسة بش

ــد الصــوفية: ــى والصــحبة عن ــب  ه طل

المـؤنس فـى   ،الطريـق  الرفيق المعـين علـى

 مـن ال صـاحبو  ،فى الكربةالمعين    ،الغربة

قـد جعـل و  ،تائـه فـى أوديـة الغوايـةو  له فهـ

 .اشيطاًن  المنفرد  رسول هللا

 ،له ليتـأدب بآدابـه  االسالك يلتمس صاحًب 

 قـال رســول هللا ،بــاألدب حبةالصـ إنمـا دوام

) : َ٢()ىيِب دِ أْ تَ  نَ سَ حْ أَ ى فَ ّبِ رَ  ىِن َب دَّ أ(. 

ــد الصــوفية: ــال  األدب عن ــبه بالكم التش

حتــى  ؛مجاهــدة الــنفس بفــادح ،الروحــانى

ــة ــدها الحيوانيـ ــن عوائـ ــنفس مـ ــرج الـ  ،تخـ

ــيةو ــا اإلبليسـ ــالم  ،رذائلهـ ــبه بعـ ــون أشـ فتكـ

 .تجردها الملكوت بعد

واآلخــرة  دنيامعلــوم أن الســعادة فــى الــو

يجمـل   بـهالـذي  األدب    علـى  لإلنسان متوقفة

عنـد   األدبو  ،الخلـقوآماله مع الحق  وحاله  

 تكلف النفس األخذ بـالمروءة فيمـاو  الناس ه

فـى   امطاعًـ   االمـروءة سـيدً و  ذ  ليكـون  ،بينهم

 .قومه

التمسـك   كمـالو  فه  أما األدب فى الدين:

 .يراعى أنفاسه يجعل اإلنسان ابالسنة تمسكً 

حضور القلـب  عند أهل المحبة:  ألدبوا

ــع ــوبمال مـ ــراداو ،حبـ ــى مـ ــارعة إلـ  لمسـ

 ،متصـلة ببعضـها  تلـك المراتـبو  ،المحبوب

لـم   مـنو  ،ال يعمـل بالسـنة  فمن ال مروءة له

ــال ــى الســنة ال يتجمــل بالمحبــة ف  يحــافظ عل

مقصــد و ،المتــأدب عظــم مقصــدهو ،يراقبهــا

طالـب و  ،رضوانه األكبرو  الرجال فضل هللا

إذا وقـع  يـذوب ألكبر يكاد قلبـه ارضوان هللا

مـوقن و  أ  ،مشاهد لمواله    ألنه  ؛فى هفوة

مــن و ،ألنــه مــوقن أن هللا معــه ؛هللا يــراه أن

 .يخالف أمره؟ معه كيف يرى هللا

 
العمال  ١( كنز  فى  جاء  رقم    ١/٢٣٠)  حديث 

  ١٥٠٨٥رقم    ٤٥/٢٣٢والمسند الجامع    ، ١١٥٧

وفى التلخيص الحبير    ، بلفظ: (من عادى وليا...)

من عادى لى وليا....) وقال: هذا  (فظ:  بل  ٤/١٨٥

طريق  ط من  البخارى  أخرجه  حديث  من  رف 

مرفوًعا هريرة  أبى  عن  يسار  بن    ،عطاء 

الحبير   رقم    ٣/٢٥٦وتلخيص   ، ١٤٣٦حديث 

األشراف   تحفة  رقم    ١٢/١٠٣وفى  حديث 

عادى...)  ١٤٢٢٢ (من  روضة    ،بلفظ:  وفى 

المطالب    ،٥٤٨٤حديث رقم    ١١/٤٨٤المحدثين  

وفى اإلتحافات السنية باألحاديث   ،١/١٣٩عالية ال

للمناوى   رقم    ١/٦٢القدسية  رواه    ١٣٧حديث 

نعيم   وأبو  والطبرانى  يعلى  وأبو  والحكيم  أحمد 

بلفظ: (من   ١٣٨وبرقم    ، وابن عساكر عن عائشة

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

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

المتناهية  وال  ، ةهرير مجمع    ، ١/٤٤علل  وفى 

ل رقم    ٥١٤  ،٢/٥١٣لهيثمى  الزوائد  حديث 

رقم    ٤٧٧  ، ١٠/٤٧٦  ، ٣٥٠٠  ، ٣٤٩٨ حديث 

١٧٩٥٢  ، ١٧٩٥١  ، ١٧٩٥٠  ، ١٧٩٤٩ ، 

١٧٩٥٣ . 

) أخرجه السيوطى فى الجامع الصغير حرف ٢(

ص   فى    ،١٣األلف  السمعانى  ابن  رواه  وقال: 

(صحيح) مسعود  ابن  عن  اإلمالء  وكنز   ، أدب 

حديث  لعمال  ا الهندى  وكشف    ، ٣١٨٩٥للمتقى 

 . ١/٧٠لعجلونىالخفا ل

       



 

 . 



  

 

 

لمــا كــان اإلنســان جــوهرة عقــد 
المخلوقـــات وعجيبـــة العجائـــب، 

ــا ــل حق ــه ك ــع هللا في ــد جم ئق وق
ــ ــي األرض والوج ــه ف ــا خلق د مم

ــه هللا  ــا فيهمــا، خلق والســماء وم
ليعمر به ملكه وملكوتـه، وجعلـه 
خليفة عنه في أرضـه، والخليفـة 
ن فــي  فــي األرض هــو ســيد مــَ
األرض وَمن في السـماء، وجعـل 
لـــه ملـــك األرض مقـــرا لإلقامـــة 
ومستقرا له بعد موته، ثم ينشئه 
النشــأة الثانيــة، فيمنحــه الملــك 

 بير. الك
لك ابتاله هللا تعـالى بـأن سـخر ذل

ــي  ــا ف ــي الســموات وم ــا ف ــه م ل
فه  ــرَّ ــه، وصـ ا منـ ــً األرض جميعـ
تصريف الربوبية في الُمْلك، فكل 
ر  وت مســخَّ ك والَملَكــُ مــا فــي الُملــْ

 له بإذنه تعالى.  
فإن ذََكر هللاَ وأطاعه من غير أن 

ــيه ــره ، يعصـ ــم يكفـ َكره فلـ ــَ  ، وشـ
ده فلم يجحده؛ تفضـل عليـه  ووحَّ

لكبيـر، قـال تعـالى: ﴿َوِإذَا ابالملك  
ا  ا وُملَكـــً َت نَِعيمـــً مَّ َرأَيـــْ َت ثـــَ َرأَيـــْ

، وهـــذا )٢٠ اإلنســـان:(َكبِيـــًرا﴾ 
الملك الكبيـر هـو لإلنسـان الـذي 

 حق االتباع. اتبع رسول هللا 
وللعقول أن تحتار في اإلنسـان!، 
ــاهرة  ــه الطـ ــراه وروحـ ــا تـ فبينـ
ســائحة فــي ملكــوت هللا األعلــى، 

ــ ــرفة علــ ــدس امشــ ــزة لى قــ عــ
ــراه فــي  ــك ت ــروت؛ وإذا ب والجب
أسفل سافلين، أضـل مـن األنعـام 
وشـــرا مـــن الشـــياطين، وفـــوق 
األرواح العالية، بل فوق عـالين، 
 ُ َّ ْوَن َو قال تعالى: ﴿َوأَنـتُُم اْألَْعلـَ

 .)٣٥  محمد:(َمعَُكْم﴾  
لــذلك أحببــت أن أشــرح عجائــب 
ــا  ــان، ومـ ــى اإلنسـ قـــدرة هللا فـ

ــن ــه مـ ــخره هللا لـ ــ سـ ت، االكائنـ
وســـــبيل نجاتـــــه وســـــعادته، 
ــا  ــه وضــالله، وم ومهــاوى هالك
د السيد محمـد  فصله اإلمام المجّدِ
ماضــي أبــو العــزائم عــن حقيقــة 
اإلنســـان، والحكمـــة مـــن إيجـــاد 
الخلق، وبدء الحقيقة اإلنسـانية، 
وإرسال الرسـل، وتـأثير اإلسـالم 
ــى اإلنســان، ونجــاة اإلنســان  عل

، وما ادعاه أهـل بالمصطفى  
خلــق اإلنســان ورد  يجهالــة فــال

اإلمام أبي العـزائم علـيهم؛ حتـى 
ــة  ــة خالفـ ــالك حقيقـ ــين للسـ يتبـ
اإلنسان عـن ربـه، ليسـلك سـبيل 
ــق  ــاة، ويتعلـــ ــعادة والنجـــ الســـ
باإلنســان الكامــل الــذي خلــق هللاُ 

 .  ألجله كلَّ الموجودات

 *

 * 

 *

عرضنا فيما مضى الحكمـة مـن  
إيجاد الخلق، وتحـدثنا عـن أطـواِر 
اإلنسان قبل وبعد إبرازه في الكون 

ا بيــوم الميثــاق المحســوس؛ مــرورً 
َربُِّكمْ األعظم؛ وعهد:    أَلَْسُت بـِ

ــراف( ــحن )١٧٢ :األعــ ا ، وأوضــ
بـد أن يتجاوزهـا   ق التـي الالطرائ 

 اإلنسان ليصل إلى ربه سبحانه. 
واستعرضنا عمارة األرض قبل 
ــالم،  ــه السـ ــيدنا آدم عليـ ــق سـ خلـ
ــواء  ــي إســكان آدم وح ــة ف والحكم

 ى ــــفـطـصـمـالجنة، ونجاة آدم بال
 وسر بعثة الرسل وإنزال الكتـب وأنهـا ،

لى وأن هللا تعـا لسعادة اإلنسان وعمـارة األرض،
 الحقيقةَ اإلنسانية َعلَى أحسِن التقويِم.صاَغ 

هنا نبين أن اإلنسان هو المقصود مـن العـالم و
 كله:

مه هللا  اإلنسان هو المقصود من العالم كله، كرَّ
له على كثير ِمن خلقه قـال سـبحانه:   ،تعالى وفضَّ

 َْمَنا َبِني آد ِر اهُْم فِ َم َوَحَمْلَنَولَقَْد َكرَّ ي اْلَبّرِ َواْلَبحـْ
ْن َوَرَزْقَناهُم مِّ  مَّ ْلنَاهُْم َعلَى َكِثيٍر ّمِ ّيَِباِت َوفَضَّ َن الطَّ

 .)٧٠ اإلسراء:( َخلَْقَنا تَْفِضيًال 
قال جل  ،خلقه سبحانه بعد خلق جميع الكائنات

ا فِي األَْرِض َجِميعً شأنه:   ا هَُو الَِّذي َخلََق لَُكم مَّ
اهُنَّ َسْبَع َسَماَواتٍ َوى إِلَ ثُمَّ اْستَ   َوهَُو ى السََّماء فََسوَّ

يمٌ  ــِ ْيٍء َعل ــَ ّلِ ش ــُ ــرة:( بِك ــة )٢٩ البق ــي اآلي ، وف
ــي األرض  ــه جاعــل ف ــة أن ــر المالئك ــة أخب التالي
خليفة، فهو زبدة الموجودات وخالصـتها بحكمـة 

ي علّية تظهر لمن ذاق حالوة قولـه تعـالى:   ِإنـِّ
ن )٣٠  البقـرة:(  ِليفَةً ي األَْرِض خَ َجاِعٌل فِ  ، ومـَ

 اْلُمتَِّقيَن فِي َجنَّاٍت إِنَّ تناول من طهور شراب:  
ْقتَِدرٍ   القمـر:( َونََهٍر فِي َمْقعَِد ِصْدٍق ِعنَد َمِليٍك مُّ

٥٥ – ٥٤(.. 

خلقــه  ،فاإلنســان المقصــود بالــذات
هللا تعــــالى ليجمــــل بــــه ملكوتــــه 

لـه   ،لقه على صورتهخألعلى،  ا جمَّ
ــفاته ــاني صـ ــديع  ،بمعـ ــهده بـ وأشـ

ــه ــل جمالـ ــان المتخيـ ــو اإلنسـ ؛ هـ
العاقــل، وهــو المتصــور المفكــر 

ومــا  ،القابــل للكمــاالت النفســانية
عداه فحيوان على صورة اإلنسـان 
ــه  ــه بمبدئ ــك لجهل أو أضــل مــن ذل
ــه  ــل حظ ــروره بعاج ــاده؛ وغ ومع

أَْم وهـــواه ســـر قولـــه ســـبحانه: 
بُ  ــَ َمعُ   أَنَّ تَْحسـ ــْ َرهُْم َيسـ ــَ وَن أَْو أَْكثـ

 اِم َبْل هُْم ــعَ ـيَْعِقلُوَن إِْن هُْم إِالَّ َكاْألَنْ 
ِبيًال أََضلُّ  ، وقولـه تعـالى: )٤٤  الفرقـان:(   سـَ
 َّيٌُن ال ــْ ْم أَعـ ــُ ا َولَهـ ــَ وَن بِهـ ــُ وٌب الَّ يَْفقَهـ ــُ ْم قُلـ ــُ لَهـ

َمعُوَن ِب  ْم آذَاٌن الَّ َيسـْ ا أُ يُْبِصُروَن ِبَها َولَهـُ ـئَِك وْ هـَ لـَ
افِلُونَ  ــَ ُم اْلغ ــُ ـئَِك ه ــَ لُّ أُْول ــَ ْم أَض ــُ ْل ه ــَ اِم ب ــَ  َكاألَْنع

  .)١٧٩ األعراف:(

وقد بيَّن اإلمام أبو العـزائم أن لإلنسـان جهـات 
ــك  ــن تل ــة م ــى جه ــه إل ــإذا صــرف همت شــتى، ف

 الجهات؛ التحق بها: 
ا بشــهود ا مــن هللا، آنسًــ جهـة يكــون فيهــا مقربًــ 

وجهــه يكـون بهــا فــي ســبحانه وتعـالى... جمالـه 
وجهـه يكـون بهـا فـي أسـفل روضات الجنات...  

فإذا صـرف شياطين... سافلين مع مردة الجنة وال
اإلنسان همته إلى جهة من تلك الجهات المتقدمة؛ 

فإن وقف همه على حظوظ البهيمية التحق بها...  
... وتنقية الفضـالترضي من أمر دنياه بالتغذي  

ــوًبا وإن  ــا غض ــان إم ــة ك ــى الحيواني صــرفها إل
ــر، أو  ــر، أو شــرًها كخنزي ــوًال كبق كســبع، أو أك

كجمل، أو متكبًرا كنمـر، جزًعا ككلب، أو حقوًدا  
ــك  ــل تلـ ا لكـ ــً ــب، أو جامعـ ــان كثعلـ أو ذا روغـ
الصفات؛ فيكون شيطاًنا مريًدا وهـو فـي صـورة 

 إنسان.
رة، فكــم مــن فــال تغتــر يــا أخــي بالصــو      

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  

   

ا إلــى العــالم يكــن متوجهًـ  وإن صـرف همتــه إلــى الجهـة الملكيــة

األعلى وال يرضى بالمنزل األسـفل والمربـع األدنـى، فيكـون مـراًدا 

يًال   :بقوله   ا تَْفضـِ ْن َخلَْقنـَ مـَّ ى َكِثيـٍر ّمِ ْلَناهُْم َعلـَ  اإلسـراء:( َوفَضَّ

ي د، وهللا الموفق، فسعادة اإلنسان في تعلقه بربه، سيًرا علـى هـ)٧٠

 لسالم.رسل هللا عليهم الصالة وا

وجاءت جميع الرساالت لربط الناس بمعبودهم سـبحانه؛ ليعملـوا 

 في الدنيا على النحو الذي يعلم هللا فيه الخير لهم وللعالَم. 

وال يتم هذا النظام الكوني بنعمة األرواح ونعمة األشباح إال على 

ــذي أراده ــدير ال ــ التق ــان؛ ق ــي اإلنس ــالى ف ــبحانه: هللا تع ُ ال س َّ َو

َهاِتُكْم الَ  ن بُُطوِن أُمَّ ْيئًا  أَْخَرَجُكم ّمِ وَن شـَ ،  فنفـى )٧٨  النحـل:(  تَْعلَمـُ

عن اإلنسان العلم بذاته، وأثبت له االحتياج إلى التعليم من غيره، بـل 

 ونفى سبحانه عن كل كائن من عوالم اإلنس والجـن والمالئكـة العلـم

م، وفــي قولــه تعــا ــِّ ــتُْم لى: بغيــر معل ُؤالِء إِن ُكن َماء هــَ ــْ وِني ِبأَس ــُ أَنِبئ

ْبَحانََك الَ *  َصاِدقِيَن   ا... قَالُواْ سـُ َم َلنـَ " برهـان ٣٢، ٣١ البقـرة:( ِعلـْ

 على أن العاِلَم بذاته هو هللا تعالى. 

ا وعافيـة ورخـاء إال فال ترى خيًرا وسعادة وعمراًنا ومدنّية وأمًن 

هللا القــوة والعــون، شــاكًرا لــه سـان ســببه إذا عمــل مســتمدا مــن ن واإل

 ألن اإلنسان خليفة ربه فى أرضه. ؛أنعمه، ومتابعًا لرسله

ا ودمــاًرا ووبــاءً  ــزاالً  وال تــرى خرابــً  وصــواعق وإبــادة إال وزل

واإلنسان سببها إذا نسي ربه واليوم اآلخر، وآثر نفسه على َمن يجب 

امه خليفة عنه الذي أق  ألن الحق    ؛هلنفسعليه أن يحب له ما يحب  

 في أرضه بشَّره بالوعد، وأنذره بالوعيد.

وقد ُحِرم أهل الـدنيا بهجـة األرواح ومسـراتها؛ فلـم يـروا إال مـا 

يالئم أجسـامهم مـن المـادة مـن مأكـل شـهي، وملـبس بهـي، وفـراش 

 ا عندهم. كله وطي، ومنكح رضي، وهذه هي السعادات

قـد فـازت  -بأكمل معانيهـا   -لرأوا أن تلك السعادات    ولو تفكروا

 بها البهائم بأكثر مما فاز بها اإلنسان: 

 فإن الديك متمتع من حيث الوقاع بما ال يتمتع به اإلنسان... 

 والطاووس من حيث اللباس بما ال يتمتع به اإلنسان... 

 به اإلنسان...  تمتعوالخنزير من حيث الطعام بأشهى مما ي 

حوش من حيث نفوذ الكلمة والقهر متمتعة بأعظم مما يتمتـع والو

 به اإلنسان. 

وحانية، فإذا فقدها  وما بقي لإلنسان من سعادات إال السعادات الرُّ

اِس كان كاألنعام بل أضل، قال تعـالى:   ِربَُها ِللنـَّ اُل َنضـْ َك األْمثـَ َوِتلـْ

فحظر على أهـل الجهـل   ،)٤٣  العنكبوت:(  ونَ اِلمُ َوَما يَْعِقلَُها إِال اْلعَ 

 به سبحانه أن يعقلوا عنه شيئًا. 

ولما كان اإلنسان خليفة هللا في أرضه خلقه ليعمر به هذا الكون، 

، دنياوأرسل لذلك المقصد األنبياء ليعلِّموا الخلق علوم الدين وفنون الـ

فجعل الرسل بمقاديرهم زماًنا ومكاًنا وعلًما وصناعة، وكلهـم علـيهم 

الســالم يبتــدئون دعــوتهم بتوحيــد هللا ســبحانه؛ وبمــا يناســب المكــان 

 مان. لزوا

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

بقومـه،   اختص شيث عليـه السـالم بقومـه، وكمـا اخـتص نـوح  

طين، واختص موسى بالد فلسواختص الخليل عليه السالم بقومه في  

عليــه الســالم بقومــه مــن يهــود إســرائيل فــي بــالد مصــر وغيرهــا، 

قومه في بالد فلسـطين، وكانـت معـاداة واختص عيسى عليه السالم ب 

 الملوك واألمراء للرسل ناشرة لدعوتهم. 

م آدَم   كما علَّم هللاُ تعالى األنبياَء الصناعات وعلموها ألممهم، فعلـَّ

م  عليه السالم الزراعة، وعلَّم أوالده في زمنه تربية الحيوانـات، وعلـَّ

م إبـراهيم    النجارة، وعلَّم إدريس    نوًحا    الحياكـة، وعلـَّ

م داود    الحكمة النظرية، وعلَّم موسى    الحكمة العملية، وعلـَّ

 الطب. الحدادة، وعلَّم عيسى 


وحــاني والجســماني، حتــى اســتعد اإلنســان لتحصــيل الكمــال ا لرُّ

 من هللا للناس كافة رحمة للعالمين رسوالً  ا فبعث هللا سيدنا محمدً 

بشيًرا ونذيًرا وداعًيا إلـى هللا بإذنـه وسـراًجا منيـًرا، أنـزل هللا تعـالى 

ّس  وحعليه كتاًبا جمع له فيه مـا بـه كمـال الـرُّ  والـنفس والعقـل والحـِ

 ن خاتم األنبياء والمرسلين وال نبي بعده. والجسم، ولذلك كا

وحانيــة،  كمــا جمــع هللا لــه  كــل الصــناعات الجســمانية والرُّ

فعلََّمه رعي الدواب صبيا والتجارة شابا، والزراعة، وعلو الهمة فـي 

 ا. قً رفي طبيًبا  إتقان الصناعات الضرورية والكمالية، وكان 

ه السياســة الحكيمــة فــي تــدبير المنــزل والقريــة والمدينــة  وعلَّمــَ

 أكمل سياسات الجهاد.  والمجتمع العام، وعلََّمه 

ما شاء هللاُ ِمن علم الغيـب المصـون الـذي   وفوق ذلك علََّمه  

مين، وعلََّمه سبحانه مـا بـه به الفوز بالملك الكبير في جوار رب العال

ا أصـغر ينطـوى فيـه العـالَُم ون  حتى يك  ؛كمال األشباح اإلنسان عالَمـً

 األكبر. 

الحقيقـة التـي جملهـا هللاُ تعـالى   فكان بما تفضل هللا به عليه  

بما يحبه ويرضاه ِمن َخْلِقه، وبما ينال به الخلـق كمـال النعمـة ودوام 

ه بمـا   كأن هللا تعالى يقـول: إن حبيبـي محمـًدا  المسرات، و لتـُ جمَّ

ن َخلْ  ه مــِ ا ومعاملــةً وأحــواًال، وكلفــُت قِــ أُِحبــُّ ي عقيــدةً وعبــادةً وأخالقــً

عبادي أن يطيعوه فيما أمرتُه بـه بقـدر اسـتطاعتهم، وأن ينتهـوا عمـا 

وا إليه...  .نهاهم جملة واحدة إالَّ َما اْضُطرُّ



  

   

 

مـن والة الشـام لشـكاية   واحـد  منذ الفتح اإلسالمي لـم يعـزل والٍ 

لم يعزل للشـكايات الكثيـرة،   واحد  لعراق والٍ ا  الرعية منه، ولم يتولَّ 

 رعيته. التي كانت تتقاطر على دار الخالفة من

ويزول العجـب بعـض الشـيء إذا نحـن قسـمنا القطـرين قسـمين 

وقسـم هـو حصـة الدولـة ة، طيـزن حصـة الدولـة البي   آخرين: قسم هـو

 الفارسية.

فالشام التـي كانـت حصـة الدولـة البيزنطيـة كانـت طويلـة العهـد 

والحكوميـة، وكانـت فيهـا مـدن مـن عواصـم الدولـة   بالنظم اإلداريـة

الدولـة بشـارات السياسـة   الكبرى، وعليها رؤساء مـن المميـزين فـي

ــ ــى شــروطهم المحــدودة لل ــا المســلمون عل ــد فتحه ــدين، وق  نيي ذموال

ا من أهل الكتاب، فلما استقر األمـر لمعاهدين؛ ألن أهلها كانوا جميعً ا

فيها بعد زوال الدولة البيزنطية، لم تكـن مـن جانـب   للدولة اإلسالمية

على شروط المعاهـدة خـالف بـين   الرعية مقاومة إجماعية، ولم يكن

 الحكام والمحكومين.

ا يعًـ جم هاودوكانت الشـام كـذلك أقـرب إلـى االسـتقرار؛ ألن حـد

اإلسالمية، إال الجانـب الـذي يلـي تخـوم الدولـة   كانت في بالد الدولة

صدمة الهزيمة الكبـرى التـي  البيزنطية، ولم يكن منه خطر كبير بعد

كـل خطـر  ي بها هرقل، وودع بعدها تلك البالد وداع األبد، وكـانِن مُ 

 هاتتلقـاه الدولـة اإلسـالمية بجيوشـ -عظم أو صغر  -من هذا الجانب 

وأساطيلها البحرية في جملتها، فلم تكـن الشـام منفـردة بالـدفاع   ةلبري ا

ا، بل كانت الواليات من إفريقيـة ومصـر، بحرً   ا أوإذا هجم الروم بر 

الهجمـات أو التقائهـا   ومن الجزيرة في بعض األحـايين تتجمـع لـدفع

 قبل وقوعها.

ت وكانت سياسة عمر في تمكين الفتوح وتحصينها أنفـع السياسـا

كانت خطته كما جاء في فتوح البلدان للبالذري أنهم   خاصة؛ إذشام  لل

ساحل رتبوا فيها قـدر مـن يحتـاج   كلما فتحوا مدينة ظاهرة، أو عند"

قبـل العـدو   لها من المسلمين، فـإن حـدث فـي شـيء منهـا حـدث مـن

 ."إليها اإلمداد )١(سربوا

 ا،فهـفانتظمت معاقل الدفاع عن الشام على شـواطئها وعنـد أطرا

جانب بالمدافعين عنها من جند الدولة اإلسالمية في   يطت من كلوأح

 الشرق والشمال والجنوب.

وال نحــذرن شــيئًا كمــا ينبغــي أن نحــذر اإلشــاعات التــي نســميها 

قبيلهـا إشـاعة الضـعف عـن عثمـان بـن  باإلشاعات التاريخيـة، ومـن

ــان  ــه  -عف ــذه اإلشــاعة -رضــوان هللا علي ــت ه ــد جن ــد  فق ــى النق عل

 قط اتسـم بـالقوة أو حتى خيل إلى الناس أنه لم يعمل عمًال   ؛يخيارلت ا

من الضعف، وهو إسراف في الرأي كإسراف جميـع اإلشـاعات   خال



  

   

عثمان البحرية كانت أقوى السياسات، وكـان   من قبيلها؛ ألن سياسة

قبله، ونحسبه عرف خطر   فيها قدوة لمن بعده، ولم يكن مقتدًيا بأحد

فـي   ي التجـارة، فأصـلح مينـاء جـدةمله فـع  منالشواطئ والموانئ  

الحجاز، ولم يغفل لحظة عن الشواطئ المفتوحة في إفريقية ومصر 

ا عن حملة واحدة من حمالت البحر: أنه كان مسوقً   والشام، وال يقال

هـو معلـوم مـن سـبق معاويـة إلـى   على ما  -إليها برأي غيره، فإنه  

األكبـر فـي   ت العـزمأيـ  لم  -االستئذان في فتح قبرص أيام الفاروق  

هذه الحملة إال من جانب عثمان؛ إذ كتب إلـى معاويـة يسـتوثق مـن 

كمـا جـاء  -هذه الجزيرة وتأمين المالحة حولها، فأمره   جده في فتح

فـإن ركبـت "إليهـا ومعـه امرأتـه    بأن يركـب البحـر  -في البالذري  

 ."البحر ومعك امرأتك، فاركبه مأذونًا لك وإال فال

ا منهـا علـى عهـد تـولى معاويـة إقليمًـ   شام يومالل  كانت هذه حا

 ا على عهد عثمان.جميعً  الفاروق، ثم توالها

وبخالف ذلك، كانت حالة العراق من جميـع الوجـوه، فلـم تكـن 

ــة ــدات ذمي ــا معاه ــرقية  فيه ــن حــدودها الش ــم تك ــة، ول ــدين الرعي ت

مــن  -فكانــت  والشــمالية آمنــة كــل األمــان فــي زمــن مــن األزمــان،

عرضة للحمـالت والفـتن فـي   -، إلى خراسان  البصرة، إلى أرمينية

وكانــت الــدول اإلســالمية ال تفــرغ لهــا كــل قوتهــا كمــا  كــل آونــة،

البيزنطيـة؛ ألن دولـة فـارس  أفرغتها للدفاع عن الشـام أمـام الدولـة

ــوة ــاب الق ــلمون حس ــا المس ــب له ــم يحس ــا، فل ــذهاب ملكه ــت ب  ذهب

لتأهـب للمفاجـآت الطارئـة مـن هنـا المتجمعة، وسلكوا فيها مسـلك ا

 .يشغل بال دولة في مواجهة دولة أخرى وهناك، وليس فيها ما

ا أطرافًــ  -أو كانــت الجزيــرة كلهــا  -وعلــى هــذا، كــان العــراق 

فلم يكـن لهـا نظـام مـن نظـم اإلدارة   مهملة في أيام الدولة الفارسية،

الشـام،  اإلدارية فـي المتناسقة يسير عليه الحكم كما سارت الحكومة

ولم تتضح عالقات الحاكمين بالمحكومين في أنحائها، كما اتضـحت 

 المعاهدين الذميين. مع

وأعضــل مــن ذلــك كلــه بــين مشــكالتها أن الفــتح اإلســالمي قــد 

منقول إليها بحذافيره من سـادته وقادتـه إلـى   جاءها بمجتمع مختلف

 سوقته ومواليه.

ليقيمــوا فيهــا،  فقــد انتقــل إليهــا رهــط مــن القــادة وذوي الرئاســة

جروا بين أنحائها، وعاش إلـى جـانبهم ألـوف ويت   ويزرعوا األرض،

وكلهم لهم أعطية من بيت المال،  من الجند المقيمين والجند العاملين،

التاليـة،  يعطاها من عمل في الفتوح األولى ومن يعمل في الغـزوات

 وكان تقسيم األعطية مشكلة من مشكالت هذا المجتمع المنقول، فمن

ا يسـتكثره علـى سـابقيه مـن في الغزوات يحسـب لـه حقـ   بقي عامًال 

المال تـأتي كلهـا مـن المدينـة، أو   المجاهدين المقيمين، وأعطية بيت

ال يفرقون   تصرف كلها بتقديرها، ويالم الوالة في نظر الجند؛ ألنهم

في اإلحصاء والتقدير بـين الفـريقين، ويالمـون ألنهـم يعيشـون بـين 

رتهم ويتعرضون لشبهات المحاباة بالحق أو بالباطل، وعشي   أقربائهم

الواليـة، إال ريثمـا يعـزل واحـد مـنهم ويتلـوه  وال تنقطع الشكاية من

 أخرى بالتهم والشبهات. خلف له أخذ في العمل، فيأخذه القوم كرة

وقد ثقلت أعباء هذه الشكايات على كاهل الفاروق وهو في هيبته 

رى فـي جوانـب زعات، فلم يكـن يُـ على فض المنا  وعزمه، واقتداره

بشـكاية مـن شـكايات   ا إال علم أصـحابه أنـه مشـغولالمسجد مغمومً 

 .الرعية أو الجند في العراق
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أيتها البهية الرضية السخية الصابرة، يـا 

أم المكان، وأخت الزمان، علـى كفـك ولـدت 

رســم النــاس معــالم المعــاني، وفــوق جبينــك 

أحالمهم الغضة، فلم تذبل من جيل إلى جيل، 

ومن ناظريك امتد خيط النور، ليشق جدران 

ــرة  ــدد حي ــالم والبالهــة، ويب ــمت والظ الص

اهدين علـى الـدروب اآلدميين وهم يسعون ج

حتى النت تحت طوايـاهم ونوايـاهم   ؛الوعرة

 وسجاياهم، التي تأخذهم إلى األمام.

من ذا الذي بوسعه أن يطفئ شعلتك التي 

أوقــدها زيــت المعرفــة، ونفــخ فيهــا هللا مــن 

روحــه فتوهجــت، فــذكرك مــرات فــي كتبــه 

المقدسة، وأهـداك أول نبـي، وأول اسـتئناس 

ــ ــه ف ــن التي ــل م ــن طوي ــد زم ــات بع ي الغاب

الداغلـــة، والمفـــازات المقفـــرة، والســـاعات 

المترنحـــة فـــوق عقـــارب االنتظـــار 

لة المفتوحـــة علـــى والقلـــق، واألســـئ 

 الفراغ.

ــثخن  ــه أن ي ــذي يمكن مــن هــذا ال

جراحــك، ويســلبك اطمئنانــك األبــدي 

إلـــى بقائـــك واســـتوائك وانبســـاطك، 

وقبضك على دبيب العافية، الـذي قـد يـنقص 

أوصـالك سـريان   لكنه ال يزول، يسـرى فـي

النيــل فــي ربوعــك، والنســيم فــي ظاللــك 

الوارفة، والدم في عـروق أبنائـك الكـادحين، 

لحــروف فــوق أحجــارك الخالــدة، وأوراق وا

البردي، وألواح اإلردواز، وصفحات الكتب، 

 ومقل أطفالك الميامين.

ــردي الــذي  ــقي ال ــي الش ــك البغ ــن ذل م

يعطيك ظهره، وال يمد يده بال انقطاع، ليأخذ 

يــدك الطــاهرة المجهــدة، ويعبــر بــك دروب ب 

المحن، فوق الصـخور المسـنونة المتجهمـة، 

ــي طري ا ــا ف ــي رموه ــت لت ــك، فكان ــك لتغلب ق

ــؤود،  ــة ك ــل عقب ــك تطــول، فتصــغر ك هامت

وتموت كل فتنة في مهدها، ويرتد كـل سـهم 

 يُرمى إليك إلى نحر من رمى.

أيها اللحن العذب التي يتـردد صـداه فـي 

لة الباسقة التي تقف فـي جنبات الكون، والنخ

رفـرف وجه العاصفة، وسرب اليمـام الـذي ي 

الـذي فوق النجـوم، وحـوض المـاء الطهـور 

يسقي كل الينابيع، والنبتة العفيـة التـي تنشـق 

بها الرواسي الشامخات، وثغور الرضع التي 

ــة  ــل دع ــين المتهل ــة، والجب ــحك للمالئك تض

ووداعة، والشـواطئ المطروحـة لبحـار مـن 

 حرير.

لضمير، ومهد الحكمـة، ومهـبط جر ايا ف

ــدود، بـــال  الـــوعي، والجســـر الوســـيع الممـ

وقـاع المجـرات، انقطاع، بين سدرة المنتهى  

ــا  وزاد الســفر فــي رحلــة الحيــاة الطويلــة. ي

قوس الصـيد والفـأس والمنجـل والتـرس. يـا 

أيامنا العصية على الـذهاب، وسـاعاتنا التـي 

تجــري بــين أيــدينا، وســنيننا اآلتيــة ال ريــب 

 فيها.

يــا جــدتنا التــي ال تشــيخ، أكتــاف شــبابك 

وســـائد لـــك، وأغـــانيهم دثـــارك، وعيـــونهم 

ــك أ ــاظرة إلي ــي الن ــة، الت ــك الهانئ ــًدا أحالم ب

تتقاسمينها معهم، وضـحكاتهم رقصـتك التـي 

تهز األرض مرًحا، ودموعهم حـدادك الـذي 

ــى هامــات البيــوت ــه عل ــى  ؛يفــرش حزن حت

ا، وكـــل رحيـــل  تســـتعيدي كـــل مـــوت بعثـــً

 .يا مصر.. صاخًبا  احضورً 



  

 

لــيس الفــردوس األعلــى ببعيــد عــن كــل 

لمجتباة لكل من وسط، مع أنه الغاية النهائية ا

مؤمن. فا ال يمكن أن يكون إال هناك، فهـو 

مركز كل شـيء، والمركـز ال يكـون إال فـي 

الوسط، ومنه يصير محيط األشـياء، ويحـيط 

مـا بكل أمر، ويعـرف مـا ورد ومـا شـرد، و

جلى وما خفي، ومـا ضـاع ومـا ألفينـاه فـي ت 

حتـى إن لـم   ؛أيدينا، ويصبح للكون كله قـوام

لـه حـدود، لـيس بوسـعنا أن نعرفها، وتظهر  

 نعينها، مهما تخيلنا أو تخايلنا.

ــى  ــدفعنا إل ــي ت ــي الت ــدها ه ــة وح الحرق

التفكير فـي حـدود الوجـود إن كانـت، وهـي 

تكون في نظر كـل مـؤمن، ال يـرى األشـياء 

حتـى يضـبط إيقـاع إيمانـه   ؛ال محددةإمه  أما

هذا الذي يعتقد فيه، على حيز االشتياق الذي 

 كل عارف قد تذوق، وكـل ال يكابده بحق إال

 تائه قد وصل إلى مبتغاه.

يا من تحدثني عن الشرر والرماد، أنـت 

ــراه وتســمعه  ــي كــل مــا ت ال تــزال تعــيش ف

وتلمسه وتشمه وتتذوقه وبعضه حق. أما أنـا 

وراء حجب ال تراها ليس لغفلة   ناكفأحلق ه

فيك إنما لتمهـل أو ارتبـاك أو ظنـون، فـاتبع 

ما يخفـي فـي كـل   قلبك يا رجل، ولتدرك أن

شيء، وكل حين، وفـي أي مكـان، أضـعاف 

أضعاف ما ظهـر، وسـيظهر إلـى أن يسـترد 

 الوارث ورثه.

ــل  ــاز أله ــه االنحي ــر أول ــر كثي ــك خي في

أو الحاجة، فال تضيع هـذا فـي لهفـة أو شـك 

حرقة غل مستعر على أي شـيء وأي أحـد، 

 م،فشيخك الذي ال تعرفه يطلب منك أن تلتـز

ي تحبه، ويقف في مهـب ولتعلم أن سيدك الذ

الريح هنـاك حيـث تعـرف، يـدرك مـا أقولـه 

ــم تعــط فرصــة الختبــاره، فــال  لــك، لكنــك ل

ة، مهمـا أوتيـت مـن أسـباب ماديـة إال مقاوم

بســـفر، وال ســـفر إال بمـــا ال تـــراه اآلن وال 

تقدره، وال صد وال رد إال بـروح، وليعلمـك 

تنـاب وتقيـة مر اجالذين تعجب بهم أن في األ

أن يحـــين نـــزال بعـــد حـــين، وحـــذر، إلـــى 

فأصير، وال تحكم بما ال تعرف، ليس لجهـل 

ه إنما لتجاهل، فيـوم مـا سـتعرف، مـن يواجـ

 الحرقة، ومن يتبلد في ريح االبتراد.

فاعلم يا أيها الذي تقـف فـي الخريـف أو 

الربيع، ال حرور لديك وال زمهرير إال بقدر 

عابر، أن غيرك يتصدى لكل مـا يلهـب ومـا 

ابئ بشيء سوى حقيقـة ال يريـد يثلج، غير ع

ألنـه تعلـم أن   ؛يفصح عنها في كـل وقـتأن  

أقــوى  كتمــان المــروءة والعطــاء والشــجاعة

صنوف المقاومة، ولتعلم أنـه غيـر عـابئ إال 

ــو  ا ول ــً ــا فكاك ــد عنه ــة ال يري ــة وحري بكرام

  منها كل أموال الدنيا.عرضوا عليه بدالً 

حرقتــي يــا ســيدي فيــك منهــا، أو كلهــا، 

تدرك، ولن يتـأتى لـك هـذا إال حـين لكنك ال  

تصــفو نفســك، فتنســى كــل نظــر إلــى نقــص 

تـؤمن غيرها، وتتجاهل كل عذر واعتذار، و

أن ما يصرخ اليوم قد يصمت غًدا، ألسـباب 

تجهلها، وما يخرس اليوم قد يثيـر جلبـة فـي 

يوم يكـون فيـه المناضـلون فـي تيـه وشـرود 

واندهاش وخوف يلجم ألسـنتهم، وهنـا عليـك 

ف أن كل ثابت يتحرك، وكل متحرك أن تعر

ــه، إال  ــى حالـ ــى علـ ــيء يبقـ ــت، وال شـ يثبـ

أو  الراســخون فــي الفهــم ومعانــدة كــل خطــأ

ــي نصــاعة  ا ف ــً ــنهم حق ــون م باطــل، والواثق

ونجاعة ما يقولونـه ويفعلونـه ليسـوا بحاجـة 

إلــى ضــجيج، أو مزايــدة، وأمثــالهم يقــدرون 

علـــى التصـــدي والتحـــدي، فكـــل ضـــاج أو 

لفــت االنتبــاه لنفســه، صــارخ بمــا فعــل، ي 

وينتصر لها في غرور أو تعال، ومـن يفعـل 

 هذا هو في هوى، ومن يكون مثله يهتز. أمـا

الصامتون في فعلهم، والفاعلون في صـمت، 

ألنهـم   ؛فهم وحدهم الذين يثقون في خطواتهم

ــا وال أذى، وحــين يــدعو  ــا من ال يريــدون به

الداعي الحتراق ال ابتراد فيه، سـتجدهم فـي 

ــق، أول  ــرين لكــــل حــ ــفوف، منتصــ الصــ

مواجهين كل باطل، وإن شئت فـي عـالم مـا 

ــتقول ــر، س ــه البش ــد ناصــروا  :يدرك ــم ق إنه

 وواجهوا الخطأ بال تردد. ،لصوابا

هكذا تبتذل حرقة الشوق في مشـادات ال 

تعرف كنهها، ويكـون احتراقهـا مـدمًرا بـدًال 

من أن يضيء، بفعل الجدل العقيم الذي يعوم 

مستنقع المزايدة، وال يريد أن  متعًبا في  كليًال 

يخــرج إلــى نهــر صــاف مــن حــوار هــادئ، 

إن حرقـــة الشـــوق  :يقـــول بوضـــوح شـــديد

 ؛ي بماء كل من يسعى إليها في محبـةترتوس

ا مع أصـحاب الضـجيج حتى لو اختلف كثيرً 

من المزايـدين الـذين يزعمـون أنهـم وحـدهم 

الذي يعرفون كل شيء عن الشوق والحرقـة 

 والفردوس األعلى.

كل من أقصـده هنـا أو هنـاك، عليـك   فيا

ــق والعــدل  ــتاق إلــى الح ــدرك أن المش أن ت

ون حيـث أن يكـوالحرية ال يمنعه شيء مـن  

تريد كل قيمة منها، وأن كـل اغـراءات تقـدم 

له في سبيل أن يكون مسًخا، ال تسكن جسـده 

مامــه، حرقــة، وال يهــزه اشــتياق، ســتتحطم أ

 .وسيركلها بقدمه إلى سلة مهمالت التاريخ



  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













يدعي المجسمة الحشوية الوهابية، في شقشقة يعرفها أهل السـنة 

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

مـا رواه الحـافظ البيهقـي فـي كتابـه "األسـماء   عن اإلمام مالك  

جـر العسـقالني فـي ال الحـافظ ابـن حإسناد جيد كمـا قـوالصفات"، ب 

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

تََوىفدخل رجل فقال: يا أبا عبد هللا،   ْرِش اسـْ ى اْلعـَ ْحَمُن َعلـَ  الـرَّ

ثـم رفـع رأسـه  ،كيف استواؤه؟ قال: فأطرق مالك وأخذته الرحضاء

ْحَمُن َعلَى ا  :فقال كما وصـف نفسـه، وال يقـال   ىوَ ْلعَْرِش اْستَ الرَّ

كيَف وَكْيَف عنه مرفوعٌ، وأنت رجل سوء صاحب بدعـة أخرجـوه، 

اهـ، فقول اإلمام مالـك: "وكيـف عنـه مرفـوع"   قال: فأخرج الرجل.

ا أي هيئة كاستواء المخلـوقين مـن أي ليس استواؤه على العرش كيفً 

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

كيف استواؤه، ولو كـان الـذي حصـل   :له بقولهألن الرجل سأ  كوذل

مجرد سـؤال عـن معنـى هـذه اآليـة مـع اعتقـاد أنهـا ال تؤخـذ علـى 

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

السؤال لم يسأله أحـد مـن الصـحابة والتـابعين. قـال المحـدث الشـيخ 

عـن  - علمـاء األزهـر  نمـ  -هــ]  ١٣٧٦سالمة القضاعي العزامـي [

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

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

هو من قبيل تمكـن جسـم 

ــى جســم واســتقراره  عل

عليــه، وإنمــا شــك فــي 

كيفيــة هــذا االســتقرار. 

فســأل عنهــا، وهــذا هــو 

ي أشـار التشبيه بعينه الذ

 ام بالبدعة.اهـليه اإلمإ

ــافظ  وروى الحــــــــ

البيهقي من طريق يحيى 

بن يحيى قال: كنـا عنـد ا

مالك بن أنس فجاء رجل 

ــا عبــد هللا،  فقــال: يــا أب

 ْرِش اْلعـَ ى  ْحَمُن َعلـَ الرَّ

تََوى ، فكيـــــــف اســـــــْ

ــأطرق  ــال: ف ــتوى؟ ق اس

حتـى عـاله   ؛مالك رأسه

الرحضـــاء، ثــــم قــــال: 

االستواء غيـر مجهـول، 

ــف  ول، قــغيــر معوالكي

ــب، واإل ــه واجـ ــان بـ يمـ

والسؤال عنه بدعة، وما 
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 ا، فأمر به أن يخرج.اهـأراك إال مبتدعً 

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

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

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

ال يقبلــه  :أي ،اء بمعنــى الكيــف أي الهيئـة كــالجلوس ال يعقــلتوسـاال

ألن الجلـوس ال يصـح إال مـن ذي   ؛العقل، لكونه من صـفات الخلـق

أعضــاء أي كأليــٍة وركبــٍة، وتعــالى هللا عــن ذلــك، فــال معنــى لقــول 

ــذلك أن  ــدون ب ــة، يقص ــة مجهول ــوم والكيفي ــتواء معل ــبهة: االس المش

ألن الجلوس كيفما   ؛ه غير معلومةسواالستواء الجلوس لكن كيفية جل

كان ال يكون إال بأعضاء، وهؤالء يوهمون الناس أن هذا مراد مالـك 

.فال يُغتّر بتمويهاتهم . 

قال الحافظ اللغوي محمد مرتضى الزبيدي في شـرح "اإلحيـاء" 

"كيـف غيـر   :ما نصه: "وقال ابن اللبان في تفسير قـول مالـك، قولـه

ا كـان مـن صـفات حـوادث، وكـل مـلف مـن صـفات امعقول" أي كي 

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

بنفيه عن هللا تعالى، قوله: "واالستواء غيـر مجهـول" أي أنـه معلـوم 

المعنى عند أهل اللغة، "واإليمان بـه" علـى الوجـه الالئـق بـه تعـالى 

 بكتبه" اهـ.ألنه من اإليمان با و ؛"واجب"

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

الخلق، كالجلوس واالستقرار والحركة والسكون وما شابه ذلك، محل 

 ا.ا وخلفً اتفاق بين علماء أهل السنة والجماعة سلفً 

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

ي ومالك بن أنس وابن المبارك ن الثورسفياأهل العلم من األئمة مثل  

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

 هذه األحاديث ونؤمن بـها وال يقال كيف.اهـ

وروى الحافظ البيهقي في كتابـه االعتقـاد عـن الوليـد بـن مسـلم، 

قـــال: ســـئل األوزاعـــي 

الثـوري  وسـفيان  ومالك 

 والليث بن سعد عن هذه

قالوا: أمروها حاديث فاأل

 كمــا جــاءت بــال كيفيــة.

ـــ ــي:  ،اه ــال البيهق ــم ق ث

ا وتكييفــه يقتضــي تشــبيهً 

لــه بخلقــه فــي أوصــاف 

 الحدث.اهـ

ونقل الحافظ البيهقي 

فــي األســماء والصــفات 

عـــن األئمـــة األربعـــة 

ــادين  ــفيانين والحمـ والسـ

واألوزاعـــــي والليـــــث 

ــعبة وشــريك وأبــي  وش

ــة وغيــرهم، أنهــم  عوان

ْوا عــــ ى تعــــالن هللا َنفــــَ

 الكيف.اهـ

أي ليس كمـا تـدعي 

ــلف  ــمة أن الســ المجســ

يثبتون  كيفية أي هيئة 

لكــن غيــر معلومــة لنــا. 

ــون  ــا يقول ــالى هللا عم تع

وســبحان  ،اا كبيــرً علــو 

ــد  رب  ،هللا والحمــــــ

 .العالمين



  

   

 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     المفكر الصوفي  المستشار                       

 

 الفضائل الخاصة:بقية: 

 :أحفاد النبى  -٦بقية: 

 : فضائل اإلمامين

ومــن األحاديــث الــواردة فــى فضــائل 

ن والحســين: ســيدا اإلمــامين الســبطين الحســ

 ما يلى: شباب أهل الجنة 

جــاء فــى مســند اإلمــام أحمــد: "كــان  -١

ــن  رســـول هللا  ــاء الحسـ ــا، فجـ يخطبنـ

والحسين عليهمـا قميصـان أحمـران يمشـيان 

مـن المنبـر  ويعثران؛ فنزل رسول هللا 

ــال:  ــم ق ــه، ث ــين يدي ــعهما ب ــا، فوض فحملهم

أَْوَالُدُكْم ِإنََّما أَْمَوالُُكْم وَ   :صدق هللا ورسوله(

ةٌ  ] نظــرت إلــى هــذين ١٥[التغــابن:  ِفْتنــَ

حتـى  ؛الصبيين يمشيان ويعثـران فلـم أصـبر

 .)قطعت حديثى ورفعتهما

وجاء فى صحيح البخارى: أن رجالً   -٢

إذا قتلـه  –سأل ابـن عمـر عـن دم البعـوض  

فقـال:   –الشخص وهو محـرم فأصـابه الـدم  

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

ا إلى هذا يسألنى عن دم البعوض وقد وانظر

 ، وسمعت النبـى  قتلوا ابن النبى  

همــــــــا (يقــــــــول: 

ــن  ــاى مــــ ريحانتــــ

 .)الدنيا

ا وفيــه أيضــً  -٣

مـــن حـــديث البـــراء 

  ــت ــال: رأيــ قــ

والحسن   النبى  

ى عاتقـه علَ   يبن علا

اللهـــم إنـــى (يقـــول: 

 .)أحبه فأحبه

ــامع  -٤ ــى ج وف

: أن النبــى الترمــذى مــن حــديث حذيفــة 

 الحســن والحســين ســيدا شــباب ( :قــال

 .)أهل الجنة

عن الحاكم النيسابورى بإسـناده عـن   -٥

ــت  ــال: رأي ــرة ق ــى هري أبــى حــازم، عــن أب

ــن  رســول هللا  وهــو حامــل الحســين ب

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

وفــى روايــة أخــرى للحــاكم بإســناده  -٦

عن أبى هريرة قال: خرج علينـا رسـول هللا 

 ــه لحســن والحســين هــذا علــى ا ومع

عاتقه، وهذا على عاتقه، وهو يلثم هذا مـرة، 

حتى انتهى إلينا فقال له رجل: يـا   ؛وهذا مرة

مــن  ،نعــم(رســول هللا إنــك تحبهمــا؟! فقــال: 

أحبهمــا فقــد أحبنــى، ومــن أبغضــهما فقــد 

 .)٢()أبغضنى

 الَ عن ابن عباس قـال: لمـا نزلـت    -٧

ًرا إِ أَ  ِه أَجـْ أَلُُكْم َعلَيـْ ى الَّ سـْ ي اْلقُْربــَ َودَّةَ فـِ  اْلمـَ

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

قرابتك هـؤالء الـذين وجبـت علينـا مـودتهم؟ 



  

 




    

   




   


  


 .)٣(وفاطمة وابناهما" يقال: "عل

وعــن أبــى بكــر قــال: ســمعت النبــى  -٨

    لـى جنبـه ينظـر إعلى المنبر والحسن

إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول: "ابنـى هـذا 

 أن يصـلح بـه بـين فئتـين مـن هللا  ولعل  ،سيد

 .)٤(المسلمين"

وعــن يعلــى بــن مــرة قــال: كنــا مــع  -٩

فــدعينا إلــى طعــام فــإذا  رســول هللا 

ــى  ــى الطريــق فأســرع النب الحســين يلعــب ف

   أمام القوم، ثم بسط يديه فجعـل إحـدى

يديه فى ذقنة واألخرى بين رأسه وأذنيه، ثـم 

 ،نهم  اعتنقه، فقبله، ثم قال: "حسين منى وأنا

أحب هللا من أحبه، الحسن والحسين سـبطان 

 .)٥("من األسباط

وعن أنس قال: لـم يكـن أحـد أشـبه   -١٠

 .)٦(يمن الحسن بن عل بالنبى  

ومن حديث ابـن سـيرين عـن أنـس   -١١

قال: كان الحسـن والحسـين أشـبههم برسـول         

 .)٧(هللا 

قـال: كـان الحسـن     يوعن عل  -١٢

بـين الـذقن   مـا    أشبه الناس برسول هللا

ــرأس ــى ال ــين  ،إل ــان الحس ــاس أوك ــبه الن ش

 ،مـــن الـــذقن إلـــى القـــدم برســـول هللا 

 .)٨(وفيهما شبه رسول هللا 

وعن سـلمان قـال: قـال رسـول هللا   -١٣

 للحسـن والحســين : مـن أحبهمــا :

أحببته، ومن أحببته أحبه هللا، ومن أحبـه هللا 

أدخله جنات النعيم، ومـن أبغضـهما أو بغـى 

بغضـته، ومـن أبغضـته أبغضـه هللا، هما أعلي 

ــه  ــنم ول ــه عــذاب جه ــن أبغضــه هللا أدخل وم

 .)٩(عذاب مقيم

 
اد ولـ )  ١( ح اإلسـ : صـ ي ا ال اك ع ه وقال ال

رك ال ج   ، وق رو ١٨٥ص   ٣جاه م

رك  ــ ـ ــان م ـ ف ــا م ـ اله لـــه و ــ م ـ اد فـــى ال ــ إسـ

 .١٩٥ص  ٣ال ج 

ــــ) ٢( رك ال ــــ ــــ مــــ  ١٨٢ص  ٣ ج م وق

ــة ج ــه فــى اللف ها ــة وال . ثــ ٢٠٥ص  ٣٥ص  ٨ا

ــاك قـــائًال  ـ اد ولـــ علـــ ال ح اإلســـ ي صـــ ا حـــ : هـــ

ــ ج  ــ رك ال ــ ــ ــ  ١٨٢ص  ٣جــــاه م ــ وق

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

ــار: ص ) ٣( ـ ر األ : ١٢٤-١٢٣نـــ ـــ ــ ال ـ ع ، ال

دة: ج ، ٤٧ص  ٢٦٤١ح  ٣ج  ــ ــ ــــ ـــ ع ال ــاب ـــ ـــ ـــ ص  ٢ي

ائـــ٤٥٤-٤٥٣ : ج  ، ف ــــ ع ١٣ص  ٢ال ــــ ، م

: ج  ـــــ وائـ : ٩ال ــــــ ـــــل ال ـــــائل أهـ ـ ف ـــــ  ـ ـــــاء ال ـ ، إح

ـــــانى: ص  ـــــ ـ ي ال ـــ ـــ ــــ ـــــ ٢٦-٢٥ال ـــ ـــ ــاف  ــــ ـــ ـ ، اإلت

اف: ص   ـاب ٤٣األش قة: ال اع ال ص  ١١، ال

ول: ص ١٧٠ ال ال اب ٥٢، م : ال ال ة ال فا  ،

 .٩١ص   ١١

)٤ ( : ـــار ح ال ة: ٢ج صـــ ا ـــ ـــائل ال ـــاب ف  ،

ي ، ال١٢٨٠ ص ــ الء: ج ٣٥٣٦ـ ــ ـ ــالم ال ــ أعـ ، سـ

فى: ٢٥١ص  ٣ ـــ ة ال ــ اغ فـــى سـ ــ ــعاف الـ ، إسـ

ــة: ج ١٩١ص  ـــ ـــ ــــ ـــ ــ الغا ــــ ـــ ـــ ة ١٢ص  ٢، أســـ ـــ ـــ ، تـــــــــ

اص: ص  ــــــــ ـــــ ـ ة: ج ١٧٧ال ـــــــــــا ، ٣٣٠ص  ١، اإلصـــ

ل: ص  ـــ سـ ــ آل ال اقــ ــى م ول فــ ــ ــ ــ ال الــ ، ٢٢٧م

 
ــاب العاشـــ ص  قـــة: ال اع ال ــ ـــ ، ا١٣٧ال ع ل

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

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

: ج  وائــــــ ــــــة:١٧٥ص  ٩ال ها ــــــة وال ا ص  ٨ج  ، ال

: ج ١٧ ــاك رك ٢٧١، ص ١٣، تــارخ ابــ ع ـــ ، م

ـــــــ ج  ل: ج ١٩٢ص  ٣ال ــــ  ٩، جـــــــامع األصـــ

اف: ص ، اإل٣٣ص  ٦٥٦٢ص  ــ ــ ــ األشـ ــ ـ ـــــاف  ت

ـة ا٣٤ فا ـاب ،  : ال الـ وفــى  .٣٥٣-٣٤٠ص  ٩٧ل

ل هللا روا مـ قـال رسـ ا سـ (: ة ال ـى هـ إن اب

ــ ــ ع ــه ف : . ثــ علــ قــائًال )ــلح هللا علــى ي

ح ــ صــ ي ح ا حــ : ج  ،هــ ــ رك ال ــ  ٣م

: ج ١٩٢ص  مــــــ ــــــ ٦٥٨ص  ٥، ســــــ ال ع ، ال

: ج  ـــ ـــى: ص ٣٥ص  ٢٥٩٧ح  ٣ال ، ذخـــائ العق

١٣٩. 

: ج  )٥( ــــ ــــ ال ع ــــة ، ال٣٢ص  ٢٥٨٦ح  ٣ال ا

ــــــة: ج  ها : ج ٢٠٧ص  ٨وال ـــــ وائـ ــــــع ال ص  ٩، م

ـــة: ج ١٨١ : ج ١٩ص  ٢، أســ الغا ـــ ائــ ال ، ف

ــاب  ٢٩ص  ٢ ـــ ـــــى: ص ٢٩ال ـ ـــــائ العق  – ١٣٣، ذخـ

ــه فــى ســ ابــ ماجــة: ج  ــ مــ لف ، ٥١ص  ١وق

ــــاك ج  ـــ ــــــارخ ابـــــــ ع ـــــــ ١٥٠- ١٤٩ص  ١٤تـ  ،

ـــال: ج  ـ ول: ص ٥٩٠ ح ٣الع ـــ ـ ـــ ال الـ  ،٢٥٠، م

ــة ال ــ ـــاب كفا ـ : ال ـــ ــــاك ٣٥١ص  ٩٧الـ ـ ـــ ال . وعلـ

ـــائًال  ي قـــ ــ ــــ ا ال ـــ ــى هـــ ـــ ح :علـ ـــ ــه صـــ رك  ،إنــــ ـــ ـــ م

: ج  ـــــ ـــــ بـــــ ١٩٥ص  ٣ال ـــــ أح ح م ، شـــــ

ل: ج   ى فـى ٤١٦ص  ١٧٤٩١ح   ٣ح ه ، ووافقـه الـ

ل ً   ،ال م م جه ال ي   اوأخ ه: حـ وقال ع

: ج  م : س ال  .٦٠٩ ص ٥ح

)٦ (: ـــار ح ال ــاب ٢ج  صـــ ة:  ـ ا ــــ ــائل ال ـ ف

ي  ١٢٨١ص  ــــــ ــــــة: ج ٣٥٤٢ال ص  ٢، أســــــ الغا

ول: ص ١٢ ال ال  .٢٣٠، م

ة: ج ) ٧( ا ة فى ت ال  .٣٣٣ص  ١اإلصا

ــ) ٨( ــ بـــ علـ ـ ـــاب ال : ص يك -٣٢: البـــ العـــ

٣٣. 

: ج ) ٩( ــــــاك ــ ع ـــ ـــــ ١٥٦ص  ١٤تــــــارخ ابـ ـ ع ، ال

: ج  ـــ ج: ج٥٠ص  ٢٦٥٥ح  ٣ال وائـــ ـــع ال  ، م

: ج  .١٨١ص  ٩ ـ رك ال ـ ـه فـى م ـ م وق

ة: ص  ٣ ا ـــ فـــة ال : ١٨١ـــاب مع الـــ ـــة ال فا  ،

 .٤٢٣-٤٢٢ص 



  

 

 

 

الحجة األخيرة التي نوردهـا ونحـن فـي 

ســياق الحــديث عــن قصــة الغرانيــق، تتعلــق 

، فالعـارف بالرسـول بصاحب السـيرة  

  وحياتـــه وصـــفاته وشـــمائله ومكـــارم

ــه يــأبى صــحة هــذه القصــة  لفقــةالم أخالق

 بــواكير عمــره الشــريف،الباطلــة. فهــو منــذ 

ــرب ع ــم يج ــبابه ل ــروًرا بصــباه وش ــه وم لي

 ،وحادثــة جبــل الصــفا معروفــة الكــذب قــط،

ًما به عند الناس مسلِّ   ن صدق النبي  وكا

ِرف  كافة، فهل يُعقل أن هذا الرجـل الـذي عـُ

 بالصادق األمـين أن يقـول علـى ربـه مـا لـم

 ؟. يقل

وهل مـن الطبيعـي أن مثـل هـذا الرجـل 

 بصفاته وصنائعه وطباعه يخشى الناس وهللا

ــاه ــق أن يخش ــاءأح ــا ج ــة ؟ إن م ــه قص ت ب

لضــرب مــن  ها مــن دسَّ يــق التــي دســَّ غران ال

المسـتحيل، ولـو فكــر بعـض الحاقـدين علــى 

اإلسالم ورسوله قليًال كيف يقول هذا رسول 

أن بعد عشر سنين من بعثته، وبعد    هللا  

و ومــن معــه كــل صــنوف وفنــون احتمــل هــ

االضــطهاد والتعــذيب والتنكيــل والمقاطعــة، 

 صادي. ل العيش والحصار االقت وقطع سب 

ــافق ــذينوالمن ــين قصــة  ون ال يربطــون ب

الغرانيق وبين عودة المهاجرين من الحبشة، 

لم يعوا ويدركوا أن السبب الحقيقي والرئيس 

ــه  ــالم وعزت ــرة اإلس ــو نص ــودة ه ــك الع لتل

حتى   ؛سالم حمزة وعمر بن الخطاب  بإ

اضطرت قريش بقوتها وبطشها إلى مهادنـة 

 حينمـــا علمـــت قـــريش بعـــودةالمســلمين، و

وكة لحبشــة، أدركــت أن شــالمهــاجرين مــن ا

اإلســالم ســتقوى ويعظــم أمرهــا، ومــن هنــا 

فكرت ودبرت وضع الصـحيفة التـي قـرروا 

هم، وفيها أال يناكحوا بني هاشـم، وال يخـالط

إن  كمــا أجمعــوا أن يقتلــوا رســول هللا 

اســتطاعوا ذلــك، وهللا حــافٌظ لنبيــه. وهــذا 

ــا ــا نســلم ب ــأن هجــرة المســلمينيجعلن  لقول ب

ــى ا ــل إل ــاماألوائ ــة س ــت لمهم ية لحبشــة كان

لنصرة الدين اإلسالمي وتوسيع نطاقه خارج 

 شبه الجزيرة العربية.

ــة وهــي الهجــرة الخاصــة  ،وهجــرة ثاني

إلى المدينة المنـورة، وكانـت   بالرسول  

مخلًصا فيهـا،   هجرته خالصة لوجه ربه  

أبـي   قهله إخالصـه وإخـالص صـدي   فهيأ هللا

، وهيأ هللا لهما التوفيق فـي ديق  بكر الص

علـى   الهجرة. وحين عـزم رسـول هللا  

ترك مكة إلى المدينة، ألقى الوحي الكريم في 

ل قلبه وعلى لسانه هذا الدعاء الجميل:   َوقـُ

َرَج  ي ُمخـْ ّبِ أَْدِخْلِني ُمْدَخَل ِصْدٍق َوأَْخِرْجنـِ رَّ

يرً نَّ   ااًن ُسْلطَ ل لِّي ِمن لَُّدنَك  ِصْدٍق َواْجعَ   اصـِ
 ). ٨٠اإلسراء: (

ــرة  ــادث الهج ــر عــن ح ــر خب ــل خي ولع

وأصدقه مـا رواه الصـديق أبـو بكـر بنفسـه، 

وعـن  (ن أم المؤمنين عائشـة  ال، فع  مَ ولِ 

أبيها) أنها قالـت: كـان ال يخطـئ رسـول هللا 

  أن يــأتي بيــت أبــي بكــر، أحــد طرفــي

 حتـى إذا كـان  ؛اشـي إما بكرة، وإما ع  :النهار

رة هللا فيـه رسـوله فـي الهجـأذن  اليوم الـذي  

والخروج مـن مكـة مـن بـين ظهـري قومـه. 

بالهـاجرة، فـي سـاعة   أتانـا رسـول هللا

 كان ال يأتي فيها. 

قالــت: فلمــا رآه أبــو بكــر قــال: مــا جــاء 

فــي هــذه الســاعة إال ألمــر  رســول هللا 

حدث. فلما دخل، تأخر أبو بكر عن سريره، 

 عند رسول هللايس  ول  س رسول هللا  فجل

أختـي أسـماء، فقـال رسـول هللا أحد إال أنـا و

قال: يا رسول : أخرج عني من عندك !

؟ فــداك أبــي هللا، إنمــا همــا ابنتــاي. ومــا ذاك

 وأمي. 

: إن هللا قـد أذن لـي قال رسول هللا  

بالخروج والهجرة. فقال أبو بكر: الصحبة يا 

م المـؤمنين الت أ؟ قال: الصحبة. قرسول هللا

: فوهللا ما شعرت قـط اوعن أبيه  عائشة  



  

  

حتى  ؛قبل ذلك اليوم أن أحًدا يبكي من الفرح

ا بكــر يومئــذ يبكــي. ولقــد روى  رأيــت أبــً

الصديق أبـو بكـر مـا جـرى ليلـة سـرى مـع 

وهو ما جاء في حديث البراء   الرسول  

 . بن عازب ا

ــال ــا: "فق ــرينا ليلتن ــائم  ؛أس ــام ق ــى ق حت

 ؛مــر فيــه أحــدال الطريــق فلـم ي الظهيـرة وخــ

رة طويلـة لهـا ظـل، لـم رفعت لنا صخحتى  

تأت عليها الشمس بعد فنزلنـا عنـدها، فأتيـت 

الصخرة، فسويت بيدي مكاًنا ينام فيه رسول 

في ظلها، ثم بسطت عليه فروة، ثم   هللا  

"  ول هللا وأنا أنفض مـا حولـكيا رسقلت: نم  

 (أي أحرسك وأطرف هل أرى خبًرا).

أنفض ما   رجتوخ  ل هللا  رسو  فنام

ــه ــحول ــراع مقب ــا ب ــإذا أن ــى ، ف ــه عل ل بغنم

الصخرة يريد منها الذي أردنا، فقلت: " لمن 

"، قال: لرجل من أهل المدينة، ؟أنت يا غالم

ال: نعـم، قلـت: ؟ "، قـأفي غنمك لبنفقلت: "

؟. قال: نعم. فأخـذ شـاة، فقلـت: "أفتحلب لي"

ــراب " ــعر والتـ ــن الشـ ــرع مـ ــض الضـ انفـ

 "، ففعل.والقذى

هت أن وهو نائم، فكر  نبي  فأتيت ال

أوقظه، فوقفت حتى اسـتيقظ، فصـببت علـى 

اللـبن مــن المــاء حتــى بــرد أســفله، فقلــت يــا 

حلنا بعد ما رسول هللا اشرب، فشرب. ثم ارت 

زالت الشمس، وأتبعنـا سـراقة بـن مالـك بـن 

فـي جعشم ونحن فـي جلـد مـن األرض (أي  

أرض غليظة صـلبة)، فقلـت: يـا رسـول هللا 

تحــزن إن هللا معنــا، فــدعا  ا ؟، فقــال: الأتينــ

فارتطمت يدا فرسه إلـى بطنهـا،   النبي  

 أي نشبت في األرض ولم تكن تتخلص.

لمون قــد ســمعوا بالمدينــة وكــان المســ

إليهـا، فكـانوا يخرجــون  خـروج النبـي 

كل يـوم إلـى الحـرة أول النهـار، فينتظـرون 

مه الشريف، فما يردهم ويقهرهم إال حـر قدو

ى رجـل مـن يهـود وذات يـوم، أوفـالشمس،  

يثرب على أطم من آطامهم ألمر ينظر فيـه، 

ك هـذا ، فلـم يملـفبصر به وأصحابه مبيضين

اليهــودي أن قــال بــأعلى صــوته: يــا معشــر 

العــرب، هــذا حظكــم الــذي تنتظرونــه. فثــار 

بظهـر   المسلمون إلـى السـالح، فتلقـوه  

 .الحرة

 وقد روى اإلمام البخاري أن النبي 
ثــم بعــث إلــى  ل جانــب الحــرة،قــدم فنــز

سـول اجرين الراألنصار، فسلموا علـى المهـ

  ــوا ــالوا: اركب ــديق، وق ــاحبه الص وص

آمنين مطاعين. فركب حتى نزل جانـب دار 

أبــي أيــوب. ولقــد فــرح أهــل المدينــة بمقــدم 

فرًحا شـديًدا، وصـعد الصـبية   الرسول  

 ر على األجاجير يقلن: وذوات الخدو

 يناــــدر علــب ـع الــلـط
 وداع ــات الــي ـن ـن ث ـم

 اــن ـي ـلـع وجب الشكر
 ه داع ــ لـى لـــا دعــم

 ناـوث في ـبعـمـها الــأي 
 ئت باألمر بالمطاع ج

من بني النجار، يضربن   وخرجت جوارٍ 

 بالدف، وهن يقلن: 

 من بني النجار نحن جوارٍ 
   مد من جار ـحـذا مــب ـا حـي 

يوم أن خرج رسول  ولقد قال أنس 

ــ هللا  ــرتحًال م ــة م ــاجرً  ن مك ــى ومه ا إل

ــة: " ــا خــرج رســول هللا المدين ــن  لم م

، فلما دخل المدينة، ءيمكة، أظلم منها كل ش

 ".  يءأضاء منها كل ش

ــة  ــرة العظيمـ ــي الهجـ ــا فـ إن أدهـــش مـ

ــيلها إحاطــة هللا  ــن تفاص ــيلها، وم  تفاص
ذكر تفاصيل بنبيه وصاحبه، يقول تعالى في  

ــرة:  ُروهُ تَ  إِالَّ الهج ــَ  نصــُ َرهُ فَق ُ إِْذ ْد نَصــَ َّ

ي  ا فـِ ْيِن إِْذ هُمـَ انَِي اْثنـَ ُروا ثـَ أَْخَرَجهُ الَِّذيَن َكفـَ

ا  َ َمَعنـَ َّ اْلغَاِر إِْذ َيقُوُل ِلَصاِحِبِه ال تَْحَزْن إِنَّ 

ُ َسِكيَنتَهُ َعلَْيِه َوأَيََّدهُ ِبُجنُو َّ ٍد لَْم تََرْوَها فَأَنَزَل 

ذِ ِلَمةَ اَوَجعََل كَ  ُروالـَّ ِ   يَن َكفـَ َّ ةُ  ْفلَى َوَكِلمـَ السـُّ

ُ َعِزيٌز َحِكيمٌ  َّ  ).  ٤٠(التوبة:  ِهَي اْلعُْلَيا َو

(فقـه الشيخ محمد الغزالي في كتابـه   قال

يصور لنا حال السير والمسـير   السيرة) وهو

واصــفًا هجــرة النبــي  ،لصــحراءفــي ظلمــة ا

وصـــــاحبه: " إن أســـــفار  المختـــــار 

ــوهي  ــف العمالالصــحراء ت ــين، فكي ــة اآلمن ق

؟. مـا يحـس بركب مهدر الدم مسـتباح الحـق

 هذه المتاعب إال من صلى نارها ". 

منـه، أفـي رعايـة هللا و  لكن النبـي  

 اجر العظيم مها. أتى الوكفى با حافظً 
المدينة وهو على يقين بأن هللا ناصـر لدينـه، 

فمــا كــان عليــه إال أن يؤســس البنــاء المتــين 

يد، فبنى المسجد، وآخـى مي جدلمجتمع إسال

بين المسلمين، وحقن دماءهم القبلية، ووضع 

 عهوًدا مدنية مع اليهود.

تسترعي  إن ذكرى هجرة الرسول  

جملـة مـن انتباهنا إلى حقيقـة واحـدة بجـوار  

التفاصيل واإلحداثيات والمواقـف والقصـص 

ــة أن رســولنا الكــريم  ــة، حقيق النبويــة الجميل

صبي، عظـيم   يم وهوعظيم طيلة حياته، عظ

وهو شـاب يـافع، عظـيم وهـو رجـل مكتمـل 

الرشد والرجولة، عظيم في سـماحته، عظـيم 

ظـيم فـي إحسـانه  لـه، عفي يقينه بنصـرة هللا

ه، عظيم في جهـاده فـي كفاحـه،   عظـيم  ،وبّرِ

ا ، لـذلك اسـتحق في هجرته كان عظيًما أيضـً

 .أن ينال لقب المهاجر العظيم النبي 



  

   

م  م  ــــــــــ ــــــــــ أهأه
باب باب ــــــسساألاأل

ة  ة  ــــ ــــ ئيئيلوقالوقااا
    تقليلتقليل    فيفي
  وادثوادثــــــالحالح
        ))١١١١ ( (  

 

 

 



 : الفصل بين الجنسين   :يةبق

تـب القاضــي (بــن لندسـي) فــي كتابــه كي 

ية فــي ن الصــب إ(تمــرد الــنشء الجديــد): (

أمريكــا قــد أصــبحوا يراهقــون قبــل األوان، 

الشـعور   ما يشـتد فـيهرة جـد كومن السن البـا

الجنسي). ويبحث هذا القاضـي عـن أحـوال 

علــم أن  ج،وذصــبية علــى ســبيل النمــ ٣١٢

صـبية مـنهن كـن أدركـن البلـوغ فيمـا  ٢٥٥

بين الحادية عشرة، والثالثة عشرة من سـني 

وة أعمارهن، يوجد فـيهن مـن أمـارات الشـه

الجنســية، والمطالــب الجســدية مــا ال يكــون 

 عادة إال في بنات الثامنة عشر فما فوق.

 ويذكر الدكتور (أديت هوكر) في كتابـه

الغريـب مـن    يسلـ  نـهإ(القوانين الجنسية): (

الشاذ حتى في الطبقات المثقفة أن بنات سبع 

ة، وربما تلـوثن ي ب أو ثماني سنين يخادن الص

) وذكر أمثلـة كثيـرة معهم بالفاحشة ........  

 على دعواه!!

ــة أن  ــحف البريطاني ــرته الص ــا نش ومم

مدرســة شــابة فــي الخامســة والعشــرين مــن 

عمرها كانت تدرس لمجموعة مـن الطـالب 

ـــ م ينالمــراهق ا، وقـــد مارســـة الجـــنس عملي

شوهدت وهي تخلع ثيابها قطعة قطعـة أمـام 

طالبها .... وهكذا حتى انتهت مـن عمليتهـا 

 !!فاجرةاإلباحية ال

ــ يفة (الشـــرق األوســـط) حونشـــرت صـ

 :م١٥/٧/١٩٧٩اللندنية في عـددها الصـادر  

من األزواج يخونون زوجاتهم فـي   ٪٧٥أن  

فعلن ت ي أوروبا، وأن نسبة أقل من المتزوجا

الشيء ذاتـه، وفـي كثيـر مـن الحـاالت يعلـم 

خيانـة ب الزوج بخيانة زوجته، وتعلم الزوجة  

زوجهــا، ومــع هــذا قــد تســتمر العالقـــات 

ــا أي الزوج ــرأ عليه ــكلية دون أن يط ــة الش ي

 انفصام!!

إلـى  ٨٠قبـل الـزواج فـإن   أما العالقـات

من الرجال البالغين لهم خلـيالت، وأن   ٪٨٥

 مـا  وأن  ،فقـطدة  احـو  ةخليلـمـنهم  لكل واحد  

ــزوجين  ــر المت ــع غي ــراد المجتم ــي مــن أف بق

فهــم  ،خلــيالت مــن الزنــاةلهــم والــذين لــيس 

ا لغرائـزهم شـباعً إينتقلون من امرأة ألخـرى  

 ووطرهم!!

لبنانيـة فـي ومما نشرته مجلة (األمان) ال

ا مـن شـباب أن شـاب   م٣٠/١١/١٩٧٩عددها  

العرب المتفلتين ذهـب إلـى الـدنمارك، وفـي 

بالفنانــة (هكــذا  ئنــاك فــوجلمســارح ها حــدأ

؛ طعـةق، وهـي تخلـع ثيابهـا قطعـة  يسمونها)

 ،ا في وسـط المسـرححتى وقفت عارية تمامً 

ثم دعت كلبهـا ليقـارف معهـا الفحشـاء أمـام 

الناس، ثم لـم تلبـث بعـد ذلـك أن طلبـت مـن 



  

   

ث لهذه األمــة إن هللا يبع: (قال رسول هللا  

 ).على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها

 -د في سننه أبو داورواه  -                      






الحاضرين متحدية إياهم أن يفعلـوا بهـا مثـل 

 ،ةرمــا فعـــل الكلـــب أمـــام األضـــواء البـــاه

ورأى بـأم عينيـه أحـد   ،والموسيقى الصاخبة

األفارقة المخمورين وهو يصـعد إلـى خشـبة 

يقلـد الكلـب   المسرح يحـاول دون جـدوى أن

 في عمليته فلم يفلح!!

ــيس  ــه) رئ ــديث (لوتروكي ــاكم ح ــل أت ه

الجمعية الوطنية في فرنسا؟ الرجـل العجـوز 

الذي اقتحم الرابعة والسبعين من عمره، فلـم 

خوخة أن يغوص إلـى أذنيـه ي لشا  وقار  يمنعه

في مستنقعات العهر، والفوضى الجنسـية ... 

ا لقد اعترف شـرطيه الخـاص أنـه جنـد عـددً 

 ١٨-١٤ن الفتيـات تتـراوح أعمـارهن بـين م

ســنة إلحيـــاء حفــالت عاريـــة فــي مســـكن 

ومي ببــــاريس، وفــــي بيــــوت أنيقــــة كــــح

وهـي مشـكلة ال   ،لشخصيات باريسية كبيـرة

 !سي!رن لفلقضاء اتزال بين يدي ا

وجــاء فـــي تقــارير (البـــوليس الســـري 

األمريكي بشيكاغو)، وقـد نشـرت فـي ثالثـة 

هذه الحرية الفاسدة، ا ما يلي: (إن عشر مجلدً 

سرة وحضارة الخنافس لم تفسد فقط نظام األ

ا قـد جلبـت ألمريكـا في أمريكـا، لكنهـا أيضًـ 

ثقافة ال يمكـن معالجتهـا بـالبوليس والقضـاء 

.(..... 

فة (الهيرالــدتربيون) وممـا نشــرته صــحي 

ا ملخصً   م٢٩/٦/١٩٧٩األمريكية في عددها  

ألبحاث قام بها مجموعة من االختصاصـيين 

حول ظـاهرة غريبـة ابتـدأت فـي   يني مريكاأل

ــة بصــورة  ــي المجتمعــات الغربي االنتشــار ف

ــورة  ــع األمريكــي بص ــة، وفــي المجتم عام

خاصة، وهـي ظـاهرة اقتـراف الفاحشـة مـع 

 بنت واألخت.كال المحرمات

الباحثون: (إن هذا األمـر لـم يعـد   لويقو

ــا هــو لدرجــة يصــعب  نــادر الحــدوث، وإنم

عائالت تصديقها، فهناك عائلة من كل عشر  

 يمارس فيها هذا الشذوذ)!!

فكيف إذا اجتمع الشاب   ،مع المحارم  هذا

والشابة مـع بعضـها فـي دراسـة أو عمـل أو 

وال ، نسبولم يكن بينهما رابطة من   ،وظيفة

ــة ــن قراب ــالصــلة م ــك أن اقترافهمــا  ؟ ف ش

 للفاحشة يكون من باب أولى!!

فهــذه الوقــائع التــي ســردناها عــن واقــع 

 لغربية وتجربتهم لالختالط مـا هـو إالَّ األمم ا

ــر  ــن بحـ ــة مـ ــيض، ونقطـ ــن فـ ــيض مـ غـ

لالنحرافات الجنسية والخلقية التي آلت إليهـا 

 نةليمة للعالمجتمعات العالمية قاطبة كنتيجة أ

ــور  ــي عص ــتالط ف ــفور واالخ ــرج والس التب

ا بـأن االخـتالط االنتكاس والضالل .... علمًـ 

 الغربيين والشـرقيين يبـدأ مـن الروضـة  دعن 

ثانوي إلـى إلى االبتدائي إلى اإلعدادي إلى ال

 –كما نوهنـا    –الجامعي ...... بل االختالط  

ــاتهم  شــائع وموجــود ومطبــق فــي ســائر حي

 إلطالق.االجتماعية على ا

بعد الذي  –ل يصدق عاقل ذو بصيرة  فه

ــين الجنســين  –أوضــحناه   –أن االخــتالط ب

يحـد مـن   –كما يدعي دعاة االخـتالط اليـوم  

لغريـزة، ويخفـف مـن هيـاج الشـهوة، ثورة ا

ا ا مألوفًـ ويجعل اجتماع الرجال بالنسـاء أمـرً 

 ا؟وعادي 

ــد  ــيخ زاه ــره الش ــا ذك ــف م ــن طرائ وم

فير أن سـمقاالته: (الكوثري (رحمه هللا) في  

نجليز اجتمع مـرة العثمانية في بالد اإلالدولة  

كبـراء الدولـة البريطانيـة، فقـال لـه أحـد مع  

رون أن تبقـى الكبراء الموجودين: لماذا تصـ

المرأة المسلمة في الشـرق متخلفـة، معزولـة 

عن الرجال، محجوبة عن النور؟!! فقـال لـه 

 ير العثمـاني: ألن نسـاءنا فـي الشـرق الفسال

ن غيـر أزواجهـن، فخجـل يلدن مـ  يرغبن أن

ا). فبأي حديث بعد هذا الرجل ولم يُحِر جواًب 

 .يؤمنون؟
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بغداد   العراقية  العاصمة  من    ةحال  الماضي  أغسطس  ٢٩يوم  شهدت 
إعالن    ىالفوض  الصدريعقب  التيار  العمل   ىمقتد  زعيم  اعتزاله  الصدر 

اقتحم العشرات من المتظاهرين، من أتباع التيار الصدري، ، حيث  السياسي
 . العاصمة بغدادمنطقة الخضراء في القصر الجمهوري، داخل ال

الصدر،اقترح  و على   مقتدى  الموجودة  األحزاب"  "جميع  تتخلى  أن 
الساحة السياسية منذ سقوط صدام حسين بما في ذلك حزبه، عن المناصب 

ال في  السياسية  األزمة  بحل  للسماح  تشغلها  التي  التي عراق الحكومية   ،
 م.٢٠٢١ضربت العراق منذ أكتوبر 

األزمة   لكن  باالنسحاب،  الصدر  طلب  بعد  المتظاهرون  انسحب 
تنتِه،    السياسية لم  العراق  وقت  في  من في  كثير  من  العراق  فيه  يعاني 

 األزمات االجتماعية واالقتصادية.
 الفقر: -

 من إجمالي األيتام في العالم.  ٪٥يمثلون نحو  ،خمسة ماليين يتيمأظهرت بيانات لمفوضية حقوق اإلنسان في العراق، وجود 
 ٤سوق العمل، بالنظر لحالة العوز التي تعاني منها العوائل الفقيرة. كما أشارت إلى وجود كما كشفت البيانات عن انخراط مليون طفل عراقي في 

باإلضافة   ألف طفل ألوراق ثبوتية رسمية نتيجة انتماء آبائهم لداعش. ٤٥ماليين ونصف مليون طفل ترزح عوائلهم تحت خط الفقر، إلى جانب افتقار 
 األسري. إلى خمسة آالف شكوى مقدمة على خلفية العنف

  ائة وبحسب المفوضية، يحتاج العراق إلى ثمانية آالف مدرسة، في الوقت الذي بلغت نسبة التسرب وترك الدراسة في البالد ثالثة وسبعين في الم
 منها في المرحلة االبتدائية فقط. ٪٩١من إجمالي المراحل الدراسية، 

من مجموع السكان، ونسبة بطالة   ٪ ٢٥، فإن مؤشراتها سجلت نسبة فقر  المواطنين وأمنهم وحرياتهم وبحسب إحصاءات المفوضية المتعلقة بحياة  
 .٪١قاربت الـ

 الجهل: -

بالد قاد إلى نظام تعليمي ا إلى أن اضطراب األوضاع في المن طلبة العراق "ال يفهمون ما يقرأون"، الفتً   ٪ ٩٠كشف البنك الدولي عن أن نحو  
و"عاجز" إلى   :البنكقال  ،  األساسية  المهارات  تقديم  عن  يعجز  تعليمي  نظام  إلى  قادت  الهيكلية  القصور  وأوجه  العراق  في  الصراع  "سنوات  إن 

 الطالب، والتي تشكل أساس التعلم وتنمية المهارات". 
عن أنه حتى الصف الثالث لم تكن  وأضاف أن "أحدث تقييم لمهارات القراءة للصفوف األولى وتقييم مهارات الرياضيات للصفوف األولى، كشف 
من الطالب يعجزون عن فهم    ٪٩٠الغالبية العظمى من الطالب العراقيين الذين تم تقييمهم قد اكتسبوا بعض المهارات األساسية الكافية، مع أكثر من  

صحيح على سؤال واحد حول أحد النصوص  وتابع البيان: "لم يتمكن ما يقرب من ثلث طالب الصف الثالث من اإلجابة بشكل    ما يقومون بقراءته". 
 من طالب الصف الثالث من حل مسألة طرح حسابية واحدة بشكل صحيح". ٪٤١المناسبة ألعمارهم قرأوه لتوهم، ولم يتمكن 

يم المدرسي سنوات فقط من التعل  ٦٫٩وتوقع اليونيسف والبنك الدولي، في تقرير صدر مطلع العام الحالي، أن يتمكن الطفل العراقي من إكمال  
 فريقيا.إسنة في منطقة الشرق األوسط وشمال  ١١٫٣مقارنةً بـــ 

فعلي  التلميذ  عليه  يحصل  الذي  التعلم  مقدار  االعتبار  بنظر  األخذ  تم  ما  "إذا  أنه  إلى  التقرير  ُمقاسً وأشار  فإنه  ا  المعيارية  االختبارات  من خالل  ا 
يعادل   ما  على  بالمقارنة    ٤يحصل  فقط  دراسية  فإن    ٧٫٦مع  سنوات  لذلك  ونتيجة  المنطقة،  لدول  مجموع    ٢٫٩سنة  الطفل   ٦٫٩من  يمضيها  سنة 

 ) تُعد ضائعة وال تُترجم إلى مهارات إنتاجية يحتاجها عندما يلتحق بصفوف القوى العاملة".٪٤٠العراقي في المدرسة (أي 
ثر من مرة من تصنيفات "دافوس لمؤشرات التعليم"، والتي كان ما أخرجه ألك  ،ويعاني العراق من تراجع كبير في مستويات التعليم منذ سنوات

 . م٢٠٢١آخرها عام 



  

  

في أعنف معارك تشهدها العاصمة الليبية   ، الماضي   في نهاية أغسطس   اندلعت اشتباكات بين فصائل متناحرة في أنحاء طرابلس 

 وقفها على الفور. إلى  إلدانة المعارك والدعوةفت عشرات القتلى والمصابين، مما دفع العديد من الدول العربية ، خلَّ منذ نحو عامين 

ا إزاء األوضاع في طرابلس،  ا كبيرً وقال األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في تغريدة على "تويتر": "أستشعر قلقً 

جميع األطراف    الخارجية المصرية  عت  ، كما دإلى الحوار وليس استخدام السالح"أدعو الجميع  ، و مسؤولياتهموأطالب الجميع بتحمل  

ا للدماء، مؤكدة وتجنب العنف وضبط النفس حقنً   ،والقوى الوطنية والمكونات االجتماعية الليبية إلى "وقف التصعيد وتغليب لغة الحوار

 ويعلي المصلحة العليا للبالد".  ،بما يحفظ للشعب الليبي الشقيق أمنه واستقراره ومقدراته ،دئةعلى ضرورة حماية المدنيين وتحقيق الته

ودعت األطراف كافة إلى وقف العمليات العسكرية بشكل فوري، والحفاظ على   ،كما دانت اإلمارات أعمال العنف المسلحة في ليبيا

 سالمة المدنيين والمقرات الحكومية والممتلكات، وأن يمارس الجميع أقصى درجات ضبط النفس للخروج من األزمة الراهنة. 

بيا"، ودعت إلى ضبط النفس والتهدئة وفي السياق ذاته، عبرت تونس عن "عميق القلق وبالغ االنشغال للتطورات الخطيرة في لي

ودعت وزارة الخارجية التونسية في بيان، إلى "تغليب صوت الحكمة    ا لدماء األشقاء الليبيين".والوقف الفوري للعمليات المسلحة "حقنً 

 ها واستقرارها ووحدتها".ا على أمن  لتسوية الخالفات، وإعالء مصلحة ليبيا حفاظً وانتهاج الحوار سبيًال  ،بين كافة الفرقاء الليبيين 

كما أعلنت الجزائر أنها "تتابع بقلق بالغ" تطورات األوضاع في طرابلس، إثر تجدد المواجهات المسلحة، داعية جميع األطراف  

 الليبية إلى السعي الفوري من أجل إيقاف العنف واالحتكام إلى لغة الحوار.

اإلسالمي   التعاون  لمنظمة  العامة  األمانة  أكدت  األمانة  كما  وحثت  طرابلس"،  في  األمنية  للتطورات  االنشغال  ببالغ  "متابعتها 

إلى الحوار لحل الخالفات في   إلى التهدئة واللجوء  العنف، وحماية المدنيين وتجنب التصعيد، داعية  األطراف الليبية كافة على وقف 

  يد من المخاطر.هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها ليبيا لتجنيب شعبها ويالت العنف والمز

 

 
 

 
الصناعة في    م أبرمت البحرين وإسرائيل اتفاقية تعاون جديدة في مجال التكنولوجيا المالية (الفنتك) وذلك لتطوير مبادرات مشتركة ودع

 كال البلدين، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". 

أغسطس، في تل أبيب بحضور كبار مسؤولي صناعة التكنولوجيا المالية في البحرين وقادة من النظام    ٢ووقع البلدان االتفاقية، الثالثاء  

لدى   البحريني  السفير  تواجد  كما  المالية.  للتكنولوجيا  اإلسرائيلي  يوالبيئي  للموساد،  السابق  والرئيس  الجالهمة،  خالد  كوهين،    سي إسرائيل، 

المتقدمة اإلسرائيلية    ا للصحيفة. ا، وفقً الذي يرأس عمليات "سوفت بنك" حالًي  الجديدة، ستعمل صناعات التكنولوجيا  التعاون  اتفاقية  وبحسب 

)IATI وخلي الحياة  وعلوم  الفائقة  التكنولوجيا  لشركات  شاملة  منظمة  وهي  معً )،  المنامة  ومقرها  المالية  للتكنولوجيا  البحرين  لتسهيل  ج  ا 

 التعارف والتواصل بين الشركات الناشئة وشركات رأس المال االستثماري التي تسعى إلى االستثمار والتوسع في كال البلدين. 

ع ومختبر  ويعرف خليج البحرين للتكنولوجيا المالية نفسه بأنه "أكبر مركز للتكنولوجيا المالية" في ال  شرق األوسط، ويعمل كحاضنة وُمسِرّ

مثل تقنيات  دمج  إلى  تتطلع  التي  والشركات  الناشئة  للشركات  مشتركة  عمل  ومساحة  االصطناعي  :لالبتكار  السحابية  ،الذكاء    ، والحوسبة 

 والبيانات الضخمة في صناعة الخدمات المالية. 

مالي   البحرينوتعد   من  مهم   امركًزا  يوم  في  وكانت  لنحو  ا  موطن  فهي  اإلمارات.  عليها  تتفوق  أن  قبل  المنطقة  في  األبرز    ٤٠٠األيام 

مرخصة مالية  وفقً   ١٢٠وحوالي    ،مؤسسة  المالية،  التكنولوجيا  مجال  في  ناشئة  عام  شركة  لتقرير  خ  م٢٠٢٢ا  عن  البحرين  الصادر  ليج 

ا لقاعدة بيانات "ستارت أب نيشن فايندر". وبلغت  وجيا المالية، وفقً شركة في مجال التكنول  ٥٠٠وتمتلك إسرائيل أكثر من  ،  للتكنولوجيا المالية

  .م٢٠٢١مليار دوالر على مدار عام  ٤٫٥االستثمارات في الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية في إسرائيل 

 



  

  

 

، ارتفاع  الماضي  أغسطس  ٢٩أعلنت السلطات السودانية، األحد  

لتالمس   البالد  تضرب  التي  المدمرة  الفيضانات  وفاة،    ١٠٠حصيلة 

 في وقت تحذر السلطات من اتساع نطاق المناطق المتضررة. 

المجلس   بيانوقال  في  السودان  في  المدني  للدفاع  إن    :القومي 

 إصابة.  ٩٤ ونحو قتيًال  ٩٩حصيلة ضحايا الفيضانات ارتفعت إلى 

مصرع   عن  تحدثت  أيام  قبل  نشرت  سابقة  حصيلة    ٨٣وكانت 

 ا من جراء الفيضانات. سوداني 

في   مصرعهم  لقوا  الذين  الضحايا  عدد  الجديدة  الحصيلة  وتفوق 

 لبالد العام الماضي. الفيضانات التي ضربت ا

الخرطوم  قالت  البشرية،  الخسائر  جانب  الفيضانات    : وإلى  إن 

تجاوز  ألحقت أضرارً  إذ دمرت بشكل كامل  ألف    ١٨ا مادية كبيرة، 

عن   يقل  ال  ما  تضرر  بينما  البالد،  أنحاء  جميع  في  ألف    ٢٥منزل 

 منزل بشكل جزئي. 

إلى تضرر أكثر من   المتحدة  ألف    ١٤٦وتشير إحصاءات األمم 

 شخص جراء الفيضانات. 

وحذرت السلطات السودانية من اتساع نطاق الكارثة، خاصة أن  

  ٦ا على واليات سودانية باتت متضررة، بعدما كان العدد مقتصرً  ١٠

 واليات. 

باستمرار   توقعات  أن هناك  الغزيرة والسيول،    األمطار وأضاف 

 عالوة على تهديد ارتفاع مناسيب النيلين في السودان. 

ظل   في  أكثر  اإلنسانية  األوضاع  تسوء  أن  السودانيون  ويخشى 

والصعوبات اللوجستية الكبيرة التي    ، االستعدادات الحكومية الضعيفة

 تواجهها المنظمات الطوعية المحلية والدولية. 

المريع البيئي  التدهور  إلى  المخاوف  الناموس    ،وتمتد  وتوالد 

الصالح   ،والذباب المياه  في  الكبير  للشربوالنقص  حيث  ة  بات  ، 

 الوضع الصحي يشكل الهاجس األكبر. 

حتى   ويستمر  يونيو  في  عادة  السودان  في  األمطار  موسم  ويبدأ 

 نهاية سبتمبر، وتبلغ الفيضانات ذروتها في أغسطس وسبتمبر.

من   أكثر  وفاة  الماضي  العام  حوادث  شخصً   ٨٠وشهد  في  ا 

 مرتبطة بالفيضانات خالل موسم األمطار. 

 

 
 

لبنان   في  لليونيسيف  الخاصة  الممثلة  نائبة  هيغنز، إتوقفت  يتي 

التي   الصادمة  "األرقام  تقرير  أ عند  الشباب    اليونيسيفوردها  عن 

 عن  % من الشباب اللبناني بات عاطًال   ٧٠إن    :ذ يقولإ  ،في لبنان

 المدارس". % منهم تركوا  ٥٥وأن  ،العمل

التربية   على  تؤثر  التي  األرقام  هذه  حيال  "قلقها  عن  وعبرت 

اللبنانية كامل األراضي  تسنح    ؛على  الشباب ولم  يتمكن  لم  إذا  ألنه 

 لهم الفرصة من مواصلة تربيتهم فمستقبل لبنان سيكون بخطر". 

نه "في كل اإلحصاءات والمحادثات التي قامت  أوكشفت هيغنز،  

  ،عرب الشباب اللبناني عن فقدان آمالهم بالمستقبلأبها اليونيسيف،  

م بعد  عمل  فرص  عن  للبحث  السفر  يريدون  كثيرون  بات  وبات  ا 

ويواجه مخاطر كبيرة على المستوى    ، عن العملالكثير منهم عاطًال 

مثل   خطرة  عمل  ظروف  في  يعملون  كثيرون  بات  كما  المالي، 

فيه    ،الزراعة يتلقون  نظامي  غير  عمل  وأوهذا  يومي  ا  حياًن أجر 

 يضطرون للعمل لقاء أجور بخسة للغاية". 

" لبنانإوأوضحت  في  البطالة  ازدياد  نواجه  أيضً و  ،ننا  ا  نواجه 

األبرز   "التوصية  أن  وكشفت  العقلية"،  الصحة  مشاكل  في  ازدياًدا 

تدريب   فرص  على  الحصول  في  الشباب  مساعدة  هي  لليونيسيف 

  ،حرفي ومهني وفرص عمل في القطاعات النظامية وغير النظامية

 مية". أللى محو اإإضافة 

تعمل مع   "اليونيسيف  أن  األممية،  المنظمة  ممثلة  رة  وزاولفتت 

إعادة    التربية على  الطالب  هؤالء  تساعد  سريعة  طرق  اليجاد 

في   التربوياالندماج  التربوية  القطاع  المؤسسات  مع  تعمل  كما   ،

المهنية لتأمين فرص عمل للشباب اللبناني ومساعدتهم على تأسيس  

 عمال وشركات خاصة بهم". أشركات 

كثيرً  ركزت  "اليونيسيف  أن  مشاريع  وأكدت  على  السياحة  ا 

في   اللبنانيين  الشباب  لمئات  عمل  فرص  تؤمن  التي  الزراعية 

" يركز  ا يساعدهم اسمه "أهًال طلقت برنامجً أ لذلك    ؛المناطق الريفية

تتطلع   واليونيسيف  مستدامة.  عمل  فرص  خلق  طالق  إلى  إعلى 

 مشاريع تنموية في المناطق الريفية وفي المناطق الهشة في لبنان". 

 



  

 
 

رسول هللا  وصف 
 : اإلمـام علـي بـن أبـي طالـبأمير المؤمنين  قال  

ا، وأصدق الناس ا، وأجرأ الناس صدرً كان أجود الناس كفً (

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

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

حتـى  ؛ةمـا انتصـر لنفسـه مـن مظلمـ، و()بعده مثلـه  

 ).تنتهك محارم هللا، فيكون حينئذ غضبه  تبارك وتعالى



ــال  ــاقر ق ــام الب ــل (: اإلم ــاه جبرئي ــد أت  ولق

ره مــن غيــر أن بمفـاتيح خــزائن األرض ثــالث مـرات يخيِّــ 

ا، ينقصه هللا تبارك وتعالى مما أعد هللا لـه يـوم القيامـة شـيئً 

 ).تواضع لربه جل وعزفيختار ال



إن هللا عز ذكره ختم (:    جعفر الصادقاإلمام    قال

ا، وخـتم بكتـابكم الكتـب فـال بنبيكم النبيين فال نبي بعـده أبـدً 

 ا).كتاب بعده أبدً 



قــال اإلمــام المجــدد الســيد محمــد ماضــى أبــو العــزائم 

 رضوان هللا عليه:

لََواتِ ٱَمَل  كْ أَ   لدَُّعاءِ ٱ(أَْسأَلَُك َيا ُمِجيَب   ةِ ٱ  لصـَّ مَّ   ،لذَّاِتيـَّ َوأَتـَ

ِليَماتِ ٱ ِة،ٱ لتَّســْ ــَّ بَّاِني َل  لرَّ ــَ اتِ ٱَوأَْجم ــَّ ِة،ٱ لتَِّحي ــَّ َرةِ  ْلَحَناِني ِلَحضــْ

ّيِدِ ٱ َرةِ    ْلعََواِلمِ ٱِمْن َجِميعِ    ْلُمْصَطفَىٱ  لسَّ ِة،ٱِلْلَحضـْ ْرِد   ألََحِديـَّ فـَ

ةِ ٱ  ْمِس ألَْجِلِه، شَـ   ْلعََواِلمُ ٱوَ   لذَّاِت،ٱ ثِ ٱ  ْلِهَدايـَ وُر   ْلُمْنَبعـِ ا نـُ ِمْنهـَ

َك  ْلِعَناَيِة،ٱوَ  ْلُخلَّةِ ٱبَِها أَْهُل   ْلُمتَِّصلِ ٱ  لَِة،الَ لدَّ ٱ َك  لسَّاِريٱِسّرِ بـِ

وَحاِنيَِّة،ٱفِي َعَواِلِمَك   ىٱ  ْلَوِسيلَةِ ٱوَ   لرُّ ْوِز ِب   ْلعُْظمـَ عَاَدةِ ٱِلْلفـَ  لسـَّ

ِز  ِت،ْلَجَماالَ ٱفِى َغْيِب   تِ َكَماالَ لْ ٱُسبَُحاِت َوْجِه    ألََبِديَِّة،ٱ َوَرمـْ

 ْلَجْلَوةِ،ٱَوَعْيِن َحِقيقَِة   ْلُمتََجلِّيٱَجَماِل    ْلَخْلِق،ٱفِى ِطْلَسِم    ْلَحقِّ ٱ

ْضَوانِ ٱُروحِ   ِهّيِ،ٱ  لّرِ ـٰ اِحِب   ْلَباِهّيِ،ٱ  ْلَوْصلِ ٱَوَرْيَحاِن    ِإللَ صـَ

اهِ ٱ يمِ ٱ ْلجـــَ ِتْجَال ٱِب  ْلعَظـــِ لِ ٱ بِ ســـْ ِض ِوَداِدَك،  ْلفَضـــْ ْن َمحـــْ مـــِ

ْن   لَِّذيٱ  ْلَمْقُصودِ ٱوَ  يلَِة مـَ َوانَِك، َوسـِ اِر ِرضـْ ُل أَْنهـَ ِبقَْصِدِه َنيـْ

ْرَت   لَِّتيٱ  ْلعُُيونِ ٱوَ   ْلُخُصوِصيَِّة،ٱَجذَْبتَهُ ُسْبَحانََك ِلَجْلَوتَِك   نَظـَ

ِة،ٱِبَها ُسْبَحانََك إِلَى أَْحبَابَِك ِمَن  اِن ِحْكَمتِـ  ْلَبِريـَّ اِطقِ ٱَك ِلسـَ  لنـَّ

َعلَى َمْرَضاتَِك، َغْيًبا  لدَّالَّةِ ٱِمَك، َوَحِقيقَِة ِهَداَيتَِك، ِبَحقَاِئِق َكَال 

اَءهُ  ْلعُقُولِ ٱَعِن   ْو جـَ وَرتُهُ، لـَ اِر صـُ ُهوًدا ِلألَْبصـَ َحِقيقَتُهُ، َوشـُ

َ ٱ  دَ ِلنَْفِسِه ُمْستَْغِفًرا لََوجَ   لظَّاِلمُ ٱ وًرا َرِحيمًـ   َّ َدهُ َغفـُ ْو ِعنـْ ا، َولـَ

هَ  َل َعلَيــْ افِرُ ٱأَْقبــَ َطِة  ْلكــَ ا، َواســِ يقًا َحِميمــً ّدِ َب صــِ قًا لَُكتــِ ّدِ ُمصــَ

ُسلِ ٱ  ألَْهَوالِ ٱَجْميِعِهْم ِمَن   ْلَخْلقِ ٱَوَنَجاةِ    ْلقُْدِسيَِّة،ٱِلُحْظَوتَِك    لرُّ

 ).ْلَمْوقِِفيَّةِ ٱ



  

  



بُنَىَّ  هللاِ  يَا  َرُسوَل  إِنَّ    هللاِ   ةُ مَ حْ رَ هَُو  : 
  هُ نْ دُ لَ  نْ مِ  عُ طِ ا السَّ  هُ ورُ نُ ، وَ ودٍ جُ وْ مَ  لِّ كُ لِ  ةُ عَ اسِ وَ الْ 
 . ودِ هُ الشُّ ِب  زِ وْ فَ لْ لِ  هُ اَنحَ بْ سُ 

عِ َندُ ّيِ سَ   اءَ جَ  ى  لَ إِ   اًي اعِ دَ   ى  يسَ ا 
قَ نْ مِ   لْ َب قْ َي   مْ لَ فَ ،  قِ َال خْ األَ    لَ صَ حَ وَ   هُ مُ وْ ه 
 . اقُ رَ ِت فْ االِ 

سَ عَ دَ وَ  مُ َندُ ّيِ ا  ى  لَ إِ   نَ وْ عَ رْ فِ   ى  وسَ ا 
إِ ِن َب   حِ نْ مَ  ى  َب أَ فَ ،  الِ مَ عْ ى األَ فِ   ةَ يَّ رِّ حُ الْ   يلَ اِئ رَ سْ ى 
الْ فِ   هللاُ   هُ قَ رَ غْ أَ فَ   رَ بَّ كَ تَ وَ  فَ الِ حَ ى    عْ فِ تَ نْ َي   مْ لَ . 
  -  ا هللاُ َناذَ عَ أَ   -  هِ يْ لَ عَ   تْ اَنكَ . وَ ةِ وَ عْ الدَّ ِب   نُ وْ عَ رْ فِ 
 . َوةٌ لْ َب 

الْ ادَ َنوَ  ،  هللاُ   مُ هُ كَ لَ هْ أَ فَ   امِ قَ ِت نْ االِ ِب   يلُ لِ خَ ى 
وَ دً رْ َب   هِ يْ لَ عَ   ارَ النَّ   لَ عَ جَ وَ  فَ مً َال سَ ا  وا عُ فِ تَ نْ َي   مْ لَ ا، 
 . مِ َال لظَّ ى لِ احِ مَ الْ  هِ ورِ نُ ِب 

نُ ادَ َنوَ  قَ فِ   وحٌ ى    دِ احِ وَ الْ   ةِ ادَ َب عِ ِب   هِ مِ وْ ى 
فَ ارِ هَّ قَ الْ  فَ رُ فَ كَ وَ   هُ وْ ذَ آ،  ى  فِ   هللاُ   مُ هُ قَ رَ غْ أَ وا 

النَّ لَ إِ   مْ هِ ِب   َع رَ سْ أَ وَ   انِ وفَ الطُّ  فَ ارِ ى  وا  الُ َنَي   مْ لَ ، 
اآلثَ فِ   ةِ جَّ حُ الْ   وحِ ضُ وُ   عَ مَ   ارً يْ خَ  وَ ارِ ى  ا  مَ ، 
  انَ كَ وَ   الَّ إِ     هِ لِ بْ قَ   نْ مِ   والً سُ رَ   هللاُ   لَ سَ رْ أَ 

 . ارِ مَ الدَّ وَ   كِ َال هْ ى اإلِ فِ  اًب َب سَ 
أَ مَ   يلُ ِص فْ تَ وَ  الْ فِ   حٌ ضَّ وَ مُ   هُ تُ لْ مَ جْ ا    بِ تُ كُ ى 

وَ ارِ فَ سْ ألَ اوَ   ةِ يَّ اوِ مَ السَّ    ةُ َي اقِ َب الْ   ةُ يَّ قِ َب الْ   الُ زَ تَ   الَ ، 
،  مُ َال السَّ وَ   ةُ َال الصَّ   مُ هِ يْ لَ عَ   لِ ُس الرُّ   امِ وَ قْ أَ   نْ مِ 
 مْ ا هُ مَ ، ِب ارِ النَّ   لِ هْ أَ   نْ مِ   مْ هُ نَّ أَ   مْ هِ يْ لَ عَ   لُ قْ عَ الْ   مُ كُ حْ َي 

ى  فِ   مْ هُ نَّ ألَ   ؛َال قْ عَ   ةِ رَ كَ نْ مُ الْ   دِ اِئ قَ عَ الْ   نَ مِ   هِ يْ لَ عَ 
أَ تَّ حَ   ؛لٍ َال ضَ وَ   مٍ َال ظَ    يبِ ِب حَ الْ   سُ مْ شَ   تْ قَ رَ شْ ى 
ِب فَ طَ صْ مُ الْ  فَ انِ َنحَ الْ وَ   ةِ مَ حْ الرَّ ى  قَ مَ كَ   وَ هُ ،    الَ ا 
رَ :  ىالَ عَ تَ  ِحي ءُ ِباْلُمْؤِمِنيَن  رَّ (التوبة:    مٌ وٌف 

إِ عُ دْ َي )  ١٢٨   الَ قَ ، وَ انِ هَ رْ بُ الْ   حِ اِض وَ ِب   ى هللاِ لَ و 
إِالَّ ى:  الَ عَ تَ  أَْرَسْلَناَك  لِّْلعَالَِمينَ   َوَما    َرْحَمةً 

  ةِ مَ حْ الرَّ   نُ يْ عَ     وَ هُ فَ   ، )١٠٧(األنبياء:  
وَ انٍ سَ نْ إِ   لِّ كُ لِ  ا  مَ   ونَ دُ بُ عْ َي   وٍس جُ مَ   نَ يْ َب   مْ هُ ، 

أَ ارِ جَ حْ األَ   نَ مِ   مْ يهِ دِ يْ أَ   هُ ْت عَ َنصَ    دِ قَ   ينَ كِ رِ شْ مُ   وْ ، 
ِ ذُ خَ اتَّ  أَ ادً لَ وَ   وا  لَ تُ َب ْث أَ   ينَ لِّ ِض مُ   ينَ الِّ ضَ   وْ ،    هُ وا 
 ا. د ِن ا وَ د ِض   هُ اَنحَ بْ سُ 

  مِ الِ وَ عَ ى الْ لَ عَ   ةُ يَّ دِ مَّ حَ مُ الْ   هُ سُ مْ شَ   تْ قَ رَ شْ ا أَ مَ فَ 
إِ ةِ يَّ ضَ رْ األَ وَ   ةِ يَّ اوِ مَ السَّ    ونُ يُ عُ لْ ا  تِ رَ صَ بْ أَ وَ   الَّ ، 
  مِ َال كَ ى الْ لَ إِ   نُ ااآلذَ   تْ غَصَ ، وَ هللاِ   اتِ آَي   ةُ يَّ اِئ َي مْ عَ الْ 
وَ اهُ َنعْ مَ   تْ مَ هِ فَ وَ   ِس دَّ قَ مُ الْ    ةُ َن سِ لْ األَ   تْ قَ طَ َن، 
 تِ دَ هِ ــــــــــــــشَ وَ   ،ةيَّ اِن ـــــــوحَ الرُّ   ةِ ـــَ مكْ حِ الْ ِب 

وَ ةِ يَّ هِ لَ اإلِ   تِ االَ مَ جَ الْ   احُ وَ رْ األَ   وبُ لُ قُ الْ   تِ دَ جَ سَ ، 
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مُ وبِ يُ غُ الْ   مِ الَّ عَ لِ  تَ مَ ِب   ةً نَّ ِئ مَ طْ ،   نْ مِ   هُ ْت لَ اوَ َنا 
 . وبِ رُ شْ مَ الْ  ورِ هُ طَ 

ِب رُ ظَ َن  اِإلْنَسانِ ى  ِن َب   نَّ أَ   وْ لَ وَ   ونِ يُ عُ وا 
إِ انِ يمَ اإلِ  تَ مَ   ىلَ ،    يمُ رِ كَ الْ   هِ ِب   مْ هِ يْ لَ عَ   لَ ضَّ فَ ا 
عَ انُ نَّ حَ الْ  َي لَ ،    رِ يْ خَ لْ ا  نَ مِ   اهُ فَ طَ صْ مُ وَ   هِ يِب ِب حَ   دِ ى 
جَ مَ ِب   ،انِ َنحَ الْ وَ  ِب َناءَ ا    ةِ مَ كْ حِ الْ   نَ مِ     هِ ا 
لَ آنِ رْ قُ الْ وَ  قَ َنفْ رَ عَ ،  الرَّ ذَ هَ   رَ دْ ا  .  يمِ رِ كَ الْ   ولِ سُ ا 
قَ َناحَ وَ رْ أَ   نَّ ا أَ َنقْ قَّ حَ تَ لَ وَ    اءِ َي حْ ى إِ فِ   لَ ذَ بْ تُ   نْ أَ   ةٌ يلَ لِ ا 
 . يمِ حِ الرَّ  وفِ ءُ الرَّ  ىِّ ِب ا النَّ ذَ هَ  ةِ نَّ سُ 

ظَ فِ     هِ ِت ثَ عْ َب   لَ بْ قَ   اسُ النَّ   انَ كَ    مٍ َال ى 
،  كٌ الِ هَ   هُ لَ بْ قَ   لُّ كُ الْ   انَ كَ وَ   مٍ لْ ظُ وَ   رٍ فْ كُ   نْ ، مِ كٍ الِ حَ 
(آل     َعلَْيُكمْ َواْذُكُرواْ نِْعَمَت هللاِ :  ىالَ عَ تَ   الَ قَ 

َوَمْوالَ ى  ِن عْ َي   -)١٠٣عمران:   ا  دً مَّ حَ مُ َنا  َسّيَِدَنا 
  -   ًأَْعَداء ُكنتُْم  قُ   فَأَلَّفَ   إِْذ  لُوبُِكْم  َبْيَن 

إِْخَواًن صْ أَ فَ  ِبنِْعَمِتِه  عمران:    اَبْحتُم  (آل 
  اهُ فَ طَ صْ مُ وَ   هُ يبُ ِب حَ   ىَ هِ   هللاِ   ةُ مَ عْ ِن وَ   .)١٠٣
    النَّاِر َن  ّمِ ُحْفَرةٍ  َشفَا  َعلََى  َوُكنتُْم 

ْنَها ّمِ عمران:    فَأَنقَذَُكم  َي )١٠٣(آل  ى ِن عْ ، 
  هِ ا ِب َنءَ اا جَ مَ ، ِب ارِ لنَّ لِ   بِ وجِ مُ الْ   رِ فْ كُ الْ   نَ ا مِ َنذَ قَ نْ أَ 

 . ارِ وَ نْ األَ وَ   يدِ حِ وْ التَّ  نَ مِ   هللاِ  ولُ سُ رَ 
  اقِ رَ شْ إِ   لَ بْ قَ   هِ يْ لَ عَ   مُ الَ عَ الْ   انَ ا كَ ا مَ َنرْ كَّ ذَ تَ   وْ لَ 

وَ هِ ارِ وَ نْ أَ  فِ انُ كَ ا  مَ ،  ،  هِ ارِ رَ سْ أَ   ورِ هُ ظُ   لَ بْ قَ   يهِ وا 
، ةُ يَّ اِن بَّ ا الرَّ َنارُ وَ نْ أَ وَ  ةُ يَّ اِن وحَ ا الرُّ َنتُ اَي ا حَ َنلَ   تْ ادَ عَ لَ 
ا  َنلَ  يبُ جِ تَ سْ ا َي َنفِ لَ سَ  عَ مَ  نَ اا كَ مَ ا كَ َنعَ مَ  هللاُ  انَ كَ لَ وَ 
سَ ذَ إِ  وَ َنلْ أَ ا  إِ َنينُ عِ يُ ا،  اسْ ذَ ا  وَ انَّ عَ تَ ا    دُ مْ حَ الْ وَ   نُ حْ َن، 

  وْ ، أَ ورُ هُ الدُّ   تْ رَّ ا كَ مَ هْ مَ   الَ زَ َن  نْ لَ وَ   الُ زَ َن  الَ   ِ 
َنورُ صُ عُ الْ وَ   امُ يَّ األَ   تِ الَ وَ تَ    هُ ارَ وَ نْ أَ   دُ هَ شْ ، 
  هُ ارُ وَ نْ أَ   عُ طَ تَسْ ،  يبُ غِ تَ   الَ   ةً قَ رِ شْ مُ   ةَ يَّ دِ مَّ حَ مُ الْ 
 . يبِ رِ قْ ى التَّ لَ إِ  مْ هُ َب ذِ جْ تَ فَ  ينَ مِ لِ سْ مُ الْ  وبِ لُ ى قُ لَ عَ 

ِب َنعَ مَ     وَ هُ وَ   الَ   فَ يْ كَ وَ    هِ اِت زَ جِ عْ مُ ا 
وَ ىمَ ظْ عُ الْ  وَ ىرَ بْ كُ الْ   هِ اِت آَي ِب   ا  يَنفِ ،    ىَ هِ ، 
وَ يهِ فِ   هَ قْ فِ الْ   مُ هُ مَ هَ لْ أَ   نْ مَ وَ   دُ ي جِ مَ الْ   آنُ رْ قُ الْ    الَ ، 
الْ يَناِن رَ هْ ظَ   نَ يْ َب   رُ هَ ظْ َي   الُ زَ َي    دَ عْ َب   ثُ ارِ وَ ا 

  هُ اَنحَ بْ سُ   هِ ِب   يمُ قِ يُ   ،يهِ دِ هْ َي وَ   هللاُ   هُ الَّ وَ تَ َي   ثِ ارِ الوَ 
  دٍ مَّ حَ مُ  َسيِِّدَنا  ةِ مَّ ألُ  هِ ِب  نُ ّيِ َب يُ ، وَ هُ تَ جَّ حُ  مِ الَ عَ ى الْ لَ عَ 
   َوَ هُ فَ   ،هُ تَ جَّ حَ م     َنِ عَ   يبُ غِ َي   ال  

 . هُ تَ جَّ وا حُ ظُ فِ ا حَ ذَ إِ  ينَ مِ لِ سْ مُ الْ 
  سُ مْ الشَّ     وَ هُ وَ   يبُ غِ َي   فَ يْ كَ وَ 

 نُ حْ َن، وَ ينَ مِ الَ عَ لْ لِ   مِ ْت خَ ى الْ لَ إِ   ءِ دْ َب الْ   نَ مِ   ةُ قَ رِ شْ مُ الْ 
تَ مَ لَّ كُ   ِ   دُ مْ حَ الْ وَ  التَّ فِ   نُ ورُ قُ الْ   تِ الَ وَ ا  ،  يدِ دِ جْ ى 
أَ مَ لَّ كُ  الْ لَ عَ   تْ قَ رَ شْ ا    ارُ وَ نْ أَ     هُ نْ مِ   وبِ لُ قُ ى 
،  اَي نْ ى الدُّ فِ   ا ق حَ   هللاِ  ةُ مَ حْ رَ    وَ هُ ، فَ يدِ حِ وْ التَّ 
األُ فِ   هُ انُ وَ ضْ رِ وَ   هُ اَنحَ بْ سُ   هُ تُ مَ عْ ِن وَ  ى،  رَ خْ ى 
ِب َنيْ لَ عَ   هللاِ   لُ ضْ فَ وَ  وَ ىصَ حْ يُ   الَ   هِ ا    هُ انُ سَ حْ إِ ، 
الَ َنِب   اصُّ خَ الْ    وَ هُ وَ   الَ   فَ يْ كَ وَ   ،ىصَ قْ تَ سْ يُ   ا 
َي الَ عَ تَ وَ   هُ اَنحَ بْ سُ  ٍة  :  ولُ قُ ى  أُمَّ َخْيَر  ُكنتُْم 

َوتَْنَهْوَن   ِباْلَمْعُروِف  تَأُْمُروَن  ِللنَّاِس  أُْخِرَجْت 
ِ   َعنِ  ِبا َوتُْؤِمنُوَن  عمران:    اْلُمنَكِر  (آل 

١١٠(. 


  هللاِ   ولُ ُس رَ   هُ نْ عَ   يبُ غِ َي   الَ   مٍ لِ سْ مُ   رُ غَصْ أَ 
 َم   دِ ّيِ سَ   ةِ نَّ سُ ِب وَ   آنِ رْ قُ الْ ِب   لُ مَ عْ َي   امَ ادَ ، 

فَ ينَ لِ سَ رْ مُ الْ  لَ رَ شْ بُ ،  ِب َنى  ى  ذِ الَّ     هِ دِ لِ وْ مَ ا 
، ينِ كِ مْ التَّ وَ   رِ يْ خَ الْ   نَ مِ   هِ ِب   ا هللاُ َنمَ رَ كْ ا أَ ا مَ َنرُ كِّ ذَ يُ 
ا  َنحَ رَ فَ   وقُ فُ َي   ا حً رَ فَ     هِ دِ لِ وْ مَ ِب   حُ رَ فْ َن
َب الِ مَ الْ وَ   ةِ َي افِ عَ الْ ِب  ِب َنحَ رَ فَ   وقُ فُ َي   لْ ،    كِ لْ مُ الْ ا 
نُ الِ َي عِ الْ وَ  ،  اتِ رَّ سَ مَ الْ وَ   حِ رِ فَ الْ ِب   هُ َي الِ َي لَ   ِيىحْ ، 
ِب ورً بُ حُ  تَ ذِ الَّ   يفِ رِ الشَّ   هِ دِ لِ وْ مَ ا    هِ ِب   تْ الَ وَ ى 
وَ اتُ رَ يْ خَ الْ  ِت ِي حْ يُ   الَ   مٍ لِ سْ مُ   ىُّ أَ ،  ى  الِ َي اللَّ   كَ لْ ى 
ا  رً كْ شُ   ،  اهُ رَ كْ ذِ ا لِ يدً دِ جْ ا؟ تَ ورً رُ سْ ا مَ حً رِ فَ 

 . ا؟ورً بُ حُ وَ  اهُ مَ عْ ى نُ لَ ى عَ الَ عَ تَ  ِ 
وَ ااتً قَ وْ أَ   رِ يْ خَ لْ لِ   هللاُ   نَ يَّ عَ   دْ قَ وَ  ا  هَ لَ عَ جَ ، 

آَناَي طَ عَ لْ لِ  كَ اتٍ ا  جَ مَ ،  ا  اتً قَ وْ أَ   اءِ مَ سَّ ال   ثِ يْ غَلَ   لَ عَ ا 
ى  رَ خْ األُ   ارِ هَ نْ األَ وَ   يلِ ّنِ ال  ةِ ادَ َي زِ لِ   لَ عَ جَ ، وَ ةً َنيَّ عَ مُ 
مُ مً ايَّ أَ  فَ ةً َنيَّ َب ا    . لٍ وَّ أَ   يعٍ ِب رَ   لَ اِئ وَ أَ   لَ عَ جَ   كَ لِ ذَ كَ ، 
  اضُ فَ تُ ، وَ ةِ يَّ اِن بَّ الرَّ   ةِ مَ حْ الرَّ   سُ مْ ا شَ يهَ فِ   قَ رِ شْ تُ لِ 
أَ يهَ فِ  فَ ةِ يَّ اِن سَ حْ اإلِ   لِ ضْ فَ الْ   ارُ هَ نْ ا  لِ وَب ُط ،    نْ مَ ى 
ِت َي حْ أَ  حُ الِ َي اللَّ   كَ لْ ا  رَ فِ ا  ب ى    مَ دَّ قَ وَ ،  هللاِ   لِ وُس ى 
الْ هَ ي فِ  َي مَ   الَ َنَي لِ   رَ يْ خَ ا  َب اهُ نَّ مَ تَ ا  لِ رَ شْ بُ وَ   لْ ،    نْ مَ ى 
،  ىفَ طَ صْ مُ الْ   يبِ ِب حَ الْ   لَ اِئ مَ شَ   ينَ مِ لِ سْ مُ لْ لِ   نَ يَّ َب 
َنمَ   مْ هُ لَ   حَ ضَّ وَ وَ    نَ مِ   ةُ يَّ دِ مَّ حَ مُ الْ   ةُ مَّ األُ   هُ ْت الَ ا 
فَ فَ الصَّ وَ   رِ يْ خَ الْ    هُ الَ مَ جَ   وسُ فُ النُّ   تْ لَ ثَّ مَ تَ ا، 
  رِ يْ خَ الْ   نَ ا مِ َنيْ لَ عَ   هِ ِب   هللاُ   لَ ضَّ فَ ا تَ مَ ، وَ ىَّ دِ مَّ حَ مُ الْ 
 . ىِّ مِّ األُ  ىِّ ِب ا النَّ ذَ هَ ِب 

 ، رَ كَ نْ أَ   دْ قَ   لِ خَ دْ مَ ى الْ فِ   اّجِ حَ الْ   نُ ابْ   انَ كَ   نْ إِ وَ 
إِ رْ صَّ َب تَ َي   مْ لَ وَ   مَ كَ حَ   -  هُ لَ   هللاُ   رَ فَ غَ   -  هُ نَّ إِ فَ    نَّ ، 
ى  فِ   رْ هَ ظْ تَ   مْ لَ   نْ إِ وَ   يفِ رِ الشَّ   دِ لِ وْ مَ لْ ى االِ َي لَ   اءَ َي حْ إِ 

  هُ ى لَ رَ كْ ذِ   تْ اَنا كَ هَ لَّ كُ  مْ هُ سَ فُ نْ أَ  نَّ إِ ، فَ فِ لَ السَّ  دِ هْ عَ 
   َى  فِ   هُ لُ ثَّ مَ تَ تَ   مْ هُ وبُ لُ قُ   تْ اَنكَ ، وَ فُّ حَ تُ   هُ نْ مِ و

  لِّ ى ُك فِ     هُ رُ ضِ حْ تَ سْ تَ ، وَ ةٍ كَ رَ حَ وَ   ةٍ مَّ هِ   لِّ كُ 
وَ َي نْ الدُّ   تِ لَ غَشَ   دْ قَ وَ   ،ةٍ َن كْ سَ وَ   ةٍ مَّ لَ  ا  هَ وظُ ُظ حُ ا 
فَ وبَ لُ قُ الْ  الَ إِ   تْ اجَ تَ احْ ،    لِ اِئ مَ شَ   رِ كْ ذِ لِ   ةِ ظَ قَ َي لْ ى 
فِ َي حْ تَ ، لِ وبِ بُ حْ مَ الْ   يبِ ِب حَ الْ    ،ودِ هُ الشُّ   اِض َي ى رِ ا 
 . وبِ رُ شْ مَ الْ  ورِ هُ طَ   نْ مِ  لَ اوَ َنتَ تَ وَ 

أَ ّنِ إِ وَ  مَ انِ سَ حْ ِت االسْ   لَّ ُك   نُ سِ حْ تَ سْ ى  َي ،    ومُ قُ ا 
الْ الِ َي لَ   اءِ َي حْ إِ   نْ مِ   ونَ مُ لِ سْ مُ الْ   هِ ِب  ا  ذَ ى هَ فِ   دِ لِ وْ مَ ى 

تَ انِ مَ الزَّ  لِ يدً دِ جْ ،  مَ رَ كْ ذِ ا  هللاُ َندَ عَ سْ أَ   هِ ِب   نْ ى    ا 
  ولِ صُ حُ ا ِب َنيْ لَ عَ   رُ كِ نْ يُ   نْ ى مَ عَ ادَّ   نِ إِ ، وَ انِ يمَ اإلِ ِب 
  لُّ كُ   هِ ى ِب ذِ الَّ   امَّ عَ الْ   رَ يْ خَ الْ   نَّ إِ ، فَ عِ دَ ِب الْ وَ   دِ اسِ فَ مَ الْ 
  هِ ِب َب سَ ِب   ةٍ دَ سَ فْ مَ   ولِ صُ حُ ِب   عُ َنمْ يُ   الَ   ،عَ فَ تَ انْ   انٍ سَ نْ إِ 

  كَ لِ ذَ كَ   رُ مْ األَ   انَ كَ   وْ لَ ، وَ عَ طَ سَ وَ   هِ ِب   عُ فْ النَّ   مَّ ا عَ ذَ إِ 
  الُ زَ نْ إِ وَ   ِس مْ الشَّ   وقُ رُ شُ وَ   لِ ُس الرُّ   ةُ ثَ عْ َب   تْ اَنكَ لَ 

  نْ مَ   هللاَ   قِ تَّ َي لْ ، فَ عَ َنمَ   نْ مَّ مِ   عِ نْ مَ الْ ى ِب لَ وْ أَ   ارِ طَ مْ األَ 
، عِ دَ ِب الْ   رُّ شَ   وَ هُ   مْ هُ عَ نْ مَ   نَّ إِ فَ   رَ يْ خَ ا الْ ذَ هَ   ونَ عُ َنمْ َي 
  لُّ ِض يُ ى، وَ دَ هُ الْ   هُ لَ   قَ َب سَ   نْ ى مَ دِ هْ ى َي الَ عَ تَ   هللاُ وَ 
وَ ىدَ الرَّ   هُ لَ   قَ َب سَ   نْ مَ    مِ اِئ زَ عَ الْ   آلِ   اءَ رَ قَ فُ   نَّ إِ ، 
وَ هللاِ   ولِ ُس رَ ِب   ونَ حُ رَ فْ َي    دَ نْ عِ   هُ رَ اوَ نْ أَ   ونَ دُ هَ شْ َي ، 
 . اهُ رَ كْ ذِ 

َننَّ إِ   مَّ هُ للَّ ا أَ فَ طَ صْ مُ الْ   كَ يِب ِب حَ ِب   كَ لُ أَ سْ ا    نْ ى، 
ا  َنبَّ ا رَ ا َي َنيَنعِ تُ   نْ أَ ، وَ افَ الصَّ   لِ هْ أَ   دَ ارِ وَ ا مَ َندَ ورِ تُ 

 نْ مَّ ا مِ َنلَ عَ جْ تَ   نْ أَ ا، وَ فَ وَ الْ ِب     هُ لَ   امِ َي قِ ى الْ لَ عَ 
وَ اهُ رَ كْ ذِ ِب   حُ رَ فْ َي  وَ هُ الَ ا وَ وَ   هُ رَ صَ َن  نْ مَّ مِ ،    نْ أَ ، 
 يعِ فِ الشَّ   كَ يبِ ِب حَ   دِ لِ وْ ى مَ الِ َي لَ   اءِ َي حْ إِ ا ِب َنوَب لُ قُ   ىَ ِي حْ تُ 

وَ مِ ظَ عْ األَ  عَ َنيَنعِ تُ ،  شُ لَ ا  ا مَ ِب   كَ اَنحَ بْ سُ   كَ رِ كْ ى 
ِب َنيْ لَ عَ   هِ ِب   تَ لْ ضَّ فَ تَ  الْ َنِت يلَ سِ وَ ا  وَ مَ ظْ عُ ا  ا َنيِب ِب حَ ى 

وَ مِ رَ كْ األَ   ىِّ ِب النَّ  إِ هِ لَ إِ ا  َي   هُ جَّ وَ تَ َن،  ِب كَ يْ لَ ى    كَ ّبِ حِ ، 
   َأَ كَ يْ دَ لَ   هِ اهِ جَ و أَ َنلَ عَ جْ تَ   نْ ،    اارً صَ نْ ا 

عُ ةِ يَّ دِ مَّ حَ مُ الْ   هِ ِت رَ ضْ حَ لِ  ، ةِ يَّ وِ َب النَّ   هِ ِت نَّ سُ ِب   االً مَّ ، 
إِ َي   ينَ دِ دِّ جَ مُ  آلثَ هِ لَ ا  فَ هِ ارِ ى  ا َي نْ الدُّ ى  فِ   ينَ زِ اِئ ، 
وَ هِ ارِ وَ نْ أَ ِب   ةِ رَ اآلخِ وَ  ِب َنلَ   نَ كِّ مَ تُ   نْ أَ ،  ى  فِ   قِّ حَ الْ ا 

،  ِض رْ فَ الْ وَ   ةِ نَّ ى السُّ لَ عَ   ةِ ظَ افَ حَ مُ الْ   عَ ، مَ ِض رْ األَ 
تُ مَ ِب   كَ ِب   كَ اَنحَ بْ سُ   كَ لَ   امِ َي قِ الْ وَ  ،  اهُ ضَ رْ تَ وَ   هُ بُّ حِ ا 
ِ ِب  الَّ إِ  ةَ وَّ قُ  الَ وَ  لَ وْ حَ  الَ وَ   . ا

 كَ انِ َنحَ وَ   كَ وِ فْ عَ وَ   كَ اِن سَ حْ إِ ِب   لْ زَّ َنتَ   مَّ هُ اللَّ 
ِت لَ عَ   انَ عَ أَ   نْ مَ   لِّ كُ لِ  الْ ذَ هَ   ةِ وَ َال ى    دِ لِ وْ مَ ا 

إِ َي   هُ لْ عَ اجْ وَ   ،فِ ي رِ الشَّ  فِ هِ لَ ا  حُ ى    ونِ صُ ى 
وَ انِ مَ األَ  إِ َي   لْ ضَّ فَ تَ ،  عَ هِ لَ ا  السَّ لَ ى   ينَ عِ امِ ى 
،  اكَ فَ طَ صْ مُ وَ   كَ يِب ِب حَ   لِ اِئ مَ شَ ِب   هِ بُّ شَ لتَّ لِ   يقِ فِ وْ التَّ ِب 
إِ َي   لْ زِ جْ أَ وَ  سَ هِ لَ ا  ا  َنلَ   ،اكَ مَ عْ نُ وَ   كَ ِئ آالَ   غَ اِب وَ ى 
وَ ةَ َي افِ عَ الْ وَ   اءَ فَ الشِّ   حِ َنامْ وَ   مْ هُ لَ وَ  َي َنلَ   رْ سِّ َي ،  ا ا 
مِ هِ لَ إِ  وَ ةَ َي اعِ الدَّ   ودَ صُ قُ الْ   رِ يْ خَ الْ   نَ ى  ا  نَّ عَ   عْ فَ ادْ . 
إِ َي  الْ هِ لَ ا  وَ اَي َال َب الْ وَ   بَ اِئ صَ مَ ى  َي َنحْ رِّ فَ ،  إِ ا  ى هِ لَ ا 
الْ الِ وَ تَ ِب  وَ اَنَنيْ َب   حْ لِ صْ أَ وَ   ،ااَي طَ عَ الْ وَ   رِ يْ خَ ى    بْ هَ ، 
ذُ َنلَ  وَ اءِ عَ الدُّ   يبُ جِ مُ   كَ نَّ إِ   ةً َب ّيِ طَ   ةً يَّ رِّ ا  ا  َنفَّ وَ تَ ، 
وَ ينَ مِ لِ سْ مُ  ِب َنقْ حِ لْ أَ ،  إِ ينَ حِ الِ الصَّ ا  كُ لَ عَ   كَ نَّ ،    لِّ ى 
  مِ اِئ زَ عَ الْ   آلِ   اءَ رَ قَ ى فُ هِ لَ ا إِ َي   ظْ فَ احْ . وَ يرٌ دِ قَ   ءٍ ىْ شَ 
وَ نِ حَ مِ الْ وَ   نِ تَ فِ الْ   نَ مِ  جَ َنلَ   بْ هَ ،  الْ يعً مِ ا   حَ َنمِ ا 
وَ نَ َنمِ الْ وَ  إِ َي   كْ لِ هْ أَ ،  أَ هِ لَ ا  ا، َناءَ دَ عْ أَ وَ   كَ اءَ دَ عْ ى 
أَ َنلَ   ايدً ِب عَ   مْ هُ دْ عِ أَ وَ  كَ مَ كَ   ءَ الَّ ذِ ا،  وَ انُ ا    لِ عَ اجْ وا، 
،  انٍ كَ مَ وَ   انٍ مَ زَ   لِّ ى ُك ، فِ آنِ رْ قُ الْ وَ   ةِ نَّ السُّ ِب   لَ مَ عَ الْ 
  دِ ّيِ سَ   ةِ يَّ اِن وحَ رُ ِب ،  ينَ مِ لِ سْ مُ الْ   ةَ اعَ مَ جَ   دْ ّيِ أَ وَ 
وَ ينَ لِ سَ رْ مُ الْ  وَ َنلَ   نْ كُ ،  كَ َنعَ مَ ا  كُ مَ ا  ا  َنفِ لِ سَ لِ   تَ نْ ا 

 . ينَ مِ الَ عَ الْ  بَّ ا رَ َي  حِ الِ الصَّ 
هللاُ لَّ صَ وَ  سَ لَ عَ   ى  مُ َندِ ّيِ ى    آلهِ وَ   دٍ مَّ حَ ا 

 . ينَ عِ مَ جْ أَ  هِ ِب حْ صَ وَ 
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٣٢ 




 يبلغ الثمانين سـنة يـزرع رأى بعض الناس رجًال 
شجر الزيتون، فتعجبوا من ذلك وقالوا له: ألم تعلم أن 
شجرة الزيتون تثمر بعد العديد من السنوات، فقال لهم 
الرجل: زرَع غيُرنا فأَكْلنا، ونزرع ليأكل غيُرنا؛ قـال 

ن زرَع ثــالَث نخــالٍت وصــَ رســول هللا  َبَر : (مــَ
: (إذا عليهنَّ َحتَّى يُثِْمْرَن َوَجَبْت لَهُ الَجنَّة) وقال  

تَطاَع أالَّ  يلَة؛ فـإِن اسـْ قَامت القيامةُ وفي يِد أحـِدكم فَسـِ
يقوَم حتى يغرسَها فَْليَْفعَْل). "الفَِسيلَةُ: النَّخلةُ الصَّغيرةُ 

 تُغرس".رض فتُقَطع من األّم أَو تُقلع من األ




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. 
ل: ليس أخبث مـن القلـب ه: كيف ذلك؟، قافسأل لقمان خادم

 واللسان إذا خبثا، وال أطيب منهما إذا طابا.
َل ظاهره باتباع سـنة المصـطفي  قال أحد الصالحين: َمن جمَّ

 ؛ وباطنه بالمراقبة  تعالى، وأَكَل الحالل؛ وغضَّ بصـره
ابتعد عن الشبهات: لم تخطئ له فراسـة، وأجـرى عن الحرام؛ و

 على قلبه ولسانه.هللا الحكمة 




ْحَمِن  وأنا في صالتي أتذكر الرحمة، وأنا أقول: "ِبْسِم هللاِ الرَّ
ِحي  ــرَّ ْحَمِن ال ــرَّ ــول: " ال ــا أق ِحيِم"؛ وأن ــرَّ ــاب ال ــي فاتحــة الكت ِم" ف

 وأكررها في كل ركعة.


ــيدن  ــث س ــى أحادي ــًال  ا رســول هللا ورد ف ــزل أن رج  ن
ا يلهث من شدة العطش، فنـزل يشرب من بئر فلما فرغ وجد كلًب 

ومــأل خفــه مــاء وســقى الكلــب، فشــكر هللا لــه وغفــر لــه.  البئــر
 "البخاري". 


النار في هـرة حبسـتها حتـي ماتـت، فـال هـي ودخلت امرأة  

اش األرض "ال ــَ ــن ِخش ــل م ــا تأك ــا، وال تركته اُش: خِ أطعمته ــَ ش
 بالكسر: الحشرات، وقد يُفتَح". 

ألن هللا يحـب   ؛ويكفي العبد الرحيم أنـه محـل محبـة هللا  
 من َخْلِقه من كان على ُخلُِقه. 


المسلم نظيف في شخصـه ألنـه يتوضـأ لكـل صـالة، وألنـه 
يغتسل، وألنه يقوم بالسنن الفطرية مثـل قـص األظـافر، وغسـل 

: ن، وقص شعر الرأس، وغيرهـا.. قـال رسـول هللا  ي المحل

هَ   (اإليماُن بضٌع وسبعوَن ُشْعَبة، أعالها قول: الَ  إلـَ
ِن الطريـــِق)  إالَّ هللاُ، وأدناهـــا: إماطـــةُ األذَى عـــَ

 "مسلم".
ــاء  - ــل: وهــو إلق ــى القت ــؤدي إل ــال ســيء ي مث

ــد  ــى س ــك إل ــؤدى ذل ــد ي ــارع، فق ــي الش ــة ف القمام
في الشـوارع، وقـد يسـقط   البالوعات، وكثرة المياه

سلك كهرباء فيـؤدى إلـى وفـاة بعـض األشـخاص، 
ــر النظيــف يتســبب فــي أضــرار  إذن فاإلنســان غي

 كبيرة للناس. 
مثـــال حســـن: إذا أخـــذت تـــذكرة التـــرام أو  -

األوتوبيس من الكمساري فال تلقهـا علـى األرض، 
ولكن ضـعها فـي جيبـك حتـى تصـل إلـى منزلـك؛ 

 وضعها في سلة المهمالت.


يومي منظم، سـلوكي مـنظم، فاإلسـالم يـدعو إلـى النظـام، 

لك في تسوية الصفوف في الصالة، وإمام المسـجد وأنت ترى ذ
يقــول قبــل التكبيــر للــدخول فــي الصــالة: إن هللا ال ينظــر إلــى 

 الصف األعوج. 
 ا.ليس منظمً  الذي يخالف القانون: -
 .اليس منظمً  الذي يهمل في العمل: -
 ا.ليس منظمً الذي ال يلتزم بإشارة المرور:  -


: (لَيَس ِمنَّا َمن لَم يـوقِّْر كبيَرنـا، قال سيدنا رسول هللا  

 وَيْرَحْم صغيَرنا، ويأُمْر بالمعروِف، وينهَ َعِن المـُنَكر). 
احتـــرام رئيســـي فـــي العمـــل مـــن أساســـيات األخـــالق  -

رام احتـرام الشـخص نفسـه بالبعـد عـن االحت   اإلسالمية، وبداية
 الدنايا، واحترام الغير أساس التقدم والرخاء. 

، الرجـل الكبيـر -مدرسي    –أمي    –وأيًضا أنا أوقر أبي    -
 عندما أركب القطار أو الترام فأقوم من مكاني ليجلس هو.


ا للبلد محب   فحب الوطن من اإليمان، وكان سيد الخلق  

يها وهي مكة ودعا: (اللُهمَّ إنَّهم أَْخَرُجوني ِمن أحّبِ لتي عاش فا
، فأْدِخْلِني أَحبَّ البالِد لديَك).  البالِد لديَّ

 يقول اإلمام أبو العزائم: 
 هِ ـــدي ــالُم أفــِني اإلســَربَُّكْم َوطِب 

ح بالنَّْفِس والمالِ  هِ ِلي ـُن يُعــمـوالرَّ  

 ُحبُُّهمو و  ،والمسلموَن هُُمو نَْفِسي

بصِدق القوِل أَْرِويهِ  ،فرٌض َعلَيَّ   


ألنهــا شــهادة، والمســلم الــذي يُطلــب للشــهادة ويكتمهــا فقــد 
ارتكب إثًما كبيـًرا، وأنـا أتحـرى المرشـح األصـلح، واالجتهـاد 

 .لتحري َمن يصلح هو تقرب إلى هللا سبحانه.


فأنا أعمـل   حتى نصل إلى المقصد،  روهو التعاون مع اآلخ



 
  

 ٣٣ 

 فقط؛ حتى ينتفع الكل. من أجل الكل وليس لي 
اْذُكُروِني وهللا قد أشاد فـي طاعتـه بالجماعـة فـي قولـه:   فـَ

ْرُكمْ  ، ولــم يقــل: اذكرنــي أذكــرك، وقولــه )١٥٢ البقــرة:( أَْذكــُ
 : إياك أعبد. ، ولم يقل)٥ الفاتحة:( إِيَّاَك نَْعبُدُ سبحانه: 

َرْرتُم بريـاِض الطاعـة ا  لنبـي  اومدح   لجماعيـة: (إذَا مـَ
: الجنِة فَاْرتَعُوا، قالوا: يا رسوَل هللاِ َما رياُض الجنِة؟، قال  

كِر)، ومجلـس العلـم يحضـره العديـد مـن  مجالُس العلِم وِحلَُق الذِّ
 األفراد، وحلقة الذكر يقوم بها العديد من األفراد.


ًبا من الحمام وقع في شبكة الصياد، وكانت كل سريحكى أن  

قَة: يجب  حمامة تحاول النجاة بنفسها، فقالت لهن الحمامة المـَُطوَّ
أن نتعاون في النجاة ونثب وثبة واحدة فنقلـع الشـبكة ونعلـو بهـا 
قَة وبـاقي الحمـام إلـى مـن  في الجـو، ووصـلت الحمامـة المــَُطوَّ

قَة أن يخلـص هذه الشبكة، ون  يخلصهم م طلبت الحمامـة المــَُطوَّ
باقي الحمام أوًال ثـم يجعلهـا آخـر الحمـام، وهـذا يعلمنـا التعـاون 

 وإنكار الذات أثناء التعاون. 


فـي   ما وصل إلينـا القـرآن الكـريم إال بتضـحية النبـّي  

لمنــافقين، وكــم تعــرض لالبــتالء مــن المشــركين وا ســبيل ذلــك،
 آل بيته والصحابة رضوان هللا عليهم.  وكذلك

، لقد تعرضوا لالبتالء لتصـل وكذلك األنبياء السابقون 
 رساالت هللا ألهل األرض أجمعين. 

واألب واألم يبذالن الجهد والوقت والمـال فـي سـبيل سـعادة 
 . األوالد

والضابط والجندي يسهر كل منهما ويجتهد ويضـحي بنفسـه 
 .األمن لكل مواطنفي سبيل 

فاإلنسان المخلص يضحي من أجل اآلخـرين، ويكـون سـبًبا 
 في إسعادهم.


 أحب أن أقدم الشكر لهم، وأحترمهم احتراًما شديًدا: 

إلى شرطّي المـرور كيـف يقـف فـي الشـارع سـاعات أنظر  
 طوال لتنظيم حركة المرور... 

ه لتحصـيل ار كيف يجهد نفسوالكمساري داخل الترام والقط
 التذاكر... 

 والطبيب كيف ال 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 اآلخر... 
ــإخالص  ــل ب ــن يعم ــل م ــًداوك ــذل جه ــن أجــل  يب ا م ــً عظيم

 .اآلخرين


أنام أنا وشقيقي في حجرة بالمنزل، فإن وجدت أخي نائًما ال 

ال يســتيقظ، وال أفــتح التليفزيــون حتــى ال  ىأوقــد المصــباح حتــ
 تى ال يستيقظ. يستيقظ، وال أتحرك بصوت في الحجرة ح

حمول وأثناء استذكار دروسه فأنا ال أرفع صوت تليفوني الم
 يون حتى يستطيع المذاكرة. أو التليفز

 وإذا ترك أبي وأمي طعاًما له ال أقترب منه. 

وهكذا تكون معاملتي مع اآلخـرين، فأنـا ال أتطلـع ألسـرار 
 الغيرـ 

 القول والفعل. وال أؤذي الغير ب 
 وأنا أصفح عن اآلخر عند اإلساءة أو الخطأ. 

 وأنا أبدأ الغير بالسالم.


ن االستئذان خلق إسالمّي عظيم، فعنـد ذهابـك لصـديق أو إ

قريب لك أخبره أوًال بالتليفون أنك سوف تـزوره، فـإذا أِذَن قـم 
بالزيارة، ومن آداب زيارة الغير أنك ال تقف أمام الباب مباشرة 

ا وسـطً  ا ثـالث بل على اليمين أو الشمال، ثم تطرق الباب طرقـً
: ل رســول هللا افــارجع، قــوإال  مــرات، فــإن أذن لــك؛

 (االستئذاُن ثالٌث، فإْن أُِذَن لَك؛ وإالَّ فَاْرِجْع) "مسلم".
ا داخـل بيتـي حينمـا أدخـل حجـرة أبـي أو  أنا أسـتأذن أيضـً

 حجرة شقيقتي؛ كما أمرنا ديننا الحنيف.


ئل رســول هللا  ضُّ  عــن ســُ حــق الطريــق، فقــال: (غــَ

السالِم، واألمـُر بـالمعروِف والنهـُي    األذَى، وردُّ البصِر، وَكفُّ 
 .َعِن الُمنَكِر) "متفق عليه"




ل قبل وفاته هذه الكلمات: يا ليته كان بعيًدا، يا ليتـه قال رج
كان جديًدا، يا ليته كان كامًال!. وتعجب َمن كان حوله ِمن ذلك، 

 ما المقصود بهذه الكلمات؟!.  اولم يعلمو
ثم رآه أحد أبنائه في رؤيا، فقال لـه: يـا أبـت سـمعتُك حـال 

 الوفاة تقول كذا وكذا!، قال: 
ا ال نـّي إنـي فـي يـوم مـن األيـام وجـدُت رجـًال ضـريرً يا ب 

يبصر يسير في الشارع فقمُت بتوصيله إلى المكان الذي يريده، 
ُت: يـا ليتـه كـان قلـولما حضرتني الوفاة وجـدت ثـواب ذلـك، ف
 بعيًدا؛ أي المكان الذي قمت بتوصيله إليه. 

 وفي يوم من األيـام وجـدُت فقيـًرا يرتعـد مـن البـرد وكنـت
ــا  ــر، فلم ــه للفقي ــديم وأعطيت ــوب الق ــت الث ــوبين فخلع ــدي ث أرت
حضرتني الوفاة وجدت ثواب ذلك عظيًما، فقلـُت: يـا ليتـه كـان 

 جديًدا. 
 ًضا: يا ليته كان كامًال!. أي فقال االبن: يا أبِت لقد قلَت 

ه نصـَف رغيـٍف  قال األب: رأيُت مرة رجًال جائعًا فأعطيتـُ
ا فقلـُت: كان معي، فعن  د حضور الوفاة وجدُت ثواب ذلك عظيمـً

 يا ليته كان كامًال.


الوقت هو رأس مال المسلم، وهو الشـيء الـذي لـو فُقـد ال 

الغرب لم يتقـدم إال بـاحترام و  يعود أبًدا، وهو أساس الحضارة،
 الوقت، والشرق لم يتخلف عن ركب الحضارة إال 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.
 .ية إن شاء هللاوللحديث بق              



  

 

 

 

 

 

 

 ر تو ألستاذ الدكا

 يةبو حلالدين أنور 

 ئريةزارية اجلهو اجلم
 

 

 قــال القاضــي: وعيــت هــذا.. فهــالَّ 

وقــف ذكرت لي مــن البينــات مــا يثبــت م

 ابن تيمية من المعارف الصوفية.

اإلقــرار ســيد قال اإلسكندري: بما أن 

األدلــة، فســأذكر لــك ـ ســيدي القاضــي ـ 

فــي ابن تيمية  أربع تصريحات مما ذكره  

 طبــق علــيهم مــاصوفية زمانه، والذين ين

ــل  ــن صــوفية ك ــرهم م ــى غي ــق عل ينطب

األزمنة، وأبين لك ـ سيدي ـ أن من حيــل 

مثلمــا  ابــن تيميــة الخطيــرة فــي هــذا أنــه

ذلك ضرب آل البيت بالنواصــب، فهــو كــ 

راح يضرب الصوفية الصــادقين بــبعض 

ــورد  ــم ي ــذين ل ــرفين ال ــين والمنح المنحل

أسماءهم.. ولكن راح يعمم أحوالهم علــى 

 .كل الصوفية

 .صريح األولفهات الت: قال القاضي

قال اإلسكندري: التصريح األول هــو 

قوله ـ بعد ذكره لبعض المنحــرفين ممــن 

سبون للتصوف ـ: (ومن قال: إن لقول ينت

ا وبــاطن حــق وإنــه مــن ا خفيــ ء ســر هؤال

الحقائق التي ال يطلــع عليهــا إال خــواص 

إما أن  –خواص الخلق: فهو أحد رجلين  

ــار ــة أهــل اإل يكــون مــن كب لحــاد الزنادق

والمحــال وإمــا أن يكــون مــن كبــار أهــل 

الجهل والضــالل. فالزنــديق يجــب قتلــه؛ 

األمــر فــإن أصــر والجاهل يعرف حقيقة  

ل بعد قيام الحجــة على هذا االعتقاد الباط

عليه وجب قتله. ولكن لقــولهم ســر خفــي 

وحقيقـــة باطنـــة ال يعرفهـــا إال خـــواص 

ا وإلحــادً   االخلق. وهذا السر هو أشد كفــرً 

ــاهره ــة مـــن ظـ ــذهبهم فيـــه دقـ ــإن مـ ؛ فـ

وغموض وخفــاء قــد ال يفهمــه كثيــر مــن 

ا مــن عــوام أهــل الناس. ولهذا تجــد كثيــرً 

ن والخير والعبــادة ينشــد قصــيدة ابــن الدي

ا ارض ويتواجــد عليهــا ويعظمهــا ظانــ الف

أنها من كالم أهل التوحيد والمعرفة وهو 

ال يفهمها وال يفهــم مــراد قائلهــا؛ وكــذلك 

ـــ  ف مــــن كــــالم هــــؤالء يســــمعه طوائـ

ــدين فــال يفهمــون  ــالعلم وال المشــهورين ب

حقيقتــه فإمــا أن يتوقفــوا عنــه أو يعبــروا 

ة مــن لــم يفهــم حقيقــة؛ عن مذهبهم بعبــار

 مــن غيــر ا مجمــًال نكــارً وإما أن ينكروه إ

معرفة بحقيقته ونحو ذلك وهذا حال أكثر 

الخلق معهم. وأئمتهم إذا رأوا من لم يفهم 

ا مــن هم طمعوا فيه وقــالوا: هــذحقيقة قول

علماء الرسوم وأهل الظاهر وأهل القشر 

وقالوا: علمنا هــذا ال يعــرف إال بالكشــف 

ــذا ــاهدة وه ــروط والمش ــى ش ــاج إل  ،يحت

فادرج عنه ونحــو وقالوا: ليس هذا عشك  

ــه  ــه وتشــويق إلي ــه تعظــيم ل ــا في ــك مم ذل



  

 

ــه. وإن رأوه  ــم يصــل إلي ــل لمــن ل وتجهي

أنه منهم وقــالوا:   ا بقولهم نسبوه إلىعارفً 

بـــار العـــارفين. وإذا أظهـــر هـــو مـــن ك

اإلنكــار علــيهم والتكفيــر قــالوا: هــذا قــام 

ــب  ــل المراتــ ــار لتكميــ ــف اإلنكــ بوصــ

 .)١(لمجالي)وا

لقاضــي ـ فهــذا التصــريح ـ ســيدي ا

كـــاف منـــه فـــي تكفيـــره لكـــل الطـــرق 

الصوفية التي ال تزال تنشــد قصــائد ابــن 

ــاني  ــد للمعـ ــره، وتتواجـ ــارض وغيـ الفـ

 مية التي تشير إليها..السا

ف كــذلك فــي حكمــه علــيهم كــا وهــو

بالقتــل، كعادتــه فــي الجمــع بــين التكفيــر 

ن بعده من والتقتيل، وهو ما ورثه خلفه م

 ة.الذين استباحوا دماء الصوفي

ــت هــذا.. وهــو  ــال القاضــي: وعي ق

ــيهم  ــى حكمــه عل ــة عل ــي الدالل واضــح ف

 .فهات التصريح الثانيبالكفر والقتل.. 

ي هــو صريح الثانندري: التقال اإلسك

سيدي ـ: (فــإن إنكــار هــذا المنكــر وله ـ  ق

الساري في كثير من المسلمين أولى مــن 

ــو ــن اليه ــار دي ــذي ال إنك د والنصــارى ال

ــلمون ــه المس ــل ب ــوال ال ،يض ــيما وأق  س

هؤالء شر من أقــوال اليهــود والنصــارى 

ومن عــرف معناهــا واعتقــدها   ،وفرعون

 بجهــادهم كان من المنافقين الذين أمر هللا

افِِقيَن جَ لى: بقولــه تعــا اَر َواْلُمنــَ ِد اْلُكفــَّ اهــِ

ْيِهمْ  ــَ ْظ َعل ــُ ــان  َواْغل ــاق إذا عظــم ك والنف

من كفار أهل الكتاب، وكان   اصاحبه شر 

ألسفل من النــار. ولــيس لهــذه في الدرك ا

المقاالت وجه سائغ، ولو قدر أن بعضــها 

ــي اللغــة معنــى صــحيحً  ا فإنمــا يحتمــل ف

ــل علي ــرف ميحمـ ــم يعـ ــا إذا لـ ــود هـ قصـ

ء قــد عــرف مقصــودهم ا، وهــؤالصاحبه

ــارى  ــود والنصـ ــن اليهـ ــرف ديـ ــا عـ كمـ

والرافضة، ولهم فــي ذلــك كتــب مصــنفة 

ا، مؤلفة وكالم يفسر بعضه بعضً وأشعار  

مقصودهم بالضرورة فال ينازع وقد علم  

في ذلك إال جاهــل ال يلفــت إليــه، ويجــب 

بيان معناها وكشف مغزاهــا لمــن أحســن 

الظن بهــا وخيــف عليــه أن يحســن الظــن 

هـــا أو أن يضـــل فـــإن ضـــررها علـــى ب

المسلمين أعظم من ضــرر الســموم التــي 

أعظــم يأكلونها وال يعرفون أنها سموم، و

ــذين ال  ــة ال ــراق والخون ــرر الس ــن ض م

يعرفون أنهم سراق وخونة. فــإن هــؤالء: 

غاية ضــررهم مــوت اإلنســان أو ذهــاب 

ا ماله وهذه مصيبة في دنياه قد تكون سببً 

الء: فيســقون لرحمته في اآلخرة وأما هؤ

النــاس شــراب الكفــر واإللحــاد فــي آنيــة 

ويلبســـون ثيـــاب  ،أنبيـــاء هللا وأوليائـــه

سبيل هللا وهم فــي البــاطن   المجاهدين في

ويظهــرون  ،ن  ورســولهبيمــن المحــار

كالم الكفار والمنــافقين فــي قوالــب ألفــاظ 

فيدخل الرجل معهــم   ،أولياء هللا المحققين

ــً  ــى أن يصــير مؤمن ر ا  فيصــيا وليــ عل

)ا عدو منافقً   .)٢(ا 

ــت هــذا.. وهــو  ــال القاضــي: وعي ق

ــيهم  ــى حكمــه عل ــة عل ــي الدالل واضــح ف

 .فهات التصريح الثالثبالكفر والقتل.. 

قال اإلسكندري: التصريح الثالث هو 

قوله ـ سيدي القاضي ـ: (وأقــوال هــؤالء 

شــر مــن أقــوال النصــارى وفيهــا مــن 

ــوال  ــي أقـ ــا فـ ــنس مـ ــن جـ ــاقض مـ التنـ

ا يقولــون بــالحلول تــارة النصارى؛ ولهــذ

ــه و ــارة فإن ــدة ت ــرى وبالوح ــاد أخ باالتح

مذهب متناقض في نفسه؛ ولهــذا يلبســون 

ا ر باطنًــ على من لم يفهمه. فهــذا كلــه كفــ 

وظاهرا بإجماع كل مسلم ومــن شــك فــي 

كفــر هــؤالء بعــد معرفــة قــولهم ومعرفــة 

دين اإلسالم فهو كافر كمن يشك في كفر 

  .)٣(اليهود والنصارى والمشركين)

ي ـ أنــه لــم فأنت ترى ـ سيدي القاضــ 

يكتف بتكفيرهم، بل راح يكفر من توقــف 

في تكفيرهم، أو شك في ذلك.. وليس بعد 

 ذلك تكفير.

ــذا..  ــت ه ــال القاضــي: وعي ــات ق فه

 .التصريح الرابع

ــع  ــكندري: التصــريح الراب ــال اإلس ق

ــره  ــد ذك ــه ـ بع ــو قول ــيدي القاضــي ه س

م لبعض الصوفية ومقوالتهم التي لــم يفهــ 

أن يثنــي علــى مقاصدها ـ: (وال يتصــور  

هــؤالء إال كــافر ملحــد أو جاهــل ضــال. 

وهؤالء من جنس الجهمية الذين يقولون: 

ه حال في كل مكان ولكن أهل إن هللا بذات

وحدة الوجود: حققوا هذا المــذهب أعظــم 

  .)٤(من تحقيق غيرهم من الجهمية)

وهذا القول ـ سيدي ـ يدلك علــى ســر 

ــارف علــــى الم ابــــن تيميــــة إنكــــار عــ

ـ كسلفه ـ بينونة هللا الصوفية.. فهو يعتقد  

عن خلقه بالمكــان، وأن هللا فــي تصــوره 

ماوية ليس ســوى جــرم مــن األجــرام الســ 

ه  نــزَّ العلوية، ولــذلك فهــو يعتبــر كــل مُ 

عــن الحــد والمقــدار والمكــان والجســمية 

 .اا واتحادي حلولي 
 

 . )٣٧٨/ ٢جمموع الفتاوى () ١(
 . )٣٥٩/ ٢جمموع الفتاوى () ٢(
 . )٣٦٨/ ٢جمموع الفتاوى () ٣(
 . )٣٦٧/ ٢جمموع الفتاوى () ٤(



   

 
   

 

  

م ١٩٩٦يوليو  ٢٧هـ الموافق ١٤١٧ع أول ربي ١٢ في

يق الدعوة دِّ (ِص أصدرت مشيخة الطريقة العزمية كتاب 

العزمية)، في ذكرى مولد موالنا السيد أحمد ماضي أبي 

. العزائم
ابًا من كتب السيرة الذاتية، يق الدعوة العزمية)، كتدِّ كان (ِص 

أبو ن ماضي السيد عالء الدياحة قدم فيه اإلمام القائم سم

موالنا السيد أحمد باعتباره قدوة لألمة اإلسالمية والده العزائم 

ا ر قليل جد ذ، وآلل العزائم خاصة، وُعرض في الكتاب نعامة

من علوم وفتوحات. مما وهبه هللا

يبًا، نشرت مشيخة الطريقة العزمية خالل قرن كامل تقرو

ضي أبي دمحم ما، سواء لإلمام المجدد السيد الكثير من المؤلفات

العزائم، أو لسماحة السيد عز الدين ماضي أبي العزائم، أو 

لكن لم يصدر العزائم،  يأبالدين ماضي السيد عالء لسماحة 

 في تاريخ الدعوة العزمية باسم سماحة موالنا السيدأي كتاب 

.ماضي أبي العزائم أحمد

ا ك تراثً رأن موالنا السيد أحمد لم يت آل العزائمظن كثير من 

ا، وأن ما تركه لم يزد عن بعض العبارات والدروس علمي 

يق الدعوة العزمية).دِّ ذكرها كتاب (ِص المختصرة التي 

والنا السيد أحمد تراثًا عظيًما، ، فقد ترك مدقيقًالكن هذا ليس 

ا في الشؤون وصل إلينا منه ما يجاوز الخمسين موضوعً 

الدعوية والعامة والخاصة.

السيد أحمد ماضي حامل سر أبيه اإلمام ا موالنلقد كان 

، وال متًا ال يتكلم إال قليالً كان صا(علومه، لكنه  نالمجدد، وخاز

فيجيبهم أعظم  لناس،يجري الكالم على لسانه إال إذا سأله ا

يًرا آلل ، وكان هذا الصمت محكما يصفه اإلمام القائم ،)إجابة

اًما اًما إمع ٣٣منها  قضى عاًما  ٨٥العزائم طوال 

له على إمامة الطريق. عاًما كان أبناؤه خلفاءَ  ٥٢وللطريق، 

األوان لنكشف عن حكمة وسر صمت موالنا السيد  آنقد و

ُكتاب التاريخ، الذين سيأتون ف سماحته أمام انصأحمد إل

موه، ويتحدثون عن كل يقيِّ ليدرسوا تاريخ الدعوة العزمية، و

ك حل، ويقول: لقد ترن المرامرحلة، وربما قد يقارن بعضهم بي

، فأين كبيًرا ثًاسلفه اإلمام المجدد تراثًا عظيًما، وترك أبناؤه ترا

تراثه العلمي؟

 





  مام المجدداإل                                                  

  سيد دمحم ماضي أبو العزائمال                                        
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يتردد بين بعض الناس،  ملح هناك سؤال
رضوان هللا  -ماذا كان السيد أحمد ل :نقولوي

ه  دث،  -علي ت، وإذا تح ب الوق امتًا أغل ص
هذا السؤال ؟، للجواب عن أوجز في الكلمات

  :نقول
كان موالنا السيد أحمد هو حامل سر  -١

ام يتحدث عن  ياإلمام أب العزائم، وكان اإلم
  سره فيقول:

  إِْن َكاَن َما قُْلُت نُوًرا
رُّ فَال                     ىــأَْعلَٰى َوأَْغلَ  ّسِ

  َرادٍ ـــــيُْعَطٰى ِلفَْرٍد مُ 
  ْن ُكّلِ َغْيٍر تََخلَّىـــعَ                  

  ــاالً مَ وَ  بَاَع النُّفُوسَ 
)1(ىلَ وْ أَ  تُ نْ كُ  هِ ى بِ تَّ حَّ   

يد  و الس وكان هذا الفرد، حامل السر، ه
  أحمد بنص قول اإلمام:

  فَنْ َوُهنَاَك ِسرٌّ َغاِمٌض الَ يُْكشَ 
رَّ َمقَامِ ـــــاَل سِ ـــــَدٍل نَـــإِالَّ ِلبَ   

ّرِ ِميزَ    هُ ـــاٌب لَ بَاٌب ِلفَْيِض الّسِ
)2(يــي َوَمَرامِ ـــُمتََحقٌِّق بِإَِراَدتِ   

ًرا، ث كومعلوم أن حامل السر ال يتحد ثي
ن عل ه م ا لدي وح بم ا وموال يب در م ، إال بق

أمره مودع السر، ومقام حامل السر ال يكون 
ا  راء عليه يدة الزه ل، فالس عة الرج إال لبض

ا السالم كانت حام ذلك موالن لة سر أبيها، وك
  السيد أحمد.

ة  -٢ د إلمام يد أحم ا الس اء موالن ج
امع ه الط ر في ت كث ي وق دعوة ف ي وال ن ف

ي المش قاء واإليخةكرس ن األش وان ، م خ
وم والغرباء،  ن عل ه م ا لدي ر م ه أظه و أن ول

ر، ال م غزي يهم بعل رد عل رب وتف زدادت الح
على الطريق، فكان في صمته حفًظا للطريق 

ن ا ودة م ت موج ي كان رب، الت اد الح زدي
ام  ك دأب اإلم ي ذل ه ف ل، دأب ديدة بالفع وش

ي  ن عل ن ب ل الحس ان قلي ذي ك ، ال
وم نهع الكالم، ولم يروَ  ن العل ه  ؛الكثير م ألن

ي اء ف ده  ج هاد وال د استش عب بع ر ص عص
  . لبأبي طابن  علي سيدنا اإلمام

جاء موالنا السيد أحمد وتراث اإلمام  -٣
ي النُّ اثًرا ف م رَّ وت والكُ ما زال متن اسات، ول

م  ايطبع أكثره، وربما إن أظهر كثيرً  ن العل م
ان  د ك ام، وق م اإلم ه بعل تلط علم  الخ

ا حري ى أن يًص ام عل راث اإلم رج ت  يأبخ
ه دون زيادة العزائم للناس كما خرج من لسان

راث، أو نقصان، فكان ص ذا الت ا له مته حفًظ

رد وقد أ ث انف ه، حي ة بطباعت ة فائق ولى عناي
زائم  و الع ى أب د ماض يد أحم ام الس  اإلم

ى  دد ف ام المج ده اإلم ات وال ر مؤلف ق نش بح
 هألن ؛األعلى حياته وعقب انتقاله إلى الرفيق

زائم  ه آلل الع وم ب ا يق ر م د أن خي ان يعتق ك
ة، و ار اإلخاص ديم آث ة تق لمين عام ام المس م

ق المجدد أبى العزائم العلم ية، إلضاءة الطري
  للمسلمين للعمل بتعاليم اإلسالم.

ى   ه أدى دوره عل د هللا ومعونت وبحم
وله  اه  الوجه الذى يرضى هللا ورس تج

ده  ى لوال راث العلم دالت ام المج د اإلم د، وق
ب اإلمام طبع رضوان هللا عليه العديد من كت

يخةأ ه مش اء تولي زائم أثن ي الع ة  ب الطريق
ا: (ال ة، ومنه رار العزمي ن أس زء األول م ج

ع  ن جوام ر، وم اد، والجف رآن، والجه الق
ل الصلوات  الكلم، والفتوحات الربانية، وأكم

  على سيد الكائنات).
ر ولي أم ي ت اركته ف ب مش ة  بجان طباع

(عقيدة النجاة، واإلسالم دين، وأصول كتب: 
ى وصول لمعية اال الك إل لرسول، وهداية الس

ة  علم ل المدين ورة، المناسك، وصيام أه المن
ائر  ن، وبش الم وط ب، واإلس الم نس واإلس
اج  ار، والسراج الوه األخيار في مولد المخت
راج، ومعجزات وفضائل  في اإلسراء والمع

لين، ومحكم يد المرس لح الكبس رى، ة الص
ين،  ور المب ق، والن ار الح ائل إظه ووس

أة والشفاء من  ة، وتفصيل النش مرض التفرق
ف فا ا اختل يلة وم ن السنة لثانية، والوس ه م ي

ر ة، وش ذكرة  ابوالبدع األرواح، وم
المرشدين والمسترشدين، ومعارج المقربين، 
والطهور المدار على قلوب األبرار، والفرقة 

تور  ة، ودس الكين طريالناجي ق رب الس

ك  ى مل لوك إل تور آداب الس المين، ودس الع
ة الصلواالملوك،  رات بمالزم ل الخي ت، وني

ي موا ة ف د العزمي ة والمواجي ة الروض جه
اة  ي حي ينية)، ف ده الحس ام وال دد اإلم المج

  . أبي العزائمالسيد دمحم ماضي 
اإلمام المجدد قبيل انتقاله، نوره ترك  -٤

ه ه وسره وعلمه ومعارف ب ابن ى قل ا  ف موالن
يد  و السيد أحمد، فأصبح الس د ماضى ه أحم

وسر ماضى، وروح ماضى،  ،نور ماضى
ل ، فاة ماضى، وعزم ماضىحيو د ورث ك ق

راث العزم و يالمي ةعلًم يالماض  ،ا ومعرف
االً  االً  وح اهرً  ،وق االً  ،اا وباطنًوظ  وجم
االً  اءً  ،وكم ياءً  وبه ا وض ان موالن ذلك ك ، ل

و الت د ه يد أحم االس اطق لإلم ي راث الن م أب
ل  الق ومث ل ألخ يد الكام و التجس زائم، ه الع

دعوة، ا ال وة اإلم ان دع و ترجم ي ه م أب
ه  زائم، وفي ي الع ام أب راد اإلم و م العزائم، ه
ام  وة اإلم الق دع داف وأخ ع أه ت جمي انجل

االً  يأب ان مث زائم، فك ام،  الع ا أراده اإلم لم
دما س ذلك عن ام لئل ن  :اإلم ت م م ترك ك

ال ال ؟الرج ت رج :(ق فَ ًال ترك  ، ونص
يد  ا الس رجل)، فكان الرجل الكامل هو موالن

كه اإلمام ل الذي ترأحمد، وهو النموذج الكام
ا  ل م ه ك بين الناس ليهتدوا به، حيث تمثل في

  أراد اإلمام أن يعرفه الناس.
دد  ام المج ى اإلم د أمل اريخ وق يدة بت قص

ين  رة  ٢٦االثن ادى اآلخ ـ١٣٥٦جم  يأ ،ه
ل انت هرقبي ه بش د  قال تار واح ا الس ف فيه كش

  عن مقام موالنا السيد أحمد، فقال:
  َك ِلي ُمَرادُ نَّ َك أَ ـــــَراِدي ِمنْ ـــمُ 

َك قَْد َظَهَر اْلِوَدادُ ــــــنِّي ِفيــــَومِ   
  ي اْلُمْلِك َعنِّيــــــَجعَْلتَُك نَائِبًا فِ 

َشادُ ـــَوفِ  ي اْلَملَُكوِت يَْصَحبَُك الرَّ  
  ِديـَرِضيُت لََك اْلِخالَفَةَ بَْعَد َعهْ 

ادُ سَّدَ ـــاَء الـــــقَْد جَ ـــــَوفِّيِه فَ ــــفَ   
   ِفيـِلي َوُصوَرةُ ُحْسُن َوصْ اٌل ِمثَ 

)3(فَُؤادُ ـــــَها الْ ــــاٌت يَُرتِّلُ ـــــــَوآيَ   
يد أحمد هذه القصيدة تبين مقام موالنا الس

زائم ي الع ه،  :من اإلمام أب راده من  وودادهفم
وت  ي الملك ك، وف ي المل ه ف ه نائب ه، وأن في
د  ة بع ه الخالف د رضي ل يصحبه الرشاد، وق

 صورة حسن وصفه،ه ول لاثم، وأنه عهده
  .يرتلها الفؤاد ياتآوأنه في ذاته 

د  -٥ كان عهد موالنا السيد أحمد هو عه
ي  ه يرب وان هللا علي ان رض ة، وك التربي
دث  ه، ال يتح ل فيقلدون د، يفع وان بالتقلي اإلخ

  
ي س ث ال   األم العام وال

اد العال ة يلالت ق ال                       لل
ر ل ال ما ع ال   يلع
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هم أن ملحتى يع ؛كثيًرا، لكنه كان كثير العمل

ام  ن الكالم،العمل أولى م ول اإلم مصداقًا لق
  :م أبي العزائد دجمال

  االً جَ رِ  َعلَيَّ فَْضًال  ْجَمعْ ٱَرّبِ وَ 
  )٤(بِاألَْعَمالِ  مَ ِإلْسَال ٱيُْظِهُروَن            
ان  االً  وقد ك ألب واألخ  مث رًدا ل متف

ل هللا صادق لرسووالمحب الوالزوج واالبن 
.  

بعض،  اءل ال د يتس ول: ق ف إذن يق كي
  :نقول اب، للجو؟علمهأظهر 
ه أجراه على لسان  -١ يد نائب سماحة الس

ي أب دين ماض ز ال زائم و يع هدُ الع ي  عات ف
ره ارة عص ي إش ا، وه يخ  ذكره ي الش محي

ي  ه ف طور كلمات ين س ي ب ن عرب دين ب ال
ات  ةالفتوح يأتي)٥(المكي ه س ر أن ث ذك  ، حي

ام م ر الزم نإم ي آخ ت ف ل البي ة أه ان، أئم
ه ن هللا أو يختار ل ي وزراء س ه ف أهم ل خب

ه ون غيب فً  ،مكن م كش هودً أطلعه ى ا وش ا عل
ائق والحق م  ن، ويكون ر العل وكلين بنش الم

ألنه حامل للناس في هذا العصر؛ وهذا طبعًا 
  السر.
ز -٢ ه أوج ة  علم ارات قليل ي عب ف

  الكلمات، كثيرة المعاني والعبر.
الحاجة لتسجيل علمه،  ا اقتضتمعند -٣

ي مجل االت ف ر مق ان ينش ة ة (المك دين
  المنورة) على فترات متقطعة.

اح  -٤ ه، أو مفت ة فهم ع خالص ان يض ك
ب اإلم دمات كت ي مق ام، ف راث اإلم م ت ام فه

ي  ولالت ي ى طت ام أو ف د اإلم ي عه ا ف باعته
  عهده.

تطيع أن  ول: إن مقونس ا نق دمات موالن
السيد أحمد هي مفتاح فهم مؤلفات اإلمام أبي 

تقبال ا ب الس ل والقل ئ العق و يهي زائم، فه لع
ض األ ي بع ام، وف ات اإلم ان كلم ان ك حي

اب  دور الكت باب ص ارئ أس ح للق يوض
تية اكيف واألمراض التي يعالجها، أو د عداالس

ان قراءة ل اب  الكتاب المقدم له، فك و ب ه
ب  م علالقل ل لفه ذلك والعق زائم، ل ي الع وم أب

(خازن  بـ يستحق موالنا السيد أحمد أن يلقب
  علم اإلمام أبي العزائم).

ى دروس دد ف ام المج ر اإلم د ذك ه وق
ه دخول علي اب ال ده أن ب و ومواجي ه  ه ابن
و الع ن .. فزائماإلمام السيد أحمد ماضى أب م

ا لالمرور ع سلل إلى الطريق بدونت ى موالن
يد أح دالس ه، م ل هدف ده وض وى قص ، الت

ه عبت ب ل، وتش ه المض ه التي بل وتلقف ، الس
د ماضى خل من باب اإلمام السيد أحمومن د

زائم ى الع وىأب ه، وأ ، ارت ن حوض رق م ش
ه وا انٌ قلب ه إيم ه يظلل لك طريق اء، وس  ستض

  .بغالَّ 
ه م علَّ -٤ م ب تالمذت ة، جربالتالعل

د تح م م، وف تنباط والفه ة لالس اركهم الفكري
رادهفك ون م ف  ؛انوا يعرف م كي ه أفهمه ألن

  يعرفون المراد.
را -٥ ن أس ه م ا لدي ل م وم نق ر وعل

خالفته في أبهى  ، فظهرت عند توليهمذريتهل
ال ا ور الكم ري، ص مو الفك ي والس لعلم

  األرض علًما وكتبًا وتراثًا. ؤوافمل

ا  دلل به ي ن ف الت ض المواق رض بع نع
الفكر،  ثاقبلسيد أحمد، كان على أن موالنا ا

ة، قار ديد الرؤي اس دً  ئً رأ  اجي داث، يق لألح
ى يتحدث؟ البواطن قبل  الظواهر، يعرف مت

  ومتى يصمت؟.. كما يلي:
وقفين ت -١ ي م اراريخيين ف يد  س الس
د  اريخ عأحم ت الت ام، وأثب ار الع س التي ك
  رؤيته: صدق

ل األول وقفالم أشهر من حرب  ٩: قب
ع  ان الوض طين، ك الم فلس ي الع ام ف الع

ًسا، فقد نجح االستعمار في نشر ائاإلسالمي ي
هو جميل، فخرج السيد اليأس وتشويه كل ما 
دأحمد بمقال (ال يأس  ة  بع ئ األم وم) ليهي الي

ال ال انتص طين، ف رب فلس ل، ح ال أم ر ب
  أس.والهزيمة مالزمة الي

د ربزم الُه وق ذه بب يأبس ع ي ه هم ف س
  الحرب كما حذرهم سماحته.

ة لثانيقف االمو د نكس ان ١٩٦٧: بع م ك
زن  ن الح ه م ى أنامل ض عل ع يع الجمي

ج ليطمئن الجميع ويقول: والحسرة، لكنه خر
ما  (هذه الهزيمة التى منيت بها األمة العربية

ع إذا ه ث أن تنقش حابة صيف ال تلب ى إال س
  الم).إلسل اء أصوضو فى عولجت أسبابها

ـ ،وقد كان دها ب  وانتصر المصريون بع
  وات.سن ٦

وقفين  -٢ ي م ام ف ماحة اإلم ا س يرويهم
زائم، و الع الء أب يد ع ائم الس ان  الق  ك

  اءة عرفانية للمستقبل:ب قرصاح
د  إخبار: الموقف األول موالنا السيد أحم
ام ال ماحة اإلم ائم بس ارق بب اختي ماحة  هس س
ه  (عزُّ  :القف، ئبًا لهانالسيد عز الدين  دين ب ال

  الطريق). كم وعزُّ عزُّ 

د ك ز ان، فوق دين ع ز ال يد ع ان الس ا ك
ا ةوعز  إلخوته جميعً ة العزمي د ا للطريق ، وق

ة  له؛فتح هللا  يخة الطريق ى أسس دار مش حت
المحافظات، العزمية والمراكز اإلسالمية في 

  ه.لكثير للطريق وأهلوقدم ا
ف  انيالموق دماالث مَّ  : عن ااإل ه ائمم  م الق

الزواج،  ال ب ب ق زوج وأنج د أن أت ه: (أري ل
ول: ولًدا أسميه عز الدين)، فإ ذا به يبتسم ويق

  .(بل ستُنجب أحمد)
ا وقد  ب سماحة حدث م ه، وأنج بشره ب

دين  الء ال د ع يد أحم زائم الس ا الع ي أب ماض
ي نائب عام الطريقة العزمية ذي ستمتد ف ، ال

ه ور ي الذريت ام أب ة اإلم زائماث ىح ؛ع ام  ت قي
  الساعة.

زائم وان آل الع ث رواه إخ ف ثال  :موق
وو ارود:  ه اي الب ة إيت ارة مدين د زي ه عن قول

ك  ق ذل د تحق ار)، وق زار ومن ا م (ٍسيكون به
 موالنا السيد عز الدين بعد انتقالهبها واستقر 

ى ق األعل ى الرفي ارة إل بحت من ، فأص
  ه.ضته، ومزاًرا لمحبيبرو

وقفين علَّ -٣ ي م اف ف يكءم أبن ون ه كي
  بالعقل: اإلقناع

ف األول: ة األربعين الموق ي نهاي ات يف
ونس األس ي ت ر مفت ى مص د إل دمحم  بقوف

يد ال ا الس ى بموالن ي والتق ير اإلبراهيم بش
ى  ن حديث: (أحمد، واستفسر عن معن ا م م

لم عل لم يس  ؛يروح يَّ هللا عل إال ردَّ  يَّ مس
ى أردَّ  الم) حت ه الس ععلي ى م ال: إنن  ، وق
ليمى م تس ى ال أفه ديث، إال أنن حة الح  بص

اه وال دقه معن ه وال أص ف  ،أدرك إذ كي
ين  يستطيع النبى  ى مالي رد السالم عل

ة  ل لحظ ى ك ه ف لمون علي المسلمين الذى يس
  ؟.وآن مع فروق األوقات بين الدول

فبعد أن أوضح موالنا السيد أحمد معاني 
دعوةدِّ عرضها كتاب ِصكما  - ثالحدي  يق ال

ةالع ا  ،- زمي ر موالن ده األكب ن ول ب م طل
دي ز ال يد ع اء  أنن الس اح الكهرب يضىء مفت

ة ى قاع س  ف ى يجل رى الت ات الكب االجتماع
رة فيها مع ضيفه ، فأضاءت كل المصابيح م

. .يا شيخ بشيرواحدة، ثم قال لمفتي تونس: (
ائىإ اح كهرب ان مفت ر ذا ك نع البش ن ص ، م

دة ة واح ى لحظ ابيح ف ات المص  ،يضيىء مئ
ف ب ول هللا فكي ى  رس الم ف رد الس ال ي

يين المسلمين ؟!)، فاقتنع ى مالقت واحد علو
  مفتي تونس.

اني ف الث دما الموق مَّ : عن ائم ه ام الق  اإلم
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أن ي وِّ ب ة  هل أوراقح وم جامع ة العل ن كلي م

اهرة، اص ة الق يوط لجامع وان  هطحبأس رض
ةه، وذهبليهللا ع اهرة،  ا لجامع دخالالق  ف

 دخن ويشرب القهوةجامعي يا أستاذ غرفة به
ا رأى ان، فلم ار رمض ي نه ا  ف يد موالن الس

طفأ السيجارة احتراًما لهيبته، فقال له: أأحمد 
لم)،  ر مس ت غي ا أن ي، فربم ا بن ك ي (ال علي
ال:  قال: ال بل مسلم، قال: (ربما مريض)، ق

 ليم معافى، لكني ال أؤمن بوجود إله،ال بل س
د: (إن  يد أحم رق بفقال له سماحة الس ين الف

، أن األول  ا ؤمن ب ن ال ي ؤمن وم ن ي م
تمتع باي زوج س رع هللا، فيت ق ش اة وف لحي

، أما الثاني فيستمتع بها ويأكل ويشرب حالالً 
رع هللا ا لش رب  ،مخالفً ل ويش ي ويأك فيزن

ود إله، وإما ن: إما وجحراًما، وهناك احتماال
ا إذا ك ه، ف ود إل دم وج إن ع ه، ف اك إل ن هن

تمتع ف اهاألول اس ه،  ي دني ي آخرت نعم ف وي
ي والثاني استمتع في دنياه ذب ف ه،  ويع آخرت

ي ااالثن وإن لم يكن هناك إله، فقد استمتع ن ف
ي  ائز ف ؤمن ف ي أن الم ذا يعن دنيا، وه ال
ر  الحالتين، بعكس غير المؤمن الذي قد يخس

ي  ه ف الآخرت د االحتم تاذ ينأح اقتنع األس )، ف
  امعي.الج

  ونثًرا: ة نظًماالكتاب أسلوبه الفذ في -٤
يد أح ا الس ان موالن د ك ارع ملق د ب

لوب،  ي األس رف الت تخدام األح د اس يجي
لوبه  ان ألس ين، وك ل الع ل قب رق العق تخت

راءة،  د الق نفس عن ا ال عر به الوة تش ا ح وم
ام ب اإلم ا كتبه كمقاالت أو مقدمات لكت  هدش

تطاع أن يوّصِ د اس ك، فق ى ذل ائله ل رسعل
كل ى ش تهدف عل وره المس ل  لجمه جم

ي  جزة، أو على شكلمو االت مسهبة، وف مق
ذي أراده لحالتين حكلتا ا ققت كلماته المراد ال

  من كتابتها.
ه  ا أن ان  كم اك ذ  ناظًم ات اف ، للكلم

ي  ه النظم تلط تراث ى أن يخ ه خش وال أن ول
ام ائد اإلم ي الع بقص أل زائمأب دنيا ا لم ل

د دليمواجي ي للت و، ويكف ى ق ه  ةل عل نظم
اء ي رث يدته ف ي آ قص زائمداع األول  ل الع

دي التاذ األس راهيم أفن ب، إب ي خطي والت
فت وُ  اوقتص ا ه ات( بأنه ن أروع المرثي ، )م

ورشرت وقد نُ  ة المن ي في مجلة (المدين ة)، ف
ة ٣٨من السنة  ٢٣-٢٢العدد   ١٠-٣، الجمع

ان  اد ث ـ ١٣٨٤جم وبر  ١٦-٩ -ه أكت
  ، والتي قال فيها:م١٩٦٤

  ناءـورى لفوالـــــــــــــــ اقٍ ـ بهللا

 كيف الممات لسائـــــــــر األحياء

  يسير إلى التـــــــــراب وإنما كل

 يبقى اإلله مقلــــــــــــــــب األناء

  في قبضة هللا الوجود جميعـــــــه

 يجرى األمور بحكمة وقضــــــاء

  المشيئة في الخالئق حكمـــها وله

ــــــراءجار على العظماء والحقــ  

  ــــوى حلم حلتدنيا سـما أنت يا 

عة اإلغفاءفيه األمانـــــــــــي سا  

  فإذا أفاق المــــــــــرء من إغفائه

 كنت السراب يلــــــوح في البيداء

  مات الخطيب وكان قطـب زماننا

لعلماءتقــــــــــــوى وكان منارة ا  

  رجل يفيض كما يفيض البحر من

ــــــة الحكماءـــم العليم وحكملع  

  النسيــــــــم لطافةأرق من خلق 

ـــي عزة وإباءوتواضع فـــــــــــ  

  ك في بشر الكـريم ولطفـــــهلقاي

بسماحة السمحــــــــــــاء تقبًال مس  

  خدم الحنيفة خدمة مشكــــــــورة

ــــــل ثناءفي المشرقين فحاز كـــ  

   ولكل مجتمع يقــــــــــــــوم ممثًال 

الفقهاءـــــة بي العزائم حجـــــــأل  

  باألمس صوت الحق كان مجلجًال 

واإلسالم فـــــــــــــي األرجاء   

  ـــــــــــون كأنهوهناك غالتك المن

 شمس الضحى خرت من الظلماء

  لك حكمـــــــــــــة يا رب فيما جـ

سالم من محن ومن أرزاءــل باإل  

  ـة مجدهـــــــــــفعًا للدين رايـايا ر

اءوــــــــــــــر األجـخفاقة في سائ  

  ســـــــتإن الحنيفة عند موتك نك

 يوم الحداد عليك كـــــــــــل لواء

  قد رأوك مشيعًاوـون سلمـــــوالم

 للقبر ما ظفـــــــروا بحسن عزاء

  ومواهبًا يكون فيك شمائـــــــــًال 

 جعلتك فخر الملة الغــــــــــــراء

  من الرثاء لصاحبــي؟ماذا أقول 

يخـرس ألسن الشعـراءوالموت   

  دمـوعهلو يملك المحزون غير 

 صاغ الـــــرثاء اليوم كالخنسـاء

  ــح من لسانـي منطقًاالدمع أفص

عــــة إن أردت رثائـييجعند الف  

  ال شيء بعدك في الحياة يسرني

صاب فقل فيـــه عزائيعظم الم  

  ومشى األسى في عارفيــك كأنه

شاءلسعير يدب فـــي األحوهج ا  

  في جوار هللا يرعــــــاك الذينم 

ك ســــــــوابغ اآلالءيضفــي علي  

  هفلقد دفعت عن الحنيف خصـوم

 وقرعتهم بالحجة الغــــــــــــــراء

  ذكرك عاطـــــــًرا خسجل التاري

األرجــــاء مثل األريج يفوح في  

يد عن موالنخير ما أختم به حديثي  ا الس
د ولأحم و ق ام ، ه يد دمحم  اإلم دد الس المج

زائم عن ي الع ي أب ق  :هماض رف ح ن ع (م
م  ي، وعل ولدي أحمد، وجد طعم حالوة محبت

عيتي، فقد أسندت له األمر من فضل طالوة م
دي،  ى بع ة عل ه حج ي، وجعلت ه بروح وأيدت

ار اج الوق ته ت ي، وألبس ل طريقت زل  ،أه م ي ل
ين هللايمرع ه ويك ،ا بع تره، يحفظ ؤه بس ل

ا عنه حبامطروًدا  وده، معروفً يس وجن ئل إبل
ر، م اف والفضل، بالحلم والب ى العف وبًا إل نس

ده إال  قي، وال يجح ه إال ش ل حق يس يجه فل
  . )٦(غوي)

الى أن يكشف لقل نسأل هللا ة تع ا حقيق وبن
ى  ،الجمال الربانى ا إل ه ننجذب بكليتن الذى ب

  .الرضوان األكبر
ارك ع لم وب لى هللا وس يدنا وص ى س ل

  على آله أجمعين.دمحم و وموالنا
                                                           

)١ ، ائ ب لإلمـام أبـي العـ اء القلـ ان ضـ ، ٩ج) دي
ة رق   .٨٢٣٨ :ق

)٢ ( ، ائ ب لإلمـام أبـي العـ اء القلـ ان ضـ ، ٣جدي
ة رق  .٢٠٩٥ :ق

ان) ٣( ب لإل دي اء القلـ ،  مـام أبـيضـ ائ ، ١جالعـ
ة رق   .١٠٥ :ق

ان) ٤( ،  دي ائ ب لإلمـام أبـي العـ اء القلـ ، ٣جضـ
ة رق   .٢١٥٥ :ق

حات ٥( ة الب ع) الف   .٣/٣٢٨ يال
ي ال٦( م) ص ة الع   .٤٥ة صع

٣٩



  

  

 

 
 األستاذ



أكلهــم (  :وصفهم السري السقطي بقوله

 ،ونـــومهم نـــوم الغرقـــى  ،أكـــل المرضـــى 

ومن تخلــيهم عــن   ،)وكالمهم كالم الخرقى 

أهــل (وهــذه صــفات    ،موا فقراءاألمالك س

د رســول هللا فــإنهم كــانوا على عهــ   )ةفَّ الصُّ 

ــاجرين  ــاء مه ــراء غرب ــفهم  ،فق ــو أووص ب

ن رو يخــ (  :هريرة وفضــالة بــن عبيــد فقــاال

ــوع ــن الجـ ــراب  ؛مـ ــبهم األعـ ــى تحسـ حتـ

حتــى إن  ؛وكــان لباســهم الصــوف  ،مجانين 

كان بعضهم يعرق فيه فيوجــد منــه رائحــة 

لصــوف وكــان ا  ،)الضأن إذا أصابه المطر

ــاء واألوليــاءلبــ  ــي وو  ،اس األنبي رد عــن أب

إنه (  :قوله  موسى األشعري عن النبي  

ا مــر بالصــخرة مــن الروحــاء ســبعون نبيــ 

 ،)ون البيــت العتيــقء يؤمــُّ هم العبــاحفاة علي

كــان عيســى بــن ( :وقــال الحســن البصــري

 ،ويأكــل مــن الشــجرة ،مــريم يلــبس الشــعر

 :وقــال أبــو موســى  ،)ويبيــت حيــث أمســى 

ويركــب   ،يلــبس الصــوف  كان النبي  (

ــأتي مــدعاة الضــعيف ،الحمــار وقــال  ،)وي

ا لقد أدركت سبعين بدري (  :الحسن البصري

 .)وفما كان لباسهم إال الص

إذا دخــل النــور فــي (:  وقال النبي  

ومــا عالمــة  :قيــل ،القلــب انشــرح وانفســح 

التجــافي عــن دار   :؟ قــالرسول هللا  ذلك يا

ــرور ــود ،الغــ ــى دار الخلــ ــة إلــ  ،واإلنابــ

وقــال  ،)واالســتعداد للمــوت قبــل نزولــه

؟ وما حقيقة إيمانك  :حارثة حين سأله النبي 

فأظمــأت  ،عزفــت نفســي عــن الــدنيا :قــال

نظــر إلــى وكــأني أ  ،هرت ليلي وأس  ،نهاري

وكأني أنظــر إلــى أهــل   ،اعرش ربي بارزً 

وإلـــى أهــــل النــــار  ،الجنـــة يتــــزاورون 

 :وقال  ،لزمت فاعرف  :النبي   فقال  ،)يتعادون 

ر هللا قلبــه لــى عبــد نــوَّ إمن أحب أن ينظــر  

وقال أبو أمامة البــاهلي  .فلينظر إلى حارثة

اتقوا فراسة المــؤمن فإنــه (: عن النبي 

إن الحــق ( :وقــال النبــي  ،)هللابنــور  ينظــر

ــر ــى لســان عم ــس  ،)لينطــق عل ــال أوي وق

 :حــين ســلم عليــه القرنــي لهــرم بــن حيــان 

ولــم يكــن   ،حيــان   بن وعليك السالم يا هرم  

عــرف روحــي   :ثــم قــال لــه  ،رآه قبل ذلــك

ــاكي  .روحـــك ــد هللا األنطـ ــو عبـ ــال أبـ وقـ

إذا جالســتم أهــل الصــدق  :ه٣٦٧المتــوفي 

ــوهم بالصـــدق ــإ ،فجالسـ ــيس جو  نهمفـ اسـ

ويخرجــون   ،سراركمن في أيدخلو   ،وب القل

يــدخل الجنــة   :وقال النبي    .من هممكم

ثــم  ،ا بغيــر حســاب مــن أمتــي ســبعون ألفًــ 

ــا ــفهم فقــ ــون وال  :لوصــ ــذين ال يرقــ الــ

وعلــى   ،وال يكوون وال يكتوون   ،يسترقون 

ــون  ــد هللا  .ربهــم يتوكل ــن عب ــال ســهل ب وق

الصــوفي مــن صــفا مــن الكــدر  :التســتري

ــتأل  ــن الفكــ وام ــى هللا  ،رم ــن وانقطــع إل م

وقال   .ب والمدرواستوى عنده الذه  ،البشر

التصوف هو ترك كــل   :أبو الحسن النوري

هــو  :اســم الجنيــدوقــال أبــو الق  .حظ للــنفس

ومفارقــة   ،تصفية القلب من موافقــة البريــة

وإخمـــاد الصـــفات  ،األخـــالق الطبيعيـــة

ــرية ــانية ،البشـ ــة الـــدواعي النفسـ  ،ومجانبـ

ــة الصـــ  ــةفات الرومنازلـ والتعلـــق  ،وحانيـ



  



تعمال مــا هــو أولــى واســ   ،لوم الحقيقيــةبالع

ــةاوالنصـــح لجميـــع  ،علـــى األبديـــة  ،ألمـ

الرســول واتبــاع    ،والوفاء  علــى الحقيقــة

  .ي الشريعةف

ــق  ــن نط ــا م ــو أم ــوم الص ــد  فيةبعل بع

ــي  ــام علـ ــي واإلمـ ــرة النبـ ــن  :حضـ الحسـ

ه محمــد والحسين وعلي زين العابدين وابنــ 

دق وأويس القرنــي الباقر وابنه جعفر الصا

حيان والحســن البصــري وســلمة وهرم بن  

بن دينار ومالك بن دينار وعبد الواحد بــن ا

يم بــن أدهــم هالغــالم وإبــرازيــد وعتبــة 

والفضيل بن عياض وداود الطائي وسفيان 

بــن عيينــة وأبــو ســليمان   بن سعيد وسفيان ا

 ،شــقي وأحمــد بــن الحــواري الدم  ،الداراني 

 ،الكفــللنــون المصــري وأخــوه ذو و اوذ

شر بن الحارث الحافي والسري السقطي وب

ومن خراسان أبو يزيد   ،ومعروف الكرخي 

يســابوري وأحمــد البسطامي وأبو حفص الن

هللا  بن خضــرويه البلخــي وســهل بــن عبــدا

ــر  ــو بكـ ــرازي وأبـ التســـتري ويوســـف الـ

   .األبهري وغيرهم

أما من نشر علومهم في كتب ورســائل 

از أبو القاسم الجنيد والنوري والخرَّ   :مفمنه

رو بن عثمان المكــي والكتــاني ورويم وعم

اص وأبو بكر الواســطي وأبــو علــي والخوَّ 

  .الروزباري والشبلي 

الحــارث   :ومن صــنف فــي المعــامالت 

ــرازي  ــاذ الـ ــن معـ ــى بـ ــبي ويحيـ المحاسـ

ــي  ــن علـ ــد بـ ــذي ومحمـ ــوراق الترمـ والـ

لترمذي ومحمــد بــن الفضــل البلخــي وأبــو ا

ــي ال ــمرقنديجو عل ــيم الس ــاني والحك . .زج

معــوا الفقــه والكــالم ســمعوا الحــديث وج

ــرآن  ــوم الق ــة وعل ــة أن  .واللغ ــع مالحظ م

فــي كــل  مشاهير العلمــاء والصــوفية كــانوا

عصر ولكــن صــاحب الكتــاب توقــف عنــد 

وقد تــوفى   ،عاصرهم وسبقوه فقط  ذكر من 

أي أنه توقف   ،جريةه  ٣٨٠الكالباذي سنة  

  .فقطي عند القرن الرابع الهجر

لــى إثبــات كرامــات أجمــع الصــوفية ع 

األولياء كالمشي على المــاء وكــالم البهــائم 

ــر  وطــي األرض وظهــور الشــيء فــي غي

كقصة الذي عنده علم مــن   ،موضعه ووقته

أَنَا آتِيَك بِِه قَْبَل أَن   :الكتاب وقوله لسليمان 

ل وكقــو   ،)٤٠:  النمــل(،  دَّ إِلَْيَك َطْرفُكَ يَْرتَ 

ْن  :زكريا لمريم َو مــِ ْت هــُ ذَا قَالــَ أَنَّى لَِك هــَ

 ِ َّ وكقصــــة  ،)٣٧: آل عمــــران ( ِعنــــِد 

 ثــم الصحابيين اللذين كانــا عنــد النبــي لــيًال 

وكنداء عمر   ،خرجا فأضاء لهما سوطاهما

الجبــل   :سارية بــن حصــن   يا  :بن الخطاب ا

ــل ــر ع  ،الجبـ ــول هللا وعمـ ــر رسـ ــى منبـ لـ

ا علــى مســيرة بالمدينة، وسارية يقود جيشًــ 

 ،هــذه الســاعةي  شهر منه وينازل العــدو فــ 

ي هريــرة ن المســيب عــن أبــ وروى سعيد ب

إن مــن العلــم كهيئــة (  :عن رسول هللا  

 ،المكنــون ال يعلمــه إال أهــل المعرفــة بــا

 .)فإذا نطقوا به لم ينكره إال أهل الغرة با

ــد الو  ــالوعــن عب ــد ق ــن زي ــد ب ــألت  :اح س

سألت حذيفة   :قالف  ،الحسن عن علم الباطن 

ســألت رســول هللا  :يمــان عنــه فقــالالبــن ا

سألت  :فقال  ،سألت جبريل عنه  :الفق  ،عنه

هــو ســر مــن ( :فقــال ،هللا عــز وجــل عنــه

ال يقــف عليــه   ،سري أجعله في قلب عبدي

ــي  ــن خلق ــه .)أحــد م ــي قول ال ( :وعــن النب

 .)إيمان لمن ال أمانة له

ــه، ــة أوج ــى أربع ــواطر عل ــالوا: الخ  ق

ــز وجــل، وخــ  ــن هللا ع ــن خــاطر م اطر م

الملــك، وخــاطر مــن الــنفس، وخــاطر مــن 

الزهد: العدو. وقال علي بن أبي طالب في  

أن ال تبــالي مــن أكــل الــدنيا مــن مــؤمن أو 

كافر، وقــال الجنيــد: هــو خلــو األيــدي مــن 

ن األمالك والقلوب من التتبع، وقال يحيى ب

معــاذ: الزهــد تــرك اليــد، وقــال مســروق: 

، وســئل لذي ال يملكه مع هللا ســبب الزاهد ا

الشبلي عن الزاهد فقــال: ويلكــم أي مقــدار 

هــد فيهــا، حتــى يز  ؛ألقل من جناح بعوضة

وقال رويم: الفقر عدم كل موجــود، وتــرك 

 كل مفقود.



  

 
 

، وأشــهد أن ال مــا شــهد لنفســه، لــه، كإال هللا وحــده ال شــريك  إلــه الحمــد 

م، والصــالة لحكيإال هو العزيز اإله  الوشهدت له مالئكته، وأولو العلم من خلقه، 

عبــده المنتخــب ورســوله المرتضــى، أرســله بالهــدى   يدنا محمــدوالسالم على ســ 

، وعلــى آلــه األئمــِة نوديــن الحــق ليظهــره علــى الــدين كلــه ولــو كــره المشــركو

، القــوَّ  بــأمره، العــاملين بإرادتــه، الفــائزين بكرامتــه، امين الراشدين، المطيعين 

 ام المجــددمــ اإل عــن تبــارك وتعــالى هللا ضــيرين المهتدين، والهاد وعلى صحابته

 .هل البيت الطيبين الطاهرينأالسيد محمد ماضي أبي العزائم، وجميع 

هــذه المقــاالت كشــَف النــوِر عــن الــذين ال خــوف   نتناول بعون هللا ومدده فــي

 لهمأحــوان الكــريم وتتبــعِ آيحزنون من خالل ذكر أوصافهم في القر هم  عليهم وال

ومــا  ، وكرمــه مــنهمَن بفضل هللاوفنك ؛ونعتبَر بأحوالهم  مالقهبأخ  نقتدي  أنسى  ع

 .بعزيزذلك على هللا 
 

 





 َالَ  أَال ِ َّ اَء  ْيِهْم َوالَ  إِنَّ أَْوِليــَ ْوٌف َعلــَ ْم  خــَ هــُ

 )٦٢يونس: ( يَْحَزنُونَ 

المجــدد  اإلمــامأمــا عــن التقــوى فيقــول 

 :العزائم  وب أالسيد محمد ماضى 
ــم علــى  ــى يهج ــوف جبروت ــوى خ (التق

ه يراعـى األدب، خشـية الوقـوع لالقلب، يجع

 .فى الغضب)

ا فضيلة المربـى الفاضـل ويشرحها أيضً 

 الشيخ سميح قنديل فيقول:

ف اإلمام أبو العزائم  فى هذه الحكمة يعّرِ

  ًــ ــوى تعريفـ ــية التقـ ــب خشـ ــأل القلـ ا يمـ

ورهبة، أمـا تعريـف التقـوى لغـةً: فهـى مـن 

الوقايــة، وهــي الصــون والحمايــة، والتقــوى 

ل المسلم وقايةً بينه وبـين يجع  : أناالحً اصط

غضــب هللا وســخطه؛ وذلــك باتّبــاع أوامــره 

وطاعته سبحانه وتعالى، واجتنـاب زواجـره 

 ونواهيه.

فالتقوى: خوف يهجم على القلـب يخيفـه 

من هللا، ويجعله يراقب ربه فى كل نفَس من 

أنفاسه، وبها انكسار القلوب بـين يـدى مقلـب 

لتقــوى تعريفــات االقلــوب واألبصــار، ومــن 

ا عند اإلمام فى ِحكمه، التقـوى: مراقبـة أيضً 

هللا تعالى مراقبة حضور أو استحضار، فـى 

كل قول وعمل وحال، فالتقوى: هى التجـرد 

ــل  ــنفس والعق ــى ال ــريعة ف ــالف الش ــا يخ مم

 والحس والجسم.

التقوى كما وردت فـى كتـاب هللا أربعـة 

 نواع:أ

قوله * تقوى النار: لمقام اإلسالم، ومنها  

اُس لى: تعــا ا النــَّ ي َوقُوُدهــَ اَر الَّتــِ اتَّقُوا النــَّ ــَ ف

 .)٢٤: البقرة( اَرةُ أُِعدَّْت ِلْلَكافِِرينَ َواْلِحجَ 

* تقوى اليوم: لمقام اإليمان، ومنها قوله 

ِ   اَواتَّقُوا َيْومً تعالى:   َّ ى   تُْرَجعُوَن فِيِه إِلـَ
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 .)٢٨١: البقرة(

 * تقــوى الــرب: لمقــام اإلحســان، ومنهــا

مُ قولـه تعـالى:  وا َربَّكـُ اُس اتَّقـُ ا النـَّ ا أَيُّهـَ  يـَ
 .)١: النساء(

ــان وهــ * ــام اإليق  يتقــوى هللا: ألهــل مق

ِذيَن أعالها، ومنها قوله سبحانه:   ا الـَّ َيا أَيُّهـَ

هِ  ــِ قَّ تُقَات ــَ َ ح َّ وا  ــُ وا اتَّق ــُ ــران( آَمن  :آل عم

ــات فــى هــذا )١٠٢ ــن اآلي ــر ذلــك م ، وغي

 م.اإلطار من التقسي 

ق ع  :ل ال
ــال  ــان م ــب، وإذا ك ــوى: عمــل القل والتق

 ؛فإن تقوى الولد تنفع والـده  لد ينفع ولده،االو

ا يدعو له بعد مماته، ا صالحً سيكون ولدً   ألنه

وخير الزاد الذى يتزود به العبد زاد التقوى، 

ألنــه  ؛وخيــر لبــاس يهبــك هللا لبــاس التقــوى

يحفظك من شيطان الحظ، ووحـش الشـهوة، 

 .الجمـاد  نالهوى، وطمع النبات، وجـب   وبهيم

بـه تكـون فـى جنـة الشـهود،   فالتقوى: لبـاس

جهود، وعلى ونعيم الوجود، من غير كد وال 

ــاب  بس ثي ــِ ــى ل بس إل ــَّ ــن الل ــر م ــد أن يف العب

ــان،  ــاس اإليم ــر لب ــه أن يطه ــوى، وعلي التق

 ويتجمل بريش اإلحسان.

ــوى  ــار للتق وهنــاك صــفات للمتقــين وثم

ه الحكمــة للشــيخ ذليهــا فــي شــرح هــإيرجــع 

 الفاضل سميح قنديل.





 ََّال   ِذيَن قَالُوا َربَُّناإِنَّ ال ُ ثُمَّ اْستَقَاُموا فـَ َّ 

ْيِهْم َوالَ  ْوٌف َعلـــَ وَن  خـــَ ْم َيْحَزنـــُ َك  *هـــُ أُوَلئـــِ

َزاءً  انُوا   أَْصَحاُب اْلَجنَِّة َخاِلِديَن فِيَها جـَ ا كـَ بِمـَ

 .)١٤، ١٣األحقاف: ( يَْعَملُونَ 

قامة في اللغةا  :الس
ب ومعنـاه انتصـ ،مصـدُر فعـِل (اسـتقام)

 واعتدل. 

واالستقامة يقال في الطريق الذي علـى  

؛ فاالســـتقامة ضـــد االعوجـــاج خـــط مســـتوٍ 

إذا انـتظم   ،استقام له األمر  :وااللتواء. ويقال

 وسـار علـى نحــو معتـدل مسـتقر. ويوصــف

أي   ،لشيء بأنه قائم وُمقام. ويقال: هذا أقـوما

ــالى ــه تع ــير قول ــي تفس ــتقامة. وف ــر اس  :أكث

 ًر اَن َخيــْ ــَ َومَ  الَك ــْ ْم َوأَق  :: قــال الطبــريلَّهــُ

يقول: وأَعدَل وأصـوَب فـي القـول. (وأقوَم)  

 ).المزمل( َوأَْقَوُم قِيًال من قول هللا: 

فمطابق  ،وأما المعنى الشرعي لالستقامة

ه مستعمل بكثـرة فـي غير أن   ،اللغوي  هالمعنا

الصــفات المعنويــة والُخلقيــة. وأول اســتقامة 

ــي الشــرع ــه  ،ف ــدين ومنهج ــتقامة ال ــي اس ه

قــه. وهــذا هــو معنــى قولــه تعــالى فــي وطري 

 يمَ قِ تَ سْـ مُ الْ   اطَ رَ ا الصـِّ َندِ اهْـ سورة الفاتحة:  

أجمعـت األمـة . قال الطبـري: “)٦:  الفاتحة(

ا   علـى أن (الصـراط من أهـل التأويـل جميعـً

ــتقيم) ــذي ال  ،المس ــق الواضــح ال ــو الطري ه

ا بقـدر واإلنسان يكون مستقيمً “.  اعوجاج فيه

مــا تتطــابق صــفاته وتصــرفاته مــع المــنهج 

المستقيم والصـراط المسـتقيم. قـال الراغـب: 

 ."واستقامة اإلنسان لزومه المنهج المستقيم"

قامة في اا ة:الس آن وال  لق
آيــات وأحاديــث كثيــرة فــي شــأن وردت 

 عــن فضــًال  ،تقامة بألفــاظ مشــتقة منهــااالســ

 نذكر منها: ،المفيدة لمعناها

 من القرآن الكريم :أوالً 

١-   ُاتَِّبعُوه َوأَنَّ هَذَا ِصَراِطي ُمْستَِقيًما فـَ

ِبيِلِه ذَِلكُـ  َق بُِكْم َعْن سـَ ْم َوَال تَتَِّبعُوا السُّبَُل فَتَفَرَّ

اُكْم ِبهِ   .)١٥٣ :(األنعام لَعَلَُّكْم تَتَّقُونَ  َوصَّ

٢-   َّتَقَاُموا إِنَّ ال ُ ثُمَّ اسـْ َّ ِذيَن قَالُوا َربَُّنا 

َال  ونَ فـــَ ْم َيْحَزنـــُ ْيِهْم َوال هـــُ ْوٌف َعلـــَ   خـــَ
 ).١٣ :األحقاف(

٣-   تَقَاُموا ُ ثُمَّ اسـْ َّ إِنَّ الَِّذيَن قَالُوا َربَُّنا 

ُل َعلَْيِهُم الْ تَتََن وا تََخافُوا َوالَ   َمالئَِكةُ أَالَّ زَّ  تَْحَزنـُ

ُدوَن  َوأَْبِشُرو ي ُكنـتُْم تُوعـَ ُن   *ا ِباْلَجنَِّة الَّتـِ َنحـْ

َرةِ  ــِ ي اآلخ ــِ ْنَيا َوف ــدُّ اةِ ال ــَ ي اْلَحي ــِ اُؤُكْم ف ــَ  أَْوِلي
 .)٣١ ،٣٠ :فصلت(

٤-   َك اَب َمعـَ فَاْستَِقْم َكَما أُِمْرَت َوَمن تـَ

 .)١١٢ :هود( تَْطغَْواْ  َوالَ 

 من السنة النبوية ا:ثانيً 

دِ  - ِن َعبــْ ْفَياَن بــْ الَ عــن ســُ يِّ قــَ ِ الثَّقَفــِ َّ  : 

ِ قُْل ِلي فِي اإلِ  :قُْلتُ  َّ ال  ْسالِم قَْوالً َيا َرُسوَل 

أَْسأَُل َعْنهُ أََحًدا بَْعَدَك. َوفِي َحِديِث أَِبي أَُساَمةَ 

ِ فقُْل  (َغْيَرَك. قَاَل:   َّ ا ُت بـِ . وفـي )اسـتقمآَمنـْ

 .رواية اإلمام أحمد: قل آمنت با ثم استقم

مالـــك أنــه بلغـــه أن رســـول هللا  عــن -

    :واعلموا   ،استقيموا ولن تحصوا(قال

وال يحــافظ علــى  ،أن خيــر أعمــالكم الصــالة

 . )الوضوء إال مؤمن

نسأل هللا العظيم أن يجعلنـا وإيـاكم ممـن 

 .يحزنونهم  خوف عليهم وال ال

والنــا محمــد ملــى ســيدنا ووصــلى هللا ع

 .وآله وصحبه وسلم



  

 
 

ب على المسـلم يج  يرف التلمعاعلى أن اتتفق  ن  تكاد كلمة المسلمي
 ة. الشريع ل الدين، وأحكامأصو استيعابها هي:

ا، فروعهـ ، وبكلة، ومرادلوبةطم -م  بشكل عا  -ت المعرفة  كان  إنو
الجوانـب االجتماعيـة ب  بطيما يتعلق بالكون والحياة، وبخاصة ما يرتف

مـن   جنسـه  اتسان ببني نوعـه، وذونالقة اإلع  ددلتي تحواإلنسانية ا
نة، التـــي لحســاألخالق الفاضـــلة، والمعاملــة كــا ،خلوقــاتالم كافــة

ــودً اســتقطب ــت جه ــن  رةاا جب ــدمتم ــي مق ــاألهم االمصــلحين، وف ء نبي
 .صالحين من الناسوال علماء،واألئمة، وال

 

 








فــى     لقد تناول اإلمام أبو العــزائم

قــد عض كتبه بعض القضايا الكالميــة، وب
أتاحــت لــه معرفتــه بمنــاهج المتكلمــين 

ا مــن علــم تهم، أن يتخــذ موقفــً هــااتجاو
 .)١(الكالم

ف ذا الموقــ هــ ذلــك أن  فهل نفهــم مــن  
الذى اتخذه اإلمــام مــن علــم الكــالم علــى 

 ؟إطالقه
بيــان العقيــدة عنــد   يقد يبدو للناظر ف

عتمــد الكــالم وال يأنه يذم علم    اإلمام  
عليه وال يقول به، يفهم هذا من نصوصه 
التى يوجه فيها اتهاماته لعلم الكــالم مثــل 

ومن تلقى هذا العلم من علماء   :  قوله
قة أهــل الــرأي ق المتفررمن الف  الكالم أو

والجدل والبحث والدالئل العقليــة لــم يفــز 
بالتوحيد بل ارتد بالشكوك فــي لــبس مــن 

مــن أن   أعاذني هللا وإخــواني  ،خلق جديد
نتلقى هذا العلم بموازين أهــل الكفــر بــا 
من اليونان والرومان والفرس ونترك مــا 

 .)٢(من عند هللا جاءنا به رسول هللا 
وهلــة  دو للنــاظر ألوليب إنه قد  :أقول

ــد  ــالم وال يعتم ــم  الك ــذم عل ــام  ي أن اإلم
ويقــدح فيــه، ولكنهــا  عليــه وال يقــول بــه،

عند قراءة هذا  انظرة عجلى تتالشى تمامً 
ــه  ــنص ل ــذى أوردال ــى  هتــ ال ــاالتف  المق

ــابق ــنهج ةالسـ ــى مـ ــام علـ ــى رد اإلمـ ، فـ
حيث يقول:   المعتزلة العقلى فى المعرفة،

، طاعتــه واجبــةو تعــالىرفــة هللا " ومع
ــاب هللا تعــالى وشــرعه ال بالعقــل،  بإيج

ــً  ــل وإن خالف ــإن العق ــة، ف ــول المعتزل ا لق
أوجب الطاعة فال يخلــو: إمــا أن يوجبهــا 
لغيــر فائــدة، وهــو محــال، فــإن العقــل ال 
ــدة  ــا لفائ ــا أن يوجبه ــث، وإم يوجــب العب
وغرض، وذلــك ال يخلــو: إمــا أن يرجــع 

 ،لىه تعاحال فى حقإلى المعبود، وذلك م
رجــع ذلــك إلــى غــرض العبــد، وإما أن ي
ألنه ال غرض لــه فــى   ؛ا محالوهو أيضً 

ــه، وينصــرف عــن  ــب ب ــل يتع الحــال، ب
ــآل إال  ــى الم ــيس ف ــببه، ول ــهوات بس الش

 .)٣(الثواب والعقاب
وهنا نالحظ أن اإلمام يسير فى الــرد 
على المعتزلــة علــى قواعــد علــم الكــالم، 

 تــىج، الات والنتائفهو هنا يستخدم المقدم
مما يثبت أنه فى   ،اء الكالمستخدمها علمي

ــم الكــالم  ــم، وإنمــا نقــده لعل ال ينتقــده كعل
ــاء بــه عــن الكتــاب والســنة،  ينتقــد االكتف

. يظهــر ذلــك مــن واالســتغناء بــه عنهمــا
ــاب  ــرك الكت ــن ت ــام ع ــالم اإلم ــالل ك خ

 واالشتغال بالجدل الكالمى،  والسنة،
 بســنةب هللا و: إهمال الغاية بكتــايقول

وضــياع بأئمــة الهــدى و  هللال رســو
ة واألعمــال الطويلــة فــى ســ ياألنفــاس النف

خدمة كتب أهل الجدل والمناظرة والفرق 
ممــا يثيــر ثــائرة   ،المختلفة من المتكلمــين

يمــزق الجماعــة يفسد العقائــد واألخالق و
ويكثر الخالف بين المســلمين، هــذا الــداء 

إليمان مــن ألنه أذهب نور ا  ؛اعضال جد 



  

 
 



  
     
    


  

     



   

   







 
ضد.  الة سامي ع  الع
 ف قا األو بوزارة    ر عام مدي 

هللا،   لــين األعضــاء لعبــادة  ىوب ومحالقل
فتراهم هم وتالميذهم يمضون سواد الليل 

والنفــى وبياض النهــار فــى فهــم األقيســة  
واإلثبـــات والســـلب واإليجـــاد، وجعلـــوا 
المواضــيع التــى يمرنــون عليهــا نفوســهم 
صفات هللا تعالى كمــا يتمــرن المتعلمــون 
بحفـــظ أراجيـــز الجاهليـــة وقصـــائدهم 

وية والصرفية حناعد البقوا عليها القوليط
حتــى صــارت  ؛الســتقامة ألســنتهمتقويــة 

ــابية  ــائل الحســ العقائــــد الدينيــــة كالمســ
والهندسية التى تعطــى للتالميــذ ليشــحذوا 

ا للقواعــد، أدى هم الفكريــة ضــبطً بها قــوا
هذا المرض والعياذ با تعالى إلى ســوء 
األدب، فصـــار مـــن الســـهل عنـــدهم أن 

ات تراضـــات علـــى الصـــفيـــوردوا االع
علــى عمــل ى وعلى الكالم اإللههية واإلل

ــة ــدرة اإللهيـ ــذا   ..القـ ــد داوى هللا هـ وقـ
اَل : المــرض العضــال بقولــه تعــالى َوقــَ

ذَا  ــَٰ ذُوا ه ــَ ْوِمي اتَّخ ــَ ا َرّبِ إِنَّ ق ــَ وُل ي ســُ الرَّ
 .)٤()٣٠الفرقان: ( اْلقُْرآَن َمْهُجوًرا

ال العــزائم   اأبــ وهنا نالحظ أن اإلمــام  
ــ  ــ  ت هللاون ذايعجبــــه أن تكــ الى أو تعــ

ــال صــف ــون  اته، مح ــى، لتك ــران العقل للم
كــذلك فهــو   الصرفية،كالقواعد النحوية و

ال يعجبه، ما ينــتج عــن الكــالم ممــا يثيــر 
ــزق  ــد ويم ــد العقائ ــالق ويفس ــائرة األخ ث

 ،الجماعة ويكثر الخــالف بــين المســلمين
االشــــتغال باألقيســــة  كــــذلك ال يعجبــــه

 .المنطقية وترك الكتاب والسنة
هــو الــذى   –ا أرى  فيمــ   –ذلــك    علول

ــاد باألئمــ  ــالح ــم الك ــى ذم عل ــم  ،مة إل فه
بــالكالم كــالم أهــل   -وهللا أعلم    -يريدون  

البدع، فإن في عصرهم إنما كان يعــرف 
بالكالم أهل البدع، فأما أهــل الســنة فقلمــا 

ــالم ــي الكـ ــون فـ ــانوا يخوضـ ــى  ؛كـ حتـ
مــا كما أوضحنا فى    –اضطروا إليه بعد  

ون أن يك  هوو  وجًها آخر  وتحتمل  -سبق  
مراد بهــا أن يقتصــر علــى علــم الكــالم ال

الذي يتوصــل بــه إلــى   ،ويترك تعلم الفقه
معرفة الحالل والحرام، ويــرفض العمــل 
بما أُمــر بفعلــه مــن شــرائع اإلســالم، وال 
يلتزم فعل ما أمر بــه الشــارع وتــرك مــا 

 نهى عنه من األحكام. 
لك الغض من قيمــة مــا وليس معنى ذ

د بذلــه علمــاء الكــالم فــى عصــورهم، فقــ 
كــان لهــم فضــل عظــيم فــى الــدفاع عــن 

حظيرة اإلسالم بما استخدموه مــن األدلــة 
المنطقية رغبــة مــنهم فــى إفحــام الخصــم 
حين يكون الــرد مــن جــنس الــدليل. وقــد 

 .)٥(نجحت هذه الطريقة أيما نجاح
وقد حدث هذا العلــم حــدث فــى زمــن 

ــ كانــت الحا ة ماســة إليــه للــرد علــى ج
خصوم اإلسالم مــن الــدهريين والزنادقــة 
ــد  والمالحــدة والمبتدعــة... أمــا اليــوم وق
تبدلت الحال وتغيــر الخصــوم فلــيس مــن 
الحــزم أن يضــيع اإلنســـان عمــره فـــى 
ــرك  ــة، ويتـ ــوم موهومـ ــتغال بخصـ االشـ

الخصم الذى ضيق عليه المســالك... ألن 
األدلــة التــى كــان يحصــل بهــا اقتنــاع أو 

ــليم فيمــا مضــى مــن الزمــان قــد ال ت س
يحصل بها هذا فى الزمن الذى نعيش فيه 

ونرى مع ذلــك أنــه مــن ...  بعد تقدم العلم
العجب والغرابة وعدم المنطق أن نعكف 
ــذاهب  ــرق والم ــى جــدل أصــحاب الف عل

، )٦(القديمـــة ونتـــرك أمثـــال القاديانيـــة
، ولهــم مــن النشــاط والــدعوة )٧(والبهائيــة

ــى ة مــ لمــذاهبهم الضــال ا هــو معــروف ف
 أوربا وأمريكا والشرق نفسه.

ولذلك فإننا نرى أن اإلمام انشغل فى 
أكثر مؤلفاته بمناقشــة المــذاهب الفاســدة، 
والنظريــات الهدامــة، وقــام بــالرد عليهــا 

، والمادية، واالشتراكية )٨(: الدارونيةمثل
 .إلى غير ذلك

وليست هذه دعــوة لعــدم دراســة علــم 
ويره بوجه عام، وة لتطالكالم، بل هى دع

وذلـــك بـــأن نجـــدد فـــى كتبـــه، وأدلتـــه، 
وقضاياه، والجماعــات التــى نــرد عليهــا، 
وحينئـــذ يكـــون مناســـبًا لـــروح العصـــر 

 .)٩(" ومساعًدا على حل مشاكله
 

ــزائ) ١( ــو الع ــام أب ــة اإلم ــة الفكري ــى التربي ــره ف م وأث
 .٣٩ص

أبــى لإلمــام    لى ملك الملوكإدستور آداب السلوك  )  ٢(
 .٧٥العزائم ط مشيخة الطريقة العزمية، ص 

ص  زائممحكمــة الصــلح الكبــرى لإلمــام أبــى العــ ) ٣(
٢٠. 

 .٣٧٩، ٣٧٨، ٣٧٧ن ص يخاتم الوراث المحمدي) ٤(
التفســير وعلــوم اإلمــام أبــو العــزائم وجهــوده فــي ) ٥(

القرآن، د/ ربيع يوسف الجهمى، دار الكتاب الصوفى: 
٢/٣٧٢. 
القاديانية: هى نحلة باطلة ظهرت فــى بــالد الهنــد )  ٦(

فى أواخــر القــرن التاســع عشــر علــى يــد غــالم أحمــد 
ى ادعى النبوة، وزعم كفــر مــن لــم يــؤمن ذال  القاديانى

 .٢٥ -٢/٢١بنبوته. يراجع: كتاب: بيان للناس: 
ــى) ٧( ــة ه ــى البهائي ــرت ف ــة ظه ــة باطل ــة باطني : نحل

منتصــف القــرن التاســع عشــر بــبالد الفــرس علــى يــد 
البهاء حسين على نورى الشيرازى الذى ادعى النبوة. 

 ةنبــوعــدم خــتم ال -٢الحلــول.  -١ومــن أهــم مبــادئهم: 
عدم االعتراف بيوم القيامة وما   -٣.  بسيدنا محمد  

الميــزان:  بعده. وغير ذلك. يراجع: البابية والبهائية فى
 -١٥لإلمام األكبر/ محمد الخضر حسين وآخرين: ص

. من مطبوعــات األزهــر الشــريف ٨١  -٧٨،  ٤٨،  ٢٠
. مــن ٣١ -٢/٢٦م. وكتــاب: بيــان للنــاس: ١٩٨٥عــام 

 .م١٩٩٤ عام مطبوعات األزهر الشريف
يراجع كتاب: الرد على نظرية دارون لإلمام أبــى )  ٨(

 .العزائم، ط دار المدينة المنورة بالقاهرة
ــه، يراجــ ) ٩( ــانية إلي ــاب: اإلســالم وحاجــة اإلنس ع كت

، ٥٣ -٥١للـــدكتور/ محمــــد يوســــف موســــى، ص: 
بتصرف يسير، ط المجلس األعلى للشــئون اإلســالمية 

 .م١٩٩٩ –هـ  ١٤٢٠بالقاهرة، عام 



  

                                                               
                                                            





 
 



عنـدما أشار القرآن إلى حالة معينـة  

يتعرض الحاج إلى قطع الطريـق فقـال: 

 َْديِ  رَ ْيسَ فَإِْن أُْحِصْرتُْم فََما اْست  ِمَن الهـَ

 .)١٩٦ (البقرة:

طـع كان هنالك توقـع بـأن يحـدث قف

ج فـي مسـيرتهم إلـى جـاطريق على الح

بـذلك حسـب حسـاب و  األماكن المقدسة،

هذا الحصار، فيسر على المسـلمين هـذا 

سـت ب قدم الهدي حيـث حُ ر بأن قال:  األم

ه لكـن مـا لـحلهـدي مغ الب حتى ي   ؛حلهمو

 ًال فعـر  يحدث اآلن هو نوع مـن الحصـا

وقطـاع الطريـق فـي على نطاق واسـع، 

ول ضـخمة تقطـع الطريـق حالتنا هـذه د

ع ة فـي قطـديها مـن إمكانـات هائلـبمـا لـ

في البر وفي البحر وفي الجـو، الطريق  

ــتيقنوا ــؤالء اس ــد أن ه ــن المؤك ــأن  وم ب

بـل اسـتيقنوا   ،المسلمين لن يحركوا ساكًنا

ــأن الم ــلمين بـ ــذا سـ ــي هـ ــاركون فـ سيشـ

بيـة واإلسـالمية لعرا  ولألن الد  ؛الحصار

مشــاركة فــي الحصــار الليبــي والحصــار 

ــي و ــً العراق فــي الحصــار ا تشــارك أيض

 اإليراني والحصار السوداني.

مــع ت نبــذ ويجمــن جســم األمــة تُ  عٌ طــَ قِ 

ها، والـذين وشحتى ينهعليها كالب الدول  

ال يشــاركون فــي الــنهش يتفرجــون وال 

يحركون ساكًنا، فالواقع أن هذه الحالـة ال 

إلـى ها أمة تنتمي إلـى اإلسـالم وب   صفت ت 

، هذه األمـة أمـة محمد  سيدنا  رسوله  

ــاء  ــز واإلبـ وِلِه العـ ةُ َوِلَرســـُ زَّ ــِ ِ العـ َّ ِ َو

 ).٨(المنافقون:  َوِلْلُمْؤِمِنينَ 

مـن ينتمـون أو    –إذا كان المؤمنون  ف

ــان  ــى اإليم ــذه الحاأذالء  –إل ــبه ــة، ف ال ل

ثـم وأعتقـد أن إالم أصًال، لهم باإلسعالقة  

ى رءوس الـــدول ذا الوضـــع كلــه علـــهــ

والحكومات التي توافق عليه، لقد كان من 

الممكن أن تحاصر ليبيا حصاًرا مـن دول 

ــا، لكــن ال  ــا وأورب ــاب كأمريك ــل الكت أه

ي قلــب العــالم العربــي. كيــف تحاصــر فــ

 حاصر؟ت 

ــدول مكــن أن تــرفض ان المان مــكــ ل

العربية هذا الحصار، وتقول: حاصـروها 

ار العـالم العربـي، ن إطبحيث ال تخرج ع

ــران، وال  ــن جيـ ــإخوة ونحـ ــن فـ ــا نحـ أمـ

ع عالقاتنـا وأن نحجـز ا أن نمن نستطيع أبدً 

 .برنا عن إخواننا

هذا الطابع الملـزم   تذكن األزمة أخل

أكبر إلزام للعالم العربي! فهو الذي يقاطع 

فشـأن   ،الـذي يحاصـرهاهذه الدول وهـو  

هؤالء الذين يمنعون إال بتصاريح هـو شـأن 

 عفين.مستضال

اهُُم   :في القرآن الكـريمو ِذيَن تََوفـَّ إِنَّ الـَّ

الُوا  يَم ُكنـتُْم قـَ الَمالئَِكةُ َظاِلِمي أَنفُِسِهْم قَالُوا فـِ

 ).٩٧اء:  (النس  ُكنَّا ُمْستَْضعَِفيَن فِي األَْرِض 

ة فـرض في الحقيقـ  الستضعاف هنا هوا

أن ع ي طت ســ ي العجــز علــى اإلنســان بحيــث ال

ن يؤدي فرائض دينـه، حوصـر ومنـع مـن أ

حتـى ال   ؛المسـجد، أو خـرب المسـجديرتاد  

اإلنسـان مـن أن م ُمنـع  ثـه النـاس،  يصلي في 

حتى ال يستمر فـي   ؛يصوم واضطهد وُعذب

نـوع هـذا    منع من أن يحـج. كـل  الصوم، أو

فـالقرآن ال يعطـي هـؤالء   ،من االستضعاف

ا ُمسْ وإنما يقول:    ،عذًرا الُوا ُكنـَّ عَِفيَن تَ قـَ ضـْ

 ِ َّ ْن أَْرُض  عَةً فِي األَْرِض قَالُوا أَلَْم تَكـُ  َواسـِ

اَءْت  فَتَُهاِجُروا فِيَها فَأُْولَئَِك َمأَْواهُْم َجَهنَُّم َوسـَ

يرً  ــِ اِل  إِالَّ *  اَمصـ ــَ جـ َن الّرِ ــِ عَِفيَن مـ ــْ الُمْستَضـ

َداِن الَ  ــْ اِء َواْلِول ــَ ةً َوالَ  َوالّنِس ــَ تَِطيعُوَن ِحيل ــْ  َيس

ِبيًال دُ يَْهتَ  َو *    وَن سـَ ُ أَن َيْعفـُ َّ ى  َك َعسـَ فَأُْولَئـِ

 .)٩٩ - ٩٧لنساء: ا( ...َعْنُهمْ 

ن يأخــذوا تصــريًحا مــن هنــا أو هنــاك أ

ــة أل وال  ،الفريضــةداء فهــذا نــوع مــن الحيل

حرج عليهم أن يطلبوا تصـريًحا مـن هنـا أو 

أو  ،أو أن يجتمعــوا بفــالن أو عــالن ،هنــاك

يريـــدون أن فهـــم  ،بهــذه الحكومـــة أو تلــك

من حقهـم وهذا    ،فريضةلايتحايلوا على أداء  

 .واإلسالم ال يعترض على هذا

كننا نسجل هنا حالة االستضـعاف التـي ل

وكـذلك ا،  وليبيـ  قراتعيشها دول بأكملها: الع

ــى إحكــام الحصــار  ــه إل الســودان فــي طريق

ألننـا ال نجـد  ؛ر أننا في مأساةوصحوله، وأت 

 .دولة تحميناا ن في 



 

 




 

 

الســيد ســماحة  قامت مشيخة الطريقــة العزميــة تحــت رعايــة  

العزميــة   محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم شــيخ الطريقــة

لــدورها   ا، تأكيــدً ه١٤٤٤    عدة محاضــرات خــالل شـــهر

 :بصير األمة بالواجب المطلوب منهاالكبير فى ت

ليلـة  تمـيأق م٢/٩/٢٠٢٢  ، الموافـقه١٤٤٤    ٦  الجمعـة  فى يوم

بقاعـة اإلمـام المجـدد السيــد محمـد   مائـةالبعد    ونستالو  ةسعاتال  أهل البيت

حيـث حضـرها عـدد مـن أبنـاء الطريقـة العزميـة مـن   ، ماضى أبى العزائم

 .مختلف المحافظات

العزميـة وقد افتتحهـا سـماحة السـيد عـالء أبـو العـزائم شـيخ الطريقـة 

غالء العندنا  غالء رشيد، وه  الغالء موجود في كل أنحاء العالم، لكنبقوله: (

، ويعتمـد وطنراعـي فيهـا مصـلحة الـينا يقدم مـادة ال اإلعالم عند، وغشيم

 .)على اإلثارة ونشر الفزع

مشــيخة بزيــادة أســعار الــورق؛ ممــا اضــطر  وضــرب ســماحته مثــاالً 

جلــة "اإلســالم وطــن"، ولــو اســتمرت إلــى رفــع ســعر م الطريقــة العزميــة

 عن طباعتها.المشيخة  عار قد تعجز  في األسالزيادة الغشيمة  

نشاء صندوق لسداد ديون مصر؛ ألنـه واجـب علـى إوطالب سماحته ب

ات، فعلينـا أن نصـحح حتـى لـو كـان هنـاك أخطـاء مـن الحكومـ  ؛ كل قادر

المسار بانتخاب مجلس شعب وطني في الـدورة القادمـة، مـع نشـر الـوعي 

ب لخدمـة ومـة والشـعيخ مبـدأ الشـورى بـين الحكسـفي ربـوع مصـر، وتر

 لوطن.ا

الـذي بـدأه الـرئيس جمـال  العلـوم ترجمةعادة مشروع إوطالب أيًضا ب

حتـى تنتفـع   ؛ بـالوطن  من أجل النهـوضبصورة صحيحة  لكن    عبد الناصر

 .مصر بهذا المشروع العظيم

أهـل البيـت   ةحديثـه حـول سـير  يالعزمـ  الحلـيم  عبـد  الدكتور  اصلوو

أربـاب المـذاهب اإلسـالمية، وار اإلمـام الرضـا مـع  ح  ، بالحديث عن

 .  هلم؛ حتى رجعوا إلى قووإقامة الحجة عليه

ا وتنوعـه واحتجاجاتــه التــي بالحــديث عــن تـراث اإلمــام الرضــوخـتم 

أهل البيـت وأدلتـه ومبـررات وجـوده، وأنـه هـو الخـط   جقررت حقيقة منه

 .الوحيد الذي يمثل رسالة هللا في األرض

 تقامـ  العزائم  يأبمام  لقصائد اإلشاد الديني  اإلن  فقرة منالليلة    تللختو

 خلوف.األستاذ أحمد مالشيخ محمد حسنين والفرقة العزمية بقيادة  بها 



  

  
 

 

 
َّ
ن
َّ
هللا    ابي باخلالفة  أنه  املاضي  الو  اللقاء  عن جيتميز  اإلنساني  ود 

، أي أنها  عبودية هللا  ها  الوجود املالئكي؛ ألن اخلالفة هللا أكثر من كون
ا عليها

ً
ا آخر زائد

ً
. وباخلالفة يتميز الوجود  ليست العبودية فقط بل أمر

احليو الوجود  عن  ا 
ً
أيض واإلنساني  األمسب اني،  آدم اء  علم      أصبح 

ً
أهال

عن سائر األحياء األخرى يف األرض    للخالفة، وبطل تعجب املالئكة، ومتيز
 :والسماء.. ويف هذا املقال نواصل احلديث فنقول

ــام  ــف الع ــي التكلي ــة ه ــا أن الخالف علمن

 لإلنسان كنوع.

ــا علم ــكم ــا  – ان ــب مم  هللا أن  –ق س

لالبــتالء، ومــن ثــم جعلــه هللا إلنســان خلــق ا

 أي مريًدا مستطيعًا عارفًا. ،فاعًال 

هــي  وعلمنــا كــذلك أن عبــادة هللا وحــده،

للفــوز  –اإلنســان أمــام  –وحيــد لالســبيل ا

 خرة.آلبا

ن يوجه فالغاية التي يجب على اإلنسان أ

ــة  ــه الفردي ــع أفعال ــي جمي ــا ف ــه نحوه فاعليت

 ،عبـادة هللا  واالجتماعية والتاريخية هي  

. ف آخـرهـد  وال يجوز لإلنسان أن يكون لـه

نَّ َواِإلنـَس إِالَّ قال تعـالى:   ُت الجـِ ا َخلَقـْ  َومـَ

صـر ق، فحصـر و)٥٦الذاريات: (  ِليَْعبُُدونِ 

غايــة أفعــال الجــن واإلنــس وهــدف حيــاتهم 

القريـب والبعيـد،   ،األسمى، الجزئـي والكلـي

 وحده. في عبادة هللا 

أكثـر   –فإذا فهمنا أن عبادة الفرد تتمثـل  

ــل  ــا تتمث ــي  –م ــة، إف ــعائر التعبدي ــة الش قام

–ما تتمثل أكثر    –وعبادة المجتمع  تتمثل  

لــنظم اإلســالمي، أي: ا ةفــي تطبيــق الشــريع

ى علينا بعد ذلك بقي   هفإن   ،ة الربانيةاالجتماعي 

ن كحضارة بيان مفهوم العبادة بالنسبة لإلنسا

ن، تشمل العديد من المجتمعـات خـالل المكـا

 والعديد من األجيال خالل الزمان.

نه يبقى علينا بيان إبير آخر نقول:  أو بتع

، اتالمخلوقـنوع من كمفهوم العبادة لإلنسان 

ان الـذي يجـب عليـه ليف العام لإلنسـأي التك

اتــه الـدنيا، ويوجــه فاعليتــه ي حفــي  هيـدن يؤأ

لتحقيقــه فــي األرض، ويجعلــه مركــز  نحــوه

 الــدائرة الــذي تــدور حولــه فاعليــات األفــراد

ــالالمجتمو ــات واألجيـ ــبح أعـ ــ؛ فتصـ داف هـ

ــي  ــم إســهامات ف ــراد والجماعــات واألم األف

 ى.ي األسمن ف اإلنسادهتحقيق هذا ال



  

 
 

عقيـدة في  –أو تغاير  ختالففليس ثمة ا

س سان كفـرد أو كـنفغاية اإلن بين    –اإلسالم  

ا ال يوجـد مكن ناحية،  مجتمع  وبين غايته كم

اختالف أو تغاير بين غايـة الفـرد والمجتمـع 

غايـة اإلنسـان كنـوع وبـين  –اإلسالم في    –

. فالغاية واحـدة علـى جميـع من ناحية أخرى

ولكـن لكـل حالـة   ة.يـاة البشـري حمستويات ال

الخاص بها، والذي يـتمكن ها  عوتشري كليفها  ت 

 به اإلنسان من تحقيق هذا الهدف.

وقـد يفهــم الــبعض مـن هــذا أن الفــوارق 

الفردية منعدمة بين الناس، أو أن اإلسـالم ال 

ــا  ــرف به ــ –يعت ــة  ام ــل غاي ــاس دام يجع الن

ا قـد وكأنهم    –جميعًا في الحياة واحدة   جميعـً

ن يختطـوا وعلـيهم أ ،حـدقالـب واصبوا فـي  

ويفعلوا أفعاًال واحدة   ،خطا واحًدا في حياتهم

 متشابهة، وهذا فهم خاطئ تماًما.

ــم الـــبعض  أن المجتمـــع كـــذلك قـــد يفهـ

أن   –  شريعة اإلسالمحسب    –البشري ال بد  

يكون هو هو في كل زمان ومكان من حيـث 

ن له غاية واحدة، األمر الذي يجعلـه جامـًدا أ

وهذا أيًضا فهم خـاطئ  غير،غير متطور ومت 

 تماًما.

محاء ن ا ةروفوحدة الهدف ال تعني بالضر

الفرديــة بــين األفــراد، وال تعنــي وارق الفــ

ــة  ــات العرقيــ ــالم لالختالفــ ــل اإلســ تجاهــ

ل ئــــوالقباوالطبيعيــــة بــــين المجتمعــــات 

بتهـا القـرآن الكـريم كواقـع والشعوب، بـل يث 

ا أَيُّهَـ في قوله تعـالى:    قائم بأمر هللا   ا يـَ

اُكْم ِإنَّا خَ النَّاُس   ى َوَجعَْلنـَ ٍر َوأُنثـَ ن ذَكـَ لَْقَناُكم ّمِ

 ِ َّ َرَمُكْم ِعنـَد  اَرفُوا إِنَّ أَكـْ َل ِلتَعـَ ُشعُوباً َوَقَبائـِ

اُكمْ  أن الفــوارق  ي)، أ١٣(الحجــرات:  أَْتقــَ

ــة  ــبية والقبليـ ــات العصـ ــة واالختالفـ الفرديـ

ــين المجتمعــ ات أمــر والبيئيــة والنشــاطية ب

ــة ضـــروري  ــر الفرديـ ــة البشـ لتحقيـــق غايـ

واالجتماعية واإلنسـانية. وذلـك حيـث تلتقـي 

ا فــي النهايــة عنــد غايــة  هــذه الغايــات جميعــً

واحدة هـي غايـة اإلنسـانية العليـا، أال وهـي 

 الخالفة.

ــي  ــان ه ــمى لإلنس ــدف أس ــة كه فالخالف

مسـتوى للذات اإلنسـانية علـى  تحقيق وتأكيد  

، بـل وعلـى مسـتوى الفرد والمجتمع واألمـة

 سانية بعامة.اإلن 

ِة  :قــال هللا  َك ِلْلَمالِئكــَ اَل َربــُّ َوإِْذ قــَ

ُل  الُوا أَتَْجعـَ ةً قـَ ي األَْرِض َخِليفـَ ٌل فـِ إِنِّي َجاعـِ

َماَء َوَنْحُن نَُسبُِّح  فِيَها َمن يُْفِسُد فِيَها َوَيْسِفُك الّدِ

ّدِسُ  ــَ ِدَك َونُق ــْ ا الَ  ِبَحم ــَ ُم م ــَ ي أَْعل ــِّ اَل ِإن ــَ َك ق ــَ  ل

ْسَماَء ُكلََّها ثُمَّ َعَرَضُهْم َوَعلََّم آَدَم األَ *  تَْعلَُموَن  

ُؤالِء إِن  َعلَى الَمالئَِكِة فَقَاَل أَْنِبئُوِني ِبأَْسَماِء هـَ

ْبَحانََك الَ *   ُكنتُْم َصاِدقِينَ  ا إِالَّ  قَالُوا سـُ َم لَنـَ  ِعلـْ

ا آَدُم * َك أَْنَت العَِليُم الَحِكيُم َما َعلَّْمتََنا ِإنَّ  قَاَل يـَ

ْم أَْنِبئُْهم ِبأَسْ  اَل أَلـَ ا أَْنبَأَهُم بِأَْسَماِئِهْم قـَ َمائِِهْم فَلَمَّ

َمَواِت َواألَْرِض  َب السـَّ ُم َغيـْ أَقُل لَُّكْم ِإّنِي أَْعلـَ

وَن   ا *  َوأَْعلَُم َما تُْبُدوَن َوَما ُكْنتُْم تَْكتُمـُ َوإِْذ قُْلنـَ

ى إِْبِليَس أَ   ِلْلَمالئَِكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم فََسَجُدوا إِالَّ  بـَ

 -  ٣٠قرة:  الب (  َواْستَْكَبَر َوَكاَن ِمَن الَكافِِرينَ 

٣٤(. 

أربعـة يـات الكريمـة  آط مـن هـذه  ب ن ويست 

سنوردها فـي المقـال القـادم إن شـاء   ،مفاهيم

 هللا تعالى.
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هذه المقولة تـدعى أن من ناحية المعنى:  

 تأثير السلطان أقوى من تأثير القرآن !!

ــذه  ــاء هـ ــاع وأعضـ ــذها األتبـ ــد أخـ وقـ

الجماعــات كحقيقــة ال ريــب 

 افيهــــا واعتبروهـــــا أساســـــً 

 ينطلقون من خالله. اجوهري 

ة " وبناء على هذه المقولـ

نعومـــة  تربـــى األعضـــاء منـــذ" يقونـــةاأل"

رهم أن طريـق التغييـر إلصـالح األمـة افأظ

هو  اواحدً  االعربية واإلسالمية ليس إال طريقً 

حتى يحدث  ؛"موصول تلك الجماعات للحك"

إلـى   يء" التمكين " وعندئذ سـيتغير كـل شـ

األفضــل بمجــرد قــرارات ملزمــة يصــدرها 

 !!"يرمالخليفة أو المرشد العام أو األ"

حيث إن هذه الجماعات غرست فى ذهن 

أن وهـي  كلمة حق يراد بها باطل،  أعضائها  

ا هـو " ا ومادي سبب تخلف المسلمين حضاري 

 م.١٩٢٤سقوط الخالفة اإلسالمية " 

ــو  ــة هـ ــقوط الخالفـ ــل وأن سـ ــبب كـ سـ

ــدول  ــا ال ــت به ــى بلي ــزائم الت ــوارث واله الك

 العربية واإلسالمية.

لمسـلمين وحـل وأن الحل لعـودة المجـد ل

دمهم ينحصر فى تى تعوق تقت الكل المشكال

 " عودة الخالفة ".

بالــدخول فــى العمــل  وهــذا يحــدث إمــا:

تحــت شــعار   -ا تكتيكيـ  –السياسـى الســلمى 

ممثلــــين " وأنهــــم الاإلســــالم هــــو الحــــل"

ين لإلسـالم وحراسـه، للتـأثير علـى ي الحصر

 من  وأغلبيتهم  –العاطفة الدينية عند الناخبين  

قراطيـة وإدعاء اعتـرافهم بالديم  –لمين  سمال

حتــى  ؛لتعدديــة وقبــول اآلخــر والمشــاركةوا

 الوصول للسلطة.

وعندئذ يتم إلغاء قواعد الديمقراطية التى 

 ،أوصلتهم للحكم بدعوى أنها تخالف اإلسالم

ال يجوز ترك الحكم الـذى هـو مـن أركـان و

ــراليين  ــن الليب ــالميين م ــر اإلس ــالم لغي اإلس

ــديمقراطي  ــرهموالــ ــاريين وغيــ  .!!ين واليســ

ــً  اإلخــوان" ــدي  "انموذج ــرد وعتق ــم بمج ن أنه

ا وصولهم للحكم سيتم إصالح األمة اقتصـادي 

ا بمجرد قـرارات ملزمـة يصـدرها وحضاري 

ــتنادً  ــاكم اس ــة: الح ــى مقول ــزع إن هللا"ا إل  لي

 !!"بالسلطان ما ال يزع بالقرآن

أو بالصــدام المســلح مــع الحكومــات فــى 

 ،ة للوصــول للحكــم والتمكــينالبلــدان العربيــ

ــ ــك لكفــ ــتور ووذلــ ــات رهم بالدســ االنتخابــ



  

  

 

لف د.       ى ال  او م ح

بعـد   –معتقدين أنهم بجرة قلم    والديمقراطية.

ستحل كل مشـكالت األمـة   -وصولهم للحكم  

 .ا "ويحدث التقدم " طالبان نموذجً 

د رأينا النموذجين يصالن للحكم سواء وق

ــودان أو أفغانســتان ــى الس ــا الفشــل  ،ف ورأين

 بليت به هـذه الـدول تحـت حكـمالذريع الذى  

ولـم تتقـدم هـذه   ،ىاإلسـالم السياسـجماعات  

ت مـن سـيئ لـالدول وتحل مشكالتها بل تحو

ودخلت فى أتون الحروب األهلية   ،إلى أسوأ

ــة والصــراعات الطائفيــة والمذهبيــة والع رقي

بمعنـى آخـر تحولـت   ،واإلفالس االقتصـادى

هذه الدول إلى " دول فاشلة " بل تم تقسيمها 

 ثلما حدث بالسودان.م

ــ ــأ ب ــد خط ــا يؤك ــاءمم ــا ج ــة م  ل خطيئ

حكـم هـو الأدبيات هـذه الجماعـات مـن أن "ب 

هللا يـزع بالسـلطان مـا ال يـزع ألن "  ؛"الحل

 !!"بالقرآن

لــت إن خطيئــة هــذه الجماعــات أنهــا حو

اإلسالم العظـيم مـن ديـن لهدايـة البشـر إلـى 

 !!مشروع للتناحر السياسى والحزبى

بهـذا الفهـم   –عـات  ولم تجـن هـذه الجما

ى مع الحكومات إال الصراع الدام  -المغلوط  

 فى العالم العربى واإلسالمى.

ــاء هــــذه  ــت النتيجــــة أن أعضــ وكانــ

الجماعــات ال يؤمنــون بــالتغيير عــن طريــق 

ــيم  ــافى وإصــالح التعل التنــوير الفكــرى والثق

 ونشر الوعى المجتمعى.

ور دســت  –مــع أن مــنهج القــرآن الكــريم 

َ الَ  جلى:واضح  –اإلسالم   َّ ا َغّيِ يُ  إِنَّ  ُر مـَ

وْ  ــَ ى يُ ِبق ِهمْ ٍم َحتــَّ ــِ ا ِبأَنفُس ُروا مــَ ــِّ  :الرعــد( َغي

١١.(  ًر ــِّ ُك ُمغَي ــَ ْم ي ــَ َ ل َّ أَنَّ  ــِ َك ب ــِ ةً  اذَل ــَ نِّْعم

ِهمْ  ا ِبأَنفُسـِ ُروا مـَ  أَْنعََمَها َعلَى قَْوٍم َحتَّى يُغَيـِّ

 ).٥٣ :األنفال(

المجتمـع وذلـك بد أن يبدأ التغيير مـن   ال

 هير.لوعى وتنوير الجماشر اعن طريق ن 

سـنن الكونيــة للتقــدم حتــرام الابـد مــن  ال

. -أو غير مسلم امسلمً  -ا  والتى ال تحابى أحدً 

ــدم الحضــارى لألمــة  ــاد حــدوث التق إن اعتق

بمجرد قرارات فوقية لحاكم أو جماعـة لهـو 

وهـم كبيــر أثبتــت التجــارب التاريخيــة فشــله 

 وكوارثه.

ــاوالســـبب  ء هـــذه الجماعـــات أن أعضـ

أن  على غذاء فكـرى مغشـوش مفـاده:  تربت

بد أن يكـون بقـوة السـيف  ل الالتغيير لألفض

ــدعوة والفكــر  ال بقــوة العقــل. وأن طريــق ال

 !!والتعليم والثقافة ال يجدى

ــاطئ ــنهج الخ ــذا الم ــنهج  وه ــالف لم مخ

القرآن الكريم فى التغيير، الـذى أكـدت آياتـه 

غييـر نفسـية وعقليـة غيير يبدأ بت البينات أن الت 

مخــالف و الشــعوب والمجتمعــات وتنويرهــا.

ا الـذين ا وحـديثً ألئمة والمفكرين قـديمً لمنهج ا

يرون أن تنوير العقول بالعلم والثقافـة يجعـل 

الشعوب تعـرف حقوقهـا وواجباتهـا وتحسـن 

ــو حــدث  ؛اختيــار نوابهــا وحكامهــا وحتــى ل

وجاء حاكم عـادل مصـلح فمـا يلبـث ويعـود 

إذا لم  ؛لتخلف إلى سابق عهده بمجرد رحيلها

 ا من الشعب.يكن التغيير نابعً 

ــن  ــا م ــى نقلته ــات الت ــى االقتباس ــاء ف ج

الموقع الرسمى لتنظيم اإلخوان عبارات فـى 

ــورة ــة الخطـ ــوط  ،غايـ ــم المغلـ ــد الفهـ وتؤكـ

 لإلسالم فى عقول قادة هذا التنظيم منها:

سـلطة هـى السـبيل ال  دعاء بأن "اال  -١

 لنشر الفكرة والدعوة ":

 العدد القادم إن شاء هللا تعالى. الرد
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السّر لغة له معـان عـدة منهـا: مـا يُكـتم، 

ــة ،واألصــل وجــوف كــل  ،واألرض الكريم

ه، ومحـض النسـب وأفضـلُه ولـه   ،شيء ولبـّ

 .الطريقة امعاني أخر، والسّر أيضً 

ة: لطيفـةٌ والسّر في اصطالح أهل الحقيق

ُمودعة في القلـب كـالروح فـي البـدن، وهـو 

محل المشاهدة، وما خفي عن الخلق فال يعلم 

ــدم والوجــود  ــين الع ــاٌء ب ــه إال الحــق، وخف ب

ــم  ــه الحــق ول ــا غّيب ــاه، وم ــي معن موجــوٌد ف

فسـّر الخلـق مـا أشـرف   ،خلقيُشرف عليه ال

ع  عليه الحق بال واسطة، وسّر الحق مـا يطلـّ

 عليه إال الحق.

ــروح، ع ــن ال ــّر ألطــف م ــوم الس ــد الق ن

والروح أشرف من القلب، ويطلق لفظ السـّر 

بـين العبـد  ، مـااومً ت كم  اعلى ما يكون مصوًن 

والحق سـبحانه فـي األحـوال، ولـذلك قـالوا: 

: السـّر صدور األحرار قبور األسرار، وقيل

سّر العلـم، وهـو حقيقـةُ العـاِلمين بـا :  ثالثة

هو معرفة مراد هللا عز وجل، وسّر الحال: و

في الحـاِل مـن هللا، وسـّر الحقيقـة: وهـو مـا 

 .وقعت به اإلشارة

 تقاتها في كتاب هللاوردت كلمة ِسر ومش

   ي ُ فـِ ّ َو  إثنان وثالثون مرة منهـا: ﴿َوهـُ

ُكْم َوَجهـَرُكْم  السََّماَواِت َوفِي األَْرِض يَْعلَُم ِسرَّ

وا  ،)٣ :اماألنع(َويَْعلَُم َما تَْكِسُبوَن﴾  ْم يَْعلَمـُ ﴿أَلـَ

مُ  الَّ َ عــَ َّ َواهُْم َوأَنَّ  هُْم َوَنجــْ رَّ ُم ســِ ــَ َ يَْعل َّ  أَنَّ 

اْلقَْوِل )٧٨  :التوبـة(اْلغُيُوِب﴾   ْر بـِ ، ﴿َوإِْن تَْجهـَ

ى﴾  رَّ َوأَْخفـــَ ّ ُم الســـِ ــَ هُ يَْعلـ ، ﴿أَْم )٧ :طـــه(فَإِنـــَّ

َواهُْم   هُْم َوَنجـْ رَّ َمُع سـِ ا َال َنسـْ ى َيْحَسبُوَن أَنـَّ بَلـَ

وَن﴾  ــُ َدْيِهْم يَْكتُب لُنَا لــَ ــُ  )،٨٠ :الزخــرف(َوُرس

ى ْوَم تُْبلــَ َراِئرُ  ﴿يــَ ، وقــال )٩ : طــارقلا(﴾ الســَّ

ــول هللا  ــة  :رسـ ــم كهيئـ ــن العلـ (إن مـ

 ،ال يعلمــه إال العلمــاء بــا تعــالى ،المكنــون

 أهــل الغـــــــرة إالفــإذا نطقــوا بــه لــم ينكــره 

ــا ــده  ،)بـ ــر ال يفسـ ــارفون: السـ ــال العـ وقـ

الشيطان، وال يكتبه الَملََكاِن، ويسـتأِثُر ِبعْلمـه 

 . الجبَّاُر، وال تقف عليه األغيار



  

   

: سر يقول الشيخ عبد الغنى النابلسى  

ألنــه ؛  الجـامع هـو صــلى هللا عليـه وسـلمهللا

مجمع جميع أسـرار أسـماء الصـفات ، وأمـا 

أســـرار أســـماء األفعـــال فهـــو ُمظهرهـــا 

وَمظهرها، وهو سر هللا تعـالى الـذي أودعـه 

في مكوناته العلوية والسفلية، فهو السر الذي 

ر الــذي بــه ، وهــو النــوربـه ظهــرت األســرا

ن إال هــو  ســره، أشــرقت األنــوار، فــال ُمكــوَّ

الذي قام به أمره، فلوال السر المحمدي الذي 

ــة ــات الملكوتيـ ــه هللا المكونـ ــر أودعـ ، والسـ

األحمدي الذي أودعه هللا المكونات الملكيـة، 

لمـــا قامـــت بهـــا أســـماء الصـــفات وأســـماء 

 .ليقوم بها االستدال ااألفعال، ولما كانت أثرً 

مجدد السيد محمـد ماضـى مام اليقول اإل

األسرار التى هى م قدس هللا سره:  أبو العزائ 

فوق العقول ال يمكن أن يتـذوق حالوتهـا إال 

من اصطفاهم هللا، وصبغهم بصـبغة القبـول، 

ــون عــالم األرواح العاليــة، قــال  نهم بل ولــوَّ

ــالى:  ِ تع َّ ْبغَةَ  ــِ ِ ص َّ َن  ــِ ُن م ــَ ْن أَْحس ــَ َوم

، ويقـول: أغمضـنا )١٣٨  :قـرةالب (  ةً غَِصبْ 

األحـرار،  ا لهـا عـن غيـرتلك األسرار صوًن 

 يمرن بها نفسه للفهم قبـل جعل لألخ حاالً ولن 

الكشف، ولـنعلم مقـدار قابليـة الطالـب، فـا 

ــرار  ــوامض األسـ ــع غـ ــالى يضـ ــزه وتعـ تنـ

حتى يحفظ أسراره من  ؛مستورة بين األحكام

يــد حفــظ رأن يتلقاهــا إال أهلهــا، ويعلــم الم

المجالس فيقول: متى فارقنا المجلس،   أسرار

ب كيــف ألن ســر المحبــو ؛فكأننــا لــم نجلــس

يباح؟ فالمبيح بأسرار الحبيـب لـيس بحبيـب، 

وسـلم علـى   ويقول فى صـلواته: اللهـم صـلِّ 

ســـرك الســـارى فـــى هياكـــل الموجـــودات، 

 ا:ورسولك المؤيد منك باآليات، ويقول نظمً 

ى فِسرى ال يُب   احـــــاحفظن ِسّرِ

ـاحـالعلم طــ السر بعدمن يبح ب   

 هــــوالفتى المجذوب بالحب لـــ

ـــاحآية إن ذاق خمر الحب صــ  

 حــــوهو محمول العناية إن يبــ

ـــاحبالحقائق ما على الفانى ُجنـ  

 ـــةــــسرنا فوق العقول مكانــــ

 كيف ال وهو الضيا الغيب الصراح

 اـــــــخصه هللا العلى بمن يشـــ

ـى رواحدو فـــواصطفاهم فى غ  

 :ثم يقول

 فىُّ سر غامض لم يُدركــــــــــــن      

 للمالئك فى مقامات الِمــــــــــالح

 هيكلى كنُز الغيوب يراه مـــــــــن      

 فارق الدنيا وأخـــــــرى واستراح

 فيه غيب الغيب جل جاللــــــــــه       

 خمرةُ األوصاف جلت عـن قداح

    ى رسمى يُرى    نور غيب الغيب ف

 بالفنا عمن سوى المحـــبوب الح

 عبده مْحبوبُه بل فــــــــــــــــــرُده       

 قدره أعلون فى اآلى الصحـــاح

 ال تبُح بالسر سر هللا بـــــــــــــــل       

 أعطه للواجدين لدى افتضـــــاح

    أْخِف عن أهل الجفا سر الخفـــــا     

حاحقْدس للقوم يف تُبدى الك الّشِ  

 ذاك نوُر هللا والغيُب العلـــــــــــى       

 سر (أحببُت) (يُحبهم) يُبــــــــاح

كما ورد تعبير السر فى الحكم العطائيـة 

ــانٍ  ــا: بمع ــدة منه ِب  ع ــْ ــي َغي تُْوِدَع ف ــْ ــا اس م

السَّراِئِر، وَظَهَر في َشهادةِ الظَّواِهِر، ُسْبحاَن 

يَِّة ِبُظهـوَر ِسرَّ الخُ تَ َمْن سَ  ِريَِّة، صوصـِ ِر الَبشـَ

ِة،  بوِبيَِّة في إْظهـاِر العُُبوِديـَّ َوَظَهَر ِبعََظَمِة الرُّ

راُر،  واِر: القُلـــــوُب َواألســـــْ َمطــــاِلُع األَنـــــْ

واِهِر  ويقول:َستََر أْنواَر السَّراِئِر ِبكثـاِئِف الظـَّ

ذََل ِبوجــوِد اإلْظهــارِ  الالً لَهــا أْن تُْبتــَ َوأْن  ،إجــْ

االْشِتهاِر، َمْن اطَّلََع َعلـى لَْيها بِلساِن  يُنادى عَ 

ِة،  ِة اإللِهيـَّ ْحمـَ ْق بالرَّ ْم َيتََخلـَّ أْسراِر الِعبـاِد َولـَ

ّرِ الَوبـال  َبباً ِلجـَ ِه َوسـَ ةً َعلَيـْ هُ فِْتنـَ العـُ كاَن اّطِ

 إلِيِه.

لهــو حالــة  الصــوفيةالســر عنــد   تجــَ
 ذكررده إلى كثرة النفسي إيماني، م وعرفان

 مقـامضـمن  وأذواقـه ،المريـدوالتـدبر مـن 
مـع  وخلوتـه عبادته، وهو ناتج عن اإلحسان

ــه  ــدبره وتأمل ــرة ت ــالى، وكث ــبحانه وتع هللا س

وتفكــره، فتظهــر لــه بعــض المعــاني الدقيقــة 

ــر،  ــى شــرح كبي ــاج إل ــي تحت ــا أراد الت إذا م

ألذواق يكتشـف ااستخدام اللغة المعتادة، هذه  

ا من أنـوار ا من أسرار العبادة، ونورً ا سر به

  المعبود جل جالله.

ف السر بأنه: تكاثر المعارف علـى  ويعرَّ

أمر شخصي وذوق   روهذا الس  ،العارفقلب  

وقـــد ال يفيـــد  ،المريـــدوص يفيـــد مخصـــ

األشخاص اآلخرين، وهي تجربة شخصـية، 

هـي المرجـع فـي  الشـريعة اإلسـالميةولكن 

الحكم على األذواق، والمعـارف واألسـرار، 

المعيار الذي يُلجأ إليـه وهي التي يُقاس بها و

  .القياسفي 

وهــذه األســرار واألذواق واالنطباعــات 

الشخصــية المترتبــة عــن العبــادة، لــيس مــن 

ألنها صـعبة   ؛بَّر عنهاالمناسب أن تُقال أو يُعَ 

المنال، أو ألنها شخصية فال يصلح أن يبـاح 

ا ن نوعًـ وبها لآلخرين من هذه الجهة، أو تكـ

ــواع ال ــن أن ــى م ــه عل ــتح هللا ب ــذي ف ــتح ال ف

ــً  ــد اإلنســان، ليــزداد قرب ا وضــراعة، وال يفي

  البوح به لغيره.

وبما أن السر الصوفي تجربـة شخصـية 

ا مـن هللا عً خصوصية، قد يكون منحة وتشجي 

المريد، كي يواصـل سـيره  للسالك عز وجل

، ذلـك أن السـر طريق الطاعة والعبـادةعلى  

التــي ال  الــواردات الصــوفيةهــو نــوع مــن 

لــدى النــاس، يحســن البــوح بهــا أو إشــاعتها 

وال   مخافة فقـدانها األثـر التربـوي اإليمـاني،

ــي  ــالكينبغ ــه أي:  للس ــن واردات ــر ع أن يعب

ويمنعه  ،قلبهأسراره؛ فإن ذلك يقل أثرها في  

 مع ربه. الصدقوجود 

علــى  العــارفونومــن أجــل ذلــك؛ ضــنَّ 

غيــرهم بمــا لــديهم مــن علــوم ومعــارف، 

ال تُفشى وال تُذَاع، إال أن   اواعتبروها أسرارً 

احــة يصــدرها  إشــارةتكــون  مــن  الــذوقلمَّ

مــن التجربــة، وال مواهــب الحــال، وتســتقي 

؛ فكمـا لكل من َهبَّ وَدبَّ   اتُْعَطى هباًء منثورً 

ل إال بالجهد والمعاناة، فكذلك لم أنها لم تَُحصَّ 

 .تُبذل إال لمن هو حقيق بها وخليق
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َوإِْذ هللا تعــالى يقــول لبنــي إســرائيل: 

َوَء  ــُ وُمونَُكْم س ــُ ْوَن َيس ــَ ْن آِل فِْرع ــِّ اُكم م ــَ ْين َنجَّ

اءُكْم  تَْحيُوَن ِنسـَ اءُكْم َوَيسـْ اْلعَذَاِب يُذَّبُِحوَن أَْبنـَ

يمٌ  ْم َعظـِ ّبِكـُ ن رَّ الء مـِّ  البقـرة:(  َوفِي ذَِلُكم بـَ

، فكــأن هللا تعـــالى يقــول: واذكـــروا إِْذ )٤٩

 ْيَناُكم من عدوكم...        جَّ َن

والمعنــى: واذكــروا نعمتنــا علــيكم حــين 

وهــم  ،أنقــذناكم مــن بطــش فرعــون وأتباعــه

ذيقونكم أشــدَّ العــذاب ــُ ح  ،ي ــْ ن ذَب ــِ رون م ــِ فيُكث

أبنائكم وترك بناتكم للخدمة واالمتهان، وفـي 

وفي إنجـائكم منـه   ،لكم من ربكم  ذلك اختبار

الى فـي عـنعمة عظيمة؛ تستوجب شـكر هللا ت 

 كل عصوركم وأجيالكم.

أما (آِل فِْرَعْوَن) فأصل آل: أهـل؛ قلبـت 

الهاء همـزة، وفرعـون: اسـم لكـل مـن ملـك 

مصــر، كمــا يقــال فــي ملــك الــروم: قيصــر؛ 

 وملك الفرس: كسرى.

، وإنمـا وآل فرعون هم جنوده وأنصاره

ألن   -وهـو اآلمـر النـاهي    -لم يقل فرعـون  

نـه هـو أهلـه، فكقوته وجبروتـه ظهـرا فـي أ

 ألنهم أياديه المنفذة.  ؛فاعلال

وفرعون موسى ادعى الربوبية؛ وأوهـم 

قومه أنهم عبيد له يتصرف فيهم كيف يشاء، 

وتــأثرت نفوســهم بهــذه العقيــدة فماتــت فــيهم 

قول وضـعف الحرية، وسبب ذلك سخافة الع

ــوس، وقــد أشــار القــرآن لهــذا بقولــه:  النف

 ُه تََخفَّ قَْومــَ اُعوهُ فَاســْ ــَ  لزخــرف:ا( فَأَط

نا يُعلم أن قوم فرعـون عنـدهم ، ومن ه)٥٤

ــة ــل والتفكيــر وضــياع  طــيش وخف فــي العق

 العزيمة. 

وفي تفسيره لآلية يبـين الشـيخ العقـاد أن 

هـــذه اآلثـــار نشـــهدها اآلن فـــي كثيـــر مـــن 

ــر ــب المصـ ــدقون األكاذيـ ــراهم يصـ يين؛ فنـ

ــام، كالبحـــث وراء  ــول األوهـ ــون حـ ويلتفـ

ر الجـن حضات من علم الطوالع واست المغيبا

لزار، كل ذلك برهان وضرب الرمل وعمل ا

لى أن تلك اآلثار سرت في دمائهم من ذلك ع

 العهد القديم وصارت كاألمراض الموروثة. 

وال يتـــداوى منهـــا العبـــد إال باالتصـــال 

بالعــارفين الــذين قويــت أرواحهــم، واتصــلوا 

ــا ورســوله  ا يطــرد  حقيقيــ اتصــاالً  ب

 ألباطيل.وا عنهم األوهام والخياالت

ن يقول هللا تعالى:   الء مـِّ م بـَ ي ذَِلكـُ َوفـِ

بُِّكْم َعِظيمٌ  ، والبالء هـو االمتحـان، وهـو رَّ

 كون في الخير والشر: ي 

ا فيمــنحهم وســعة  فقــد يبتلــي الحــقُّ قومــً

رزاق وقــــوة األجســــام ونفــــوذ الكلمــــة األ

 فيغترون. 

طيهم الكرامـة فيعوقد يمتحن هللاُ األولياَء 

لخلـق علـيهم وينظـر كيـف والشهرة وإقبال ا

 يعملون. 

وقـــد يبتلـــي العبـــد بـــاألمراض والفاقـــة 

حتــى يصــبر فيتحقــق  ؛لــق عليــهوتســليط الخ

أو يجزع فتقوم الحجة على أنه   ،بمقام الصبر

 يثبت في االمتحان. لم 

ــالى:  ــال تع ِر ق ــْ ّرِ َواْلَخي وُكم ِبالشــَّ ــُ َوَنْبل

 .)٣٥ :بياءاألن ( فِْتَنةً 

فالعلوم من الخير وهي بـالء، واألعمـال 

الصالحة من الخير وهـي بـالء، والكرامـات 

وكشف المغيبات من الخير وهي بـالء، وهللا 

ــي العطــاء؛ ــبالء ف  ســبحانه وتعــالى يســتر ال

 والعطاء في البالء.

يبين اإلمام أبو العزائم فـي تفسـيره لتلـك 

لفضـل بالمزيـد، ثـم الى يمنح ا تعأن هللاآلية  

يتفضل بعد هـذا الفضـل بمـا هـو أعظـم مـن 



  

   

 

التفضل؛ وذلك بأن ينسـب إلـى العبـد العمـل 

كأنه بحول العبد وقوته، ثم يتنزل جل جاللـه 

الفضل األكبـر والخيـر األجمـل للعبـد   ويمنح

ــد  ويبـــين أنـــه جـــزاء للعبـــد؛ ويمنحـــه مزيـ

 اإلحسان جزاًء له على هذا العمل. 

يقة عمل، وإنمـا هـو د في الحقللعب وليس  

ٌر المتفضــل العظــيم، قــال تعــالى:  ْم أَجــْ لَهــُ

ون ُر َمْمنـُ ، وقـال تعــالى: )٨ فصــلت:( َغيـْ

 َبَِما ُكنتُْم تَْعَملُون )١٠٥ لمائدة:ا( . 

وفــي طــي تلــك اإلشــارات العليــة كمــال 

ــم  ــفت له ــث انكش ــا حي ــارفين ب ــور الع حب

 تـدركسان تعجز األرواح أن الحجب عن إح

بحانه ذو الفضـل غيب الحكمة فيه، ولكنه سـ

 العظيم. 

وما َمنَّ ربك على قوم بعطـاء أسـبغه أو 

 بنعمة أفاضها؛ إال وقد سبق فـي قـدره إقامـة

الحجة عليهم، حفظنا هللا وإخواننـا المـؤمنين 

 من سوء األدب مع هللا تعالى.

تفضـل  وهللا تعالى إذا أحب بعض عبيـده

يقـين وكشـف، لم وعليهم بمزيد إحسان من ع

لهم بالشـوق إليـه، وتنزل سبحانه وتعالى ف جمَّ

والرغبــة فيــه، واإلقبــال عليــه، وتفـــويض 

 األمور كلها إليه سبحانه. 

ــ ــواجههم بوجهـ ــى فـ ــم تجلـ ــل ثـ ه الجميـ

مواجهـة يؤنســهم بهـا علــى بسـاط مؤانســته، 

 ويكرمهم على موائد كرامته. 

ــذا اإلحســ ــوالي ه ــم ي ــزلهم  ؛انث ــه أن ألن

، فيعطيهم خير ما أعطاه حبابهمنزلة خاصة أ

مخلصين من غير أن يمن عليهم كما لعباده ال

ونقــال تعــالى:  ُر َمْمنــُ ٌر َغيــْ ْم أَجــْ  لَهــُ
َك ؛ وقـــال ســـبحانه: )٨ فصـــلت:( َوإِنَّ لـــَ

ون َر َمْمنــُ ًرا َغيــْ ، وال علــة )٣ القلــم:( َألَجــْ

 وال باعث إلحسانه عليهم.  

 سلب النعمـة ممـن أنعـم علـيهموإذا قدر  

ــحــرمه ــيهم بم ــّن عل ــق للشــكر، وم ا م التوفي

أعطاهم من النعم، وال يمن هللا علـى قـوم إال 

ــن الفضــل العظــيم؛ وحجــبهم عــن  مــنعهم م

ّن علــى بنــي  شــهود وجهــه الجميــل؛ كمــا مــَ

إسرائيل في تلك اآليات، أعاذنا هللا وإخواننـا 

المسلمين من السلب بعد العطاء؛ ومن كفران 

 النعم وحرمان الرضا.

ــم  ــا أنع ــي إســرائيل بم ــذكر ســبحانه بن ي

 -وإن كانت المنن على سلفهم األول   -عليهم  

جة أن الفضل على السلف هو ليقيم عليهم الح

ألنه لو لم يتفضل بتلـك   ؛الفضل على الخلف

النعم ألبادهم فرعون وقومه، ولمـا بقـي لهـم 

 ذكر.أثر يُ 

ــه  ــدق حبيبـ ــى صـ ــان علـ ــيم البرهـ وليقـ

يا بـين أميـين،   ؛اه  ومصطف ألنه كان أّمِ

ن ال علم لهم بأنباء القرون المتقدمـة، وقـد بـيَّ 

لهــم مــا هــو علــم يقــين لــديهم ممــا ال يعلمــه 

عربي في أرض الحجـاز جميعـه، ولـيعلمهم 

نجاة لهم في   سبحانه أن اتباع الرسول  

الدنيا واآلخرة كما كان نجـاة لسـلفهم، وأنهـم 

ــم ــوا يهلكه ــم يؤمن ــن  إن ل ــد م ــالى بجن هللا تع

 .جنوده، وما يعلم جنود ربك إال هو

وفـــوق تلـــك اإلشـــارة أن نجـــاتهم مـــن 

برهـان   -مع فاقتهم وقلـتهم    -فرعون وقومه  

ة، وعلـى أنـه هـو ريد هللا تعالى بـالقوعلى تف

القــاهر فــوق عبــاده، لــتلحظ عقــولهم قدرتــه 

ــالة  ــه الصـ ــوله عليـ ــاهر معجـــزات رسـ وبـ

والسالم غيًبا ينقش به علـى جـواهر نفوسـهم 

الى، ونزاهتـه علم ضروري بوحدانية هللا تعـ

عــن المثيــل والنظيــر، وتقديســه عــن اآلالت 

 واألدوات أو الحلول والجسمية.  

 ًدا  ولكن هللا تعالى خص نبيه محمـ
بهذا الفضل من العلـم بـه، فكـان حصـًنا مـن 

حصون األمن لجميـع المسـلمين مـن الجهـل 

بالكمــال اإللهــي، فلــم تــر مســلًما باشــر نــور 

القرآن سـويداء قلبـه إال ويـرى العـرش ومـا 

حوى ُمحَدثًا مخلوقًا مقهوًرا مربوًبا، ال يمثل 

بخلقه وال يمثله بعباده، يقول اإلمـام فـي ربه  

 قصيدة له:

 تشهُد غيَر هللاِ؟؛ في الكون فاعلُ أ

 وتطلُب منه العوَن؟! إنك جاهلُ  

 تخضع لألغيار وهللاُ قادرٌ 

 وتحسُب يا مغروُر أنك عاقُل؟! 

ويقول في كتابـه: "السـراج الوهـاج فـي 

اإلســراء والمعــراج" فــي كــالم لــبعض أهــل 

ــراء اإلشـــا ــان العـــرش ليلـــة اإلسـ رات بلسـ

ــتُ  ــه لسـ ــد؛ وعزتـ ــا محمـ ــراج: ...يـ  والمعـ

بالقريب منه وصًال، وال بالبعيد عنه فصـًال، 

وال بالمطيق له حمـًال، أوجـدني منـه رحمـةً 

وفضًال، ولو محقني لكان حقا منه وعدًال، يا 

 محمد؛ أنا محمول قدرته، ومعمول حكمته... 

لرسل قبله عليهم هذا بخالف ما جاء به ا

الصالة والسالم، فإن معجزاتهم كانت عملية 

الموتى وفلق البحر والنجاة   محسوسة كإحياء

ــك  ــإن تل ــار، ف ــن الن ــظ م ــى ســفين والحف عل

المعجــزات مــا لبثــت أن زالــت عــن الحــس 

ــل مــن  ــث تجع ــب فصــارت أحادي وعــن القل

يسمعها يعتقد ربوبية َمن قـام بهـا، كمـا فعـل 

يـه السـالم، وكمـا النصارى أتبـاع عيسـى عل

فعل اليهود أتباع العزير، وكمـا فعـل اليهـود 

 في عصره.   أتباع موسى 

 فاللهم اجز سـيدنا وموالنـا محمـًدا 
عنا خير الجزاء، فإنـك أرسـلته بـالعلم الـذي 

رفع قلوبنا عن الشرك، وبالعمـل الـذي نفعنـا 

على شكرك على نعمة به عندك، وأعنا اللهم  

اإلسالم، وعلمنا ما لـم نكـن نعلـم، إنـك أنـت 

 العليم الخبير.

ْن آِل قــال هللا تعــالى:  اُكم مــِّ ْينــَ َوإِْذ َنجَّ

ْونَ  ــَ ــرة:( فِْرعـ ــن آلل  ،)٤٩ البقـ ــم يكـ ولـ

ه ألنهـم أقـدموا عليـ  ؛فرعون ذنب في العمـل

بأمر فرعون وتسليطه، ولكنه سـبحانه نسـبه 

إلــى آل فرعــون الــذين باشــروا قتــل األنفــس 

ر يؤاخـذُ علـى  ىالبريئة، ليدل علـ  أن المباشـِ

 .له ولو كان مكلفًا به من غيرهعم



 



 بعد تزايد إرهاب قوى التطرف 

 لب املعركة ق   األزهر يف 

 

رهـاب بخسـة فـي يضرب اإل  ىخرأثر  إمرة  

ــة ــبالد العربيـ ــدنيين  ..مصـــر والـ ــرب  المـ يضـ

اليــوم  ىوحتــ م٢٠١١والمنشــآت المدنيــة منــذ 

الجـــيش  ىويحـــاول أن يضـــرب قـــو ،م٢٠٢٢

 ه..هـــذ.والشـــرطة فـــي غـــدر مشـــهود لـــه  به

ا لــيس فحســب رد  ،الضــربات الجبانــة تســتدعي

ــائم ومســتمر  - مــن الجــيش والشــرطة وهــو ق

الفكــر  ا مــن رجــالل رد بــ - حيةوتضــجاعة بشــ

مـة شـذوذ عقيـدة ومؤسسات الدعوة ليبينوا لأل

التنظيمات المتطرفة وخروجها عن صحيح   ههذ

ليدخل وبقوة  ..زهر بدوره التاريخي  المشهودوهنا يأتي األ  ..الدين

زهـر وهـو دور قـديم لأل  ،معركة المواجهة لضالل الفكـر المتطـرف

نحـاول   المقالـة  هـذه  فى  ...بقوة  يام واأل  هالشريف آن له يتجدد هذ

 ،أن نقترب من هذا (الدور) بأبعاده التاريخية والدعوية والسياسية

 .فماذا عنه ؟

زهر الشريف قد تميز بما تميزت بـه األن  أبداية يحدثنا التاريخ  

ذَِلَك :  يقول هللا تعـالى  ،الشريعة الغراء من الوسطية واالعتدال َوكـَ

ةً    .)١٤٣(البقرة:   ...اِس طاً لِّتَُكونُوا ُشَهَداَء َعلَى النَّ َوسَ  َجعَْلنَاُكْم أُمَّ

كما تميز األزهر بالبعد عن الغلو والتعصب الممقـوت والتشـدد 

 .خوان والدواعشالذى ظهر فى هذه األيام على أيدى اإل ،المنفر

كما تميز األزهر بالبعد عـن رمـى النـاس بـالكفر أو التبـديع أو 

نهـا النصوص فـى مكا  ى علمائه فى وضعقة لدفكانت الد  ،التفسيق

ة ـ نزلت فى الكفـار ـ فـى محاربـة يآتخدم  فال تس  ،ومعناها الصحيح

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

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

شــركين ى المشــرار خلــق هللا الخــوارج عمــدوا إلــى آيــات نزلــت فــ

ى ورد فـكمـا  ،اوقال ذلك ابـن عبـاس أيضًـ   ،ا فى المسلمينفجعلوه

  .بعض الروايات

 ،إنما هو منهج العلمـاء الثقـاة  ،وكما قلنا من قبل  ،وهذا التميز

فقد ورد عن اإلمام مالك قولـه : لـو سـمعت الرجـل يتفـوه بالكلمـة 

وتحتمـل   ،اتحتمل الكفر من تسعة وتسعين وجهً 

  .ا على اإليمانحملته ،واحد اإليمان من وجه

ى هللا كما تميز األزهر بالتمسـك بالـدعوة إلـ

سـنة والجـدال عز وجل بالحكمة والموعظـة الح

بِيِل :  يقـول هللا    ،بما هو أحسن ى سـَ اْدعُ إِلـِ

َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلُهم بِالَّتِي 

أَْعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيِلِه هَُو  ِهَي أَْحَسُن إِنَّ َربََّك  

  .]١٢٥: [النحل ْهتَِدينَ َوهَُو أَْعلَُم بِاْلمُ 

كما تميـز األزهـر بالـدعوة إلـى هللا سـبحانه 

وتعالى واألمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى 

نُكْم  والتزام بما أمر هللا به فى قولـه تعـالى:  ،رفق ولين تَُكن مـِّ َولـْ

ةٌ يَْدُعو ْوَن عَـ ى  َن إِلَـ أُمَّ اْلَمْعُروِف َويَْنهـَ أُْمُروَن بـِ ِر َويـَ ِر اْلَخيـْ ِن اْلُمنكـَ

 .]١٠٤: [آل عمران َوأُْولَـئَِك هُُم اْلُمْفِلُحونَ 

وإنمـا يقـدم  ،كما تميز األزهر بأنه ال يحكم علـى النـاس بـالظن

إنـى لـم أومـر أن (:  ا بمـا قالـه رسـول هللا  التزامًـ   ،حسن الظن

ا بمـا بينـه ا أيضًـ ، والتزامً )وال أشق بطونهمالناس  عن قلوب    أنقب

وهـو قولـه  ،يـفالـذى قـام عليـه جـل الـدين الحنفى حديثه العظـيم 

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

السنين تميز األزهر بتبنى  حمد الطيب وقبله بمئاتأفى عهد د.  

فـى أمـور   اآلراءكما تبنـى االعتـدال فـى    ،الوسطية فى أمور كثيرة

 ومـنهج الجمهـور مـن ،فمشـى علـى مـنهج السـلف الحـق   ،عديدة

  .العلماء

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

ذهـب   ا علـى مـاوبنى رأيه فى النقاب بعدم اعتباره فرضًـ   ،الحجاب

كما تبنـى رأيـه فـى الزكـاة خاصـة   ،اإليه الجمهور من العلماء أيضً 

تبنـى رأيـه الـذى ذهـب إليـه الخلفـاء الراشـدون   يثح  ،لفطرزكاة ا

عيد بـن المسـيب والحسـن البصـرى وسـفيان والبخارى الحنفى وس

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

 إلى مصالحهم التى تقتضى أن ووصوالً   ،سا على الناتيسيرً   ،الزكاة

 ..تكون كذلك



  



زهـر ى فيهـا األوهناك قضايا كثيرة تبنـ

ــدى الجمهــور ــراجح ل ــرأى ال ــرأى  ،ال أو ال

ــه ميســرً  ــذى يرون ــاةا لمشــاق ال ــم  الحي ول

وأقـوال األئمـة   ،يخرج عن هـدى الشـريعة

  .من الفقهاء المعتمدين

ا عـن ومن الجدير بالذكر أن نتكلم أيضً 

ــيم األ ــيم ـ  ،زهــرىالتعل ــذا التعل حيــث إن ه

والــدارس لكافــة اآلراء والمنفــتح المتنــوع 

الدينى العظيم ـ هو الذى يؤدى ى التراث عل

ــ ــالطالب ـ ال ــى ب ــاء ف ذين سيصــبحون علم

المســتقبل ـ إلــى هــذا األســلوب الــدعوى 

  .الجميل

ا مـن فبدءً   ،هذا التعليم األزهرى متنوع

ــانوى ــيم الث ــة  ،التعل ــبق الجامع ــذى يس وال

ــذاهب  ــة المـ ــى دراسـ ــب علـ ــود الطالـ يتعـ

فيـدرس الفقـه   ،ة فى دراسته للفقـهالمختلف

  .ألربعةعلى المذاهب ا

وفى الدراسة الجامعية يتعرض الطالب 

األربعـة   ،لدراسة المذاهب الفقهية الثمانيـة

 ،اإلمام أبى حنيفة النعمـان(مذهب    :السنية

ــك ــام مالـ ــذهب اإلمـ ــام  ،ومـ ــذهب اإلمـ ومـ

 ،ومذهب اإلمام أحمـد بـن حنبـل)  ،الشافعى

 :من مـذاهب الشـيعةباإلضافة إلى مذهبين  

كمـا   ،والشـيعة اإلماميـة)  ،لشيعة الزيدية(ا

ا مـذهب اإلباضـية (وهـى فرقـة يدرس أيضً 

كمــا يــدرس  ،معتدلــة مــن فــرق الخــوارج)

ــذهب الظاهر ــة (مــ ــذهب داود يــ ــو مــ وهــ

الظــاهرى ثــم ابــن حــزم والــذى تجلــى فــى 

  .)كتابه المحلى

كما يدرس الطالب المدارس والمـذاهب 

ية يدوالماتر  ،ألشاعرةكا  ،الكالمية المختلفة

ــل الســنة ) ــذهب أه ــا م ــد أسس ــا ق  ،( وهم

والمعتزلة ( وعلى رأسهم واصل بن عطاء 

الذى اعتزل الحسن البصرى وكون مذهبـه 

وهؤالء المعتزلة كان لهم الفضـل   ،ىالكالم

فى دحض آراء الملحدين فى بداية نشـأتهم 

يتعرف الطالب   ،وعبر العصور المختلفة )  

 .ءرفته ترجيح اآلراعلى هذا كله مع مع

فالطالــــب فــــى األزهــــر معرفتــــه  ،اإذً 

ويتعود منـذ نعومـة أظفـاره علـى   ،متنوعة

 أو هذا  رؤية االختالفات الفقهية التى نشأت

 ما يجب أن يكون ويستمر..

وهذا التنوع والتعرف على االجتهـادات 

يجعـل   ،المختلفة للعلماء والفـرق المختلفـة

ــتعد  ــب مسـ ــرالطالـ ــرأى اآلخـ ــول الـ  ،ا لقبـ

ــته ــتهاقومن ،ودراسـ ــه ،شـ ورده  ،ومجادلتـ

  .أو ترجيحه ،باألدلة والبراهين

ويكون عنـده رؤيـة   ،ا لهذافيكون مهيئً 

  .متكاملة عن األمور

ــديمً  ــى األزهــر ق ــارز ف ــه دور ب ا كــان ل

 رِّ شمل المسلمين على مَ   وحدة األمة وفى لمِّ 

 وصـوالً   ،ويسعى إلى ترك الفرقـة  ،العصور

 ،ريمن الكـإلى الوحدة التى حث عليها القرآ

 .لتى حث عليها رسول هللا وا

وكـــان األزهـــر علـــى طريقـــة الســـلف 

يـرفض التكفيـر الـذى   يةمن الصوف  الصالح

ــال مــن وحــدتها ،األمــةيهــدد  ويفــرح  ،وين

ــداءها ــا  ،أع ــى تفريقن ــه ف ــا يريدون ــذا م فه

بعد أن سـعوا   ،المعنوى والفكرى والمذهبى

  .إلى تفريقنا الحسى إلى دويالت

ــر منـــذ إنشـــائه  ــواألزهـ ى يســـعى إلـ

ا هـو يقـوم ذلك كمـا مثلنـا سـالفً و  ،التقريب

على التنوع فى دراساته لـآلراء والمـذاهب 

وفــى ذلــك  ،ا ســبق أن ذكرنــاكمــ ،المختلفــة

ــب ــة للتقريــ ــذاهب  ،محاولــ ــة المــ فدراســ

واالطالع على اآلراء المختلفـة يعطـى هـذه 

  .الفرصة للتقارب ال للتشاجر

ربعينيـات وقد أنشئ فى األزهـر منـذ األ

ــن ــرن ا مـ ــي القـ ــين دار الماضـ ــب بـ لتقريـ

وكانت فى حينها ثـورة   ،المذاهب اإلسالمية

ومـا  ،الـدعوةفي الفكـر والسـلوك الـديني و

 !ثورة مثلها إلىمة اليوم أحوج األ

الـدكتور   هذا ويعلم اإلمام األكبر الشـيخ

ا فـى ن األزهر كـان قائـدً أا  جيدً حمد الطيب  أ

ا وأنه كـان رائـدً   .مةمجال الدعوة لوحدة األ

لذلك  ،كر الغلو والتطرفمواجهة فمن رواد  

هـو وصـفوة العلمـاء والـدعاة اليـوم   ىيسع

 ا. الدور مجددً بعث هذا  إلى

ــذا و ــه ه ــى مجــال فق ــاريخ ف ــذكرنا الت ي

ــوى  ــك الفت ــالمية تل ــدة اإلس ــهيرة الوح الش

للشــيخ شــلتوت شــيخ األزهــر األســبق بــأن 

ا ا خامسًـ المذهب الشيعى الجعفرى يعد مذهبً 

  .اإلسالمية لمذاهببد به كبقية ايجوز التع

وهذه الفتوى أنارت الطريق أمام الـذين 

المــــذاهب يســــعون إلــــى التقريــــب بــــين 

وإلــى وحــدة المســلمين فــى كــل  ،اإلســالمية

وقد أيد كثير من علماء األزهـر هـذه   ،مكان

الفتوى وهذه الوجهة التى قـال بهـا الشـيخ 

مــن هــؤالء العلمــاء شــيخ األزهــر  ،شــلتوت

رفض  ىاوأتت فتذات النسق    ىلوع  .الحالى

خــواني والتــي العنــف والغلــو الداعشــي واإل

ا الشـريف بزيـادة مـة كلهـا أزهرنـتطالب األ

 ؛أوسـع نطـاق  ىعلـوتيرتها ونشر دعوتها  

ــة األأل ــن ن كلم ــدرة م ــموعة ومق ــر مس زه

ا ضـد وآن لها أن تـدوي مجـددً   ..مة كلهااأل

ن يفـاق مــن التكفيــريوشــذاذ اآلغـالة الفكــر 

لوطن فحسـب يئوا للم يس  ين الذينرهابيواإل

 .ذاته لإلسالما وءبل أسا



 

 

 


 

ا ةَ يـــَ َت َطْيبـــَ ا ِجئـــْ ي إِذَا مـــَ َخِليلـــِ

ادِ  ــَ وٌق َون ي َمشــُ اَدتِي َماضــِ ــَ ي س

ــَ  ْوَق ه ــَ ْغ ف ّرِ ــَ ي َوم ــِ ْرِب قَْلب ــُّ ذَا الت

َوى ا َوقــَ ْد نَمــَ ــَ ْوقِي ق َزفِيــِري فَشــَ

ا ــَ اِلي يــــ ِ إِالَّ  َومــــــَ َّ وَل  ــُ َرســــ

ا ــَ ْق يـ ــَّ مْ  تََرفـ ــَ ِ َواْرحـ َّ وَل  ــُ َرسـ

ا ــَ َك ي ــْ ي ِمن ــِ ْد ل ــُ ــَ  فَج ِلي هَ ط بَِوصــْ

نَى ى  فَِجْسِمي قَْد ضـَ ْبُر َولـَّ َوالصـَّ

ا ــَ ا يـ ــَ ي َوَحاشـ ــِّ ّيِ أَنـ ــَ َراَم اْلحـ ــِ كـ

ِريا َوهَــ  ْوَم أَمــْ ُت اْليــَ ْد َرفَعــْ ا قــَ أَنــَ

ْل ِلي اْلُوصُـ  ىَوَسّهِ اُكمْ   وَل إِلـَ ِحمـَ

ثٍ  ــْ ي﴾ بِغَيـ ــِ ًدا َماضـ ــَّ دَّ ﴿ُمَحمـ ــُ َومـ

َل وَ  دَّ األَهــــْ راَومــــُ َواَن طــــُ اِإلخــــْ

ُ َمْوالَ  َّ لَّى  لَّمْ َوصـــــَ ا َوســـــَ نـــــَ

 

ى  ونِي فَبُْح بِاْسِمي َعسـَ أَْن يَْرَحمـُ

ِعفُونِي ــْ ٍل يُســـ ــْ و بِفَضـــ ــُ لَعَلَُّهمـــ

ُجونِي ــُ ْم شـ ــُ ي َوبَلِّْغهـ ــِّ ْب َعنـ ــُ َونـ

الَ َوَزاَد تـــــَ  ِهي َوعـــــَ ي  أَوُّ َحنِينـــــِ

ي ْد يَِقينــِ َواِجِس قــَ َن اْلهـَ اَك مــِ ِحمـَ

ونِي؟!  أَوْ   ي َكْيَف يَْخفَىفَِعْشقِ  ُجنـُ

اْلعُيُونِ  ــِ َهُد بــ ــْ ا َوأَشــ ــَ ِه أَْحيــ ــِ بــ

ي ْن يَِمينــِ ي عــَ ــِ اِهٌر ل نَُك ظــَ َوُحســْ

ونِي ــُ تُْم تَتُْركــ ــْ ْم َوأَنــ ــُ يُم بِكــ ــِ أَهــ

ي ــِ ّلِ ح ــُ ي ك ــِ ًدا ف ــِ ي ُمْنج ــِ ْن ل ــُ نِ فَك

ِمينِي  ْن ضـَ ِة كـُ ْوِل اْلِقيَامـَ َوِمْن هـَ

ا اِن يـــَ َن اِإلْحســـَ َم األَ  مـــِ ينِ نِعـــْ مـــِ

ي ــِ ْن ُمِعينـ ــُ ِلِميَن َوكـ ــْ لَّ اْلُمسـ ــُ َوكـ

ينِ  يِن اْلَمتــِ وِث بِالــّدِ ى اْلَمْبعــُ َعلــَ

 






ه



 

 
 
 
 



صور والد األخ الفاضل الــداعي إلــى فضيلة الشيخ عفيفي من*  

هللا الشيخ طارق عفيفي منصور.. بشبرا بلوله مركــز الســنطة 

 محافظة الغربية.

د العزيــز صــادق محمــد ســعيد عبــ الفاضــل والمحــب ال األخ* 

عيد سعيد عبد العزيز ووالــد أحمــد وعــز شقيق األخ الفاضل س

 الدين.. برشيد محافظة البحيرة.

 غربية. -األخ الصادق األستاذ عزت كشك.. بسجين الكوم* 

جابر محمد شرف الدين نائب الطريقة األستاذ  * األخ الصادق  

والد األستاذ سامح المدرس بالتربية والتعلــيم شاذلية  لالحامدية ا

 وصهر الشيخ جمال يونس.. بدمنهور.

الشــيخ إبــراهيم عبــد   مربــي عــ * الحاج محمــد عبــد الكــريم الع

ج، واألستاذ محمــود متــولي ابــن خــال الفتاح العربي بعزبة فر

األخ محمود سيف الدين بالعباســية.. مركــز الريــاض محافظــة 

 كفر الشيخ.

* المرحــوم األخ الفاضــل محمــد الســعيد أحمــد خليــل الشــهير 

بالتربيــة والتعلــيم..   بحمدي خليل والد األســتاذ ياســر المــدرس

 .بدمنهور




 تـهــانــى 




ــل األخ *  ــدس الفاض ــد المهن ــب محم ــد نائ ــو اليزي ــام أب عص

دس أحمد على العزمية بالغربية بعقد قران نجله المهنالطريقة  

 عبد البصير.. بطنطا. المهندسة سارة محمد

خالد محمد عبد الباسط نائب الطريقة * األخ الفاضل المهندس  

.. سعيد/ مالك محمد خالد عبد الباسطالعزمية بأسوان بالحفيد ال

 أسوان. –بدراو 

آلنســة ســمية عبــد ه بالزفاف علــى ا* األستاذ أحمد محمد شام

 .غربية -قطور  –.. بسجين الكوم بريالرحمن ال






