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ﻏ ــاﻳﺘ ــﻨا

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

دﻋﻮﺗﻨا

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

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

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

اﻻشﱰاﻛات
داﺧﻞ ﻣﺼـﺮ  ١٥٠ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻨﻮ ﺧﺎﻟﺼﺔ رﺳﻮم اﻟﱪﻳﺪ.
ﻻرا ﺳﻨﻮ ﺧﺎﻟﺼﺔ رﺳﻮم اﻟﱪﻳﺪ.
قﻲ دول اﻟﻌﺎﱂ  ٧٥دو ً

لقد كان واجبًا علـى إمـام واحـد مـن أئمـة الوقـت ،مـن خلفـاء اﻷئمـة
الورثة المجددين في كل عصر ،أن يقوم بكﺗابة رسالة لﻸمة يلخص فيهـا
ﺗمام ـا كـــ"الروشﺗة" الﺗــي يكﺗبهــا الطبيــب
أزماﺗه ـا ويقــدم له ـا العــﻼج،
ً
الماهر.
لقد جاء جدي اﻹمام علي زين العابـدين  - خليفـة اﻹمـام المجـدد
اﻷول علي بن أبي طالب  -فرأى أن اﻷمة أصيبت بفقدان اﻹرادة فلـم
ـدر مــا لهــا ومــا عليهــا ،أو درت ولــم ﺗــؤ ِد ،فأرســل رســالﺗه الﺗاريخيــة
ﺗـ ِ
"رسالة الحقوق" ،ليبرز الحقوق والواجبات لﻸمة؛ حﺗى ﺗؤديها.
ثم جاء جدي اﻹمام موسى الكاظم  - خليفة اﻹمام المجدد الثاني
جعفر الصادق  - فـي عصـر قلمـا وجـدت فيـه عـاقﻼً ،حيـث أضـحى
النــاس يســيرون بــالهوى ،وﺗســﺗهويهم الملــذات ،ويســقطون فــي حــب
الشهوات ،فأرسل رسالﺗه الﺗاريخية "رسالة العقـل" فـي محاولـة ﻹعـادة
اﻷمة إلى رشدها.
ثم جاء اﻹمـام الحسـن العسـكري  -خليفـة اﻹمـام المجـدد الثالـث
علي الهادي  - فوجد أن الحﻼل والحـرام ﺗـداخﻼ ،وأصـبح النـاس ﻻ
يفرقــون بينهم ـا ،فأرســل رســالﺗه الﺗاريخيــة "رســالة المنقبــة" ،والﺗــي
اشﺗملت على أكثر علم الحﻼل والحرام.
سنة سار خليفة من خلفاء اﻷئمـة الورثـة المجـددين فـي
وعلى هذه ال ﱡ
كل عصر ،فيأﺗي بعد جده أو والـده الـوارث فينظـر بعـين اﻹمـام لعصـره،
ً
حلوﻻ لها.
ويضع يده على اﻷزمة ،ويقدم
بعض هذه الرسائل وصلت إلينا ،وبعضها ضاع فـي الـزمن ،وبعضـها
سرق ونسب إلى غير أئمة أهل البيت ،مع أنها لو قُ ِ ّدر لها أن ﺗجﺗمع مـع
ُ
ً
بعضها بعضًا لشكلت اثنا عشر فصﻼ من كﺗاب "دسﺗور اﻷمة من رسـائل
اﻷئمة" ،وهو الدسـﺗور الجـامع لعقائـد وﺗعـامﻼت المسـلمين وفـق شـرع
ﷲ.
في الحقيقة لقد جـاء مـوﻻي اﻹمـام المجـدد السـيد محمـد ماضـي أبـو
العزائم  بمشروع وحدة لمواجهة مرض الﺗفرق ،لكن مـا منـع اﻷمـة؛
حﺗى اﻵن من اﻻلﺗزام بمشروعه والنهضة" :قلة الضمير".
لقد درست أحوال اﻷمة اﻵن ،ووجدت أن ُجـ ﱠل المسـلمين يفعلـون كـل
شيء بﻼ ضمير ،يصلون ويصومون ويزكون ويحجون ،بـﻼ ضـمير ،فـﻼ
يحصلون على ثمرة هذه العبادات.
يعملون ويرهقون أبدانهم في أعمال طوال الليل والنهـار ،لكنهـا غيـر
خالصة لوجه ﷲ ،فيشعرون بالضيق ،وﻻ يحصلون علـى أجـر المجﺗهـد،
وقس على ذلك الكثير والكثير.
وسـيرا علـى سـنة أجـدادي وأسـﻼفي مـن
لذلك رأيت أنه من واجبي،
ً
أئمة الوقت ،أن أكﺗب إليكم "رسالة الضمير ..هل نحن مسلمون؟".
وهي رسـالة ﻻ ﺗقـرأ بـالعين ،وﻻ ﺗسـمع بـاﻷذن ،وإنمـا يقرأهـا العقـل
فيسﺗودعها القلب ،ثم ينقلها إلى الضمير الواعي ،وإذا كان الضمير ميﺗًا،
فعلينا إنعاش القلب أكثر مـن مـرة؛ حﺗـى يضـخ الـدماء للضـمير فيحييـه؛
لذلك فمن قرأها ولم يسﺗجب ضميره ،فعليه قراءﺗها أكثر من مـرة؛ حﺗـى
يحييه.



ليس في ذاته سواه ،وﻻ في سواه شيء من
تهـــدف رســـالة الضـــمير إلـــى إيقـــاظ

ذاتـــه ،فإنـــه تعـــالى مقـــدس عـــن التغييـــر

ضمائر المسلمين؛ حتــى يصــبحوا مــؤمنين

واﻻنتقــال ،ﻻ تحلــه الحــوادث ،وﻻ تعتريــه

بالعقيدة الحقة ،ومقيمين للعبــادة الخالصــة،
ِّ
ومتحلـ ـين بـــاﻷخﻼق الفاضـــلة ،ومـــؤدين

العوارض ،بل ﻻ يــزال فــي نعــوت جﻼلــه
ﱠ
منز ًها عــن الــزوال ،وإنــه تعــالى فــي ذاتــه

للمعاملة الحسنة.

معلوم الوجود بــالعقول ،مرئـي باﻷبصــار،
نعمة منه ولط ًفا بــاﻷبرار فــي دار القــرار،

لــذلك فإنهــا ستنقســم ﻷربعــة محــاور:

وإتما ًما للنعيم بالنظر إلى الوجه الكريم(.

العقي ـدة ،والعبــادة ،واﻷخــﻼق ،والمعاملــة،
وكلها ستكون مستندة على تعريفات اﻹمــام

كما أن )ﷲ تنزه وتعالى عن أن يضره

أبي العزائم في كتابيه )من جوامــع الكلــم(،

شــيء فيكرهــه ،أو ينفعــه شــيء فيحبــه،

و)اصــطﻼحات الصــوفية(؛ ﻷن اﻹمــام أبـا

وكراهيته للشيء :أنه لم يقـ ِ ّدره  ،وحبــه

العزائم هو إمام الزمــان ،وﻻ بــد أن نقــيس

للشيء :أنه أمر بــه وجعلــه خيـ ًرا لعبــاده(،

أمــور ديننــا علــى ميزانــه الــدقيق؛ ﻷنــه

و)ﷲ تعــالى ﻻ يــدخل تحــت اﻷحكــام ،وﻻ

الميزان المناسب لعصرنا وفيه نجاتنا.

يلزمه ما حكم به على اﻷنام(.

كما استعنت ببعض اﻷقوال ﻷئمة أهــل

الواجب الوجود لذاته ،المفرد ،العلــم الــدال

البيـــت أو علمـــاء اﻷمـــة وهـــي منســـوبة

علــى اﻹلــه الحــق ،دﻻلــة جامعــة لجميــع

ﻷصــحابها ،ومــا هــو غيــر منســوب وبــين

اﻷسماء الحسنى اﻹلهيــة اﻷحديــة ،الجــامع

ـربﱡ لَ َنـا
عليك أن تؤمن بأن ) ﱠ َ ن ِْعـ َم الـ ﱠ
سـعَا َدتُنَا أَ ْن ن َُكـونَ ن ِْعـ َم
ورنَاَ ،و َ
ِيع أ ُ ُم ِ
فِي َجم ِ
ا ْل َع ِبي ُد َلهُ فِي ُك ِّل أَد َْو ِارنَا(.

قوسين فهو لﻺمام أبي العزائم.

للجمـــال ،والجـــﻼل ،والبهـــاء ،والنـــور،

كما أن ﷲ منزه عن كل تشــبيه وتــأثير
ِير
وتــأثر؛ ﻷن ) ﱠ ُ ت ََع ـالَ ٰى ُم َن ـ ﱠزهٌ َع ـ ِن الت ﱠ ـأَث ِ

العقيدة تقسم إلــى ثﻼثــة أقســام :العقيــدة

ﷲ )بــاطن :بذاتــه اﻷحديــة ،وظــاهر:

في ﷲ ،العقيدة في رسول ﷲ  ،العقيدة

بأسمائه العلية ،وأســماؤه ســبحانه :مظــاهر

في الــوارث المحمــدي ،وذلــك وفــق مــنهج

حقيـــة وهـــي بـــاطن الخلـــق واﻷشـــياء،

اﻹمــام أبــي العــزائم ،وهــو الــذي بــين أن
لــر َوا ِب ُ
ثَ :را ِب َ
ط َثــ َﻼ ٌ
ي
)ا ﱠ
طــةُ ا ْل ُم ْر ِشــ ِدَ :و ِهــ َ

واﻷشياء :ظاهر الخلق.(.

ي أَ ْن َي ُك ـونَ ِف ـي ك َْو ِن ـ ِه َمــا َﻻ
َوالت ﱠ ـأَث ﱡ ِرَ ،ع ِل ـ ﱞ
شـا ُءَ ،بـ ِل ا ْل ُكـ ﱡل
ي ُِريدُ ،أَ ْو َي ْحدُثَ فِي ِه َمـا َﻻ َي َ
ضـ َرةِ ع ِْل ِمـ ِه
بِ ُم َرا ِد ِه َو َمشِيئَتِ ِه كَائ ٌِنَ ،و َع ْن َح ْ
صا ِد ٌر ،أَ َحا َ
صـ ٰى
ط ِب ُكـ ِّل َ
شـ ْيءٍ ع ِْل ًمـاَ ،وأَحْ َ
َ
ش ـ ْيءٍ َع ـ َددًا( ،كمــا يقــول اﻹمــام أبــو
ُك ـ ﱠل َ

والضياء ،والكمال لذاته بذاته(.

وهو )تعــالى بــائن بصــفاته مــن خلقــه،

العزائم.

سلُوكُ َ ،و َرابِ َ
سو ِل ﱠ ِ :
التﱠ ْر ِبيَةُ َوال ﱡ
طةُ َر ُ
ش ُهودٌَ ،و َرا ِب َ
صو ٌل َو ُ
طـةُ ﱠ ِ ت ََعـا َل ٰى:
ِي ُو ُ
َوه َ

صـ ﱠو ٍرَ ،
وﻻ
ْس بِ ِج ْسـ ٍم ُم َ
وهو تعالى )لَـي َ
َجـــ ْوه ٍَر َم ْحـــدُو ٍد ُم َقـــد ٍﱠر ،ﱠ
وإنـــهُ َﻻ يُ َم ِاثـــ ُل
ِير ،وﻻ َق ُبــــو ِل
اﻷج َ
ام ،ﻻ ِفــــي التﱠ ْقــــد ِ
ْســ ـ َ

ِي ت َْمك ٌ
ِين َوتَحْ قِي ٌق(.
َوه َ

ْس بِ َج ْوه ٍَر َ
وﻻ ت َ ُحلﱡهُ
اﻻ ْن ِق َ
س ِام ،وإنﱠهُ تَعَالَى لَي َ
ض َ
الجــــــ َواه ُِرَ ،
وﻻ ت َ ُح ﱡلــــــهُ
وﻻ ِب َعــــــ َر ٍ
َ

من عﻼمات غياب الضمير في اﻹيمان
با تعالى :شكره في السراء وجحوده فــي

اضَ ،بـ ـ ْل ﻻَ يُ َم ِاثـ ـ ُل َم ْو ُجـ ـودًاَ ،و َﻻ
اﻷ َ ْعـ ـ َر ُ
َي ٌءَ ،
وﻻ ُهـ َو
يُ َماثِ ُلهُ َم ْو ُجودٌَ ،و َلي َ
ْس َكمِ ْث ِل ِه ش ْ

روحه ،وعدم أخــذ شــريعته كاملــة بــالقبول

ش ْيءٍ ( كمــا يقــول الغزالــي فــي إحيــاء
ِمثْ ُل َ
شـ ْيءٍ ،
علوم الدين .و) َم ْن زَ َع َم أ َ ﱠن ﱠ َ ِفـي َ

هواه ويترك ما يخالفه.

شـ ْيءٍ  ،فَ َقـ ْد أ َ ْشـ َركَ ؛
َيءٍ  ،أَ ْو َعلَـ ٰى َ
أَ ْو ِم ْن ش ْ
شـ ْيءٍ ؛ َكـانَ َمحْ ُمـ ً
وﻻ ،أ َ ْو
ِﻷ َ ﱠنهُ َل ْو كَانَ َع َل ٰى َ

الضــراء ،والكفــر بنعمتـــه ،واليــأس مـــن
والتسليم ،بل ينتقي البعض منهــا مــا يوافــق
اعلــم أن )ﷲ  :هــو اﻻســم اﻷعظــم،



شـ ْيءٍ ؛
ورا؛ أ َ ْو ِمـ ْن َ
َيءٍ ؛ َكـانَ َم ْح ُ
صـ ً
فِي ش ْ
َكـ ـانَ ُم ْحـ ـ َدثًا( ،كمـــا قـــال اﻹمـــام جعفـــر
الصادق.


من عﻼمات غياب الضمير في اﻹيمان
برسول ﷲ  :ادعاء محبته ً
قوﻻ ولــيس

علينا أن نرى ﷲ فــي كــل شــيء ،وأن

ً
فعﻼ ،وادعاء محبته مع محاربة أهل بيتــه،

ـان،
نرى قدرته فــي كــل مــا حولنــا مــن مبـ ِ

وعـــدم اﻻمتثـــال لكـــل أوامـــره ونواهيـــه،

فنس ـتبدل الرؤيــة المجــردة للمبــاني برؤيــة
عميقة للمعاني؛ ﻷن )َا ْل َمشَا ِه ُد ثَﻼَثَةٌُ :رؤْ َيـةُ

والكــذب علــى حضــرته ،وتأويــل أحاديثــه
وأوامره وف ًقا للهوى.

ان فَ َقـ ْ
ؤيـةُ ا ْل ُج َهـ َﻼءِ َ ،و ُرؤْ َيـةُ
طَ :و ٰ َهـ ِذ ِه ُر َ
َم َبـ ٍ

فــي البدايــة ﻻ بــد أن تــؤمن بــأن )أول

ان،
ان فِي َم َب ٍ
َم َع ٍ
ِى ُرؤْ َيـةُ أَ ْهـ ِل ا ِﻹ َ
يمـ ِ
انَ :وه َ
ان فَ َقــ ْ
ى ُرؤْ َيــةُ ا ْل َفــ ْر ِد
َو ُرؤْ َيــةُ َم َعــ ٍ
طَ :و ِهــ َ

الرسل وخاتمهم صلوات ﷲ وسﻼمه عليــه

ا ْلكَا ِم ِل( ،كما قال اﻹمام أبو العزائم.

هو سيدنا وموﻻنا محمد بــن عبــد ﷲ الــذي
ـرا
أرسله ﷲ رحمة للعالمين ،وســرا ًجا منيـ ً

كما أن من تمام أداء حــق ﷲ ،وصــحة

أســرج ســرج الرســل واﻷنبيــاء مــن قبلــه،

العقيـــدة فيـــه ســـبحانه أن تتعامـــل معـــه

والصديقين والشــهداء مــن بعــده ،سـ ﱠماه ﷲ

س ْب َحانَهُ:
بالصورة العبدية الكاملة؛ ﻷن ) ﱠ ُ ُ
صـفَاتِكَ ا ﱠل ِتـي بِ َهـا أَ ْنـتَ
يُحِ بﱡ أَ ْن يَ َر ٰى مِ ْنكَ ِ

سا؛ ﻷن السراج
سرا ًجا
منيرا ولم يس ِّمه شم ً
ً

َع ْبــ ٌد َلــهُ ،ك ََمــا أ َ ﱠنــكَ ت ُ ِحــبﱡ أَ ْن َتــ َر ٰى م ِْنــهُ
ا ْل َم َعانِي ا ﱠلتِي بِ َها ه َُو َربﱡ لَكَ (؛ ﻷن )ا ِﻹ َلـهُ:
ارا
اراَ ،واضْطِ َر ً
َم ْن تَأَلﱠ َه لَهُ ا ْلخ َْلقُ ذُﻻ َوا ْفتِقَ ً
َو َف ْق ًرا(.
وﻻ يجــوز أن يتعامــل أحــدنا مــع ﷲ
باعتباره متفضل عليه بعبادة أو بعمل؛ ﻷن
ي َع ﱠمـا ِسـ َواهُ ،ا ْل ُم ْفت َِقـ ُر إِ َل ْيـ ِه
)ا ِﻹلَهُ :ه َُو ا ْل َغنِ ﱡ
ُك ﱡل َم ْن َع َداهُ( ،فـــ )ﷲ  ﻻ يرضــيه عــن
خلقــه عملهــم ،وﻻ يغضــبه علــيهم عملهــم،
ولكــن نظــر إلــى قــوم بعــين الرضــا ً
أزﻻ
فأقامهم في محابــه ومراضــيه ،ونظــر إلــى
قــوم بعــين الســخط فأقــامهم فــي مخالفتــه
ونواهيه(.
كمــا أنــه ﻻ يجــوز أن نألــه أحــدًا مــن
النــاس أب ـدًا ،مهمــا عــﻼ مــن رتــب ،ومهــا
أظهر من علوم وكرامــات؛ ﻷن )اﻷُلُ ُوه ﱠِيـةُ
ِيه ـا أَ َح ـدٌ،
يا ِّ
لص ـفَةُ الﱠ ِت ـي ﻻَ ي َُن ـ ِ
ازعُ ﱠ َ ف َ
ِه ـ َ
صفَاتِ ِه(.
صفَاتِكَ ؛ يَ ْمنَحْ كَ ِ
فَت َ َح ﱠق ْق ِب ِ
فــإذا كنــت علــى غيــر هــذا اﻻعتقــاد،
فاسأل ضميرك) :هل أنا مسلم بحق؟(.

سـا
يسرج غيره ولكن الشمس ﻻ تجعــل شم ً
غيرهــ ـا ،وهــــو  أول اﻹرادة وآخــــر
العمل(.
واعلم أن ﷲ )خلــق نــور حبيبــه ســيدنا
وموﻻنا محمد  من نــوره ،فهــو العقــل
اﻷول الذي نظر ﷲ إليه بد ًءا وخلق ﻷجلــه

ب َرأَ ٰى بَ ﱠ
سـو ِل
ش ِريﱠةَ َر ُ
بشريته؛ ﻷن )أَبُو لَ َه ٍ
ﱠ ِ ؛ فَك ََفــــــ َرَ ،وأ َ ُبــــــو بَ ْكــــــ ٍر َرأَى
ص ّدِي ًقا(.
ا ْل ُخ ُ
ار ِ
ص ِ
وصيﱠ َة؛ َف َ
ص َ
من هــذه الخصوصــية إدراك أنــه 
)كَانَ َع ْبـدًا أَحْ َمـ َد قَ ْبـ َل ُ
صـبَ َح
ورهِ ،ث ُـ ﱠم أ َ ْ
ظ ُهـ ِ
ار
َع ِابــدًا ُم َح ﱠمــدًا َحــا َل َب ْع ِثــهَِ ،وأَخِ ً
يــرا َ
صـ َ
عبُو َد ِتـ ِه بَ ْعـ َد ا ْنتِقَ ِالـهِ ،فَ ُهـ َو أَ ﱠو ُل
َم ْح ُمودًا فِي ُ
ا ْل َعا ِبدِينَ فِي َم َقـ ِام ا ْل َع ْبد ﱠِيـةَِ ،وأَ ﱠو ُل ا ْل ُم ْسـلِمِ ينَ
ِيع يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة فِي
فِي َمقَ ِام ا ْل ِعبَا َدةَِ ،وأَ ﱠو ُل َ
شف ٍ
َم َق ِام ا ْلعُبُو ِديﱠ ِة(.
يجــب علــى كــل مســلم أن يــدرك أن:
سـو ِل ﱠ ِ َ ،و َقـ ْد
س َر ُ
)أَ ْك َم َل ال ﱡن ُف ِ
وس نَ ْف ُ
يَِ ،و ِم ـ ْن
ِ
ص ـيغَتْ ِم ـ ْن َج َم ـا ِل ا ْلك ََم ـا ِل ال ـذﱠاتِ ّ
ســ ِل
لر ُ
وس ا ﱡ
صــيغَتْ نُ ُفــ ُ
يِ ِ
ور َهــا ا ْل ُم َح ﱠمــ ِد ّ
نُ ِ
وس
لر ُ
وس أَ ْبــدِا ِل ا ﱡ
ســ ِلَ ،فنُ ُفــ ُ
ا ْل ِكــ َرا ِمَ ،فنُ ُفــ ُ
ص ّدِيقِينَ (.
ا ْل َو َرثَ ِة َوال ِ ّ
وعلينا أن نصلي دو ًما عليــه ؛ ﻷن
في هذه الصﻼة فﻼحنا ،فـ ) َم ْن ذَاقَ َح َﻼ َوة َ
ف َمكَا َنتَهُ مِ نَ ا ْل ُو ُجودِ،
َ
ص َﻼةِ ﱠ ِ َع َل ْي ِه؛ َع َر َ
َ
فَ َعـ ـ ﱠزتْ َمكَان َُتـ ـهُ َعلَ ْيـ ـ ِه أ ْن ُتـ ـذَ ﱠل ِلغ َْيـ ـ ِر ﱠ ِ

العالم أجمع ،وتجلى فيه تجليًا عامـا؛ حتــى

ار ال ﱠ
تَ َعا َل ٰى( ،كما أن )تَ ْك َر َ
ص َﻼ ِة َعلَى النﱠ ِبـ ّ
يِ
سَ ،ويُ َج ِ ّم ُل لَ َ
ب،
ِف ا ْلقَ ْلـ ِ
طـائ َ
 يُزَ ّكِي النﱠ ْف َ
س ُِر َخي َْري ِ ال ﱡد ْنيَا َواﻵخِ َرةِ(.
َويُيَ ّ

تعالى ،فكان آدم مظهر شهود تلك المعــاني

والصﻼة على رســول ﷲ  ،تكــون

للمﻼئكة ،ورسول ﷲ  المظهر اﻷكمل

صﻼة كاملة بالصﻼة عليه وعلى أهله ،كما

لشــــهود تلــــك الغيــــوب القدســــية للعــــالم

هي في التشهد في الصﻼة ،ومن تمــام هــذه

الروحاني العالي واﻷعلى(.

الصﻼة مودته  في أهل بيته ،وخدمتهم

اعلم أنه لن يترقى أي مســلم إﻻ حظـي
سـو ِل ﱠ ِ
صَ ،و ِج ْسـ ٍم ُم ْقتـَـ ٍد بِ َر ُ
ب ُم ْخ ِلـ ٍ
بـ ) َق ْل ٍ

واﻹحسان إليهم وتقديمهم على غيرهم.

شوهدت تلك اﻷنوار القدسية ﻷعلى عليين،
ولعـــالين ،وللمﻼئكـــة عمـــار ملكـــوت ﷲ

ً
ً (
وعمﻼ.
حاﻻ

فــإذا كنــت علــى غيــر هــذا اﻻعتقــاد،
فاسأل ضميرك) :هل أنا مسلم بحق؟(.

وﻻ بـــد ﻷي مســـلم أﻻ ) يَغِيـــبُ َع ْنـ ـهُ
سو ُل ﱠ ِ  ،فإِ ْن لَ ْم َي ُك ْن ِع َيانًا َف َب َي ًانـا(؛
َر ُ
ســـ ـو ُل ﱠ ِ 
ْســـ ـ ِامَ ،و َر ُ
ﻷننـــــا ) َكاﻷَج َ

اﻹســـﻼمية :إنكـــار واجـــب اتبـــاع اﻹمـــام

ُرو ُحنَا(.

الوارث أو خلفائه في كل عصر.

من عﻼمات غياب الضمير عند اﻷمــة

ولكــي تــرى رســول ﷲ  الرؤيــة

فتــرى مــن ينكــر اﻹمــام ،ومــن يختــار

الصــحيحة عليــك أن تــرى خصوصــيته ﻻ

أئمة على هــواه ،ومــن يســير خلــف اﻹمــام



لكنــه يأخــذ منــه مــا يوافــق هــواه ويتــرك

سـو ِل ﱠ ِ
ِيراثَ َر ُ
واعلم أن ) َم ْن أ َ ْنك ََر م َ
ان
َ ماتَ كَاف ًِرا(؛ ﻷنه )ﻻَ بُـ ﱠد ل ُِكـ ِّل زَ َمـ ٍ
ص َ
طفِي ُه ُم ﱠ ُ ِلنَ ْف ِس ِه َفـيُفَ ِ ّه ُم ُه ْم ِفـي
مِ ْن أَ ْف َرا ٍد يَ ْ
اب فِي ا ْلقَ ْو ِل َوا ْل َع َمـ ِل،
دِي ِنهَِ ،وي ُْل ِه ُم ُه ُم ال ﱠ
ص َو َ

ا ْل َم ْ
ظــ ُروفِ َ ،و َبــيْنَ ا ِﻹ َنــاءِ َوا ِﻹ َنــاءِ َﻻ َمــا
ي،
فِي ِه َمــاَ ،وا ﱡ
لصــ َ
ي ِهــ َ
ورة ُ َلــ ْم تَتَغ ﱠَيــ ْر فَ ِهــ َ
ب زَ َمان َِهـا ،فَخ َْيـ ُر ِمـ ْرآةٍ
َوت َ ُكونُ ا ْل ِم ْرآة ُ بِ َح ْس ِ
انَ ،و ُك ﱡل َها َخي ُْر(.
تَ ُكونُ فِي َخي ِْر زَ َم ٍ

ومن يقلل من شأنه ،أو من يريد جعل إمــام
وفــق هــواه ،فتــراه يتقــدم علــى اﻹمــام فــي

سـ َﻼ ُمهُ
ام ُر ُ
صـ َلواتُ ﱠ ِ َو َ
سـ ِل ِه َ
َوي ُِقـي ُم ُه ْم َم َقـ َ
َعلَي ِهم ،فَتَ ْن َ
ُورهِم ِإ ﱠﻻ أ َ ﱠنهُ
ط ِوي ال ﱡنب ﱠُوة ُ فِي ُ
صد ِ

واعلــم أن لصــحبة الــوارث المحمــدي
ً
تفصيﻼ في
آداب -ذكرها اﻹمام أبو العزائم

اﻷوامر والنواهي ،ويحاول أن يملــي علــى

ﻻَ يُوحِ ٰى إِلَ ْي ِه ْم(.

اصــطﻼحات الصــوفية -منهــا) :أن تقيمــه

إمامه ما يفعلـه ،أو أن يوجــه الــدعوة وفــق

وعلــى كــل مريــد أن يتــيقن مــن أن:
ي َو َ
ﻻ ه ًَوى
ْس لَ ُه ْم َرأْ ٌ
)اﻷَئِ ﱠمةُ ا ْل ُم َج ِ ّددُونَ  :لَي َ
َوﻻَ َح ﱞ
ضي
ضي ﱠ َ ت َ َعا َل ٰى َوي ُْر ِ
ظ ِإﻻﱠ فِي َما ي ُْر ِ

مقام الوالد الرءوف الرحيم ،وتقوم لــه بمــا

الباقي ،ومن الناس من يسير مع اﻹمام وﻻ
ينفذ أيا من أوامره.
كمــا أن هنــاك مــن يغــالي فــي اﻹمــام،

ً
وأحيانــا يتــدخل الــبعض ويحــاول
هــواه،
فرض رجال بعينهم على اﻹمام ليقدمهم.

يقوم الولد البار الكريم ،ومهمــا أكرمـك ﷲ
تعــالى ﻻ يخطــر علــى قلب ـك أن ـك أشــبهت

الذين أقامهم لخدمة الدعوة )دعاة أو نــواب

ب لَ ُه ْم مِ نَ
َر ُ
ور ا ْل َم ْوهُو ِ
سولَهُ  ،بَقَد ِْر النﱡ ِ
ﱠ ِ تَ َعالَ ٰى(.

ذلك دليل القطيعــة عــن ﷲ تعــالى ،وعليــك

أو وكﻼء( ،أو يحــارب إخــوان الصــفا فــي

وإذا كنــت تــرى أن اﻹمــام علــى غيــر

أن تتأدب مع المرشد؛ حتــى يفــارق الــدنيا،

دعوتــه ،أو يطعــن فــي المقــربين منــه ،أو

صواب؛ ﻷنك تنظر إليــه بعقلــك المحــدود،
ارةَ ا ْل ُم َج ِ ّددِينَ فَوقَ ُ
شـ ُهودِكَ ؛
فاعلم أنِ ) :عبَ َ

وأن تحفظــه بعــد انتقالــه ،فــإن ســوء اﻷدب

أوامره نافذة على أوامر اﻹمام.

سـو ِل ﱠ ِ ،
ﻷَنﱠ ُه ْم يَ ْقتَبِسُونَ ِم ْن ِم ْشكَاةِ َر ُ
أ َ ْو ِم ﱠما َوقَ َر فِي قُلُو ِب ِه ْم مِ نَ ا ِﻹ ْل َهـ ِام ،أ َ ْو ِمـنَ
اﻷ َ ْخ ِذ بِا ْلعَزَ ائ ِِم بَ ْع َد ُ
صـفَاءِ
ط َمأْن َِينـ ِة ا ْلقَ ْلـ ِ
ب َو َ

عمـال اﻹمــام
كما أن هناك من يحارب ﱠ

يختــر مــنهم أح ـدًا يســاويه باﻹمــام ويجعــل
ع ُمـر إمامــه،
ومن الناس من يســتطيل ُ
فيتمنى موتــه ،أو يتعـداه إلــى آخــر ،فيســير
معه ويحاول دفعــه لمنازعــة اﻹمــام القــائم،
ومنهم مــن إذا تغيــر خــط اﻹمامــة الظــاهر
للناس ،وأعلن اﻹمام عن خليفة جديــد وفــق
مــا أراد ﷲ ،يعترضــون ويتمســكون بمــن
غالبـا مــا
يظنون أنه أولى بالخﻼفة ،والذي
ً
كـــان تنصـــيبه لمـــدة -تنتهـــي بـــالعزل أو
الموت -لحفــظ الخليفــة الحقيقــي مــن أعــين
ساد وال ُج ﱠهـال وفُســاد اﻷحــوال ..وكلهــا
ال ُح ﱠ
من عﻼمات ضعف الضمير في العقيدة في
الوارث المحمدي وخلفائه.

َج ْوه َِر ال ﱠن ْف ِس( ،فـ )ا ْل َو ِار ُ
ث ا ْل َفـ ْر ُد ا ْل َجـا ِم ُع:
لربّ ِ َ ،و ِم ْشكَاة ُ ا ْل َمكَانَ ِة ا ْل ُم َح ﱠم ِديﱠةِ،
ه َُو َه ْي َك ُل ا ﱠ
ونــ ِة ا ْل َم َثــ ِل اﻷَع َْلــ ٰى ل ِْل َمك ََانــ ِة
شــ َج َرة ُ زَ ْيت ُ َ
َو َ
َارقُـهُ اﻻ ْسـتِ َقا َمةُ
اﻷ َ َحد ﱠِيـ ِة( ،فـــ )ا ْل َفـ ْر ُدَ :
ﻻ تُف ِ
صـنَ
وجـبُ ا ْل َم َﻼ َمـ َةَ ،ح ﱠ
َو ِإ ْن كَانَتْ أَ ْح َوالُهُ ت ُ ِ
ﱠُ ُ
ض َل بِ ِه َعلَيـ ِه
سنﱠ ِة بِ َحقِيقَ ِة َما تَفَ ﱠ
ش ُهو َدهُ بِال ﱡ
مِ نَ ا ْل ِم ﱠن ِة(.
سلَكَ َ
ط ِريقَ ﱠ ِ
واعلم يا مريد أنه ) َم ْن َ
ِبنَ ْف ِس ِه؛ فَ ُه َو َج ُهـولٌَ ،و َﻻ بُـ ﱠد أَ ْن َي ُكـونَ َعـ ْن
َ
ق َو ِار ِ
سو ِل( ،لكن )ﻻَ ت َ ُك ْن بِ ُكلِّكَ
لر ُ
ثا ﱠ
ط ِري ِ

على اﻷمــة اﻹســﻼمية جمعــاء أن تعلــم
ان يُ َج ِ ّد ُد لِﻸ ُ ﱠم ِة أ َ ْم َر دِي ِن َها
أن ) ﱠ َ فِي ُك ِّل زَ َم ٍ

ي ٍ(.
يٍ ،أ َ ْو َو ِار ِ
ث نَبِ ّ
إِﻻﱠ ِل َنبِ ّ
وعليك كما ﻻ تفــرق بــين رســل ﷲ ﱠأﻻ

بِ ِم ـ ْرآةٍ َكامِ َل ـ ٍة( ،وأنــه )ﻻ يخلــو زمــان مــن

تفــرق بــين الورثــة فــي كــل عصــر ،فـــ
)ا ْل َو َرثَةُ :أ َ ْش َبهُ ِبا ْل َم َرائِي ،فَإِ ﱠن ا ْلمِ ْرآة َ اﻷ ُولَى

إﻻ ويبعث ﷲ لهذه اﻷمة من يجدد لها أمــر

ت ا ْل َحق َ
ِيق ـةَ ا ْل ُم َح ﱠمد ﱠِي ـةَ َو ُر ِس ـ َمتْ
الﱠ ِت ـي َوا َج َه ـ ِ

دينها ،وهــم ورثــة رســول ﷲ  ،ولــوﻻ

ورتُهُ َ ،ﻻ فَ ْرقَ َب ْينَ َها َو َبيْنَ آخِ ِر
فِي َها ُ
ص َ
ورةَُ ،و ٰلَ ِك ـ ﱠن
ِيه ـا ت ِْل ـكَ ا ﱡ
لص ـ َ
ِم ـ ْرآةٍ ُر ِس ـ َمتْ ف َ
لظــــ ْرفِ َوا ﱠ
اوتَ َبــــيْنَ ا ﱠ
لظــــ ْرفِ َﻻ
التﱠ َفــــ ُ

اﻷزمنة ،بل وﻻ يمضي قرن ويتجدد آخر،

ذلك لخفيت معالم ديـن ﷲ ،وانــدثرت آثــار
أئمة الهدى(.



المرشد ،أو ساويته ،أو استغنيت عنه ،فــإن

مع المرشد في حياته يدل علــى أن الســالك
يحرم الجمعية على رسول ﷲ  ،وإنمــا
يفوز بها أهل اﻷدب مع المرشد ،ومن ظن
في نفسه أنــه ســاوى المرشــد ،ويقــدم رأيــه
على رأيه ،ﻻ يصلح للجمعية علــى رســول
ﷲ  .ومــن نقــص المرشــد وفــرح بمــا
يفرح به اليهود من المــال بــاء بالخســران،
وحفظ اﻷدب في الصحبة دليل على عنايــة
ﷲ بالسالك(.
انَ :
طالِبُ َد ْن َيـا،
واعلم أن) :النﱠ ُ
اس قِ ْس َم ِ
اس َ
َو َ
ط َم ًعـا ِفـي الـدﱡنيَا
ِينَ ،وأَ َ
ش ﱡد النﱠ ِ
طالِبُ د ٍ
ﻻَ يَ ْ
اس
طلُب َُهــا إِﻻﱠ ع ِْنــ َد ا ِﻹ َمــ ِامَ ،وأ َ َ
شــ ﱡد ا ﱠلنــ ِ
ﱠين ﻻَ يَ ْ
ام(،
حِ ْر ً
صا َع َلـى الـد ِ
طلُبُـهُ ِإ ﱠﻻ بِا ِﻹ َمـ َ
ونحن )ﻻَ نُعْطِ ي ا ْل ُك ﱠل إِﻻﱠ ل َِمـ ْن َجـا َء بِا ْل ُكـ ِّل
اضـهِ( ،ومــن )أَع َ
ْطـى
ُمتَ َج ِردًا َع ْن ُك ِّل أ َ ْغ َر ِ
ا ْل ُك ﱠل؛ أ َ َخ َذ ْال ُكلﱠ(.
فــإذا كنــت علــى غيــر هــذا اﻻعتقــاد،
فاسأل ضميرك) :هل أنا مسلم بحق؟(.
وإلى اللقاء المقبل لنتحدث عــن العبــادة
الخالصة.
وصلى ﷲ على سيدنا وموﻻنــا رســول
ﷲ وعلى آله وسلم.

)(١
الجنــة؛ ﻷن ﷲ تعــالى رغــبهم فيهــا ،ووعــدهم أن
ينضر وجوههم ويتفضل عليهم بالنظر إلى وجهـه
يوم القيامة ،ولوﻻ ذلك لفارقوها كما فارقوا الدنيا.
إخوانى :حافظوا على ما يبقى لكم خيـره يـوم
القيامة من أعمال القلوب والجوارح؛ حتى تكونوا
أشــــبه النــــاس برســــول ﷲ  وبالصــــحابة،
واحذروا مصاحبة أهل الدنيا ومجالسة أهل البـدع
المضلة ،قال ﷲ تعالى :فَﻼَ ت َ ْقعُ ْد بَ ْع َد ال ِذّك َْرى َمـ َع
ا ْلقَ ْو ِم ال ﱠ
ظالِمِ ينَ ) اﻷنعام.(٦٨ :

ﻲ ِ المؤمنين ،يخرجهم مـن الظلمـات
الحمد ول ّ
إلــى النــور ،والصــﻼة والســﻼم علــى مــن هــو أولــى
بـــالمؤمنين مـــن أنفســـهم ،الـــذى بعثـــه ﷲ رحمـــة
للعالمين ،وعلى آله هداة اﻷمة ،وأصحابه الراشدين
المرشدين.
وبعد :فقد ثبت لنا بصريح القرآن أنه  خاتم
اﻷنبياء فﻼ نبى بعده ،وأن ما جاءنا به هـو محبـوب
ﷲ الذى ﻻ يقبل من العبـد سـواه ،وأن مخالفتـه فـى
عقيدة أو عبادة أو أخﻼق أو معامﻼت بدعـة مضـلة
ومفســدة مذلــة ،وأن العُ ﱠبــاد والزهــاد والعلمــاء إذا
كوشفوا بمقامات وأسرار ،أو بغيـوب وأنـوار،
أو قامت حجة لهم بآيات الكون ،أو ظهرت لهم
اﻹمام ا دد
معجزة تحير العقول ،ولم تكن كل تلك الحقائق
اﻟﺴﻴد ﳏﻤد ماﺿﻰ أﺑﻮ اﻟﻌﺰاﺋﻢ
مؤيدة بسنته  ،فهى ضﻼل.
وإنى أوصى إخوتى السـالكين والواصـلين
َلي ـة وخالفــت
والمتمكنــين ،أنهــم إذا كوشــفوا بمشــاهد يرونهــا ع ﱠ
أدبـا مـع رسـول ﷲ ونجـاة
السنة؛ أن يضربوا بهـا ظهـر الحـائط ً
الكرامة هى تكريم ﷲ العبد بما يقربه إليه ،أو إظهار خـوارق
)(١
الحـرام بـَ يﱠنٌ( ومهمـا كـان
)الحـﻼ ُل َبـيﱠنٌ َو
ﻷنفسـهم ،قـال :
َ
َ
العادات على يد العبد ليهدى به غيره مـن غيـر قصـد ،فـإذا قصـد
السالك يق ً
ظا ومتمس ًكا بالسنة فإنه ﻻ يبلغ مـن اليقظـة مقـام أبينـا
السالك أن تظهـر لـه آيـة مـن اﻵيـات لينـال الشـهرة ،أو ليحصـل
آدم  ،وﻻ من الرعاية لﻸدب مع ﷲ تعالى ،ومع تمسكه وأدبه
لنفسه ً
ماﻻ أو جا ًها كان مضﻼ؛ ﻷن ﷲ أخذ المواثيق على الرسل
 ،فقد أفسد إبليس عليه حاله ،فإن إبليس اللعين يا إخوتى مـا
أن يظهروا المعجزة ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور ،وأخذ
ً
رسوﻻ ،إﻻ وهو حريص علـى فتنتـه،
ترك وليا بل وﻻ نبيا بل وﻻ
العهود على اﻷولياء أن يحفظـوا الكرامـة ،فـإذا أظهرهـا سـبحانه
وإن أكثر الصحابة رضوان ﷲ عليهم كانوا يبيتـون الليـل يبكـون
خوفًا على اﻹيمان أن يسلب منهم من فتنة إبليس ،وهـم أصـحاب
ليكرم غيرهم بالهداية والتوبة فذلك فضـله تعـالى ،وأفضـل إكـرام
من نعلمه ،فكيف يطيب للسالك أن يأمن جانب ﷲ أو يظن السوء
يكرم ﷲ به أولياءه هو اﻻستقامة ،واﻻستقامة عند العلمـاء خيـر
قطبـا يتصـرف
به ،فيعتقد أنه أباح له ما لم يبحه لغيره ،أو جعلـه ً
من ألف كرامة من الكرامات التى يدعيها المشعبذون أهل الجهالة
فى الكون ،أو جعل له الشفاعة؟!
ليوهموا الناس أنهم على تقـوى مـن ﷲ ،وﷲ سـبحانه ﻻ يصـلح
كل تلك دسـائس الشـيطان للسـالكين ،ووساوسـه للواصـلين،
عمل المفسدين.
وقيام الخناس بين يدى المتمكنين ليضل بهم التـابعين .أعاذنـا ﷲ
ومن أجل ذلك أنكر العلماء الكرامة من غير المستقيمين ،ولم
من كيده.
ينكر العلماء إكرام ﷲ ﻷهل اﻻستقامة ،كما أكرم مريم ابنة عمران
إخوانى :أيدنا ﷲ وإياكم بروح منـه ،حـافظوا علـى الميـزان،
بالطعام والفاكهة ،وأكرم والدة رسول ﷲ  ليلة ميﻼده بما هو
والميزان هو كتاب ﷲ وسنة رسوله  ،واعلموا حق العلم أن
ـرا مــن أوليائــه بالنجــاة مــن الوحــوش ومــن
معلــوم ،وأكــرم كثيـ ً
السمك يخوض البحـر ،وأن الغـراب يطيـر فـى الجـو ،وأن الكـافر
الظلمة ،وأكرم بهم ذريتهم كما فـى حادثـة موسـى  والخضـر
يتكلم فى الشرق فيسـمعه مـن فـى الغـرب ،وأن أوليـاء ﷲ تعـالى
من رفع الجدار ،وﻻ ينكـر إكـرام ﷲ ﻷهـل اﻹيمـان عنـد التجـائهم
قلوبهم منكسرة خاشعة ،أبـدانهم هينـة خاضـعة ،وهممهـم معلقـة
إليـه سـبحانه أحـد مـن المسـلمين ،ولكننـا ننكـر علـى أهـل البـدع
بــالعرش ،ومقصــودهم الرضــوان اﻷكبــر ،ومعبــودهم ﷲ تعــالى،
ومحبوبهم مـن يقـربهم إلـى ﷲ تعـالى ،ويوصـلهم إليـه .صـغرت
المضلة المخالفين للكتاب والسنة ،وكم أكر َمنَا ربﱡنا وأغاثنا فى كل
الدنيا فى أعينهم ففارقوها أحوج ما يكونـون إليهـا ،راغبـون فـى
أحوالنا بما ﻻ نستحق ،له الحمد وله الشكر.



ومــن ظــن أن الكرامــة غيــر اﻻســتقامة
فليس بمؤمن على بصيرة ،وكم خدع هـؤﻻء
المشعبذون جهـﻼء فأضـلوهم عـن الصـراط
المسـتقيم ،وإنـى أعيـذ إخـوتى المـؤمنين مـن
ضﻼﱠل .وقد التبست الكرامة بأعمـال
هؤﻻء ال ﱡ
ﱠ
الض ـﻼل فاعتقــد فــيهم أهــل الجهالــة
هــؤﻻء
ُ
اعتقــا ًدا جعلهــم يطيعــونهم؛ حتــى فــى تــرك
الصــﻼة والصــيام ،وفــى إباحــة المحرمــات،
ظنا منهم أن هذا هو الدين.
ومســلم يعتقــد أن رســول ﷲ  خــاتم
اﻷنبيـــاء بصـــريح القـــرآن ،ويقـ ـرأ الكتـــاب
والســنة ،ويأتيــه شــيطان ضــال مضــل يهــدم
أركــان اﻹســﻼم ،ويبــيح مــا حرمــه القــرآن،
ويبيح اﻷعراض ويقبل منه ،ﻻ يكون مسـل ًما
ِيمـواْ
أب ًدا ،وكيف ﻻ؟ وﷲ تعالى يقـولَ  :وأَق ُ
ص َﻼة ّ َوآتُوا ﱠ
الز َكـاةَ) المزمـلَ  (٢٠ :و ِ
ال ﱠ
علَ
ﱠ
ت) آل عمـران،(٩٧ :
ن
ال
ى
اس حِ ﱡج الَ َب ْيـ ِ
ِ
َ
ثم يقبـل مـنهم بعـد ذلـك مـن يـدعى اﻹسـﻼم
محاربة القرآن والسنة .نعوذ با من غضب
ﷲ ومن الكفر بعد اﻹيمان.
الكرامــــــة أن يكــــــرم ﷲ المــــــؤمنين
باﻻعتصام بالكتـاب والسـنة ،ويعصـمهم مـن
الفتن المضلة واﻷهـواء المذلـة ،وهنـا أروى
لكــم إخــوانى مــا ورد فــى كتــب الســنة مــن
اﻵيات القرآنية ،واﻷحاديث النبويـة الموجبـة
لﻼعتصام بالكتاب والسنة:

قال ﷲ تعالىُ  :قـلْ إِن ُكنـت ُ ْم تُحِ بـﱡ ونَ ﷲَ
فَات ﱠ ِبعُو ِنى يُحْ ِب ْب ُك ُم ﷲُ َو َي ْغ ِفـ ْر لَ ُكـ ْم ذُ ُنـو َب ُك ْم َوﷲُ
ور ﱠر ِحـ ـي ٌم) آل عمـــران ،(٣١ :وقـــال
غ َُفـ ـ ٌ
َ
سـو َل فَ َقـ ْد أ َ
ﷲ
الر ُ
طـا َ
تعالى  :ﱠمـ ْن ي ُِطـ ِع ﱠ
ع َ
)النســاء ،(٨٠ :وقــال ﷲ تعــالىَ  :وأَطِ يعُـواْ
اح ـذَ ُرواْ) المائــدة:
س ـو َل َو ْ
الر ُ
ﷲ َوأَطِ يعُ ـواْ ﱠ
َ
َص ـ ُمواْ ِب َح ْب ـ ِل ﷲِ
 ،(٩٢وقــال تعــالىَ  :وا ْعت ِ
َجمِ يعا ً َوﻻَ تَف ﱠَرقُواْ َوا ْذ ُك ُرواْ ِن ْع َمتَ ﷲِ َعلَ ْي ُك ْم
ِيمـوا
)آل عمران ،(١٠٣ :وقال تعـالىَ  :وأَق ُ
صﻼَة َ َوآتُوا ﱠ
سو َل لَعَلﱠ ُكـ ْم
الر ُ
ال ﱠ
الزكَاة َ َوأَطِ يعُوا ﱠ
ت ُ ْر َح ُمونَ ) النور ،(٥٦ :وقال تعالىِ  :إ ﱠن َمـا
ســو ِل ِه َوإِذَا
ْال ُمؤْ مِ ُنــونَ ﱠالــذِينَ آ َم ُنــوا ِبــا ِ َو َر ُ
امِع َلـ ْم َيـ ْذ َهبُوا َح ﱠتـى
كَا ُنوا َم َعهُ َ
ع َلـى أ َ ْمـ ٍر َجـ ٍ
َي ْس ـتَأ ْ ِذنُوهُ) النــور ،(٦٢ :وقــال ﷲ تعــالى:
َ يــا أَي َﱡهــا ﱠالــذِينَ آ َم ُنــوا ﻻَ تَتﱠ ِب ُعــوا ُخ ُ
ت
طــ َوا ِ

ان َو َمن َيتﱠ ِب ْع ُخ ُ
ال ﱠش ْي َ
ت
ط َوا ِ
ط ِ
ْ
ْ
ش ْي َ
ال ﱠ
ان فَإِ ﱠنهُ َيأ ُم ُر ِبالفَحْ شَاء
ط ِ
      
َو ْال ُم َ
نكـــ ِر) النـــور،(٢١ :
 
وقـــال تعـــالىَ  :وأ َ ﱠن َهـ ــذَا
ص ـ َراطِ ى ُم ْس ـتَقِيما ً َف ـات ﱠ ِبعُوهُ
ِ
      
سبُ َل فَتَف ﱠَرقَ ِب ُك ْم
َوﻻَ تَتﱠ ِبعُواْ ال ﱡ

عــــن َســ ـ ِبي ِل ِه) اﻷنعــــام:
َ
ﱠ
َ
ْ
 ،(١٥٣وقــال تعــالىَ  :يـا أي َﱡهـا الـذِينَ آ َم ُنـوا بها إذا عمر الوقت بواجبه .فإن أهمـل خسـر
ســولَهُ َوﻻَ ت ََو ﱠلــ ْوا َع ْنــهُ َوأَنــت ُ ْم الوقت وخسر الـربح فيـه ،وطولـب بواجبـه؛
ﷲ َو َر ُ
أَطِ يعُ ـواْ َ
ت َْسـ ـ َمعُونَ ) اﻷنفـــال ،(٢٠ :وقـــال تعـــالى :ﻷن تلك الصحف ترسم فيها صور اﻷعمـال
ﷲ محﻼة بنور القبول والثناء من ﷲ تعـالى ،أو
ﷲ َوأ َ ْ
ص ِل ُحواْ ذَاتَ ِب ْي ِن ُك ْم َوأَطِ يعُواْ َ
فَاتﱠقُواْ َ
ســولَهُ إِن ُكنــتُم ﱡمــؤْ مِ نِينَ ) اﻷنفــال ،(١ :بظلمة المعصية والمقت من ﷲ.
َو َر ُ
ﱠ
َ
ُ
ﱠ
ُ
وﻻ يعد المريد سال ًكا على الطريﻖ إذا لم
ﷲ
وا
قـ
ت
ا
وا
نـ
م
آ
ذ
الـ
ا
ﱡهـ
ي
أ
ا
يـ

تعالى:
وقال
ِينَ
َ
َ
َ
َ
َ
ً
ً
علمـا بواجـب اﻷوقـات ،وبصـحبة مـن
ســدِيدا* ي ْ
ُصــ ِل ْح لَ ُكــ ْم أع َْمــالَ ُك ْم يحط ً
َوقُو ُلــوا َقــ ْوﻻ َ
سولَهُ َف َقـ ْد سلك ،وعرف المبـدأ والمرجـع ،وتمكـن مـن
ﷲ َو َر ُ
َو َي ْغف ِْر لَ ُك ْم ذُنُو َب ُك ْم َو َمن يُطِ ْع َ
معرفــة النفــوس ،وعلــم أمراضــها ودواءهــا
عظِ يما ً) اﻷحزاب.(٧١ -٧٠ :
فَازَ فَ ْوزا ً َ
وتكميلهـــا ،علـــى أنـــى ﻻ أحكـــم أن المريـــد
معصوم من المعاصى ،ولكنى أرى أنـه يقـع
فى صغائر اﻷمور التـى تشـتبه عليـه؛ ﻷنهـا
خفيــة ،وانتفاؤهــا عــن المريــد متعــذر ،كمــا
عن عائشة )رضى ﷲ عنها( قالت :قـال
يحصل من بعـض المريـدين مـن المسـارعة
رنـا َهـذَا
رسول ﷲ َ ) :م ْن أحْ َدثَ فى ْأم َ
فى عمل النوافل ،والتساهل بالواجبـات؛ مـن
ْس مِ ْنه فَ ُه َو َر ٌد() ،(٢وعن جابر  عن
َما لَي َ
بر ،أوصلة ،أو نجدة ،أو عيادة ،أو جهاد ،أو
النبى  قال) :أ ﱠما َب ْع ُد فَ ﱠ
ث
صدَق ْالحدي ِ
إن أ ْ
واجب ـا يقتضــيه الوقــت
اكتســاب .فقــد يكــون
ً
شـر
ى ُم َح ﱠمـدٍَ ،و ﱠ
ِكتَابُ ﷲَ ،و َخيْر ا ْل َهـد ِ
ْى َهـ ْد ُ
فيتــرك ذلــك ويقبــل علــى اﻷوراد والصــيام
ْعـةٌُ ،
وكـ ﱠل
اﻷمو ِر ُمحْ دَثات ُ َهاَ ،و ُكـ ﱠل ُمحْ َد َثـ ٍة بد َ
والسهر فى الصـيام ،فتكـون تلـك المعاصـى
ضــ َﻼلَةٌ() ،(٣وقــال رســول ﷲ :
ْع ـ ٍة َ
بد َ
تدخل على المريد من حيث ﻻ يعلـم ،وأمثـال
ْغــض ﱠ
اس إلــى ﷲِ ثَﻼَ َثــةٌُ :م ْل ِحــ ٌد فــى
)أب
ُ
النــ ِ
هذه كثيرة نكتفـى بمـا تقـدم مـن المثـل ،لهـذا
َ
ﱠ
َ
اهلي ـ ِة،
رمَ ،و ُمبْتَـغٍ فــى
ْ
اﻹس ـﻼم ُ
ا َ ْل َح ـ ِ
س ـنة ال َج ِ
يجب على المريد صحبة الكامل.
ﻖ ِلي ُِريـﻖَ
امـ ِرىءٍ ُم ْسـل ٍِم ْ
َومطلَبُ د َِم ْ
بغيـ ِر َحـ ّ ٍ
إذا تحقﻖ هذا من أن العمر هو المسـافة،
َد َمهُ() ،(٤وقالُ ) :ك ُل أمتِى َيـ ْد ُخلُ ُونَ ا ْل َج ﱠنـةَ إﻻﱠ
لزم على كل مريد أن يعلـم الحقـوق الواجبـة
سو َل ﷲِ؟ قَالَ:
َم ْن أ َبى ،قَالُواَ :و َمن يأْ َبى َيا َر ُ
عليه لنفسه ،ولربه سبحانه ،وللنـاس بحسـب
صـانى فَ َقـد
عنِى د ََخـل الجنـةَ َو َمـ ْن َ
َم ْن أطا َ َ
ع َ
مـــراتبهم ،ويعلـــم مواقيـــت تلـــك الحقـــوق
أ َبى().(٥
وشروطها ،فقد يكون الوقت يقتضـى الشـكر
فيصرفه فى الذكر ،وقد يقتضى السعى علـى
المعاش فيصرفه فى الصلوات.
الطريـﻖ إلـى ﷲ تعــالى هـو عمـارة كــل
وإنــى أحــب أن أضــع مقــدمات للمريــد
وقت من أوقـات السـالك بمـا اقتضـاه الوقـت وضــوابط إذا ﻻحظهــا يســهل عليــه معرفــة
من الﻼزم الشرعى ،من عمل قلبى فقـط ،أو مقتضى الوقت ،ويعلم اﻷحكام الشرعية التى
عمــل بــدنى فق ـط ،أو عمــل مــزدوج منهمــا ،تجب عليه فى نفس الوقت ،وﷲ الموفﻖ.
وبــذلك ينتقــل علــى معــارج القــرب ف ـى كــل
لمحة ونفس؛ ﻷن الـزمن هـو المراحـل التـى
ينتقــل منهــا إلــى حضــرة الــرب  ،وإنمــا
العمر هو المسافة التى بين العبـد وربـه إِ ﱠن 
لرجْ َعى) العلﻖ.(٨ :
ِإلَى َر ِّبكَ ا ﱡ
العلم بالنفس .العلم بـا  .العلـم بأحكامـه.
فكلما مضى من عمره َنفَس انتقل مرحلة العلم بأيامه.
إلى ربه ،وفى كل َن َفـس لـه كمـاﻻت يتجمـل
       



جاهﻼ ً
ً
أوﻻ.
فإنه ُولد
 
 -٦تـــرك الجـــدل مـــرة

واحـــدة فإنـــه بـــاب القطيعـــة
ومهاوى البعد؛ ﻷنـه إذا تـرك

الظالم أو المبتدع فى ضﻼله،
 
فهــو خيــر لــه مــن أن يجادلــه

ليرده إلـى الحـﻖ؛ ﻷن الجـدل
بدعــة مضــلة وﻻ يــأتى الخيــر بالشــرَ  :م ـا
ضربُوهُ لَكَ إﻻﱠ َجد ًَﻻ َبلْ هُ ْم َقـ ْو ٌم َخ ِصـ ُمونَ 
َ

ب
َض ـ َ
)الزخــرف ،(٥٨ :وقــال ) :إذَا غ ِ
)(٦
 -١إخﻼص النية عند العمل.
علَى قَ ْو ٍم أُوتُوا الج َد َل( .
ﷲ َ
ُ
الشرعى.
 -٢تأدية العمل على الوجه
 -٧يكون مقصوده الرضا من ﷲ تعالى،
 -٣الفرح به من حيث أنه وبتوفيقه.
وحسن الثناء منه سبحانه ،اﻷمر الذى يصغر
وإقامـة
 -٤الشكر بعده علـى عنايتـه،
الخلـــﻖ فـــى عينـــه فـــﻼ يحزنـــه ســـخطهم
العبد مقام عامل له سبحانه.
وإدبــارهم ،وﻻ يفرحــه إقبــالهم ورضــاهم إﻻ
العمل.
 -٥عدم اﻻعتماد على
من وجهة حب الخير لهم ،وبغض الشر لهم،
 -٦تحققه العجز عن حقـوق الشـكر بعـد ورؤيــة الفضــل مــن ﷲ عليــه فــى الحــالين
العمل.
بالشكر فى اﻹقبال ،واﻻبتهال والتضرع فـى
 -٧جعــل كــل اﻷعمــال تعــالى ولــو اﻹدبار.
كانــت مــن شــهواته الحيوانيــة ،بتصــريفها
ثيرا ممـن
إنى رأيت بعد إقامتى بمصر ك ً
)(٧
بحسن النية.
ينتســبون إلــى طريقــى علــى غيــر هــدى،
ا
سـرور
يجـد
ﻻ
حتـى
؛
نفسه
مجاهدة
-٨
ً
فمــنهم الضــال المضــل ،الــداعى إلــى الشــر،
فى نفسه بالعمـل أمـام النـاس أو فـى الخلـوة المعتقـــد أن الطريـــﻖ إلـــى ﷲ تعـــالى تـــرك
لصحة توجهه إلى ﷲ تعالى ،فإن نشـط أمـام الكتاب والسنة ،والعمل بالحظ والهـوى ،مـن
الخلﻖ ،وكسل فى الخلوة جاهد نفسـه ليكـون اﻹباحة ،وترك أركـان اﻹسـﻼم ،بـدعوى أن
ً
حاضرا مع ﷲ فى الحالين ،غائ ًبا عن الخلـﻖ هــذا حــال ،وأن الحقيقــة فــى نظــرهم فــوق
فى المشهدين ،كما يحصـل للعامـل إذا عمـل الشريعة .والنفوس اﻷمارة بالسوء تميل إلـى
خصوصـا
عمﻼً ناف ًعا لذاته ،فإن اﻷمر يستوى عنده فى هذا الفساد بسرعة وتعتنقـه بقـوة،
ً
الخلوة والمجتمع.
إذا تلقت هـذه اﻷباطيـل مـن جاهـل مغـرور.
أحزننــى جــدا مــا رأيــتُ  ،وأخــذت أركــب
اﻷدوية لتلك النفوس بقدر الطاقة مـن تـأليف
 -١تلبية قلبه فيمـا يـدعوه إليـه ،إﻻ فيمـا ومــداراة؛ حتــى تحققــتُ أن القضــاء أعمــى
مطالبـا أن أتبـرأ مـنهم،
أوقع فى ريبة فى عين الخلﻖ أو شبهة عنده ،أبصارهم ،ووجدتنى
ً
فإنــه يحفــظ الخلــﻖ مــن الوقــوع فــى محــرم فزادهم ذلك طغيا ًنا وأنكرونى ،وابتدعوا لهـم
ً
طريقـا آخــر محاربــة لــى فشــكرت ﷲ الــذى
بشأنه ،أو من الوقوع فى محرم باﻻقتداء به.
 -٢غــض البصــر عــن عــورات النــاس أظهر للناس سوء مقاصدهم ،وسألت ﷲ لـى
وعيوبهم ومساويهم ليستريح ويريح؛ إﻻ مـن ولهم الهداية ،وهم ﻻ يخفـون علـى أحـد مـن
أمر بمعـروف أو نهـى عـن منكـر بشـروطه إخواننا السالكين على الكتاب والسنة ،فأحذّر
إخواننا منهم.
الشرعية.
وهنا أبـين الشـريعة والطريقـة والحقيقـة
 -٣المسارعة عند النشـاط إلـى القربـات
ً
بيان ـا شــاف ًيا لــيحفظ ﷲ قل ـوب الســالكين مــن
بعد الفرائض.
 -٤قهـر الــنفس عنــد الكسـل علــى عمــل الوقــوع فــى الضــﻼلة والخــزى .هــذا البيــان
رجعت فيه إلى ما ورد عن السلف الصـالح،
الواجبات فى أوقاتها ولو بالتكلف.
 -٥تسليم مـا يجهـل مـن أسـرار الحكمـة عندما ظهرت البدع والفـتن ،وكثـرت اﻵراء
صا الخﻼف الذى وقع مـن
والقدرة للعالم اﻷكبر ؛ حتى يفتح له بـاب والمذاهب ،خصو ً
العلم بها بدون بحث بعقل ،وﻻ تنقيب بفكـر ،أهل الزور والبهتان فـى الشـريعة والطريقـة



والحقيقة.


الشريعة هى اﻻئتمـار بـالتزام العبوديـة،
والشـــرع فـــى اللغـــة عبـــارة عـــن البيـــان
واﻹظهـار ،يقـال :شـرع ﷲ كـذا ،أى :جعلـه
طريقًا ومذه ًبا.
ومنــه المشــرعة ،والشــريعة ،والشــرع،
والــدين ،والملــة ،والنــاموس ،كلهــا بمعنــى
واحد.


الطريقة هى السيرة المختصة بالسـالكين
إلى ﷲ تعالى مع قطع المنازل والترقـى فـى
المقامات.


الحقيقة والحﻖ هو الثابت الذى ﻻ يسـوغ
إنكــاره ،وفــى اصــطﻼح أهــل المعــانى :هــو
الحكم المطابﻖ للواقع .ويطلﻖ علـى اﻷقـوال
والعقائد واﻷديان والمذاهب باعتبار اشتمالها
على ذلك ،ويقابله الباطل.
فمعنى حقيقة الشىء :مطابقة الواقع إياه.
قال ِ ) :ع ْل ُم ا ْل َباط ِن ِِسـ ﱞر ْ
ار ﷲِ
مـن أ َ ْسـ َر ِ
ب
كـم ﷲِ ي ْقذ ُِفـهُ ِفـى قُلـو ِ
تعالى َوحِ ْك َمةٌ مِ ْن حِ ِ
(
َمن َيشا ُء من ع َِبـادِه() ، ٨وقـال ) :ا ْل ْ
علـ ُم
ب ٰفذلكَ العل ُم ال ﱠناف ُعَ ،و ْ
عل ٌم
ع ِْل َماِن ِع ْلم فِى ا ْلقَ ْل ِ
)(٩
علَى اب ِْن آد ََم( .
على
اللسان ِفَ ٰذَلكَ ُح ﱠجةُ ﷲِ َ
ِ

قــالوا :الشــريعة أمــر بــالتزام للعبوديــة
دائمــا ،والحقيقـــة مشـــاهدة الربوبيـــة .فكـــل
ً
شــريعة غيــر مؤيــدة بالحقيقــة فغيــر مقبولــة،
وكل حقيقة غير مقيدة بالشريعة فغير مقبولـة
ضا.
أي ً
فالشــــريعة أن تعبــــد ﷲ ،والحقيقــــة أن
تشــهده حقيقــة ،فالشــريعة قيــام بمــا أمــر،
والحقيقــة شــهود لمــا قضــى وقــدر وأخفــى
وأظهر.

الحقيقــة بحســب مــا يعلمــه الســالك فــى
سلوكه حتى يصل ،فإذا وصل َب ﱠي ﱠنا له الحقيقة
بحســب مقــام الواصــل إلــى أن يــتمكن ،فــإذا

تمكن ألهمه ﷲ الحقيقة.
اعلــــم أن الحقيقــــة أن تــــرى ﷲ هــــو
المتصرف فـى خلقـه .يهـدى ويضـل ،ويعـز
ويــذل ،ويوفـــﻖ ويخـــذل ،ويـــولﻲ ويعـــزل،
فــالخير والشــر ،والنفــع والضــر ،واﻹيمــان
والكفــــر ،والتصــــديﻖ والنكــــر ،والفــــوز
والخســران ،والزيــادة والنقصــان ،والطاعــة
والعصـــيان ،والجهـــل والعرفـــان ،بقضـــائه
وقدره ،وحكمه ومشيئته ،فما شاء كان ،ومـا
لم يشأ لم يكن ،ﻻ يخـرج عـن مشـيئته لفظـة
وخطرة وذرة فى العالم ،ﻻ راد لحكمـه ،وﻻ
معقـــب لقضـــائه وقـــدره ،وﻻ مهـــرب مـــن
معصيته إﻻ بتوفيقه ورحمتـه ،وﻻ قـوة علـى
طاعته إﻻ بإرادته ومعونته ومحبتـه ،فعرفنـا
أن هــذه الصــفات التــى صــدرت بالقضــاء
والقدر حقيقة.
ثـــم إن ﷲ تعـــالى جعـــل للعبيـــد كسـ ـ ًبا
واختيــارا ميــزهم عــن الجمــادات والبهــائم.
ً
قادرا على الفعل ،وجعل لـه نيـة
العبد
فجعل
ً
وقص ـ ًدا يختــار بهــا الفعــل ،ليمتــاز بهــا عــن
ال ُمكــره وال ُمضــطر .ثــم إنــه تعــالى أرســل
الرســـل وأنـــزل الكتـــب ،وأمـــر باﻹيمـــان
والطاعــة ،ونهــى عــن الكفــر والمعصــية.
وأخفى عن العباد ما علمه من أحوالهم ،ومـا
أراد من أفعالهم .فمن كان فى علم ﷲ القـديم
يسـر ﷲ لـه الطاعـة،
ومشيئته السابقة سعي ًدا ﱠ
سر عليه الطاعة ،فاﻻعتبار
ومن كان شقيا ع ﱠ
بالخاتمة وهى السـابقة ،ولـه الحجـة البالغـة،
ع ﱠما َي ْف َع ُل َوهُ ْم
وسطوة قهره دامغة ﻻَ يُ ْسأ ُل َ
يُسْألُونَ ) اﻷنبياء.(٢٣ :

وقـــد جمـــع ﷲ تعـــالى بـــين الشـــريعة
والحقيقة فى آيات كثيرة .فمنها قولـه تعـالى:
ِيم) التكوير.(٢٨ :
ِ ل َمن شَا َء مِ ن ُك ْم أَن َي ْستَق َ
فهــذه شــريعةَ  ،و َم ـا ت ََشــاُءونَ ﱠإﻻ أن َيشــا َء
ﷲُ) التكوير (٢٩ :فهذه حقيقة.
ومنها قولـه تعـالى :فَ َمـن َشـا َء ذَ َكـ َرهُ
)المدثر (٥٥ :فهذه شـريعةَ  ،و َمـا َيـ ْذ ُك ُرونَ
ﷲ) المدثر (٥٦ :فهذه حقيقة.
ِإ ﱠﻻ أَن َيشَا َء ُ
ومنهــا قولــه تعــالى
تعليمــا لنــا :إِ ﱠيــاكَ
ً
ً
إيـ
و

للشريعة،
ا
ظ
َن ْع ُب ُد) الفاتحة (٥ :حف
ﱠ
َ اكَ
إقرارا بالحقيقة .فإياك
َن ْستَعِي ُن) الفاتحة(٥ :
ً
نعبد فيه إثبات الكسب للعبد وإضـافة العبـادة
إليه ،وإيـاك نسـتعين فيـه رد اﻷمـر إلـى ﷲ،
وأن العبــادة بعونــه وتيســيره .وفــى قولــه:

 ﱠإيــاك َن ْع ُبــ ُد ،أى :ﻻ نعبــد
إﻻ إيـــاك ،وﻻ نشـــرك فـــى
 
عبادتــك غيــرك ،فهــذا مقــام

الشريعةَ  ،وإيﱠاكَ ن َْسـتَ ِعينُ ،
     
أى :ﻻ نســــتعين إﻻ بــــك ﻻ
بأنفســنا وحولنــا ،وهــذا مقــام

الحقيقــة ،فإيـــاك نعبـــد مقـــام
اﻷبرار ،وإياك نستعين مقام المقربين.
فاﻷبرار قـائمون  ،والعمـل اﻷول هـو
) (١رواه البخارى ومسلم والترمذى وأبو داود،
العمــل  ،والعمــل الثــانى هــو العمــل بــا .
والنسائى ،وابن ماجه ،الفتح الكبير للسيوطى ج  ٢ص
فالعمــل يوجـــب المثوبــة ،والعمـــل بـــا
.٨٢
) (٢سنن ابن ماجة  ٧/١ح ،١٤وفى سنن البيهقى
يوجــب القربــة .والعمــل يوجــب تحقيــﻖ
 ١٥٠/١٠ح ،٢٠٣٢٣وفى صحيح ابن حبان ٢٠٩/١
العبادة ،والعمل القيام باﻷحكـام الظـاهرة.
ح ،٢٧وابن حنبل فى مسنده  ٢٥٦/٦ح،٢٦٢٣٤
 ١٤٦/٦ح ٢٥١٧١وأبى داود  ٢٠٠/٤ح.٤٦٠٦
والعمل با القيام بالضمائر.
) (٣صحيح البخارى  ٢٦٥٥/٦ح ،٦٨٤٩وسنن
البيهقى الكبرى  ٢١٣/٣ح ٢١٤/٣ ،٥٥٨٩ح،٥٥٩١
فمن زعم أن التمسك بالحقيقة يغنـﻲ عـن
 ٢٠٦/٣ح ،٥٥٤٤وسنن النسائى  ١٨٨/٣ح.١٥٧٨
اتباع الشريعة فهو ضال مضل .فعنه :
) (٤جاء فى فى صحيح البخارى  ٢٥٢٣/٦ح،٦٤٨٨
لطر ِيقَةُ أف َعالﻲ ،وا ْل َحقِيقَةُ
وفى سنن البيهقى الكبرى  ٢٧/٨ح.١٥٦٨٠
)ال ّ
شِري َعةُ أقوالﻲَ ،وا ِ
) (٥جاء فى صحيح البخارى  ٢٦٥٥/٦ح،٦٨٥١
) (١٠
أحْ َوالى( .
وفى المستدرك على الصحيحين  ٢٧٥/٤ح،٧٦٢٦
وابن حنبل فى مسنده  ٣٦١/٢ح.٨٧١٣
الشـريعة
وطهارة
المال،
س
رأ
رفة
والمع
) (٦ورد هذا الحديث بلفظ) :ما ضل قوم بعد هدى
بالماء والتـراب ،وطهـارة الطريقـة بالتخليـة
كانوا عليه إﻻ أوتوا الجدل( فى نور اليقين فى تخريج
إحياء علوم الدين للعﻼمة الشيخ محمد الحافظ التيجانى
عن الهوى ،وطهارة الحقيقة خلو القلب عمـا
ج  ١ص  ،١٣٦وفى كنز العمال  ٦٤٢/٣ح،٨٢٩٨
سـوى ﷲ تعـالى .فمـن زعـم أن العبـور مـن
وفى المسند الجامع  ١٧١/١٧ح ،٥٣٢٥وفى تحفة
اﻷشراف  ٤٨/٦ح ،٤٩٣٦وفى تخريج أحاديث
حجـــب البشـــرية والوقـــوف علـــى أسـ ـرار
اﻹحياء للعراقى  ١٠٩/١ح ،١٠٩وذكر :رواه
الترمذى وابن ماجة من حديث أبى أمامة وقال
الطريقة والحقيقـة بمـا يخـالف الشـريعة فقـد
الترمذى :حسن صحيح ٤١٢/٦ ،ح.٢٨٣٧
طغــى ،وغلبــت عليــه الضــﻼلة والنســيان،
) (٧ظهر بقريه نزلة مهدى مركز المنيا سنة ١٣٣٣هـ
سحرا
 ١٩١٥م رجل يدعى :محمود ،راح يريﻖً
واســتهوته الشــياطين فــى اﻷرض حيــران؛
ً
مضﻼ ،وانضمت له شرذمة أطلقت على
عا وإف ًكا
خاد ً
فـى
حتى أوبقته فى أودية الهجران ،وأهلكته
نفسها :الطائفة المحمودية ،أخذت تنشر البدع
واﻷضاليل على أنها من أعمال الصوفية ،فكشف
قيعـان الخســران ،إﻻ مــن تــاب وآمــن وتــاب
اﻹمام أبو العزائم اللثام عن حقيقتها ،وأزاح الستار عن
تخــالف
عليــه الــرحمن .وإﻻ فكــل طريقــة
وجهها ،وبيّن للناس أن تعاليم هذه الطائفة تحدث
عا فى بنيان العقيدة اﻹسﻼمية ،وتفس ًخا فﻲ التعاليم
تصد ً
الشريعة :فهى كفر .وكل حقيقة ﻻ يشـهد لهـا
الصوفية.
٨
الكتاب والسنة :فهى إلحاد وزندقة.
) ( رواه الديلمى فى مسند الفردوس ،وفﻲ الفتح الكبير
للسيوطى ج  ٢ص  ،٢٢٧وجاء فى كنز العمال
لمــا توضــح مـــن أن الحكــم باﻷســـباب
 ١٥٩/١٠ح ٢٨٤/١٠ ،٢٨٨٢٠ح ،٢٩٤٥٨وفى
تنزيه الشريعة المرفوعة عن اﻷحاديث الشنيعة
ومراعـــاة اﻷمـــر والنهـــى فـــرق وعبوديـــة
الموضوعة للكنانى  ٣١٩/١ح.١٠٥
وشريعة ،والنظر إلى تصريف ﷲ تعالى فى
) (٩رواه السيوطى فى الفتح الكبير ج  ٢ص ،٢٦١
كما جاء فى كنز العمال  ١٣٣/١٠ح ،٢٨٦٦٧وفى
خلقه جمع وتوحيد وحقيقة .فالحقيقة إذًا باطن
تخريج أحاديث اﻹحياء  ١٣٦/١ح٢٥٠/٦ ،١٣٦
الشــريعة ،وﻻ يغنــى ظــاهر عــن بــاطن ،وﻻ
ح ،٢٦٠١وفى إحياء علوم الدين ومعه التخريج
 ،١٢/٤ ،١١٤/١وفى مصنف ابن أبى شيبة ٨٢/٧
بــاطن عــن ظــاهر ،والمعرفــة تحقــﻖ هــذه
ح ،٣٤٣٦١وفى سنن الدارمى  ١١٤/١ح.٣٦٤
الثﻼثة.
) (١٠جاء فى تفسير حقِّى  ١٥٤/١٥عند تفسير قوله
سى اب ِْن
ارهِم بِ ُر ُ
تعالى :ث ُ ﱠم قَفﱠ ْينَا َ
س ِلنَا َوقَفﱠ ْينَا بِعِي َ
علَى آث َ ِ
أهـل
هم
الظاهر
أهل
أن
علم
توضح
مما
ب الﱠذِينَ اتﱠبَعُوهُ
نجي َل َو َجعَ ْلنَا فِى قُلُو ِ
اﻹ ِ
َمرْ يَ َم َوآتَ ْينَاهُ ِ
الشريعة وأهل الباطن هم أهل الحقيقة ،وهما
علَ ْي ِه ْم إِ ﱠﻻ
َرأْفَةً َو َر ْح َمةً َو َر ْهبَا ِنيﱠةً ا ْبتَ َدعُوهَا َما َكتَ ْبنَاهَا َ
عايَتِ َها فَآتَ ْينَا الﱠذِي َن
ع ْوهَا َح ﱠﻖ ِر َ
ان ﱠ ِ فَ َما َر َ
ا ْبتِغَاء ِرض َْو ِ
متﻼزمان حقيقة؛ ﻷن الطريﻖ إلى ﷲ تعـالى
ِير ِ ّم ْن ُه ْم فَا ِسقُونَ ) الحديد:
آ َمنُوا مِ ْن ُه ْم أَجْ َرهُ ْم َو َكث ٌ
ُ
 ،(٢٧وقد ذك َِر بلفظ) :الشريعة أقوالى ،والطريقة
لهـــا ظـــاهر وبـــاطن ،فظاهرهـــا الشـــريعة
أطوارى ،والمعرفة رأس مالى ،والحقيقة نقد حالى(،
وباطنها الحقيقة ،فبطون الحقيقة فى الشريعة
وكذلك فى كشف الخفا للعجلونى  ٤/٢ح ١٥٣٢وقد
ورد بلفظ) :الشريعة أقوالى ،والطريقة أفعالى،
كبطون الزبد فى لبنه ،فبدون مخض اللبن ﻻ
والحقيقة حالى ،والمعرفة رأس مالى( طبعة دار إحياء
يظفر بزبده .فالمراد مـن الحقيقـة والشـريعة
التراث العربى ،وفى مرقاة المفاتيح شرح مشكاة
المصابيح لل ُم ﱠﻼ علﻲ القارى .١٢٨/٢
ى.
إقامة العبودية على الوجه ال َم ْر ِ
ض ِّ
        



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

*
*
*

بيﱠن اﻹمـا ُم المجـ ّدِد السـيد محمـد
ماضــي أبــو العــزائم المــراد مــن
الخليفـــــة ،ووضـــــح أوصــــــافه
وخصاله؛ حتى يكون مؤهﻼً للقيـام
بما أراد ﷲ تعالى في اﻷرض بمـا
يصلح به أمر الدنيا وشـأن اﻵخـرة
فقال:
هـــو اﻹنســـان الـــذي جملـــه ﷲ
تعــالى بــالعلم والحكمــة ،والعدالــة
والرحمة ،فقد صـاغ ﷲ نفسـه مـن
أصفى الجواهر النورانيـة ،وجعلـه
وس ً
طا ،وأيده بروح وقـــوة مــنـــه
سبحانه ليـدفع ظلـم الظـالمين ،وكيـد الكائـدين،
ويكبح جماح النفس الشهوانية والغضبية ،ويحفظ
الثغور من شرور اﻷعداء ويقـيم الحـدود لتعـيش
اﻷمة في هناءة وصفاء ،ويقطـع شـأفة مـا يضـر
بالقوى النفسانية إذا أبـيح فـي المجتمـع كـالخمور
والمخــدرات والمنومــات ،ومــا يضــر باﻷجســام
ويفنــي اﻷمــوال كلعــب الميســر ،وفــتح أبــواب
المناظرات والجدل والتفاخر ،ويمحو اﻻختﻼفات
الناتجــة فــي اﻷمــة بســبب الزنادقــة والغــﻼة فــي
الدين ،وأهل اﻵراء الباطلـة والمـذاهب المضـلة،
ليكــون المجتمــع اﻹســﻼمي كالجســد الواحــد ،إذا
اشتكى منه عضو تداعى له بقيـة الجسـد بالسـهر
والحمى.
ً
وهذا الخليفة يجب أن يكون مجمـﻼ بالخصـال
التي توجب على اﻷمة انتخابه ،فـإن فقـد الرجـل
المجمل بكل تلك الخصال التي سـأوردها عليـك،
يجب أن ترجع اﻷمة إلـى الشـورى ،فيقـوم خيـر
رجالها بتشكيل مجتمع من اﻷفراد كل واحد منهم
جمله ﷲ بخصلة ،فيكون مجموع الخصـال التـي
تجمل بها أهل الحل والعقد هي الصفات التـي إذا
جمعت في شخص كان هو الخليفة.



وقد خالف الصديق رضي ﷲ عنه
إجماع الصحابة فـي أمـور كثيـرة،
ي  حكـم
كما خالف اﻹمـام علـ ّ
عمر
أمير المؤمنين عمر  ،فنفذ
ُ
ي ،ونحـن اﻵن أحـوج مـا
حكم علـ ّ
نكــون إلــى مجلــس الشــورى الــذي
ً
غلطــا واقتــداء باﻷجانــب
يســمونه
"البرلمان".
ً
رجـﻼ
ﷲ تعـالى أن يُظهـر
ونرجو َ
بالصفات اﻵتية ليكـون خليفـة لنـا،
يلــم شــعث أربعمائــة مليــون مــن
المســلمين – وهــو عــدد المســلمين
وقتها  ،-وما ذلك على ﷲ بعزيز.
وهذه هي الخصال التـي يجـب أن يتجمـل بهـا
من تنتخبه اﻷمة اﻹسﻼمية خليفة ،قد اختصرناها
من مجموعة الخصال التي ذكرها علمـاء السـلف
في وصف خليفة اﻷمة ،وهي ست خصال:
أولها :أن يكون حكي ًما.
ً
والثانيــة :أن يكــون عالـــِ ًما حافظــا للشــرائع
والســنن والســير التــي دبرهــا الســلف للمجتمــع
اﻹسﻼمي ،محتذيًا فـي أفعالـه كلهـا حـذو السـلف
الصالح.
والثالثة :أن يكـون لـه جولـة اسـتنباط فيمـا ﻻ
يُحفظ عن السلف شريعة فيه ،ويكون فيما يستنبط
ناه ًجا منهج اﻷئمة السالفين.
والرابعــة :أن يكــون لــه جــودة رويــة وقــوة
اســتنباط للحكــم الوجــودي فــي اﻷحــداث الزمنيــة
التي لم تقع في عصـر السـلف ،وأن يتحـرى فـي
ذلك ما فيه صﻼح اﻷمة.
والخامسـة :أن يكون له مقـدرة علـى اﻹرشـاد
ي على منهج السـلف ،وأن مـا
بالقول المؤثر الجل ّ
استنبط بعدهم على منهجهم.
ي،
ـدن
ـ
ب
ـات
ـ
وثب
ـد
ـ
جل
ـه
والسادســة :أن يكــون لـ
ّ
ليباشر بنفسـه أعمـال الحـرب ،وذلـك بـأن يكـون
ملما بالفنون الحربية بكامل أنواعها.

قال تعالىَ  :و ﱠ ُ أ َ ْخ َر َج ُك ْم ِمـن ب ُ
شـ ْيئًا
ون أ ُ ﱠم َهـا ِت ُك ْم ﻻ ت َ ْعلَ ُمـونَ َ
ُطـ ِ
ار َواﻷ ْف ِئ َدة َ لَعَلﱠ ُك ْم تَ ْش ُك ُرونَ ) النحل.(٧٨ :
َو َجعَ َل لَ ُك ُم ال ﱠ
ص َ
س ْم َع َواﻷ ْب َ
وصدق ﷲ العظيم ،فإن اﻹنسان يخرج من بطـن أمـه ﻻ يتصـور
وﻻ يحكم على شـيء ،بـل هـو كالنبـات الـذي يتغـذى وينمـو إلـى أن
يستوي ،فيخرق العـادات بذكائـه وفطنتـه وتحصـيله العلـوم ،بخـﻼف
جميع اﻷنواع الحية التي تخرج من بطـون أمهاتهـا مل َهمـة عمـل كـل
ضرورياتها وكمالياتها فﻼ تزداد باستوائها عل ًما بل تزداد قوة.
رف َربـﱠ هُ( ،وقـال
سـهُ فَقـ ْد َ
قال رسول ﷲ َ ) :م ْن َ
ف َن ْف َ
عـ َ
عـ َر َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ْصـ ُرونَ 
تعالىَ  :وفِي ْ
اﻷر ِ
ض آ َياتٌ ل ِْل ُمـوقِنِينَ َو ِفـي أنف ِسـك ْم أ َفـﻼ تب ِ
)الذاريات ،(٢١-٢٠:فما فرق ﷲ في اﻷرض مـن الـدواب وسـخرها
لﻺنسان دليل على أن اﻹنسان هو الذي خلقه ﷲ لعبادته وخلق ﻷجلـه
جميع خلقه.
ً
عــاجزا عــن أن يقــوم بكــل
معنــى هــذا أن ﷲ خلــق اﻹنســان
ً
فضﻼ عن كمالياته ،فهو محتاج إلى عمال كثيرين يقوم له
ضرورياته
كل واحـد مـنهم بعمـل مخصـوص ،فهـو محتـاج إلـى مـأوى يؤويـه،
ولباس وفراش وطعام من أنواع كثيـرة وشـراب ،وآﻻت دفـاع يـدافع
بها عن نفسه.
فﻼ بد له من معاوضات يتبادل فيها المنافع مع بني جنسه ،وتلـك
المعاوضات تقتضي معارضات؛ بعد مفاوضات ،فﻼ بد للمجتمع مـن
كتاب يبين لهم وجوه البر ،ويدفع الظـالم عـن المظلـوم ،ويعطـي كـل
ذي حق حقه بالعمل به.
ثم ﻻ بد له ً
أوﻻ وبالذات أن يعرف نفسه وربه ،فإذا عرفه وجـب
عليه أن يشكره بما يحبه منه ،وﻻ سبيل لﻺنسان إلى معرفة ربـه 
بما هو عليه بالنسبة لﻺنسان وﻻ أن يعرف محـاب ﷲ ومراضـيه إﻻ
بكتاب من عند ﷲ يبينه له رسول أرسله ﷲ إليه؛ ﻷن العقل اﻹنساني
 وإن كمل – ﻻ يمكن أن يصل إلى معرفة نفسه وﻻ معرفة ربه ،بلوﻻ معرفة ما يحبه ﷲ منه ويرضى به عنه ،وهذا سـر بعثـة الرسـل
وإﻻ كانت بعثة الرسل عبثًا.
كما أن العقل الكامل ﻻ يمكنه أن يعلم ما فوق المـادة مـن أسـرار
الغيب المصون من مراتب الوجود ،بـل وﻻ يمكنـه أن يحصـل العلـم
بالمغيبات عنا كالبرزخ والبعـث والحشـر والنشـر والحسـاب والجنـة
والنار ،وﻻ ما فـوق ذلـك مـن حظـائر رضـوان ﷲ اﻷكبـر ،وجمـال
تنزﻻته ﻷهل محبته في الدنيا واﻵخرة؛ حيث يجلسهم على منابر مـن
نور قدام عرشه.
وإذا كــان كــل ذلــك لــيس للعقــل أن يحصــله بنفســه ،كانــت بعثــة
شـ َر ْال ِجـ ِّن
الرسل من أجل نعم ﷲ تعالى علينا ،قال سـبحانهَ  :يـا َم ْع َ
ط ْعت ُ ْم أَن تَنفُذُوا مِ ْن أ َ ْق َ
نس إِ ِن ا ْستَ َ
ض فَ ُ
انفـذُوا
س َم َاوا ِ
ار ال ﱠ
ت َو ْ
اﻷر ِ
اﻹ ِ
ط ِ
َو ْ ِ
س ْل َ
ان) الرحمن ،(٣٣:وذلك السلطان الذي ينفـذ بـه
ﻻ تَنفُذُونَ ِإﻻ ِب ُ
ط ٍ
اﻹنسان هو كتاب ﷲ والعمل به.
ولما كان اﻹنسان في أول نشأته منذ أبينـا آدم قليـل الضـرورات؛
أوحــى ﷲ تعـالي إليــه  -بعــد علــم التوحيــد  -مــا ﻻ ُبـ ﱠد لــه منــه ،وقــد
وصفهم ﷲ تعالى بقوله :كَانَ ﱠ
احـ َدةً) البقـرة(٢١٣:؛
اس أ ُ ﱠمـةً َو ِ
النـ ُ
أي :على دين واحـد وملـة واحـدة ،أو أن النـاس كـانوا علـى عـادات
وأوابــد اقتضــاها الزمــان والمكــان والشــأن ،واﻻختﻼفــات فطــرة فــي
اﻹنسان لما ركب في جبلته من نزعات النفوس ولقس الطبـع وميـول
الحظوظ واﻷهواء.
ﱠ
ّ
َ
ثَ
ثـم أخـذ اﻹنسـان تكثــر ضـرورياته ف َب َعـ
ﱠ ُ الن ِب ِّيـينَ ُم َب ِشـ ِرينَ

اختَ َل ُفـواْ
ِيمـا ْ
ق ِلـ َيحْ ُك َم َبـيْنَ ﱠ
النـ ِ
َو ُمنذ ِِري َن َوأَنزَ َل َم َع ُه ُم ْال ِكت َ
اس ف َ
َاب ِب ْال َح ّ ِ
فِيـ ـ ِه) البقـــرة ،(٢١٣:واﻻخـــتﻼف يكـــون فـــي العقيـــدة والعبـــادة
أمرهم إلى َمـن هـو أعلـم
واﻷخﻼق ،ويجب أن يرفع َمن اختلفوا فيها َ
منهم با وبأحكام ﷲ وأيام ﷲ وبحكمة أحكام ﷲ ،فإذا قامـت الحجـة
ووضحت المحجة وجب على المختلفين أن يسمعوا ويطيعوا.
ضا فـي المعـامﻼت ،وفـي الصـناعات ،وفـي
ويكون اﻻختﻼف أي ً
التعهدات ،وفي اﻷنكحة ،والمواريث ،والخصومات ،فبعث ﷲ النبيين
بالبشائر واﻹنذار؛ بعد قيام الحجة ووضوح المحجة.
أرسل ﷲ الرسل بأحكام شرعية علـى قـدر ضـروريات اﻹنسـان
في كل زمان ومكـان ،ليهتـدي َمـن هـداهم ﷲ ممـن سـبق فـي علمـه
هدايتهم ،ويهلك من هلك عن بينة.
والبشــائر هــي اﻹخبــار بمــا يســر ،واﻹنــذار هــو بيــان عواقــب
المخالفــات للشــرائع التــي تكــبح نفــوس أهــل الغوايــة عــن جماحهــا،
وينكرها أهل النفوس العنادية التي سجل عليها القرآن سوء العاقبة.
فأرسل ﷲ سيدنا شِيثًا  بما يناسب زمانه.
ثم أرسل سيدنا نو ًحا  بتوحيد ﷲ وعبادته لما كانوا عليه مـن
عبادة اﻷوثان.
ً
ثم أرسل سيدنا لوطا  لينذرهم عاقبة فعل الفاحشة.
ثم أرسل سيدنا صال ًحا  ليعلمهم العدل والمساواة؛ وجعـل ﷲ
الناقـة لــه آيـة ،بعــد أن أرسـل ســيدنا إبـراهيم عليــه الصـﻼة والسـﻼم
ليطهرهم من رجس الشرك ويوجههم إلى ﷲ تعالى.
فلمــا أن أخــذ اﻹنســان تكثــر ضــرورياته وتشــتاق نفســه إلــى
الكماليات؛ بعث ﷲ سيدنا موسى  يدعو فرعون ً
أوﻻ إلـى العـدل
والرحمة ومساواة جميـع بنـي اﻹنسـان ببعضـهم ،ويـدعو قومـه إلـى
توحيد ﷲ وعبادته ،وأنزل ﷲ عليه التوراة.
ومن قرأ سفر التالوت في التـوراة تحقـق قـدر اﻷحكـام الشـرعية
التي كان يحتاج إليها اﻹنسان في هذا الزمان.
ولما كان بنو إسرائيل يهتمـون بأعمـال اﻷبـدان حتـى فـي زمـان
سيدنا موسي  -ودليل ذلك أنهم اتخـذوا العجـل ليـروه بـأعينهم ،وزاد
علــى ذلــك أنهــم جعلــوا الــدين وراء ظهــورهم وأبــدلوه بــأهوائهم
وحظــوظهم -؛ بعــث ﷲ ســيدنا عيسـى  ليمحــو تلــك البــدع التــي
ابتدعوها في التوراة ،وينبههم إلى عمل القلوب ،ويخفف عـنهم أثقـال
اﻷعمال البدنية ،بما جاءهم به عليه السﻼم من الحكمة والبيان.
فكان كل رسول من الرسل  -عليهم الصـﻼة والسـﻼم  -بعثـه ﷲ
تعالي ب ُخلق من اﻷخﻼق التي يحبها ﷲ تعالى ،أو عمل مـن اﻷعمـال
التي يرضاها ﷲ تعالى؛ كما أرسل ﷲ سيدنا شعيبًا عليه السﻼم ب ُخلق
العدالة في وفاء الكيل والوزن بالقسطاس المستقيم.
ً
رسوﻻ بعده.
فكان كل رسول ينتظر
حتي أراد ﷲ تعالى أن يخـتم الرسـالة بسـيدنا محمـد  فـأنزل
عليه القرآن تبيا ًنا لكل شيء مـن ضـروريات اﻹنسـان وكمالياتـه فـي
الروحانية لنيل سعادة اﻷبد.
الدنيا ،وفضائله النفسانية وكماﻻته ﱡ
إﻻ أن الرســل  -صــلوات ﷲ وســﻼمه علــيهم  -أنــزل ﷲ علــيهم
الكتب بعقيدة وعبادة بقدر أزمنتهم ومقادير عقولهم ،بحسب ما شهدوه
في الكون من خلق وصناعات وآثار وآيات.
ﷲ الدينَ بسيدنا محمد  ،فخاطب اﻷرواح بعـد أن
حتى أكمل ُ
وفصـل مجمــل
كـان سـبحانه فيمـا سـبق يخاطـب العقـول واﻷشـباح،
ﱠ
العقيدة ،وزاد أحكا ًما بحسب اﻷحداث الزمنية ،وبيﱠن المب َهم مما سبق؛
ع َلـ ْي ُك ْم ِن ْع َم ِتـي
حتى قال سبحانهْ  :ال َيـ ْو َم أ َ ْك َم ْلـتُ لَ ُكـ ْم دِيـ َن ُك ْم َوأ َ ْت َم ْمـتُ َ
اﻹ ْسﻼَ َم دِي ًنا) المائدة.(٣ :
َو َر ِ
ضيتُ لَ ُك ُم ِ



معاويــة :يــا بنــة أخــي ،إن النــاس أعطونــا طاعــة وأعطين ـاهم ً
أمان ـا
ظهر مـن مبـدأ الخصـومة أن الغيـرة علـى عثمـان لـم تكـن تلـك

وأظهرنا لهم حل ًما تحته غضب ،وأظهروا لنا ذُﻻ تحته حقد ،ومع كل

التي تثير الثائرة وتضرم الحروب؛ فإن معاوية قـد

إنسان سيفه ويرى موضع أصحابه ،فإن نكثناهم نكثوا بنا ،وﻻ ندري

حالف عمرو بن العاص وكافأه بوﻻية مصر ،وهي وﻻية عزله منهـا

أعلينا تكون أم لنا؟ وﻷن تكوني ابنة عم أمير المـؤمنين خيـر مـن أن

عثمان وبكته) (٢بذكرها يـوم صـاح بـه بـين الجمـوع المتـذمرة يسـأله

تكوني امرأة من عرض) (٣الناس".

)(١

الغيرة الﻼعجة

التوبة واﻻستغفار ،وكاد الرواة يجمعون على كلمـة نقلـت عـن لسـان
ابن العاص ،فحواها أنه كان يلقى اﻷعرابي في البادية فيحرضه على
عثمان ،فإن لم يصح عن ابن العاص أنه قائل تلك الكلمة فموقفـه مـن
جميعـا ممـن كـان معاويـة يحاسـبهم
فتنة عثمان ،كموقف ذوي الرأي
ً
علــى تــركهم عثمــان بغيــر نصــير ،وكــان فــي وســعهم كمــا قــال أن
ينصروه.
ولم يخف هذا الموقف الذي ﻻ خفاء به على أبناء عثمان وبناتـه،

فالمطالبة بدم بعثمان إنما كانت قضـية قائمـة حـين كانـت ﻻزمـة
ي ٍ وبــث الــدعوة والتمكــين لمعاويــة ،فلمــا تمكـن
للتحــريض علــى علـ ّ
ي ٍ أن يفعله سكت عن الثأر وحديثـه،
واستطاع ما لم يكن في وسع عل ّ
إﻻ ما كان من قبيل الحوار العقيم في المجالس ،وقبل من نفسه العذر
ً
معززا بالواقع والبينة ممـن ﻻ لـوم
ضعيفًا هزيﻼً ،ولم يكن يقبله قويا
عليه.

فإنهم كانوا يرون معاوية فيلقونـه بالبكـاء ويـذكرون أبـاهم؛ ليـذكروه

ذلك أيسر ما يقال عن حقيقة الموقف من قضية عثمـان ومطالبـة

بدمه المطلول ووعده بالثأر له ،ثم سكوته عن الثأر بعد أن أمكنه منه

معاوية بدمـه ،وكـل مـا فعلـه معاويـة مـن نصـرة عثمـان قبـل مقتلـه

ما لم يكن في إمكان أحد من المطلوبين به في رأيه.

وبعده ،فهو ثابت النفع لمعاوية غير ثابـت النفـع لعثمـان ،وﻻ نجـري

قال ابن عبد ربه في العقد الفريد ،وقال غيـره مـع اخـتﻼف قليـل

وراء النيات وإن كان للمؤرخ حق في النظر إليها قد يحمد منه حيـث

في السياق" :قدم معاوية المدينة بعد عام الجماعـة فـدخل دار عثمـان

ﻻ يحمــد مــن القضــاء ،فــإن المــؤرخ مطالــب بتقــويم أقــدار الرجــال،

ابن عفان ،فصاحت عائشـة بنـت عثمـان وبكـت ونـادت أباهـا ،فقـال

وتفسير أسرار الحـوادث والتعريـف بـاﻷخﻼق والضـمائر ،وﻻ ضـر



من استقصائه لما وراء الظواهر والدعوات ،بل الضرر كل الضرر
أن يأخذ بالظواهر والدعوات دون استقصاء.
وقضاء التاريخ في موقف معاوية من عثمان أنـه موقـف يسـقط
كثيرا من اﻷعذار
كثيرا من التهم التي كان يكيلها لخصومه ،ويسقط
ً
ً
التي كان ينتحلها لنفسـه ،ويوجـب علـى المـؤرخ أن ينفـذ مـن وراء
التهم والمعاذير إلى تفسير واحد لوقـائع الثـورة التـي ثارهـا معاويـة
باسم عثمان ،فإن أصدق البواعـث لهـا أنهـا ثـورة فـي طلـب الملـك
أعوزتها الحجة ،فالتمستها من مقتل الخليفة الشهيد.

ولــد معاويــة ﻷبــوين عــريقين قــويين ،أخبارهمــا عنــدنا قليلــة
متقطعة ،ولكنها من نوع اﻷخبار التي تدل باللمحة العارضة ،ويغني
القليل منها عن الكثير في وصف الطبائع واﻷخـﻼق ،فنعـرف منهـا
أي رجل وأي امرأة كان أبواه من الرجال والنساء.
من أنباء الجاهلية عن النساء أن هند بنت عتبة أم معاوية كانـت
من نساء اﻷسر التي تعودت أن تستشـير بناتهـا فـي أمـر زواجهـن،
وقد خطبها اثنان ،فقال لها أبوها" :أما أحدهما ففي ثروة وسـعة مـن
العيش؛ إن تابعته تابعك ،وإن ملت عنه حط إليك ،تحكمين عليه فـي
أهله وماله.
وأمــا اﻵخــر :فموســع عليــه منظــور إليــه فــي الحســب والنســب
والرأي واﻷريب ،مدره) (٤أرومتـه وعـز عشـيرته ،شـديد الغيـرة ﻻ
ينام على ضعة ،وﻻ يرفع عصاه عن أهله".
فقالت" :يا أبت ،اﻷول :سيد مضياع للحرة ،فما عسـت أن تلـين

تكون زوجة لرجل جدير بالمهابة والطاعـة ،وﻻ يرضـيها أن يكـون
عا ﻷمرها.
زوجها لعبة في يديها مطوا ً
ولم يرد في أخبار هند خبر غير هذا إﻻ كان فيه إبانة عن جانب
من جوانب هذه اﻷنوثة القويـة ،ربمـا بلـغ فـي بعـض أحوالهـا مبلـغ
الوحشية ،ولكنه على هذا يظـل وحشـية أنثويـة تشـاهد مـن ضـراوة
اﻹنسان ،كما تشاهد من ضراوة الحيوان.

كانت تلقب بآكلة اﻷكباد؛ ﻷنها أكلت كبد حمزة عم النبـي 
بعد أن قتل رجالها في وقعة بدر ،وحزن المرأة علـى رجالهـا شـديد
يشتد مع اشتداد أنوثتها ،فإذا كانت في هـذه المثلـة)(٨وحشـية أنثويـة؛
تشتفي بها المرأة إذا جمح بها حزنها وأذهلها عن صـوابها ،وليسـت
مما يشتفي به أقوياء الرجال.
) (١الﻼعجة :يقال :هوى ﻻعج أي :محرق.

بعد إبائها وتضيع تحت جناحه إذا تابعهـا بعلهـا ،فأشـرت) (٥وخافهـا

) (٢بكته :قرعه وعنفه وﻻمه أشد اللوم.

أهلها فأمنت؟ ساء عند ذلك حالها ،وقبح عند ذلك دﻻلها ،فإن جاءت

) (٣عرض :بضم العين ،يقال :هو من عرض الناس أي :من العامة.

بولد أحمقت ،وإن أنجبت فمن خطأ ما أنجبت ،فاطو ذكر هـذا عنـي

) (٤مدره :مدره القوم :زعيم القوم وخطيبهم.
) (٥فأشرت :بطرت.

ي بعــد ،وأمــا اﻵخــر :فبعــل الفتــاة الخريــدة) (٦الحــرة
وﻻ تســمه عل ـ ّ

) (٦الخريدة :المرأة الحيية الطويلة السكوت.

العقيلة) ،(٧وإني ﻷخﻼق مثل هذا لموافقة ،فزوجنيه".

) (٧العقيلة :الكريمة المخدرة من النساء.

ونعلم من كـﻼم هنـد هنـا أنهـا امـرأة قويـة اﻷنوثـة يرضـيها أن

)ُ (٨مثْلة :بالضم :التنكيل.



أنــا يــا إلهــي ،حــين أشــتاق إلــى

بجهــد ،فــإن فــاق الحــد تعرقنــا ،وﻻ يعــرق

التي خلقت أعبدك ،فأنت وحدك من

سوى جسد ،عليه أن يهتز؛ حتى تختلﺞ مــا

صورت كل معنى فيها وكل منبــى،

فيه من روح فتحلــق بعيـدًا ،وﻻ تكــف عــن

ألــم تقــل إنــك خلقــت اﻹنســان فــي

الطيــران؛ حتــى لــو تــوهم مــا يســري فــي

أحســن تقــويم ،فمــا بــالي أنــا الــذي أجهــل
يا إلهي ،الشوق شــوقان ،إليــك ومنــك.
فأما ما هو إليك يكون رو ًحا خالصة محلقة
في طهرهــا ،بينمــا الــذي هــو منــك فيــه مــا
يعتقد الغافلون أنه دنس ،بينمــا هــو اشــتياق
إلــى مــن خلــق وقــدر ،وهــذا ﻻ يدركــه إﻻ
الذين يؤمنــون بــأن الجســد يجــب أن يكــون
دو ًما فــي خدمــة الــروح ،وأن طيرانــه فــي
عز لذته ﻻ يكون إﻻ إلى الــذي فــتح أمامــه
الباب وسي ًعا للمتعة واﻻنتشاء ،فوحــده مــن
صنعه على هذا النحو ،مدر ًكا ،بالطبع ،إن
صرخة حرقته حاجــة إليــه ،وأن راحــة مــا
بعد اللقاء الحميم عبادة خالصة.

العروق أنه وحده الذي يلتهب ويطير.

قوانين الحس كاملــة إن رأيــت أنهــا أحســن

قلبي يرتجف ،أنا فــي الهــواء المســافر

اﻷحســن ،وتقويمهــا ﻻ يُضــارع؛ ﻷن كــل

إلى حيث ﻻ أدري ،وأنت في هواء يعــرف

عاشق يرى معشوقه فوق كل من يــتكلم أو

طريقــه .أنــا فــي النســيم وأنــت فــي مهــب

يندهش من جمــال ،بــل يــراه فــوق كــل مــا

الريح .قلق عليك ومطمئن ،فقد دعوت لــك

ً
خارقــا لنــواميس الفتنــة
يتصــوره البشــر،

أن يكون الفضــاء طــوع نظرتــك وصــوتك

والروعة والدﻻل.

وبنانك ،وسمعت دعوتك لي وأنت في قلب

العشق يا إلهي ليس لهذا فحســب ،إنمــا

الفضاء البعيد تطلبين ممن خلقــك أن أعــود

أيض ـا لمعنــى أو صــحبة أو رفقــة طريــق،
ً

إليك ،وأطلب منه أن أراك ،ولو مرة ،كــي

فلذة إدراك ما يدهشنا تفــوق عنــد مــن يعلــم

يستعر شوق ،وينهك جسد ،فستيقظ الروح.

ما عداها ،ورعشة الوصول إلى طرف من

يغلق الناس نافذة هنــاك فيفــتح ﷲ ألــف

الحقيقة ﻻ تدانيها غبطة من انتشاء.
لكــن الوصــول إلــى هــذا ﻻ يكــون إﻻ



باب هنا .يطلق الشوق شرره فــي العــروق
فتشتعل .يغلي الدم الذي يحمــل كــل شــيء:

وجوه أجدادي ،واﻷمل الذي يتراقص على

فــي الظــﻼل بــردًا ،فــﻼ يكــون بوســعنا أن

أيها الزاهد العظيم بﻼ إدعــاء ،لــم أرك

جثث كل الذين حاولوا تحقيقه ،والــذكريات

نعرف ما هو جنة ،وما نقيضها ،إﻻ بتمعن

يومــا تلهــث وراء شــيء ،وﻻ تحقــد علــى
ً

المضنية ،والوجــع المفتــوح علــى غربتــي،

وفهم ﻻ يؤتي إﻻ للعارفين ،الــذين يــدركون

ً
اندهاشـا،
أحد ،وﻻ تفتح عينيــك الوســيعتين

يحضر كل هذا فيتسع المدى ،وفي اتســاعه

أن خير اﻷمــور الوســط ،والفضــيلة منزلــة

فقد تساوت عندك وحولك كل اﻷشياء ،وﻻ

يفــﺞ النــور ،ويســري ألــق يمــﻸ الفضــاء

بين منزلتين ،وأنــه بــين النقيضــين تمضــي

يمــﻸك ســـوى صـــوت الدهشـــة العظيمـــة

فر ًحا ،ويولد وجود في قلب العــدم ،ويشــق

الحياة في سﻼمة ويسر.

المستقرة في أعماقك السحيقة.

النهار مساربه في جسد الليل ،ويمدها يمنة

معجزة ﷲ أنت ،وحده الذي أعادك من

ويســرة ،فيــذوب الظــﻼم ،ويتقــاطر علــى

الغياب إلى الحضور ،وجعــل مــن خرســك

الجــانبين ،فــيمﻸ الطرقــات ســوادًا ،لكــن
أحذية الــذين يمــرون إلــى الحضــرة البهيــة
تدوسه ،فيلتصق بالنعال؛ حتى يتﻼشى.
مــآل كــل حرقــة إلــى انطفــاء ،وكــل
ً
طريق ـا ﻻشــتعال جديــد،
انطفــاء قــد يكــون
وهكــذا يصــير اﻻنطفــاء رمــادًا ،ويطلــق
ـررا إلـــى أن يصـــل القلـــب
اﻻشـــتعال شــ ً
المتأرجح بين الحالين إلــى مــا يقــدر عليــه،
ـورا،
وما قُ ّدِر له ،فيجعــل كــل غيــاب حضـ ً
ـورا ،وهنــا يــرى مــا ﻻ يــراه
وكل انطفاء نـ ً
من قبــل ،ويجــد ﷲ عنــد كــل شــيء ،وفــي

طيب أنت كرغيف خبــز ،وديــع كنبتــة
يانعة ،مسالم كيمامة شــبعى ،رخــي كنســيم
أمسيات الصيف الصافي ،تكتفي من العــالم
بجسر آمن ،ومن الناس باعتزالك؛ حتى ﻻ
يجرحــون توحـــدك الرائـــق ،وأنـــت تـــنعم
بلحظات تأمل عميق ،أو تكــون غارقًـا فــي
صفحات كتاب ،أو شاشة حاسوب ،تقضــي
ســاعات تنــام الــدنيا فيهــا تحــت قــدميك ،أو
تقــف عنــد أطــراف أصــابعك ،فمــا لــديك
يغنيك عنها ،ويأتي بها إليك دون أن تبــرح
مكانك.

إيابـا.
نطقًا ،ومن تخليك تجليًا ،ومن ذهابك ً
وحده الذي استجاب لدعاء الملهوف ،حــين
كان الليل قد بلغ أشده ،وســمع اﻻســتغاثات
الهادئــة حتــى شــاخ الســواد وســقط علــى
عتبات النور.
هناك يا صغيري الذي كبر ،كــان ذلــك
الذي يودع الشباب واقفًا عند الحافة ،موقنًا
أنه لن يهوي بك؛ ﻷنه قد أيقــن باﻻســتجابة
القادمة من جوف الفضاء البعيد ،فرســخت
قــدماه ،وامتــد عنقــه فمــﻸ قلــب الفضــاء
الرحب ،وعاد بك من الخوف إلى اﻷمــان،

نهاية كل ظن ،ويدرك أن كل السبل تــؤدي

فــانطرح أمامــه جســر للعبــور إلــى حيــث

إليه ،مهما طال اﻷجل ،وغاض اﻷمل.

ينبغي أن تكون وتبقى.

الحرقة ﻻ تكون فــي كــل اﻷحــوال مــن

يا أيها الذي مني ،أنا الذي منك ،أتــوق

الحريق ،فالنار التــي تلــتهم كــل شــيء فــي

إلــى أن أكــون أنــت ،نفــس راضــية ،وقلــب

طريقها ،هي من تدفئ وتنير ،وبعض النار

ينبض بالمحبــة للعــالمين ،ولســان ﻻ ينطــق

جنــة ،وإﻻ مــا لجــأ إليهــا الــذين يواجهــون

يومــا إلــى
إﻻ صــدقًا ،وقــدمان ﻻ تســعيان ً

الزمهرير ،وبعض الجنة نار ،حــين يكــون

خطأ أو خطيئة.





الـــرؤى ويقـــرب بينهـــا

إن الباحث المجتهد يدرك تما ًما أن مذهب أبى الحسن اﻷشـعرى

ويعيده إلى اﻷصول.






هو اﻷقرب لسنة النبى ؛ ﻷنه منهج وسطى بين النقل والعقـل،
وﻻ يغــالى فــى العقــل كمــا فعلــت المعتزلــة ،وﻻ الــنص كمــا فعلــت
السلفية ،ويجمع بين النص من جهة الدﻻلة والمقصد ،وبين العقل إذا
توافق مع النص ،وبهذا المنهج عبر عن وسطية اﻹسـﻼم وواقعيتـه،

يتميــــــز الفكــــــر

فى إنه ﻻ تفـريض وﻻ إفـراط ،وتلقـت اﻷمـة المسـلمة هـذا المـذهب
بالقبول  ،حيث أنه يعد المـذهب المعتمـد لﻸزهـر الشـريف وجامعـة
الزيتونــة وجامعــة القــرويين وفقهــاء الجــامع اﻷمــوي وغيــرهم مــن
منارات الفقه اﻹسﻼمي التاريخية.
يتميز اﻷشاعرة بأنهم ﻻ يكفرون أح ًدا من أمة المسلمين ،اسـتنا ًدا

ﻼم لَ ْسـتَ ُمؤْ مِ نـا ً
إلى قول ﷲ َ  :ﻻ تَقُولُوا ِل َم ْن أ َ ْلقَى ِإ َلـ ْي ُك ُم ﱠ
السـ َ

اﻷشعري باستعمال هبـة







)النســاء ،(٩٤ :وبالتــالى فهــو اﻷقــرب إلــى الســنة المحمديــة علــى

ﷲ العظمى )العقل( ،في
فهم الـنص المقـدس مـن
كﻼم ﷲ القرآن ،والسنة،
وهي تبيين من أوحي لـه
القــرآن وفهمــه ،رســول
رب العــــــالمين ،

صاحبها وآله الصـﻼة والسـﻼم ،والمـنهج المعتـدل للمسـلم السـني ﻻ

فكانوا بذلك فرسـان نقـل

ينتمى للمعتزلة ،التى تعتمد على العقل ،أو ينتمى للسلفية التى تعتمـد

وعقـــل ،والنقـــل حـــاكم،

على النصوص فقط ،وبهذا اﻻلتزام والوعي ﻻ يكفر اﻷشاعرة مسل ًما

وقـــد قـــال قـــائلون مـــن

علــى اﻹطــﻼق .فهــم طائفــة معتدلــة ﻻ يأخــذون بــالنص فقــط ولكــن

المعتزلـــــة والجهميـــــة

يعملون العقل وبالتالى يعتبرون وس ً
طا بين كل المذاهب ،فكان منه ًجا

والحروريـــة :إن معنـــى

وســطيا يبتعــد عــن التكفيــر ،وﻻ يــتم بــالغلو وهــو مــا جعــل أهــم

قــــــــول ﷲ تعــــــــالى:

منهجـا لهـا فـي العقيـدة .محاكـاة
المؤسسات الفقهية اﻹسﻼمية تتخـذه
ً

العـ ْر ِش
 ﱠ
الرحْ َم ُن َ
ع َلـى َ

لعهد الرسول  الذي لم تكن به مذاهب سواء سـلفية أو معتزلـة

اس ـت ََوى ،أنــه اســتولى
ْ

او غيرها ،وكان الدين اﻹسﻼمى هو دين وسطى معتدل ،يحتوي كل

وملـــك وقهـــر ،وأن ﷲ



تعالى في كل مكان .وجحـدوا أن يكـون ﷲ  مسـت ٍو علـى عرشـه

الحــــــدوث ،ونقــــــول:

كمــا قــال أهــل الحــق ،وذهبــوا فــي اﻻســتواء إلــى القــدرة ،تعــالى ﷲ

استواؤه ﻻ يشبه اسـتواء

كبيرا ،ولو كان هذا كما ذكروه كـان ﻻ
سبحانه عن هذه اﻷقوال علوا
ً



الخلـــق ،وﻻ نقـــول :إن

فرق بين العرش وباطن اﻷرض السـابعة؛ ﻷن ﷲ تعـالى قـادر علـى

العــرش لــه قــرار ،وﻻ

سـبحانه وهـو قـادر عليهـا وعلـى الحشـوش،

مكــــان؛ ﻷن ﷲ تعــــالى

وعلى كل ما فـي العـالم ،فلـو كـان ﷲ مسـتو ًيا علـى العـرش بمعنـى

كـــان وﻻ مكـــان ،فلمـــا

اﻻستيﻼء ،وهو تعالى مسـت ٍو علـى اﻷشـياء كلهـا لكـان مسـتو ًيا علـى

خلــق المكــان لــم يتغيــر

العرش وعلى اﻷرض وعلى السماء وعلى كل المخلوقات؛ ﻷنه قادر

عما كان ،وقال الباقﻼني

قـادرا علـى اﻷشـياء كلهـا ،لـم
على اﻷشياء مستول عليهـا ،وإذا كـان
ً

فــــــي "الــــــرد علــــــى

يجز عند أحد من المسلمين أن يقول :إن ﷲ تعالى مست ٍو علـى أمـاكن

اﻻتحاديــة"" :وأمــا قــول

كبيرا ،ومـن ذلـك نـدرك
القاذورات في الدنيا تعالى ﷲ عن ذلك علوا
ً

من قال :إن اﻻتحـاد هـو

يقي ًنا أنه ﻻ يجوز أن يكون اﻻستواء على العـرش ،بمعنـى اﻻسـتيﻼء

حلـــــول الكلمـــــة فـــــي

الذي هو عـام فـي اﻷشـياء كلهـا ،ووجـب أن يكـون معنـى اﻻسـتواء

الناســــوت مــــن غيــــر

يختص بالعرش دون اﻷشياء كلها.

مماســـة ،وأنـــه كحلـــول

كل شـيء واﻷرض

ع َلـى
وقال اﻹمام اﻷشعري في رسالة إلى أهل الثغر  :ﱠ
الر ْح َم ُن َ

البـــاري ســــبحانه فــــي

العَ ْر ِش ا ْست ََوى وليس استواؤه على العرش اسـتيﻼء كمـا قـال أهـل

 

القدر؛ ﻷنه عز و جل لم يزل مستول ًيا على كل شيء ،وقال أبـو بكـر
الباقﻼني في كتابه "اﻹنصاف فيما يجب اعتقاده") :وأن ﷲ جل ثناؤه



مســت ٍو عــن العــرش ،ومســتو ٍل علــى جميــع خلقــه كمــا قــال تعــالى:

الســماء ،وكحلولــه علــى
العرش من غير مماسـة
لهمــا ،فإنــه باطــل غيــر
معقول؛ وذلك أن الباري

علَى ال َع ْر ِش ا ْست ََوى .بغير مماسة وكيفية ،وﻻ مجـاورة،
 ﱠ
الرحْ َمنُ َ

سبحانه ليس في السماء،

أيضـا:
وأنه في السماء إله وفي اﻷرض إله كما أخبـر بـذلك( ،وقـال
ً

وﻻ هـــو مســـت ٍو علـــى

)ويجب أن يعلم :أن كل ما يدل على الحدوث ،أو على سمة الـنقص،

عرشـــه بمعنـــى حلولـــه

فــالرب تعــالى يتقــدس عنــه( .فمــن ذلــك :أنــه تعــالى متقــدس عــن

علــى العــرش؛ ﻷنــه لــو

اﻻختصــاص بالجهــات ،واﻻتصــاف بصــفات المح ـدثات ،وكــذلك ﻻ

كـان حــاﻻً فــي أحــدهما،

ْس
يوصف بالتحول ،واﻻنتقال ،وﻻ القيام ،والقعود؛ لقوله تعالىَ  :لـي َ

ومســـتو ًيا علـــى اﻵخـــر

َي ٌء وقولهَ  :ولَ ْم َي ُكن لﱠهُ ُكفُواً أ َ َح ٌد وأن هذه الصفات تدل
َكمِ ْث ِل ِه ش ْ

بمعنــى الحلــول ،لوجــب

على الحدوث ،وﷲ تعالى يتقدس عـن ذلـك فـإن قيـل ألـيس قـد قـال:

أن يكون مماسـا لهمـا ﻻ

علَى ال َع ْر ِش ا ْست ََوى .قيل :بلى .قد قال ذلك ،ونحن نطلق
 ﱠ
الرحْ َمنُ َ

محالة".

ذلك وأمثاله على ما جاء في الكتـاب والسـنة ،لكـن ننفـي عنـه أمـارة






بقية :الفضائل الخاصة:
بقية -٥ :أبناء عمومة النبى :
بقية - ١ :اﻹمـام علـﻲ بـن أبـى طالـب:
أخو الرسول  وولﻲ ومولى المـؤمنين
:
فصاحته وبﻼغته:
مــن أقوالــه الشــهيدة علــى بﻼغتــه تحــدثًا
بنعمة ﷲ تعالى قوله:
م ـ ال ﻲ أخﻲ وصه
وجعف ال
و ـ

م

وح ـ ة س ال ه اء ع ﻲ
ﻲ

ﻲو

ـ مع ال ﻼئ ة اب أمﻲ

س ﻲ وع سﻲ

م ب ل هـا ب مﻲ ول ﻲ

وس ـ ا أح ـ اب ـا م ها
ف

م

لﻪ سهـ

هـ ﻲ

إلى اﻹسﻼم فـ ًﻼ

سق
وصل

فخـرا أن أكـون لـك
تكون لى ربا ،وكفى بى
ً

صغ ًا ما بلغ
ال ﻼة و ـ ف ًدا
م

ف

أوان حل ﻲ

عب ًدا ،أنت لى كما أحب ،فوفقنى لما تحب".
وأما التى فى العلم ،فهـى قولـه" :المـرء

لﻪ يـ م

مـﻲ

ل ـ يلـقى اﻹلﻪ غ ً ا

لﻲ

وأما التـى فـى اﻷدب فهـى قولـه" :أنعـم

وقد سئل اﻹمام على بن أبى طالـب 

علـى مـن شـئت تكـن أميـره ،واسـتغن عمـن

عن التقوى :فقال :التقوى أربع :الخوف مـن

شئت تكن نظيره ،واحتج إلى من شـئت تكـن

الجليل ،والعمل بالتنزيل ،والرضـى بالقليـل،

أسيره".

ف ـل ثـ و ـل ثـ و ل

ضاع امرؤ عرف قدره".

وصفه:

واﻻستعداد ليوم الرحيل.
كــذلك ممــا قالــه

يصـفه الحسـن البصـرى) (١فيقـول عنـه:

قـال:

"كــان ســه ًما صــائ ًبا مــن مرامــى ﷲ علــى

ارتجــز اﻹمــام عل ـي

عـــدوه ،وربـــاني هـــذه اﻷمـــة وذا فضـــلها

ابن أبى طالـب كـرم

وسابقتها ،وذا قرابتها من رسـول ﷲ ،

ﷲ وجهـــــه تســـــع

لم يكن بالنئومـة عـن أمـر ﷲ ،وﻻ بالملومـة

كلمات قطع اﻷطماع

فى دين ﷲ ،وﻻ بالسروقة لمـال ﷲ ،أعطـى

عن اﻻلتحاق بواحدة

القـرآن عزائمــه ،ففـاز منــه بريـاض مونقــة،

أبو عبيدة 

مـــنهن ،ثـــﻼث فـــى

المفكر الصوفي
المستشار
 

مخبــوء تحــت لســانه ،فتكلمــوا تعرفــوا ،مــا

)(٢

وأعﻼم مشرقة  ،ذاك علي بن أبى طالب.

المناجاة ،وثﻼث فـى

ولقــد أحســن وصــفه "عمــر بــن عبــد

العلــم ،وثـــﻼث فـــى

العزيــز")  (٣فقــال" :أزهــد النــاس فــى

اﻷدب.

الدنيا :علي بن أبى طالب".

فأمـــا التـــى فـــى

ً
ومـاثﻼ فـى فضـائله
ومن ثم سيظل حيـا

المناجـاة فهـى قولــه:

وعظائمـه ،والتـى أجـاد وصـفها ضـرار بــن

"كفـــــانى عـــــزا أن

ضمرة الكنانى .فكأنى أسمعه وهو يقـول :يـا



ي تشـوقت؟
ي تعرضت؟ أم إل ﱠ
دنيا ،يا دنيا ،إل ﱠ
غري غيري .قد أبنتك ثﻼثًا.
هيهات هيهاتّ ِ ،




ﻻ رجعــه فيهــا!! فعمــرك قصــير ..وعيشــك

   
   
 
  
 
  




حقير ..وخطـرك كبيـر ..آه مـن قلـة الـزاد..
وبعد السفر ..ووحشة الطريق.(٤)!!..
 -٢جعفـــر بـــن أبـــى طالـــب  :ذو
الجناحين :
نسبه:
إنــه جعفــر بــن أبــى طالــب  شــهيد
مؤتة ،وابن عـم رسـول ﷲ  ،والشـقيق
مبكرا ،وأسلمت معه
اﻷكبر لعلي  ،أسلم
ً
فى نفس اليـوم زوجتـه أسـماء بنـت عمـيس،
وتح ﱠمﻼ نصيبهما من اﻷذى واﻻضـطهاد فـى
شجاعة وثبات.

وأكل مال اليتيم ،فصدقناه وآمنـا بـه ،فعـذبنا

ً
أمــﻼ فــى أن يــدفع إلــيهم جعفــر
الحبشــة؛
وأصحابه فيرجعون بهم إلى مكـة مـرة ثانيـة
ليردوهم عن دين اﻹسﻼم.

وصفه:
كـان أشـبه النــاس َخ ْل ًقـا و ُخلُ ًقـا بالرســول
 ،(٥)كناه الرسول بأبى المساكين ،ولقبه
بذى الجناحين ،وقال عنه حين قطعـت يـداه:
"إن ﷲ أبدله بيديـه جنـاحين يطيـر بهمـا فـى
الجنة حيث يشاء" ]الحاكم[.
وكـــان جعفــــر  يحـــب المســــاكين
ويطعمهم ويقربهم منه ،ويحدثهم ويحدثونـه،
يقــول عنــه أبــو هريــرة :كــان خيــر النــاس
للمساكين جعفر بن أبى طالـب .ويقـول عنـه
ضا :ما احتذى النعال ،وﻻ ركـب المطايـا،
أي ً

وﻻ وطـــئ التـــراب بعـــد رســـول ﷲ 
أفضل من جعفر بن أبى طالب.
جعفر والنجاشى ملك الحبشة:

لما خاف الرسـول 

والدماء .ونهانا عن الفواحش ،وقول الزور،

علـى أصـحابه

اختار لهم الهجـرة إلـى الحبشـة ،وقـال لهـم:
"لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بهـا ً
ملكـا
ﻻ يظلم عنده أحد" .فخرج جعفـر وأصـحابه
إلــى الحبشــة ،فلمــا علمــت قــريش ،أرســلت
وراءهم عمرو بن العاص وعبد ﷲ بـن أبـى
ربيعــة – وكانــا لــم يســلما بعــد – وأرســلت
معهمــا هــدايا عظيمــة إلــى النجاشــى ملــك

ووقــف رســول قــريش عمــرو وعبــد ﷲ
أمام النجاشـى فقـاﻻ لـه :أيهـا الملـك! إنـه قـد
ضــوى )جــاء( إلــى بــﻼدك غلمــان ســفهاء،
فــارقوا ديــن قــومهم ولــم يــدخلوا فــى دينــك
)المســيحية( ،بــل جــاءوا بــدين ابتــدعوه ،ﻻ
نعرفه نحـن وﻻ أنـت ،وقـد بعثنـا إليـك فـيهم
أشـــراف قـــومهم مـــن آبـــائهم ،وأعمـــامهم،
وعشــائرهم لتــردهم إلــيهم ،فلمــا انتهيــا مــن
كﻼمهمـــا توجـــه النجاشـــى بوجهـــه ناحيـــة
المسلمين وسألهم :ما هذا الدين الـذى فـارقتم
فيــه قــومكم ،واســتغنيتم بــه عــن ديننــا؟ فقــام
جعفــر وتحــدث إلــى الملــك باســم اﻹســﻼم
ً
قومـا
والمسلمين
قـائﻼ :أيهـا الملـك ،إنـا كنـا ً
أهــل جاهليــة نعبــد اﻷصــنام ،ونأكــل الميتــة،

قومنا وفتنونا عن ديننا؛ ليردونـا إلـى عبـادة
اﻷوثـــان ،فلمـــا ظلمونـــا ،وضـــيقوا علينـــا،
وحالوا بيننا وبين ديننا ،خرجنا إلـى بـﻼدك،
ورغبنــا فــى جــوارك ،ورجونــا أﻻ نظلــم
عندك.
اســتمع النجاشــى إلــى كلمــات جعفــر،
فامتﻸت نفسه روعة بها ،ثم سأله :هل معك
شيء مما أنزل على رسـولكم؟ قـال جعفـر:
ي! فقرأ جعفـر
نعم ،فقال النجاشى :فاقرأه عل ﱠ
من سورة مريم ،فبكـى النجاشـى ،ثـم توجـه
إلــى عمــرو وعبــد ﷲ وقــال لهمــا :إن هــذا
والــذى ج ـاء ب ـه عيســى ليخــرج مــن مشــكاة
واحـدة )يقصــد أن مصــدر القــرآن واﻹنجيــل
واحد( .انطلقا فوﷲ ﻻ أسلمهم إليكما.
فأخذ عمرو يفكر فى حيلة جديدة ،فذهب
فــى اليــوم التــالى إلــى الملــك وقــال لــه :أيهــا
الملك ،إنهم ليقولون فى عيسى ً
عظيمـا،
قوﻻ
ً
فاضطرب اﻷساقفة لما سـمعوا هـذه العبـارة
وطــالبوا بــدعوة المســلمين ،فقــال النجاشــى:
ماذا تقولون عن عيسى؟ فقـال جعفـر :نقـول
فيه ما جاءنا به نبينا :هـو عبـد ﷲ ورسـوله،
وكلمتـه ألقاهــا إلــى مــريم ،وروح منــه .عنــد
ذلك أعلن النجاشى أن هذا هو ما قاله عيسى
عـن نفسـه ،ثــم قـال للمســلمين :اذهبـوا فــأنتم
آمنون بأرضي ،ومن س ﱠبكم أو آذاكم فعليه ما
يفعل ،ثم ر ﱠد إلى قريش هداياهم.

ونأتى الفـواحش ،ونقطـع اﻷرحـام ،ونسـيء

) (١من كتاب ابنة الزهراء بطلة الفداء زينب  ،تــأليف

الجوار ،ويأكـل القـوى منـا الضـعيف؛ حتـى
ً
رســوﻻ منــا ،نعــرف نســبه
بعــث ﷲ إلينــا

علي أحمد شلبى ،المجلس اﻷعلى للشــئون اﻹســﻼمية،
١٩٧٧م.

وصدقه وأمانته وعفافه ،فدعانا إلى عبادة ﷲ

) (٢وفى رواية أخرى وأنوار.

وحده ،وخلع )ترك( ما كنا نعبد نحن وآباؤنا

) (٣من كتاب في رحاب علي ،خالــد محمــد خالــد ،دار

مـــن الحجـــارة واﻷوثـــان ،وأمرنـــا بصـــدق

المعارف١٩٨٠ ،م.

الحـــديث ،وأداء اﻷمانـــة ،وصـــلة الـــرحم،

) (٤أحمد شلبي ،مرجع سابق.

وحســـن الجـــوار ،والكـــف عـــن المحـــارم

) (٥رواه البخارى.



ثمة سـنوات مـن البـؤس المعرفـي الـذي
يعيشــه الــوطن العربــي فــي ظــل التحــوﻻت
العالميـــة المعاصـــرة ،والتـــي تتمثـــل أبـــرز
إحـــــداثياتها فـــــي التوجهـــــات المعرفيـــــة
اﻻصطناعية التي تعبث بالعقل كيفما شـاءت
وﻻ تكتـــــرث قلـــــيﻼً بثقافـــــات الشـــــعوب
والمجتمعـــات ذات التـــاريخ الﺿـ ـارب فـــي
القــدم ،ولســوء حظنــا علــى حــد توصــيف
الشــاعر الفلســطيني محمــود درويــش أننــا
اﻷكثــر اســتجابة ﻷيــة تيــارات وافــدة فكريــة
تتعلـﻖ بعصــف الـدماغ ﻻ مــن حيـث إمطــار
الذهن بأفكار جديدة تسهم فـي بنـاء اﻷوطـان
واســتثمار القــوى والطاقــات ،بــل بزواياهــا
الســلبية التــي تنــاهض أي بنــاء وتقــاوم أي
تطور نافع.
هذا بالقطع ما يرمي إليـه أنصـار تفتيـت
البنى العقليـة أو المتﻼعبـون بـالعقول ،وهـو
مصـــطلح عســـكري فـــي المقـــام اﻷول تـــم
استخدامه في الحـرب البـاردة بـين الوﻻيـات
المتحــدة اﻷمريكيــة والصــين الشــعبية حيــث
السيطرة على العمﻼء بصورة يصعب علـى
العقل إعمال طاقات التفكير والتدبر والتأمـل
بشــكل طبيعــي أو فطــري ،ومــا تــم بالفعــل
خﻼل سنوات بعيدة على شـاطئين متغـايرين
تما ًما هو ما أدى بالعقل العربـي إلـى أقصـى
حاﻻت البؤس المعرفي.
فالشـــاطئ اﻷول ادعـــى أنصـــاره  -وﻻ
يزالوا في هوسهم غير المحمود -أنهـم دعـاة
التنــوير وإعمــال العقــل ،وأصــبح واجــبهم
الوطني والديني حمايـة العقيـدة مـن شـوائب
الفكــر المتطــرف ،وإقامــة ســياج قــوي منيــع
على العقول الشابة خوفًا من تسـلل التيـارات
الراديكالية إليها.

وكارثة هذا الشاطئ فـي الحقيقـة أخطـر
وأفجـــر مـــن أصـــحاب الفكـــر الرجعـــي أو
الطوائف التي اعتادت اﻻصطباغ بالنزعـات
الدينية المطلقـة؛ ﻷن مجمـل أصـحابه ليسـوا
مــن المتخصصــين فــي علــوم اللغــة العربيــة
والشريعة ،بل إن مجمل انتماءاتهم المعرفيـة



تقتصر على دراسة التـاريخ وعلـم اﻻجتمـاع
ً
وأحيان ـا كثيــرة اللغــة اﻹنجليزيــة،
والقــانون
ومــنهم بالﺿـــرورة مـــن خلـــط بـــين عملـــه
اﻷكــــاديمي بالجامعــــة ونقــــل المعلومــــات
القاصــرة المحــدودة بــين دفتــي كتــاب إلــى
مفكـرا ظنـا مـنهم
عالمـا
طﻼبهم ،وبين كونه
ً
ً
بأن وظيفـتهم شـديدة الصـلة بتقاﺿـي راتـب
نظيـر نقـل معلومــات مجـردة قــد تبـدو قليلــة
الفائدة والنفع بدليل تدني الـدول العربيـة فـي
مؤشر اﻷداء المعرفي لعـام ٢٠٢٠م ،والـذي
تصـــدرت فيـــه دول مثـــل سويســـرا وفلنـــدا
وسنغافورة والسويد هي ما تجعلهم ـ الوظيفة
ـواز
اﻷكاديميــة ـ يقومــون بــدور تنــويري مـ ٍ
للمجتمع كله.
من هنا جـاء ظهـور هـؤﻻء اﻷكـاديميين
العـــرب إعﻼميـ ـا وعلـــى مواقـــع التواصـــل
اﻻجتمـــاعي بـــزعمهم اﻻفتراﺿـــي بـــأنهم
يواصـــلون رســـالة الشـــيخ محمـــد عبـــده أو
الــدكتور طــه حســين ،لكــنهم فــي حالــة مــن
الصــخب الفكــري مفادهــا ﺿــرب الجــذور
الدينيــة العميقــة مــن أساســها ،وتقــويض أيــة
صﻼت رابطة بيننـا وبـين التـراث المعرفـي
الرصين ،واقتصرت محـاوﻻتهم البائسـة بـل
سا في نقد الخطاب الديني.
سا ويأ ً
اﻷكثر بؤ ً
وتبدو مشـكلة نقـد الخطـاب الـديني لـدى
هؤﻻء مشكلة عصـية ،بـل مسـتحيلة الرصـد
والتناول ،ﻻسيما وأن اعتمادهم الرئيس على
خطاب ـا مــع اخــتﻼف
تنــاول الــنص بوصــفه
ً
أيﺿـا يـأتي ﺿـمن
التوجه والطـرح والتلقـي
ً
طروحات غربية نجمت فـي غالـب الظـن ﻻ
اليقــين عــن بعﺿــنا عــن محــاوﻻت الغــرب
المخالف في العقيدة اﻹسـﻼمية علـى الطعـن
في ثوابت اﻹسـﻼم والنيـل مـن رمـوزه بـد ًءا
مــرورا بالصــحابة
مــن النبــي محمــد ،
ً
اﻷجـﻼء الكـرام ،وانتهـاء برمـوز وعﻼمـات
الفكر اﻹسﻼمي المﺿيئة.
وأصبح هؤﻻء المهـاجمون لكـل مـا هـو
عقائــدي :ســواء مــن حيــث الشخصــية ،أو
الطـــرح أو الوجـــود الـــديني ،لقمـــة ســـائغة
وفريســة ســهلة القــنص لــدى أعــداء اﻹســﻼم
المنتشــرين تحــت رايــات حقــوق اﻷقليــات،
ومراعـــاة توظيـــف المـــرأة وتمكينهـــا فـــي
المجتمعـــات الشـــرقية المحافظـــة ،ودعـــاة
التـرويج لمنظمـات المجتمــع المـدني .ناهيــك

عن المؤسسات الحقوقية غير الرسـمية التـي
ﻻ أعــرف حــد تمويلهــا أو نشــاطاتها ســوى
تعكير السلم واﻷمن المجتمعـي فـي الشـعوب
العربية التـي سـرعان مـا تهـرول وراء كـل
سقطات المفكرين الذين ينـالون مـن صـحيح
اﻹسﻼم وأصوله ،كـل هـؤﻻء مـن أشـخاص
وجهات تبدو لـي وللـبعض مشـبوهة التوجـه
هــــي التــــي تــــزين للعلمــــانيين أعمــــالهم
وطروحــاتهم الفلســفية الفقيــرة فــي التنظيــر
والتأويل ،وهم أولى بالرعاية الصحية العقلية
لردهم سريعًا إلى الجذور الدينية الصـحيحة،
وتبصير عقولهم وأبصارهم بسـماحة العقيـدة
اﻹسﻼمية.
وكم مـن برنـامج يـتم بثـه عبـر شاشـات
الفﺿـــائيات العربيـــة ،أي الناطقـــة باللغـــة
العربيــة؛ ﻷن معظمهــا يــتم بثــه مــن خــارج
الــديار العربيــة اﻹســﻼمية مثــل :لنــدن ،أو
بــاريس ،أو الوﻻيــات المتحــدة اﻷمريكيــة،
يستﺿـيف بعـض الشخصـيات اﻷكاديميــة أو
الصحافية من أجـل تنـاول المـوروث الـديني
من كتـب أو صـحائف نصوصـية قديمـة ،أو
وثائﻖ ومخطوطات ﺿاربة في التكوين؛ من
أجـــل قـــنص نقيصـــة أو خطـــأ مطبعـــي أو
تصحيف أو تحريف لغوي تم بشكل قصـدي
مشـــبوه ،وتلـــك الشخصـــيات تـــذيل اســـمها
بــالمفكر اﻹســﻼمي ،أو الباحــث فــي الشــئون
اﻹسﻼمية ،أو الكاتب المعين ،وهذا يأتي مـن
جملــة اﻷلقــاب التــي ﻻ ﺿــابط لهــا ،وتــنجح
إدارة البرنـامج فـي اختيـار مـذيع أو محـاور
بليد بالﺿرورة بالعلوم اللغوية والدينيـة؛ مـن
أجــل إشــعال فتنــة العقــل ،والوصــول إلــى
أقصى درجة لتشتت المشاهد ،وكل هـذا يـتم
تحـت دعـاوى تجديـد الخطـاب الـديني ،فيــتم
الهجوم علـى تفاصـيل سـيرة الرسـول ،
وعلى سيرة الخلفاء الراشدين ،الذين سـيثبت
الﺿيف والمحاور أنهم ليسوا براشـدين؛ مـن
أجل زيادة نسبة المشـاهدة مـن ناحيـة ،ومـن
أجل إرﺿاء أقطاب المؤامرة الخفية لﻺسﻼم
مــن ناحيــة أخــرى .وهــذا يســب الصــحابة،
وذاك يطعـــن فـــي كتـــب الحـــديث والســـيرة
والتراجم ،وآخـر يكيـل اﻻتهامـات بالرجعيـة
والتخلــف والنكــوص بــل واﻻرتــداد الفقهــي
لرجال الدين المعاصرين ،ثم نكتشف سـريعًا
تفاصــيل الحملــة المســعورة ﺿــد اﻹســﻼم

والمسلمين في شتى بقاع اﻷرض.
رغــم أن مــا طرحــه الــرئيس المصــري
عبد الفتاح السيسي من دعوات وطنية ودينية
قويمة وصـحيحة بﺿـرورة تجديـد الخطـاب
الــديني ،لــم يكــن فــي مظانــه ومظــان رجــال
الــدين المســتنيرين مــن أمثــال فﺿــيلة اﻹمــام
اﻷكبر الـدكتور أحمـد الطيـب شـيخ اﻷزهـر
بهــذه الصــورة ،لكــن تلقــف الــبعض هــذه
الــدعوات وتــم تأويلهــا بصــورة تتنــافى مــن
العقـــل والمنطـــﻖ وإحـــداثيات المجتمعـــات
العربيــة ،بــل وتتنــافى م ـن الــنص اﻷصــلي
ً
ووجوه ـا ﻻ
أقﻼم ـا وأصــواتًا
نفســه ،فوجــدنا
ً
يمكــن حصــرها بالفعــل بــدأت فــي حملتهــا
المسعورة ﺿـد اﻹسـﻼم وثوابتـه ،وكيـف أن
اﻹمــام مســلم أخطــأ فــي مســنده ،وأن اﻹمــام
الشافعي لم يكن أبـ ًدا علـى صـواب ،وطالمـا
أخطأ اﻹمام أحمد بن حنبل في طرحه الفقهي
وهكــذا ،ثــم نــرى مــن يــدافع عــن أصــحاب
الحمــﻼت المســعورة ﻻســيما فــي الغــرب أو
المنظمات الحقوقية التـي ربمـا ﻻ تفقـه شـيئًا
من قانون اﻹسـﻼم ودسـتوره ،ويظـل تجديـد
تائهــا بــين دعــوة صــادقة أطلقهــا
الخطــاب ً
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـوعي
وطني ،وبين أشـخاص كـل مهمـتهم الراهنـة
اللحاق بركب العلمانية المشوهة والطعن في
الــدين بأيــة صــور مزعومــة ،مــا دام هــذا
يﺿمن لهم تسيد المشهد بشكل مستدام.



وقبيــل أن ننتقــل إلــى أصــحاب الشــاطئ
اﻵخــر ،نجــد أن رجــال المؤسســة الدينيــة
اﻹســﻼمية يتخــذون أمــر ال ﱠنيــل مــن الــنص
الــديني والطروحــات الفقهيــة التراثيــة أخــذ
المتساهل ،هذه البسـاطة فـي التصـدي سـواء
من حيـث تـرك القﺿـية الفقهيـة أو العقائديـة
المثارة ،والتي قد يترتب عليها اﻹلحاد ،ليس
فقــط الجهــل الــديني بالعقيــدة إنمــا ينتظــرهم
اﻹلحــاد الكــارثي .ووســط هــذا يظــل رجــال
المؤسسة الدينية -ﻻسـيما اﻷزهـر الشـريف-
فــي غفلــة تامــة بشــأن محــاوﻻت ال ﱠنيــل مــن
اﻹســﻼم ،تحديـ ًدا علــى ســبيل الرصــد حينمــا
وجدنا ثمة هجوم على فﺿـيلة اﻹمـام اﻷكبـر
من أحـد الشخصـيات اﻹعﻼميـة )نسـبة إلـى
ظهوره اﻹعﻼمي فقط( غير المتخصص في
الشئون الدينية اﻹسـﻼمية أن رجـال اﻷزهـر
تقمصوا شخصيات رواد صفحات التواصـل
اﻻجتماعي من حيث الرد والـدفاع والهجـوم
وإعــادة الصــياغة ،وهكــذا دون أن يــتم الــرد
علـى إســﻼم بحيــري الـذي تطــاول فــي حــﻖ
اﻹمام اﻷكبر من زوايا ثقافية دينية .هـذا هـو
أبلغ رد حقا ،فأنا حينما أرى رجﻼً يهـاجمني
ويزيــد مــن عداوتــه ويتطــاول فــي بنيانــه
التهكمي من العبث والحمﻖ أن أعتـدي عليـه
بمثل مـا نعتنـي بـه ،بـل اﻷصـوب واﻷصـح
واﻷدق منها ًجا في مثل هذه اﻷمـور مهاجمـة
الشخص في أفكاره ومعارفه وكيفية توﺿيح
غثها وبساطتها ومستوى عمقها ،بـل ﺿـرب
جــذور هــذه اﻷفكــار مــن خــﻼل صــاحبها
ومناطﻖ اكتسابها.
أما المنتسبين لوزارة اﻷوقـاف والشـئون
اﻹســـﻼمية المصـــرية علـــى وجـــه التحديـــد
واﻻختصـــاص ،فـــاﻷولى بالدولـــة أن تـــثمن
جهودهــا المخلصــة فــي الــدعوة إلــى تجديــد
الخطــاب الــديني صــوب هــؤﻻء ،فهــم أحــﻖ
بالتـــدريب والنهـــوض بمعـــارفهم وثقـــافتهم
الدينيــة التراثيــة والمعاصــرة علــى الســواء،
والكشــف عــن آليــات جديــدة معاصــرة فــي
تــدريبهم والوصــول إلــى درجــة فائقــة مــن
التمكن واﻹتقان في الدعوة وتصحيح اﻷفكار
المغلوطة.


ـرا وخلــو ًدا أن يشــهد
يكفــي اﻹســﻼم فخـ ً
عظمـــاء الغـــرب علـــى عظمتـــه وحيويـــة
تشريعه .وإليكم ما قاله الفيلسوف اﻹنﺟليزي
)برناردشو() :لقـد كـان ديـن محمـد موضـع
تقــدير ســام؛ لمــا ينضــوي عليــه مــن حيويــة
مدهشة ،وأنـه الـدين الوحيـد الـذي لـه ملكـة
الهضم ﻷطوار الحياة المختلفة ،وأرى واﺟ ًبا
أن يُدعى :محمد منقذ اﻹنسـانية ،وإن رﺟـ ًﻼ
كشاكلته إذا تولى زعامة العالم الحديث لنﺟح
في حل مشكﻼته(.
ً
متفرغــا
بقــى الســؤال إذا كــان المعلــم
للتعليم ،وليس عنده مورد آخـر يكتسـب منـه

قال أبو الحسن – كمـا روى القابسـي :-

أهــــــــــﻢ
اﻷﺳـــباب
اﻟﻮﻗائيــــﺔ
ﻓﻲ تقليل
اﻟحـــﻮادث

)( ٥

أﺟرا علـى تعليمـه؟ ﻻ
هل يﺟوز له أن يأخذ ً

وقد مرت بي حكاية تذكر عن ابن وهب أنـه
سا عند مالـك فأقبـل إليـه معلـم
قال :كنت ﺟال ً
ال ُكتّاب ،فقال له :يـا أبـا عبـد ﷲ! إنـي رﺟـل
مؤدب الصبيان ،وإنه بلغني شـيء ،فكرهـت
أن أشارط )أي على اﻷﺟر( وقد امتنع الناس
ي ،وليسوا يعطـونني كمـا كـانوا يعطـون،
عل ّ
وقد اضـطررت بعيـالي ولـيس لـي حيلـة إﻻ
التعلــيم .فقــال لــه مالــك :اذهــب وشــارط،
فانصرف الرﺟل؛ فقال له بعض ﺟلسائه :يـا
أبا عبد ﷲ! تـامره أن يشـترط علـى التعلـيم؟
ُمحـط )أي يصـلح(
فقال لهم مالك :نعم فمن ي ِّ
لنا صبياننا(؟ ومن يؤدبهم لنا؟ لوﻻ المعلمون
أي شيء كنا نحن؟.

شــك أن المعلــم حينمــا يكــون مت ً
فرغ ـا للعلــم

ويزيد اﻷمـر تأكيـ ًدا ،هـذا العصـر الـذي

والتعليم ،وحينمـا ﻻ تتيسـر لـه اﻷسـباب فـي

كثـــــر شـــــره ،وتضـــــافرت المخططـــــات

الحصول على بُلغة العيش ،وحينمـا تتسـاهل

اﻻستعمارية فيه لطمس معـالم اﻹسـﻼم!! لـذا

الدولـــة ،أو يســـتاهل المﺟتمـــع فـــي كفايتـــه

وﺟــب علــى اﻵبــاء والمــربين أن يحرصــوا

وكفالتــه ،فإنــه يﺟــوز أن يأخــذ علــى تعليمــه

علــى تعلــيم أوﻻدهــم وﻻ ســيما علــم التوحيــد

أﺟرا يحقق له كرامة الـنفس ،وبُلغـة الحيـاة،
ً

والعقيــدة ،وتــﻼوة القــرآن ،وســائر العلــوم

وإلى هذا يشير اﻹمـام الغزالـي فـي إحيائـه:

الشرعية؛ ﻷنه ما ﻻ يتم الواﺟب إﻻ بـه فهـو

)وكذلك للمـدرس أن يأخـذ مـا يكفيـه ليفـرغ

واﺟب؛ وإذا لم يختـاروا ﻷوﻻدهـم المعلمـين

قلبــه عــن المعيشــة ،وليتﺟــرد لنشــر العلــم،

– ولو باﻷﺟر – فإن اﻷوﻻد سينشؤون على

فيكون مقصوده نشر العلم ،وثـواب اﻵخـرة،

اﻹلحاد والﺟهل والتحلل واﻹباحية.

ويأخذ الرزق بُلغة ميسرة للمقصود(.

وقدي ًما قال ابـن مسـعود  - كمـا روى



ابن سحنون عن سفيان الثوري –) :ثﻼث ﻻ
بد للناس منهم :من أمير يحكـم بيـنهم ،ولـوﻻ
ضا؛ وﻻ بـد للنـاس مـن
ذلك ﻷكل بعضهم بع ً
شراء المصاحف وبيعهـا ،ولـوﻻ ذلـك لبطـل
كتــاب ﷲ؛ وﻻ بــد للنــاس مــن معلــم يعلــم
أﺟـرا ،ولـوﻻ ذلـك
أوﻻدهم ،ويأخذ على ذلك
ً
كان الناس أميين .(....
ونضــيف شــيئًا آخــر يتماشــى مــع هــذا
الزمن الـذي نعيشـه ،ﻻ بـد للنـاس مـن معلـم
يعلـــم أوﻻدهـــم مســـائل العقيـــدة ،ومبـــادئ
اﻷخﻼق ،ووقائع التاريخ ،وتﻼوة القـرآن ...
ولــوﻻ ذلــك لكــان اﻷوﻻد ملحــدين ضــالين،
سواء أكان هذا التعليم بأﺟر أم بغير أﺟر!!
ويشهد لهذه المﻼبسة الضرورية في أخذ
اﻷﺟر مﻼبسـة وقعـت لـبعض الصـحابة فـي
سفرة سافروها ،فنزلوا على حـي مـن أحيـاء
العــرب فاستضــافوهم فــأبوا أن يضــيفوهم،
فلُدغ سيد ذلك الحي ،فسعوا إليـه بكـل شـيء
فقــال بعضــهم :لــو أتيــتم هــذا الــرهط الــذين
نزلــوا ،لعلــه أن يكــون عنـد بعضــهم شــيء؛
فأتوهم ،فقالوا :يا أيها الرهط ،إن سيدنا لُدغ،
وسعينا لـه بكـل شـيء ﻻ ينفعـه شـيء ،فهـل
عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم :نعـم وﷲ
إني ﻷرقـي ،ولـن وﷲ لقـد استضـفناكم ،فلـم


  
          



حتى نأتي رسـول ﷲ  ،فنـذكر لـه الـذي

 -٤لهــذه المﻼبســات ﺟميعهــا أﺟــاز لهــم

كان ،فننظر ما يأمرنا ،فقـدموا علـى رسـول

رســول ﷲ  أخــذ اﻷﺟــر ،وقــد قــال لهــم

ﷲ  فذكروا له فقـال) :ومـا يـدريك أنهـا

أﺟـرا
تلطيفًا وتكري ًما) :أحق ما أخـذتم عليـه
ً

رقية  ...ثم قال :قد أصبتم ،اقسموا واضربوا

أﺟرا فـي
كتاب ﷲ( أي :أحق ما أخذتم عليه ً

لـي معكـم سـه ًما ،وضـحك النبـي  ،قـال

معالﺟة الملدوغ هو الرقية بكتاب ﷲ .

البخاري :وقال ابن عباس :قـال النبـي :
أﺟرا كتاب ﷲ().(١
أحق ما أخذتم عليه ً
فالمﻼبسة على ﺟواز أخذ اﻷﺟر في هذا
الحديث تتعلق بعدة وﺟوه:

والــذي نلخــص إليــه بعــد مــا تقــدم :أن
الشريعة اﻹسﻼمية ﻻ تﺟيز في اﻷصـل أخـذ
اﻷﺟرة على التعليم؛ اللهم إﻻ إذا كانت هنـاك
مﻼبســة ضــرورية علــى أخــذ اﻷﺟــرة ،كــأن

عا
 -١الصحابة في سفرهم هذا كانوا ﺟيا ً

يكون المعلم متفر ً
غا للعلم ،ولم يكن له مـورد

وبحاﺟة إلى الطعام ،بـدليل استضـافوا الحـي

مــن الكســب ســوى التعلــيم ،أو كانــت حالــة

من العرب فلم يضيفوهم.

اﻷوﻻد تســـتدعي أن يُفـــرغ لهـــم أوليـــاؤهم

 -٢سياق الحديث يدل على أن الحي من

مؤدبين يحفظونهم من عقائد اﻹلحاد والكفـر،

العـــرب لـــم يكـــن مســـل ًما بـــدليل أنهـــم لـــم

وينشــؤونهم علــى مبــادئ اﻹســﻼم والتربيــة

يضيفوهم ،وأحكام دار الحرب) (٢تختلف عن

الفاضلة ،فلهذه المﻼبسـات وغيرهـا أﺟـازت

أحكام دار اﻹسﻼم.

الشريعة أخذ اﻷﺟرة على التعليم سواء أكـان

 -٣اﻷﺟر الذي صالح عليه الصحابة هو
مقابــل مــا طلبــه رﺟــال الحــي لســيدهم مــن
العﻼج واﻻستشـفاء ،ﻻ أخـذت لﻸﺟـرة علـى

التعليم شرعيا أو كان كونيا ،وﷲ أعلم.
)(١

الحديث بطوله رواه البخاري.
) (٢فيﺟوز في ديار الحرب أن تأخذ مال الكفار
بأي وسيلة بشرط أن يكون برضاهم.

تعليم القرآن.

ق؛ حتــى تﺟعلــوا لنــا
تضــيفونا ،فمــا أنــا بــرا ٍ
أﺟرا( ،فصالحهم على قطيـع مـن
ُﺟ ْعﻼ )أي ً
الغــنم ،فــانطلق يتفــل عليــه ويقــرأ :الحمــد
رب العالمين ،فكأنما نشط من عِقال ،فانقلـب
يمشــي ومــا بــه قُ َلبــة )أي مــرض( ،فقــال:
فأوفوهم ُﺟعلهم الذي صـالحوهم عليـه ،فقـال
بعضهم :اقسموا .قـال الـذي رقـى :ﻻ تفعلـوا

ي
قال رسول ﷲ ) :إن من أحبكم إل ﱠ
سا يوم القيامة أحاسنكم
وأقربكم مني مجل ً
رواه الترمذي في سننه-أخﻼقًا(.



يوم ٢٠٢٢/ ٠٢ /٢٢م أعلن سماحة السيد عﻼء الدين ماضــي أبــو العــزائم شــيخ
الطريقــة العزميــة مشــروعه الفكــري الجديــد لﻸمـة اﻹســﻼمية ،ونشــره فــي العــدد
الماضي من مجلة )اﻹسﻼم وطن(.
حث سماحته آل العزائم على العمل من أجل نهضــة هــذه اﻷمــة ،ومــن أجــل إظهــار
علوم اﻹمام أبي العزائم ،موض ًحا أن مهام التجديد انتقلت من اﻷئمة المجددين إلــى
أوصياء اﻹمام الختم ،وأنه لتغير ظروف الوقت كان لزا ًما عليهم استنباط مشــروع
فكري جديد يرتكز على ثوابت مشروع اﻹمام أبي العزائم.
في الحقيقة إن هـذا اﻹعـﻼن يجـب أﻻ يمـر
ٌ
حــدث مه ـ ٌم وفريــ ٌد فــي
مــرور الكــرام؛ ﻷنــه
التــاريخ اﻹســﻼمي ،أو إذا أردنــا الدقــة :فــي
التاريخ اﻹنساني.
لقد أعلن سماحته مشروعه الفكـري الجديـد
يــوم ٢٠٢٢/ ٠٢ / ٢٢م الســاعة  ٢:٢٢مســاء
بتوقيت القاهرة ،في يوم قال عنه علماء الطاقة
أنه بداية لعصر جديد ،لكـنهم اختلفـوا هـل هـو
يوم د ﱠجالي؟ -ﻷن مجموع اليوم والشهر يساوي
 ٦وهو من أرقام ال ﱠد ﱠجال -أم هو يـوم روحـاني
لظهور اﻹمام الختم؟ -ﻷن مجموع أرقام اليـوم
والشهر والسنة يساوي .١٢
لو أن ما قالوه صحي ًحا ،وأنـه بدايـة لعصـر
جديد ،كـان ﻻ بـد مـن أن يكـون ﻷهـل ﷲ فيـه
بصــمة كبــرى ،فــإن كــان يــومهم فقــد أظهــروا
مشروعهم الفكري الجديـد فيـه ،وإن كـان يـوم
عدوهم فقد أخزوه بظهورهم فيه.
وأمــا نشــر المشــروع فــي مجلــة )اﻹســﻼم
وطن( في عـدد شـعبان ،فلـه دﻻلـة؛ ﻷن شـهر
شعبان هـو نهايـة السـنة اﻹيمانيـة ،وفيـه ترفـع
اﻷعمال ،وواجب علينا محاسبة أنفسنا فيه قبـل
رفع أعمالنا ،فإذا أردنا بدء بدايـة جديـدة علينـا
أن نبدأها مع عام إيمـاني جديـد يبـدأ مـن شـهر
رمضـــان ،وهـــو ســـر أن أول أعـــداد مجلـــة
)اﻹسﻼم وطن( كان في شهر رمضان ،أي في
بداية عام إيماني.
إن الــدعوة إلــى ﷲ -كمــا أخبــر ســماحته-

مرت عبر التاريخ بمراحل :مرحلة اﻷنبياء ،ثم
مرحلة اﻷئمـة المجـددين ،ثـم مرحلـة أوصـياء
اﻹمام الختم.
نستطيع أن نقول :إن المرحلة اﻷولى كانت
مرحلـــة التنزيـــل ،وعنـــدما اكتمـــل التنزيـــل
بالشريعة الكاملة مـع سـيدنا رسـول ﷲ ،
بــدأت المرحلــة الثانيــة وهــي مرحلــة التأويــل،
وعندما اكتمل التأويل مع اﻹمـام أبـي العـزائم،
بدأت المرحلة الثالثـة ،وهـي مرحلـة التطبيـق؛
لــذلك حــث ســماحة الســيد عــﻼء الــدين علــى
العمــل؛ ﻷن واجــب الوقــت اﻵن هــو تطبيــق
التنزيـــل الصـــافي والتأويـــل الكامـــل بمـــنهج
عصري علمي متكامـل؛ ﻷننـا مسـلمون ،لـدينا
التنزيـــل الكامـــل الصـــافي المحفـ ـوظ ،وﻷننـــا
عزميون ،لدينا التأويل الكامل ،وﻷننـا مـع أول
وصي يطلق مشروع فكري تجديـدي متكامـل،
فإننا مأمورون بالعمل ،وسيظل خلفنا جيل بعـد
جيل يعملون؛ حتى يكـون الظهـور الكامـل مـع
القائم من خلفاء اﻹمام الختم.
إذا نظرنـا إلــى خـط الــدعوة إلـى ﷲ -وهــو
خط واحد من لدن سيدنا آدم ؛ حتـى قيـام
الســاعة ،-لوجــدنا أن مقــام الختميــة فــي كــل
مرحلة هو أفضل المقامات ،لكن مقام اﻻفتتـاح
أيضًا له مكانة محفوظة.
أول من افتتح مقام التجديد في اﻷنبياء كـان
ســيدنا إدريــس  ،وكــان لــه  -كمــا أخبــر
ً
مكانــا عليــا ،ثــم أول أئمــة التأويـــل
القــرآن-
ي بــن أبــي طالــب
المجــددين كــان اﻹمــام علــ ﱡ
 ،وكذلك قام سـماحة موﻻنـا السـيد عـﻼء



الــدين بافتتــاح مرحلــة التطبيــق ،وقــد ارتــبط
ً
مكان ـا علي ـا،
ثﻼثــتهم بــالعلو ..اﻷول رفعــه ﷲ
والثاني كان عليا ،والثالث عـﻼء الـدين مـرتبطٌ
بإعﻼء كلمة الحق ،والثﻼثة مرتبطون بمصر.
سيدنا إدريس مﻸ اﻷرض علو ًما ،وهو أول
من علم السياسة المدنية ،ورسـم قواعـد تمـدين
المــدن ،فبنــت كــل فرقــة مــن اﻷمــم مــد ًنا فــي
أرضها ،وأنشئت في زمانه  ١٨٨مدينـة ،وهـو
ودون الصحف التي أنزلـت
أول من خط بالقلم ﱠ
عليه من ﷲ ،وأول مـن خـاط الثيـاب ولبسـها،
فاستطاعت الحضارات القديمة أن تقـوم ببركـة
علومه ،والتي احتفظ بها واسـتودعها اﻷهـرام؛
حتى تخرج في آخـر الزمـان مـع اﻹمـام القـائم
من أئمة أهل البيت.
ي ،فــي فتــرة إمامتــه  -الفتــرة
واﻹمــام عل ـ ﱡ
إمامـا
كـان
فقـط
الخﻼفة
مرحلة
كاملة وليست
ً
وهاديًا ،فـي عصـره انتشـر اﻹسـﻼم وتوسـعت
الدولة اﻹسﻼمية ،وحفظ اﻹسﻼم مـن الضـياع،
وهــزم المســلمون الفــرس والــروم ،وافتتحــت
البلــدان ،وظهــرت فــتن :المرتــدين والنــاكثين
والقاسطين والمارقين ،وحاربها جميعًا ووضـع
أسس مواجهتهم ،كما تولى القضاء ثـم الخﻼفـة
ليظهــر لﻸمــة كيــف يكــون القاضــي العــادل
والخليفة الراشد.
ي في أواخر حياته يبشر بأنـه
كان اﻹمام عل ٌ
منبرا ،وهذه إشارة إلـى
سيقيم في أرض مصر
ً
انطﻼق دعوة أهل البيت إلى العالم من مصر.
في عهـد سـماحة السـيد عـﻼء الـدين ،كـان
هناك طفرة في انتشار الدعوة عالميا ،فبجانـب
تأسيسه اﻻتحاد العالمي للطرق الصوفية ،كـان
كثير السفر لبلـدان العـالم فـي جميـع القـارات،
وقد التقى بعلمائهـا وقادتهـا السياسـيين ،وألقـى
خطابه التاريخي بالبرلمان الفرنسي دفاعًا عـن
وطنــه ودينــه ،ولــم يتــرك مــذه ًبا مــن مــذاهب
المسلمين إﻻ وتعامل مع علمائـه ،وقـد أضـحى
له نوابٌ اليوم في بعـض دول العـالم ،وبجانـب
وغزيـرا،
هذا كله كان عطاؤه الفكـري ضـخ ًما
ً
وتنوعت كتبه وأفكـاره فـي مجـاﻻت :اﻷديـان،
والعقيـــدة ،والعبـــادة ،والمعاملـــة ،واﻷخـــﻼق،
والسياسة ،واﻻقتصـاد ،واﻻجتمـاع ،واﻷسـرة،

والثقافـــة ،وواجـــه اﻹرهـــاب وأهلـــه ،ونـــزل
الميادين وقاد اﻻحتجاجات ضد حكم الخوارج،
ودفع أبناءه لمؤازرة وطنهم وجيشهم ،وكان له
صوﻻت وجوﻻت ،وعرفـه القاصـي والـداني-
بشخصــه ﻻ بمكانتــه ،-فقابلــه رجــال السياســة
واﻻقتصــاد والــدين واﻹعــﻼم والفــن والثقافــة،
وارتبط به اﻹخوة المسيحيون؛ حتى قدموه فـي
أحداث اﻻتحاديـة )نـوفمبر ٢٠١٢م( ،ليخطـب
في الجموع ،وقالوا) :أبونا عﻼء أبو العـزائم(،
فكان نعم اﻷب للمصريين فـي أزمـاتهم ،ونعـم
اﻷب للمسلمين في دينهم.
في الحقيقـة نحـن بحاجـة لﻼمتثـال الكامـل،
والتطبيق الحرفي لكل ما أمرنا به موﻻنا السيد
عﻼء الدين؛ ﻷن الوقـت الحـالي وقـت العمـل،
الشكر فيه عمل ،والحب فيه عمل،
والقـرب فيـه منــه عمـل ،ولـم يعــد
هناك وقتٌ لﻼستعراض النظـري،
أو اﻻدعاء القلبي ،دون عمل على
اﻷرض.
أول اﻷعمــال ﻻ بــد أن يكــون
التخلــق بــأخﻼق ســيدنا رســول ﷲ
 ،اﻵن وليس غدًا ،ثم الترقي
بهــا مــع القــراءة الواعيــة لكتــب
المشـــروع الفكـــري الـــذي قدمـــه
ســماحته كاملــة ،ثــم البــدء فــي اســتنباط العلــوم
منها ،وتبسيطها وتقديمها للعامة.
لكن ﻻ بـد أن يكـون اﻻسـتنباط علـى أسـس
ثابتــة :بــإذن مســبق ،وبمــدد موصــول ،وبحــال
صافٍ  ،غير ملوث بفتنة أو بهوى.
هناك توجه عالمي فـي هـذا القـرن  -الـذي
أعلــن فيــه موﻻنــا مشــروعه -يســمى "تبســيط
العلوم" ،وهو يستند على أن اﻷجيـال الحاليـة -
نتيجــة التقــدم التكنولــوجي الهائــل -أصــبحت
سطحية بشكل كبير ،وﻷن التقدم البشري يعتمد
على التطور من جيل إلى جيل ،ﻻ بد لكل جيل
أن يدرك آخر ما توصل إليه الجيل السابق مـن
علوم ،ليبني عليه.
المشــكلة كانــت فــي التعام ـل مــع التســطيح
الــذي فــرض علــى الشــباب عمـدًا؛ لــذلك وجــد
العلماء أن الحل فـي التبسـيط ،بمعنـى أوضـح:
إذا كان لديك رضيع ﻻ يقوى على اﻷكـل لعـدم
وجـــود أســـنان لديـــه ،فأعطـــه اﻷكـــل؛ ﻷنـــه
ضــروري ،ولكــن قدمــه لــه ممضــو ً
غا ،ومــع
الوقت ستظهر أسنانه ويستطيع أن يأكل اﻷكـل

المتماسك ثم الناشف وحده.
هذا معناه أننا إذا أردنا أن ننشر الدعوة فـي
جماهير عصر الديجيتال ،ﻻ بـد أن نبسـط لهـم
العلــوم ،وهــو مــا رأين ـاه واض ـ ًحا فــي أواخــر
كتابات سماحة موﻻنا السيد عـﻼء ،فانتقـل مـن
اﻷبحـــاث المعمقـــة إلـــى الرســـائل الصـــغيرة
المباشرة ،ثـم فـي رسـالته للشـباب كتبهـا علـى
طريقة منشورات الفيسبوك وتغريـدات تـويتر؛
ﻷنه واجب الوقت.
ذلـــك ﻷن تقـــديم العلـــم بصـــورة معقـــدة
واستعراضية للجمهور الخارجي اﻵن لن يـأتي
بأية ثمرة ،ولذلك كان توجيهه ﻷكثـر مـن مـرة
بعدم نشر علوم اﻹمـام أبـي العـزائم بـدون إذن
في الفضاء اﻹلكتروني؛ ﻷن البعض كان ينشر
ً
أعلى العلوم ً
حـاﻻ ﻷنـاس بسـطاء،
قاﻻ وأشدها
فينفرون منها ،وﻻ يدركون معناها.

هذه العلـوم الثقيلـة تكـون مرحلـة ﻻحقـة ﻻ
بداية ،ولذلك وضع سـماحته علـوم اﻹمـام أبـي
العزائم وما استنبط منها في المرحلـة السادسـة
من مرحلة مشروعه الفكـري؛ ﻷنـه لـن يـدخل
مدينة العلم ،من كان أميا.
علينــا فــي البدايــة أن نعلــم اﻹنســان البســيط
القراءة والكتابة؛ حتـى يحصـل علـى اﻻبتدائيـة
) (١فاﻹعدادية ) (٢فالثانويـة ) (٣ثـم المرحلـة
الجامعية ) ،(٤وعندما يحصل على الماجستير
) ،(٥نأخذ بيده لعلوم اﻹمام أبي العـزائم وهـي
تماثل شهادة العالميـة أو الـدكتوراه ) ،(٦وهـذا
هو تبسيط مقرب للمراحل السـت فـي مشـروع
موﻻنا السيد عﻼء الدين.
ـرارا لتوجيــه موﻻنــا
لــذلك ،فقــد اســتمعنا مـ ً
السيد عﻼء بأن يأخذ كل داعٍ في دعوتنـا كتابـً ا
من كتب اﻹمام فيشرحه للناس ،فغرض الشرح
التبسيط واﻹفهام ،واستنباط مـا يفيـد أبنـاء هـذا
الجيل.
ّ
نبس ـط ﻻ نس ـ ِطح ،فالتبســيط
لكــن علين ـا أن ِ ّ
يعنــي مزيــ ًدا مــن الشــرح ،وتفكيــك الرمــوز
والمعاني الصعبة ،وهو ﻻ يتم إﻻ بمنهج علمي



صحيح ،وعلى يد دعاة متمكنـين مـأذونين مـن
إمامهم ،أما التبسيط بﻼ منهج وبﻼ تمكـن وبـﻼ
مدد فهو تسطيح ،وهذا فساد.
لقد ثبـت بالتجربـة أن كـل مـن راهـن علـى
شيء أو شخص غير إمام وقتـه ،سـقط صـنمه
مع الوقت ،ورد كيده في نحره.
لقد فاز من سلﱠم كمال التسليم ﻹمامه ،ونحن
أتم الناس حظا؛ ﻷننا مع إمام قـائم مثـل موﻻنـا
ي ِ الــدعوة العزميــة،
الســيد عــﻼء الــدينَ ،و ِ
صـ ّ
ونبراسها في القرن الواحد والعشرين الميﻼدي
والخامس عشر الهجري.
لقــد ســمعت ســماحته فــي أحــد اﻻحتفــاﻻت
بمولد سـماحة موﻻنـا اﻹمـام السـيد عـز الـدين
ماضي أبي العزائم يقول) :كان مـن المفتـرض
أن تكون مصر كلها عزمية خـﻼل
عصــر موﻻنــا الســيد عــز ،ولكــن
تصرفات بعض اﻹخوان هي التي
نفﱠرت الناس(.
إذا كان من المفترض أن تكون
مصــر عزميــة فــي وقــت موﻻنــا
الســـيد عـــز ،فمـــن المفتـــرض أن
تكون الدعوة اﻵن قد بلغـت مطلـع
الشــــــمس ومغربهــــــا ..لكننــــــا
مقصرون.
إن مشروع موﻻنا السيد عﻼء الدين عﻼمة
واضـــحة علـــى عملـــه وجهـــده المخلـــص
ولرســوله  ولﻺمــام أبــي العــزائم طــوال
سنوات تو ِلّيه للدعوة ،وكذلك على عمل ثلة من
الرجال  -وصفهم بالمخلصين -معه ..لكن أيـن
الجميع؟ أين الباقون؟
يقــول رجــال السياســة :إن العــالم قبــل ١١
سبتمبر غير العالم بعد  ١١سبتمبر.
وعلينــا أن نــدرك أن وضــع الــدعوة قبــل
٢٠٢٢/٢/٢٢م يختلـــف عـــن وضـــعها بعـــد
٢٠٢٢/٢/٢٢م؛ ﻷنــــه تــــاريخ فاصــــل بــــين
المراحل الثﻼث اﻷولى )التي شـبهناها بـالتعليم
قبل الجـامعي( والـثﻼث اﻷخيـرة )التـي تماثـل
التعليم الجامعي والدراسات العليا(.
إن رســالة ســماحته ﻵل العــزائم ،وتوقيــت
نشرها قبـل رسـالة الضـمير مباشـرة يعنـي أن
سماحته يرى المخلصين في دعوته والسـائرين
في ركابه قد تجاوزوا المراحل الـثﻼث اﻷولـى
علــى يديــه ،وهــي :اﻹيمــان اليقينــي باﻹســﻼم،
والتحصـــن مـــن فـــتن اﻷعـــداء الـــداخليين،

والخـــارجيين ،وعلـــيهم اﻵن أن يبـــدأوا معـ ـه
مرحلة ثورة التغيير ،ثـم مرحلـة تجهيـز اﻷمـة
للنهضة ،استعدا ًدا لتطبيق مشـروع اﻹمـام أبـي
العــزائم فــي المرحلــة السادس ـة ،الــذي اعتب ـر
سماحته أن أكبر ركـائزه سـيكون آخـر أجـزاء
ليالي أهل البيـت ،والتـي سـتتحدث عـن اﻹمـام
أبي العزائم وعلومه وحياته.
هذا يعني أن أمام المخلصين فرصة سنوات
قليلة جدا -هي عمر سرد اﻷحـداث مـن اﻹمـام
ي ٍ الرضا؛ حتى مـيﻼد اﻹمـام أبـي العـزائم-
عل ّ
لكي يجتـازوا مرحلتـي :ثـورة التغييـر -والتـي
تتضــمن اﻻلتــزام بــاﻷخﻼق واﻻرتبــاط بأهــل
البيــــت وتفتــــيح العقــــل بمــــنهج التصــــوف-
واﻻستعداد لنهضة اﻷمة ،لكـي يبـدأوا رحلـتهم
مع اﻹمام أبـي العـزائم التـي تحتـاج إلـى حـال
مختلف تما ًما ،فالدخول إلى مدينة العلـم يحتـاج
إلــى إذن دخــول ،وهــذا اﻹذن ه ـو النجــاح فــي
المراحل الخمـس اﻷولـى بتفـوق يرضـي إمـام
الوقت.
لقــــد أصــــبح المخلصــ ـون فــــي الــــدعوة
والسائرون فـي ركـاب إمـامهم كالطالـب الـذي
حصل على الثانوية العامة ويستعد للدخول إلى
المرحلة الجامعيـة ،وهـي مرحلـة تنفيـذ العمـل
المطلــوب ،والــذي ســيختلف عنــد كــل امــرءٍ
واﻵخر حسب مجموعه في المراحـل السـابقة،
وحسب درجـة اختباراتـه فـي العقيـدة والعبـادة
واﻷخﻼق والمعامﻼت ،والتي تعرضها رسـالة
الضمير كما لو أنها امتحان يمتحن المـرء فينـا
نفسه بها ،ويكون ضميره هو المصحح اﻷمـين
الذي يقدر له درجة نجاحه أو فشله.
كما أن إعﻼن المشـروع فـي هـذا التوقيـت
يحمــل المخلصــين فــي الــدعوة أمانــة إيصــاله
لﻸمة ،فإن أحدهم بعـد أن تخـرج مـن الثانويـة
سيكون عليه أن يعلم إخوتـه المسـلمين القـراءة
والكتابة ليبـدأوا اﻻلتحـاق بـالتعليم فـي مدرسـة
اﻹمام أبي العزائم ،وهي إشارة ﻷن يـدعو كـل
واحد منهم النـاس للـدخول فـي مدرسـة اﻹمـام
أبي العزائم.
سيدرسه المخلصون لغيرهم هـو
أول منهج
ِّ
منهج المرحلة اﻷولى ،الذي يهدف لبـث اليقـين
في نفوس المسلمين بأنهم على الدين الصحيح.
وعلينا أن نعلم أن هـذا الجيـل -كمـا وصـفه
موﻻنا السيد عـﻼء الـدين فـي رسـالة الشـباب-
هــو المنــوط بــه تربيــة جيــل النهضــة ،أي أن
النـاجحين مــن هــذا الجيـل ســيكونون المعلمــين
لجيل النهضة المقبل ،ومرتبة المعلم ﻻ يحصل

عليهــا المــرء إﻻ بشــروط صــاحب المدرســة..
وها هو قد أعلنها أمام العالم.
أمــــا النــــاكثون والمــــارقون والقاســــطون
والمرتدون والتائهون والمتخلفون عـن الركـب
فـــي الـــدعوة ،فعلـــيهم -إن أرادوا النجـــاة -أن
يدخلوا فـي كـورس مكثـف لجمـع مـا تسـتطيع
عقــولهم وقل ـوبهم جمعــه مــن منــاهج المراحــل
الــثﻼث اﻷولــى؛ حتــى يلحقــوا بــإخوانهم الــذين
ساروا مـع إمـامهم ولـم يتركـوه فـي موقـف أو
حال ،ولم يعارضوه في توجيه أو قال.
وعلـــى هـــؤﻻء المتـــأخرين أﻻ يتصـــدروا
المشهد اﻵن وي ﱠدعوا أنهم قـد اجتـازوا مـع مـن
اجتـازوا؛ حتــى ﻻ يضــلوا غيــرهم معهــم ،فــإن
أهــل الســبق يعــرفهم إمــامهم؛ حتــى وإن لــم
يعرفهم الناس أو عرفوهم ولم يعطـوهم حقهـم،
وهو مصـداق قـول سـماحته) :إلـى آل العـزائم
الذين تعرفـونهم ،والـذين ﻻ يعـرفهم إﻻ اﻹمـام
أبو العزائم(.
علينـــا أﻻ نضـــيع الوقـــت فـــي التنظيـــر،
والكراهيـــة ،والمشـــاحنات ،والمحاربـــة ،وأن
نوحد جهودنا من أجل إعﻼء كلمة الحـق ،وأن
نخدم دعـوة اﻹمـام فـي المرحلـة المقبلـة ،فكـل
ارتقاء فـي سـلم الظهـور يتبعـه هجمـة شـديدة،
وكلمــا اقتربنــا مــن القمــة ازدادت الهجمــات،
فعلينـــا اﻻســـتعداد والتسـ ـلح بالتســـليم الكامـــل
للمرشد.
إن كان من قبلنا قالوا :ﻻ تؤجلوا عمل اليوم
إلــى الغــد ،فمــا بــالكم لـو كــان عملنــا اﻵن هــو
العمل المفترض علينا في اﻷمس ،لكننا لـم نقـم
به.
علينــا أن نعمــل ،وأن نعيــد تأهيــل أنفســنا
بتسليمها لﻺمام القائم.
من الواضح من مـنهج موﻻنـا السـيد عـﻼء
الدين في المرحلة الحالية ،أنه يصدر مجموعة
مـــــن الرســـــائل تكـــــون بمثابـــــة نبضـــــات
كهرومغناطيسية ﻹنعاش أجسـادنا الميتـة ،فـإن
لم تستجب ،فسيُرفع عنها أجهزة التنفس لتدفن،
والــدفن هنــا هــو اﻻســتبدال الــذي ح ـذرنا منــه
سماحته.
ـرارا) :المســلمون مــوتى تــأخر
لقــد قالهــا مـ ً
دفنهم( ،فعلى من أراد النجـاة أن يسـتجيب ﻷي
نبضة من نبضاته ،ويفيق قبل فوات اﻷوان.
مستوى اﻹيقاظ يختلف من فرد ﻵخر ،فمن
الناس من ساروا مع إمامهم وسلموا منـذ اليـوم
اﻷول ،وهؤﻻء يقظة غير غافلين ،ومن النـاس
من يسـتجيب مـن أول نبضـة كهرومغناطيسـية



)مخاطبتــــه ﻷمثــــالهم فــــي رســــائله للعامــــة
والخاصة( ،ومنهم مـن ينتظـر الثانيـة )رسـالته
المباشــرة ﻵل العــزائم( أو الثالثــة )مخاطبتـــه
لضــمائرهم( ..لكــن علــيهم أﻻ يترك ـوا أنفس ـهم
لربمــا تنتهــي النبضــات ،ويحــين وقــت الــدفن،
وهم ﻻ يشعرون.

نشهد أمـام ﷲ والنـاس أنـك أديـت رسـالتك
وما زلت تؤديها على أكمل صورة ،ونسأل ﷲ
أن يمــد فـــي عمـــرك المبـــارك؛ حتـــى تكمـــل
رسالتك كاملة إن شاء ﷲ تعالى.
وﷲ يا إمامنا مـا قصـرت ،وﻻ آليـت جهـدًا
فــي حمــل دعــوة أجــدادك وأســﻼفك ،وإن كــان
هناك تقصير فهو منا.
لقد أثبتـت فتـرة الكورونـا ،أنـك تعمـل ولـو
توقــف العــالم ،تعمــل ولــو توقــف الزمــان مــن
حولك ،وتطبـق حـديث رسـول ﷲ) :لـو قامـت
الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها(.
تعملنـــا منـــك الحـــب ،والعمـــل ،والـــدين،
واﻹنســانية ،فأنــت إمامنــا فــي ديننــا ودنيانــا،
ونسأل ﷲ أن نكـون فـي ركابـك يـوم العـرض
عليه سبحانه.
إن كان اﻹمام أبو العزائم قد قال:
كل الذي أنا فيه فضل "محمد"
منه بدا وإليــه كان وصوليـــه
فــإن كــل الفضــل الــذي نحــن فيــه اﻵن هــو
فضل )السيد "محمد" عـﻼء الـدين( ،الـذي هـو
فضل )اﻹمام الجدد السيد "محمد" ماضـي أبـو
العــزائم( ،الــذي هــو فضــل )ســيدنا وموﻻنــا
"محمد" رسول ﷲ .(
نسأل ﷲ -ونحن المتمسكون بك أيهـا العـالم
الرباني ،-أن تقبلنا مـن زمـرة المتعلمـين علـى
ســبيل النجــاة ،وأن تحفظنــا مــن أن نكــون مــع
الهمج الرعاع.
نسأل ﷲ أن نكون على مرادك ،وأن نكـون
مــرادك الــذي أردت ،وأن نــنهض بهــذه اﻷمــة
ونوفي هذه المرحلة حقها؛ حتى يلحقنـا ﷲ مـع
الذين رضي عنهم رسول ﷲ  واﻹمام أبو
العزائم وخلفاؤه.
وصــلى اللهــم وســلم علــى ســيدنا وموﻻنــا
رسول ﷲ  ،وعلى ورثته والقائمين مقامه
إلى يوم الدين.

الموت قانص يُصمي وﻻ يشوى
ﻰ بن أبﻰ طالب :
قال أمير المؤمنين اﻹمام ﻋﻠ ّ

أحد قرابة ،وﻻ ينال أحد وﻻيـة ﷲ إﻻ بالطاﻋـة ،ولقـد قـال

 -ﻻ بد لك من رفيق فـي قبـرك ،فاجعﻠـه حسـن الوجـه

رسول ﷲ  لبني ﻋبـد المطﻠـب) :ائتـوني بأﻋمـالكم ﻻ

طيب الريح ،وهو العمل الصالح.

ً
ﻋادﻻ فهو خاذل ،إنـه لـيس بـين ﷲ وبـين
ظالم ،ومن خذل

بأنسابكم وأحسابكم(.



 رب مرتاح إلﻰ بﻠد وهو ﻻ يدرى أن حِ مامه في ذلـكالبﻠد.

قــال اﻹمــام المجــدد الســيد محمــد ماضــﻰ أبــو العــزائم

 -الموت قانص يُصمي وﻻ يشوى.

رضوان ﷲ ﻋﻠيه:
لصـ َيا ُمِ :ج َهـا ٌد ِبا ْل ِج ْسـ ِمَ ،و ِسـ َيا َحةٌ ِبا ْل َع ْقـ ِلَ ،و ُم َشـا َه َدة ٌ
-ا ِّ

 ما من يوم إﻻ يتصفح مﻠك الموت فيه وجوه الخﻼئق،فرحـا ،قـال
فمن رآه ﻋﻠﻰ معصية أو لهـو ،أو رآه ضـاح ًكا
ً

وح.
ِبا ﱡ
لر ِ

له :يا مسكين ،ما أغفﻠك ﻋما يراد بك! إﻋمل ما شئت ،فـإن

ِي ت َْركٌ فِي ا ْل َحقِيقَ ِة.
 ال ِ ّص َيا ُم :هُ َو ا ْلف َِري َ
ضةُ الﱠتِي ه َ

لي فيك غمرة أقطع بها وتينك.

ق ا ْلعَا َدةِ مِ نَ ا ﱠ
لط ْب ِع.
 ال ِ ّص َيا ُمَ :
ص ْب ٌر َﻋﻠَ ٰﻰ خ َْر ِ


ﻋـن اﻹمـام جعفـر الصـادق  :إذا بﻠـغ العبـد ثﻼث ًـا
وثﻼثين سنة فقد بﻠغ أشده ،وإذا بﻠغ أربعين سـنة فقـد انتهـﻰ

ســا ِن ﱠي ِة َب ْعــ َد التﱠ َجــ ﱡر ِد ِمــنَ
ا ِّلصــ َيا ُم :التﱠ َجــ ﱡر ُد ِمــنَ ا ِﻹ ْن َ
ص ْو ًما فَﻠَ ْن أُك َِّﻠـ َم
ا ْل َح َي َوا ِن ﱠي ِة قَا َل تَ َعالَ ٰﻰِ  :إ ّنِي َنذَ ْرتُ ل ﱠ
ِﻠرحْ َم ِن َ
ْال َي ْو َم إِنسِيا) مريم.(٢٦ :
سا ِن ﱠي ِة ل ِِﻼ ِتّ َحا ِد ِبا ْل َمك ََانـ ِة
 ال ِ ّص َيا ُمُ :خ ُرو ٌج َ
ﻋ ْن َم ْرتَ َب ِة ا ِﻹ ْن َ

منتهاه ،وإذا بﻠغ إحدى وأربعين فهو فـي النقصـان ،وينبغـي
لصاحب الخمسين أن يكون كمن هو في النزع.

ا ْل َمﻠَ ُكو ِت ﱠي ِة.
ﻋ ﱠم ـا
لص ـ َيا ُم :تَجْ ِري ـ ٌد مِ ﱠم ـا يُن ِ
ا ِّ
س ـا ِن ﱠيةََ ،وت َْخﻠ َِي ـةٌ َ
َاس ـبُ ا ِﻹ ْن َ


يقول اﻹمام ﻋﻠي الرضا  :من أحـب ﻋاصـ ًيا فهـو
ﻋاص ،ومن أحب مطيعًا فهو مطيع ،ومن أﻋان ظال ًما فهـو
ٍ

صــ َو ِر
صــا ٌل ِب َعــالَ ِم الَ ﱠﻼ ُهــو ِ
يُن ِ
ت ِفــي ُ
َاســبُ ا ْل َمﻠَك ﱠِيــةََ ،وا ِتّ َ
سوتَِ ،وه َُو ا ْل َع َجبُ ا ْلعُ َجابُ .
ال ﱠنا ُ



 سماحة موﻻنا اﻹمـام المجـدد ُح ﱠجـة اﻹسـﻼم
والمسلمين فى هذا الزمان السـيد محمـد ماضـى
سـركم ،ونفعنـا ﷲ بكـم،
أبو العزائم  -قـدﱠس ﷲ ﱠ
وجعلكم وليا مرشـدًا لطـﻼب العلـم النـافع – مـع
حلول شهر رمضان المبارك نـود مـن سـماحتكم
السـنﱠة وعنــد
التكــرم ببيــان فضـائل الصــوم فــى ﱡ
اﻷئمة وعند آل العزائم.
فأجاب سماحته قائﻼً:


     


 -١عن أبى هريرة  قال :قـال رسـول
ﷲ ُ :
ف،
ع ُ
ﺿـــا َ
ع َﻣـــ ِل ْابـــ ِن آ َد َم يُ َ
)ﻛـــ ﱡل َ
َ
ﺿ ْﻌفٍ َ ،قـا َل
س ْب ِﻌ ِﻣاﺋَ ِﺔ ِ
س َﻧﺔُ ِبﻌَ ْﺷ ِر أ ْﻣﺛَا ِل َها إِلَى َ
ا ْل َﺣ َ
ﺻ ْو َم ،ﻓَﺈِ ﱠﻧهُ ِلى َوأ َ َﻧا أ َ ْﺟـ ِزى ِبـ ِه،
ﷲ ﺗَ َﻌالَىِ :إ ﱠﻻ ا ْل ﱠ
ُ
(
١
)
َ
ﺷـ ْه َوﺗَهُ َو َ
ﻠﺻـا ِﺋ ِم
َي َدعُ َ
اﻣـهُ ِﻣـ ْن أ ْﺟ ِﻠـى( ِ ) ،ل ﱠ
طﻌَ َ
ان :ﻓَ ْر َﺣﺔٌ ِع ْﻧـ َد ﻓِ ْ
اء
طـ ِر ِهَ ،وﻓَ ْر َﺣـﺔٌ ِع ْﻧـ َد ِل َﻘـ ِ
ﻓَ ْر َﺣﺗَ ِ
(
)٢
ْ
َ
ُ
َ
ب ِع ْﻧـ َد ﷲِ
الﺻـا ِﺋ ِم أط َيـ ُ
وف َﻓـ ِم ﱠ
)ول َﺧﻠ ُ
َر ِّب ِه( َ ،
(
٣
)
يح ا ْل ِﻣ ْس ِك( .
ِﻣ ْن ِر ِ
ٌ
َ
 -٢وﻓى روايـﺔ:
)الﺻـ َيا ُم ُﺟ ﱠﻧـﺔَ ،ﻓـﺈِذا َﻛـانَ
ِّ
ﺻ ْو ِم أَ َﺣ ِد ُﻛ ْم ﻓَﻼَ َي ْر ُﻓـ ْ
ﺻـ َﺧبْ َ ،ﻓـﺈِ ْن
ث َوﻻَ َي ْ
َي ْو ُم َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ّ
ّ
َ
ﺻ ـا ِﺋ ٌم إِ ِﻧــى
َ
ﺷ ـاﺗَ َﻣهُ أ َﺣ ـ ٌد أ ْو قاﺗَﻠ ـهُ ﻓَﻠ َيﻘ ـ ْل :إِ ِﻧ ـى َ
ﺻا ِﺋ ٌم().(٤
َ
 -٣وعــن ســهل بـن ســﻌيد  قــال :قــال
ِ
ِ
ال َل ـﻪُ
رســول ﷲ ِ) :إ ﱠن ﻓـﻰ اْل َ ﱠـة َاً ـا َُقـ ُ
ِ
ِ
ِ
ن
ان َي ـ ـ ْ ُخ ُل ِم ْ ـ ـﻪُ ال ﱠ ـ ـائ ُ َ َي ـ ـ ْ َم اْل َا َم ـ ـة َﻻ
ال ﱠ ﱠ ـ ـ ُ
خل معه أَحـ ()(٥
)و َﻣ ْن َد َﺧﻠَهُ
ي
الﺗرﻣذ
وزاد
َ
َي ْ ُ ُ َ َ ُ ْ َ ٌ
ﻻَ َي ْ
ظ َﻣﺄ ُ أَ َب ًدا(.
 -٤وعن أبى هريرة  قال :قال 
) َﻣ ْن ﻓَ ﱠ
ﺻا ِﺋ ًﻣا َﻛانَ لَهُ ِﻣ ْﺛ ُل أ َ ْﺟ ِر ِه ) ِإ ﱠﻻ( أ َ ﱠﻧهُ َﻻ
ط َر َ
(
٦
)
َ
ﺷ ْيﺋًا( .
ﺻا ِﺋ ِم َ
ص ِﻣ ْن أ ْﺟ ِر ال ﱠ
َي ْﻧﻘُ ُ
 -٥وعﻧه  قال :قال رسول ﷲ :
)ِإ َذا دخـل َشـه رم ـ ِ
ﱠح َ ـ ِة،
َ َ َ ُْ َ َ َ َ
اب ال ْ
ان ُﻓ ّ َ ـ ْ أَْبـ َ ُ
(
٧
)
ِ
اب َج َهﱠ َ َ ،و ُسْل ِ َل ْ ال ﱠ َا ِ ُ ( .
َو ُغّلَق ْ أ َْبَ ُ
)ويُ ُﻧـا ِدى ُﻣﻧـَ ا ٍد
وﻓى روايﺔ أﺧرى لﻠﻧساﺋىَ :
ﻲ ﱠ
الﺷـ ِ ّر
ﻏ
ا
بـ
ﻲ ا ْل َﺧ ْي ِر ه َُﻠـ ﱠمَ ،و َيـا
ِ
َ
َ
ُﻛ ﱠل لَ ْيﻠَ ٍﺔَ :يا َبا ِﻏ َ
ﺻ ْر().(٨
أَ ْق ِ
ويﻘول عﻠيه الﺻﻼة والسـﻼمِ ) :ل ُﻛـ ِّل َﺷـ ْىءٍ
الﺻــ ْو ُم() (٩وإﻧﻣــا ﻛــان
َبــابٌ َ ،و َبــ ُ
اب ا ْل ِﻌ َبــا َدةِ ﱠ
ﺻا به؛ ﻷن له عﻣﻼن عظيﻣان:
الﺻوم ﻣﺧﺻو ً
 أحدهما :ﻛف الﻧفس ،وهو عﻣـل سـري،ﻻي ﱠ
طﻠــع عﻠيــه أﺣــد ﻏيــر ﷲ ﺗﻌــالى ،ولــيس
ﻛالﺻﻼة والزﻛاة وﻏيرهﻣا.
 الثــانى :أن الﺻــوم قهــر لﻌــدو ﷲ ﻓــﺈنالﺷــيطان هــو الﻌــدو ،ولــن يﻘــوى الﻌــدو إﻻ
بواســـطﺔ الﺷـــهوات ،والﺟـــوع يﻛســـر ﺟﻣيـــع
الﺷهوات الﺗى هى آلـﺔ الﺷـيطان ،ولـذلك يﻘـول
ﺷ ْي َ
عﻠيه الﺻﻼة والسﻼم) :إِ ﱠن ال ﱠ
طانَ لَ َي ْﺟ ِري ﻣِنَ
َ
ﱠ
ان
ط
ي
ْ
الﺷـ
ي
ار
ﺟـ
ﻣ
ا ْب ِن آ َد َم َﻣ ْﺟ َرى ال ﱠد ِم ﻓَ َ
ِ
ﺿـ ِّيﻘُوا َ َ ِ َ
ْ
وع().(١٠
ِبال ُﺟ ِ

     

قال اﻹﻣام أبو طالب الﻣﻛى  ﻓى ﻛﺗابه
)قـــوت الﻘﻠـــوب( ﻓـــى ذﻛـــر ﻓﺿـــاﺋل الﺻـــوم
ووﺻف الﺻاﺋﻣين:



 ]ﺻوم الﺧﺻوص ﺣفظ الﺟوارح الست:ﻏض البﺻر عن اﻻﺗساع ﻓى الﻧظـر ،وﺻـون
السﻣع عن اﻹﺻغاء إلـى ﻣﺣـرم ،أو الـوزر أو
الﻘﻌــود ﻣــع أهــل الباطــل ،وﺣفــظ الﻠســان عــن
الﺧوض ﻓيﻣا ﻻ يﻌﻧى ﺟﻣﻠﺔ ،ﻣﻣا إن ﻛﺗـب عﻧـه
ﻛان عﻠيه ،وإن ﺣفظ لـه لـم يﻛـن لـه ،وﻣراعـاة
الﻘﻠــب ﻓﻌﻛــوف الهــم عﻠيــه وقطــع الﺧــواطر
واﻷﻓﻛار الﺗى ﻛـف عـن ﻓﻌﻠهـا ،وﺗـرك الﺗﻣﻧـى
الــذى ﻻ يﺟــدى ،وﻛــف اليــد عــن الــبطش إلــى
ﻣﺣرم ﻣـن ﻣﻛسـب أو ﻓاﺣﺷـﺔ ،وﺣـبس الرﺟـل
عن السﻌى ﻓيﻣا لم يؤﻣر به ولم يﻧدب إليـه ﻣـن
ﻏير أعﻣال البر.
ﺗطوع ـا بهــذه الﺟــوارح الســت
ﻓﻣــن ﺻــام
ً
وأﻓطــر بﺟــارﺣﺗى اﻷﻛــل والﺷــرب والﺟﻣــاع،
ﻓهو عﻧد ﷲ ﻣن الﺻاﺋﻣين ﻓى الفﺿل؛ ﻷﻧه ﻣن
الﻣوقﻧين الﺣـاﻓظين لﻠﺣـدود ،وﻣـن أﻓطـر بهـذه
الســت أو ببﻌﺿــها وﺻــام بﺟــارﺣﺗى الــبطن
والفرج ﻓﻣا ﺿيع أﻛﺛر ﻣﻣـا ﺣفـظ ،ﻓهـذا ﻣفطـر
عﻧد الﻌﻠﻣاء ،ﺻاﺋم عﻧد ﻧفسه.
وقد قال أبو الدرداء :أيا ﺣبذا ﻧوم اﻷﻛيـاس
ﻛيف يﻌيبون قيام الﺣﻣﻘى وﺻوﻣهم ،ولذرة ﻣن
ﺗﻘــوى أﻓﺿــل ﻣــن أﻣﺛــال الﺟبــال عبــادة ﻣــن
الﻣغﺗرين ،وﻣﺛل ﻣـن ﺻـام عـن اﻷﻛـل وأﻓطـر
بﻣﺧالفــﺔ اﻷﻣــر ﻣﺛــل ﻣــن ﻣســح ﻛــل عﺿــو،
ﻓﺻﻼﺗه ﻣردودة عﻠيه لﺟهﻠه ،وﻣﺛـل ﻣـن أﻓطـر
باﻷﻛل والﺟﻣـاع وﺻـام بﺟوارﺣـه عـن الﻧهـى
ﻣﺛل ﻣن ﻏسل ﻛل عﺿو ﻣـرة واﺣـدة وﺻـﻠى،
ﻓهــو ﺗــارك لﻠفﺿــل ﻓــى الﻌــدد إﻻ أﻧــه ﻣﻛﻣــل
لﻠفرض بﺣسن الﻌﻣل ،ﻓﺻﻼﺗه ﻣﺗﻘبﻠﺔ ﻹﺣﻛاﻣـه
لﻸﺻل وهو ﻣفطر لﻠسﻌﺔ ،ﺻاﺋم ﻓـى الفﺿـل،
وﻣﺛــل ﻣــن ﺻــام ع ـن اﻷﻛــل والﺟﻣــاع وﺻــام
بﺟوارﺣه الست عن اﻵﺛام ،ﻛﻣﺛل ﻣن ﻏسل ﻛل
عﺿــو ﺛﻼﺛًـا ﺛﻼﺛًـا ﻓﻘــد ﺟﻣــع الفــرض وأﻛﻣــل
اﻷﻣر والﻧدب ،ﻓهو ﻣن الﻣﺣسﻧين وعﻧد الﻌﻠﻣاء
ﻣــن الﺻــاﺋﻣين ،وهــذا ﺻــوم الﻣﻣــدوﺣين ﻓــى
الﻛﺗاب الﻣوﺻوﻓين بالذﻛرى ﻣن أولى اﻷلباب.
وﻣــن ﻓﺿــاﺋل الﺻــوم أن يﺟﺗﻧــب ﺣظــوظ
الﺟـــوارح والﺷـــبهات ﻣـــن اﻷﺷـــياء ويفﺿـــل
الﺣﻼل ويرﻓض الﺷهوات الداعيﺔ إلى الﻌادات،
وﻻ يفطــر إﻻ عﻠــى ﺣــﻼل ﻣــﺗﻘﻠﻼً ﻣﻧــه ،ﻓبــذلك
يزﻛو الﺻيام .وﻻ يﻘ ِّبل اﻣرأﺗه ﻓـى ﺻـوﻣه وﻻ
يباﺷرها بظاهر ﺟسﻣه ،ﻓـﺈن ذلـك إن لـم يبطـل
ﺻــوﻣه ﻓﺈﻧــه يﻧﻘﺻــه وﺗرﻛــه أﻓﺿــل إﻻ لﻘــوى
ﻣﺗﻣﻛن ﻣالك ﻷربه ،وليﻘل ﻧوﻣه بالﻧهـار ليﻌﻘـل
ﺻوﻣه بﻌﻣارة اﻷذﻛار ،وليﺟد إﺣسـاس ﺟوعـه
وعطﺷـــه ،وقـــد ﻛـــاﻧوا يﺗســـﺣرون بـــالﺗﻣرﺗين
والﺛﻼث ،وبالﺣبات ﻣن الزبيـب والﺟرعـﺔ ﻣـن
الﻣاء ،وﻣﻧهم ﻣن ﻛـان يﻘﺿـم ﻣـن ﺷـﻌير دابﺗـه

سا لبرﻛﺔ السﺣور ،وليﻛﺛر ذﻛـر ﷲ ﺗﻌـالى
الﺗﻣا ً
وليﻘﻠل ذﻛر الﺧﻠق بﻠساﻧه ،ويسﻘط اﻻهﺗﻣام بهـم
عن قﻠبه ،ﻓذلك أزﻛى لﺻـوﻣه .وﻻ يﺟـادل وﻻ
يﺧاﺻــم ،وإن ﺷــﺗم أو ﺿــرب لــم يﻛــاﻓﺊ عﻠــى
ذلك ﻷﺟل ﺣرﻣﺔ الﺻوم ،وﻻ يهﺗم لﻌﺷاﺋه قبـل
ﻣﺣل وقﺗه ،يُﻘال أن الﺻاﺋم إذا اهﺗم بﻌﺷاﺋه قبل
ﻣﺣــل وقﺗــه أو ﻣــن أول الﻧهــار ﻛﺗبــت عﻠيــه
ﺧطيﺋﺔ ،وليرض باليسير ﻣﻣا قسم لـه أن يفطـر
ﻛﺛيرا عﻠيه.
عﻠيه ،ويﺷﻛر ﷲ ﺗﻌالى ً
وﻣــن ﻓﺿــاﺋل الﺻــوم الﺗﻘﻠــل ﻣــن الطﻌــام
والﺷراب ..وﺗﻌﺟيل الفطور وﺗـﺄﺧير السـﺣور،
ويفطر عﻠى رطب إن ﻛان ،وإﻻ عﻠـى ﺗﻣـر إن
وﺟد ﻓﺈﻧه برﻛـﺔ ،أو عﻠـى ﺷـربﺔ ﻣـن ﻣـاء ﻓﺈﻧـه
طهور.
ى عــن رســول ﷲ ) :أﻧــه
هﻛــذا ُر ِو َ
ﻛان يفطر عﻠى ﺟرعﺔ ﻣاء أو ﻣذقﺔ ﻣن لـبن أو
ﺗﻣرات قبل أن يﺻﻠى( ،وﻓـى الﺧبـرَ :
)ﻛـ ْم ِﻣـ ْن
ﺻا ِﺋ ٍم َﺣ ﱡ
ﺻ َيا ِﻣ ِه ا ْل ُﺟوعُ َوا ْلﻌَ َ
ش().(١١
ط ُ
ظهُ ِﻣ ْن ِ
َ
قيل :هو الذى يﺟوع بالﻧهـار ويفطـر عﻠـى
ﺣرام ،وقيل :هو الذى يﺻوم عـن الﺣـﻼل ﻣـن
الطﻌام ،ويفطر بالغيبﺔ ﻣن لﺣوم الﻧاس ،وقيـل:
هو الذى ﻻ يغض بﺻره ،وﻻ يﺣفظ لساﻧه عن
اﻵﺛــام ،ويﻘــال أن الﻌبـد إذا ﻛــذب أو اﻏﺗــاب أو
سﻌى ﻓى ﻣﻌﺻيﺔ ﻓى ساعﺔ ﻣـن ﺻـوﻣه ﺧـرق
)الﺻ ـ ْو ُم ُﺟ ﱠﻧ ـﺔٌ َﻣ ـا َل ـ ْم
ﺻــوﻣه .وﻓــى الﺣــديث:
ﱠ
(
١٢
)
ب أَ ْو ِبغَ ْي َبـ ٍﺔ(  .وﻛــاﻧوا يﻘولــون
َي ْﺧ ِر ْق َه ـا ِب َﻛ ـ ِذ ٍ
الغيبﺔ ﺗفطر الﺻاﺋم وﻛاﻧوا يﺗوﺿـﺋون ﻣـن أذى
الﻣسﻠم.
وروى عن بﺷـر بـن الﺣـرث عـن سـفيان:
ﺻ ْو ُﻣهُ().(١٣
) َﻣ ِن ا ْﻏﺗَ َ
اب ﻓَ َ
س َد َ
َ
ان
ورويﻧــا عــن ليــث عــن ﻣﺟاهــد ) َﺧ ْ
ﺻ ـﻠﺗَ ِ
ب() .(١٤وروى
الﺻـ ْو َم :ا ْل ِغ ْي َبـﺔَُ ،وا ْل َﻛـ ِذ ُ
ان ﱠ
ﺗُ ْف ِسـ َد ِ
س
عـــن ﺟـــابر عـــن رســـول ﷲ َ ) :ﺧ ْﻣــ ٌ
يﻣـ ـﺔُ
يُ ْف ِطـ ـ ْرنَ
الﺻـ ـا ِﺋ َم :ا ْل َﻛـ ـ ِذ ُ
ﱠ
ب َوا ْل ِغي َبـ ـﺔُ َوال ﱠﻧ ِﻣ َ
(
١٥
)
ب َوال ﱠﻧ َ
ﺷ ْه َوةٍ( .
ظ ُر ِب َ
َوا ْل َي ِﻣي ُن ا ْل َﻛا ِذ ُ
ويُﻘال أن ﻣـن الﻧـاس ﻣـن يﻛﻣـل لـه ﺻـوم
رﻣﺿــان واﺣــد ﻓــى عﺷــر رﻣﺿــاﻧات أو ﻓــى
عﺷــرين ﻣﺛــل ســاﺋر الفــراﺋض ﻣــن الﺻــﻼة
والزﻛاة الﺗى يﺣاسب عﻠيها الﻌبد ،ﻓـﺈن وﺟـدت
ﻛاﻣﻠﺔ وإﻻ ﺗﻣﻣت ﻣن ساﺋر ﺗطوعه.
ﺻ ـ ْو َﻣهُ
قَ
ر
)ﻣ ـ ِن ا ْﻏﺗَـ َ
َ
اب َﺧ ـ َ
وﻓــى الﺧبــرَ :
(
١٦
)
ار(  .والﻣـراد ﻣـن الﺻـيام
ﻓَ ْﻠ َي ْرقَ ْﻌهُ ِب ْ
اﻻسـ ِﺗ ْغفَ ِ
ﻣﺟاﻧبــﺔ اﻵﺛــام ﻻ الﺟــوع والﻌطــش ،ﻛﻣــا أن
الﻣراد ﻣن اﻷﻣر بالﺻﻼة اﻻﻧﺗهاء عن الفﺣﺷاء
)ﻣـ ْن لَـ ْم
والﻣﻧﻛــر ﻛﻣــا قــال رســول ﷲ َ :
َي ْﺗ ُر ْك قَ ْو َل ﱡ
س ِ َﺣا َﺟﺔٌ ِﻓى
ور َوا ْل َﻌ َﻣ َل ِب ِه ﻓَﻠَ ْي َ
الز ِ
(
١٨
)
(
١٧
)
أَ ْن َي ْﺗ ُركَ َ
ط َﻌا َﻣهُ َوﺷ ََرا َبهُ( [ .




ﻣـ ـن ﻓﺿـــاﺋل الﺻـــوم أن يﺣفـــظ ﺟﻣيـــع
ﺟوارﺣــه ﻣﻣــا يوقــع ﻓــى هفــوة أو ﻣﻛــروه أو
ﻣﺣــرم ،والﺗفﺻــيل ﻣﻌﻠــوم ﻓــﺈن الﺻــاﺋم ﻣﺗﺷــبه
بﻌالم الﻣﻠﻛوت اﻷعﻠى الذين قال ﷲ ﻓـيهم :ﻻ
ﷲ َﻣا أَ َﻣ َرهُ ْم َو َي ْف َﻌ ُﻠـونَ َﻣـا يـُ ؤْ َﻣ ُرونَ 
َي ْﻌ ُ
ﺻونَ َ
)الﺗﺣــريم ،(٦ :ﻓﻛيــف يغفﻠــون أو يﻘﻌــون ﻓــى
ﻣﺣرم .وﺷر ﺗﻠك الﺟوارح عﻠى الﺻاﺋم الﻠسـان
والفــرج ،ﻓــﺈن ﻛﻠﻣــﺔ قبيﺣــﺔ ﻣــن الﺻــاﺋم ﺗفســد
ﺻـــياﻣه ،وقﺻـــد الﺷـــهوة أو وﺟودهـــا يفســـد
واﻷولـــى لﺿـــﻌاف آل الﻌـــزاﺋم أن
الﺻـــيام،
ْ
يﺗباعــدوا عــن ﻣﺟــالس الغــاﻓﻠين وعــن طــول
اﻹقاﻣﺔ ﻣع الزوﺟات ﺻو ًﻧا لﻠﺻيام ﻣن الﻣفسد،
وإﻧﻣا هو ﺷـهر ﻻ يـدرى اﻹﻧسـان أيﻌـود لـه أم
ﻓاﻷولى أن يﺗﺣﺻن بﻠبـاس الﺗﻘـوى ويﻌﻣـر
ﻻ،
ْ
أوقــات الﺷــهر بﺧيــر الﻘربــات ليغﺗــﻧم عظــيم
اﻷﺟــر ،ويﺣــرص أن يﻘﻠــل الطﻌــام والﺷــراب
والﻧوم ،وﻻ يفطر إﻻ عﻠى ﻣا يﺗﺣﻘـق ﺣﻠـه بﻌـد
اﻻﺟﺗهاد.
وﺧيــر عﻣــل الﺻــاﺋم ﺗــﻼوة الﻘــرآن بﻌــد
الفراﺋض ،وﻧوم الﺻـاﺋم ﻓـى الﺻـيام ﺧيـر ﻣـن
)ﻧــ ْو ُم
قيــام اﻷﺣﻣــق .قــال رســول ﷲ َ :
ﺻـ ـ ْﻣﺗُهُ ﺗَ ْسـ ـ ِبي ٌحَ ،و ُد َعـــا ُؤ ُه
ﱠ
الﺻـ ـا ِﺋ ِم ِع َبـ ـا َدةٌَ ،و َ
ُﻣ ْس ـﺗَ َﺟابٌ () (١٩وآل الﻌــزاﺋم لهــم ﻓــى رﻣﺿــان
ﻣﺷاهد ﻣﻠﻛوﺗيـﺔ ﻓـى ﻧـوﻣهم بالرؤيـا الﺻـالﺣﺔ،
وﻓى يﻘظﺗهم بدوام الﻣراقبﺔ.
) (١ﺻﺣيح ﻣسﻠم  ١٥٨/٣ح.٢٧٦٣
) (٢ﺻﺣيح البﺧارى  ٦٧٣/٢ح.١٨٠٥
) (٣ﺻﺣيح البﺧارى  ٦٧٠/٢ح.١٧٩٥
) (٤ﺻﺣيح البﺧارى  ٦٧٠/٢ح.١٧٩٥
) (٥ﺻﺣيح البﺧارى  ٦٧١/٢ح .١٧٩٧
) (٦سﻧن الﺗرﻣذى  ١٧١/٣ح.٨٠٧
) (٧ﺻﺣيح البﺧارى  ٦٧٢/٢ح.١٨٠٠
) (٨رواه الﻧساﺋى ﻓى الﻛبرى  ٦٧/٢ح .٢٤١٧
) (٩رواه الســـيوطى ﻓـــى ﺟـــاﻣع اﻷﺣاديـــث ٤٦٦/١٧
ﺣديث .١٨٦١٧
) (١٠ﺻــﺣيح البﺧــارى  ١١٩٥/٣ح ٣١٠٧بﻠفــظ) :إِنﱠ
ﺷ ْي َ
ال ﱠ
َﺷـيتُ
ان َﻣﺟْ َرى الد ِﱠمَ ،وإِﻧِّى ﺧ ِ
اﻹ ْﻧ َ
طانَ يَﺟْ ِرى ﻣِنَ ِ
س ِ
َ
ُ
ْ
ُ
ُ
ً
َ
ﺷـ ْيﺋا( دون قولــه:
سـو ًءا أ ْو قـا َل َ
ِف ﻓِى قﻠوبِﻛ َﻣـا ُ
أ َ ْن يَﻘذ َ
ْ
َ
ﱠ
ان بِالﺟُوعِ(.
)ﻓَ َ
ﺿيِّﻘُوا َﻣ َﺟ ِ
ى الﺷ ْيط ِ
ار َ
) (١١ﻣسﻧد اﻹﻣام أﺣﻣد  ٤٤٥/١٤ح.٨٨٥٦
) (١٢سﻧن الﻧساﺋى بﺷرح السيوطى ٤٧٧/٤ح.٢٢٣٢
) (١٣قوت الﻘﻠوب ﻷبى طالب الﻣﻛى .٣٧/٢
) (١٤ﻓى ﺷﻌب اﻹيﻣان لﻠبيهﻘى  ٣١٧/٣ح.٣٦٥٠
) (١٥ﻛﻧز الﻌﻣال  ٥٠٠/٨ح.٢٣٨٢٠
) (١٦ﻛﻧز الﻌﻣال  ٥٠٧/٨ح.٢٣٨٦٣
) (١٧ﺻﺣيح البﺧارى  ٦٧٣/٢ح.١٨٠٤
) (١٨قوت الﻘﻠوب ﻷبى طالب الﻣﻛى .٣٧-٣٥/٢
) (١٩ﺷﻌب اﻹيﻣان لﻠبيهﻘى  ٤١٥/٣ح ،٣٩٣٨والﺟاﻣع
الﻛبير لﻠسيوطى  ٢٥١٣٤/١ح.٧٣٦١


ﻋا ،بــالنهي
ابني مستقبل اﻷمة :إن المحرمات التي يمنع الشرع منها واستقر التكليــف ،ﻋقـ ًـﻼ أو شــر ً
ﻋنها فتنقسم قسمين :منها ما تكون النفوس داﻋية إليها ،والشهوات باﻋثة ﻋليها ،كالسفاح وشرب الخمــر،
فقد زجر ﷲ ﻋنها؛ لقوة الباﻋث ﻋليها ،وشدة الميل إليها بنوﻋين من الزجر :أحدهما ،حــد ﻋاجــل يرتــدع
به الجريء ،والثاني :وﻋيد آجل يزدجر به التقي.
عزيزي مستقبل اﻷمة :أما النوع الثاني من المحرمات ،فهو ما تكون النفوس نافرة منها ،والشــهوات
مصروفة ﻋنها ،كأكل الخبائــث والمســتقذرات وشــرب الســموم المتلفــات ،فاقتصــر ﷲ فــي الزجــر ﻋنهــا
بالوﻋيد وحده دون الحد؛ ﻷن النفوس مستعدة في الزجر ﻋنها ،ومصروفة ﻋن ركوب المحظور منها.
ثم أكد ﷲ زواجره بإنكار المنكرين لها فأوجب اﻷمــر بــالمعروف والنهــي ﻋــن المنكــر ليكــون اﻷمــر
بالمعروف تأكي ًدا ﻷوامره ،والنهي ﻋن المنكر تأيي ًدا لزواجره؛ ﻷن النفوس اﻷشرة قد ألهتها الصبوة ﻋــن
اتبــاع اﻷوامــر ،وأذهلتهــا الشــهوة ﻋــن تــذكار الزواجــر ،وكــان إنكــار المجالســين أزجــر لهــا ،وتــوبيخ
المخاطبين أبلغ فيها.
]كتاب أدب الدنيا والدين ،ﻷبى الحسن الماوردى ط – ١٦ .القاهرة ص.[٧٦
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س َبا َﻧﻛ ً
ﱠارقَةُ فَا ْق َ
ع ِز ٌ
يز َحﻛِي ٌم) المائـدة:
ﷲ َ
طعُواْ أ َ ْي ِد َي ُه َما َجزَ اء ِب َما َﻛ َ
ﱠارقُ َوالس ِ
قال اﻷصمعى :قرأت اﻵيةَ  :والس ِ
َاﻻ ِ ّمنَ ﷲِ َو ُ
سهوا :وﷲ غفور رحيم ،فقال اﻷعرابى :ﻛﻼم من هذا؟
 ،(٣٨وﻛان إلى جاﻧبى أعرابى ،فقلت ً
قلت :ﻛﻼم ﷲ .
قال :أعد .فأعدت :وﷲ غفور رحيم.
فقال اﻷعرابى :ليس هذا ﻛﻼم ﷲ!
فتﻧبهت ،فقلت :وﷲ عزيز حﻛيم.
فقال اﻷعرابى :أصبت ،هذا ﻛﻼم ﷲ .
فقلت له :أتقرأ )أتحفظ( القرآن؟
قال :ﻻ ،قلت :فمن أين علمت أﻧى أخطأت؟
غف ََر َو َرحِ َم َما قَ َ
ع ﱠز َو َحﻛ ََم فَقَ َ
ط َع] .ﻧهاية اﻷرب فى ﻛﻼم العرب.[٤٥/٩ :
ط َعَ ،و َل ْو َ
فقال اﻷعرابى :يا هذاَ ،

اله ا
ﻧلجأ جميعًا للمﻧظفـات الصـﻧاعية مـن أجـل تﻧظيـف أثـاث
البيــت وأدواتــه ومفروشــاته ،وﻻ يخطــر ببالﻧــا أﻧــه يوجــد
بــالمطبخ مــواد بإمﻛاﻧهــا القيــام بمهــام المﻧظفــات الصــﻧاعية
بمهارة ودون تﻛلفة ،وإليكِ بعض هذه المواد.
الليمون :امزجى ﻛوبًا من عصير الليمون مـع ﻛـوب مـاء
ور ِ ّجي ِه َما ،ثم اغمسى فوطـة ﻧاعمـة فـى هـذا الخلـيط،
ساخن ُ
ومـ ِ ّرى بهـا علـى أرفـف وأبــواب الـدواليب واﻷدراج تحصـلين علـى ﻧظافـة فائقــة،
ُ
واحتفظى برائحة الربيع فى دواليبك.
عكُ بأﻧصاف الليمون المغموس فى الملح مع تلـك
 للحفاظ على لمعان الﻧحاس يُ ْد َاﻷدوات الﻧحاسية لعدة ساعات قبل القيام بعملية التلميع بقطعة ﻧاعمة وجافة وﻧظيفة.
الخل :يساعد على إزالـة آثـار البقـع الدهﻧيـة مـن اﻷرضـيات واﻷثـاث ،وأضـيفى
قطرات مﻧه إلى الزجاج يصبح ﻻمعًا وﻧظي ًفا.
ت اﻻحتفاظ برائحة طيبة فى الثﻼجة ضعى بها طبقًا به ﻛمية مـن
الحليب :إذا أرد ِ
الحليب واترﻛيه مﻛشو ًفا ..فإﻧه يمتص الروائح.
الكلور :ﻹزالة البقع والرواسب التـى تظهـر بـين بﻼطـات القيشـاﻧى والسـيراميك
بالمطبخ وال َح ﱠما َمات ،ثم تﻧظيفهما بفرشاة أسﻧان قديمة بعد غمسها فى مـاء التبيـيض
)ﻛلور(.
الطباشــير :ضــعى إصــبع طباشــير فــى درج الفضــية مــع المﻼعــق والشــوك
والسﻛاﻛين ،إذ إﻧه يساعد على امتصاص الرطوبة ،فﻼ تفقد اﻷدوات لمعاﻧها.



وال فا
 ٥٠٠جــم مــن الﻛوســة ٧ -٦ ،بيضــة ،ﻧصــف بصــلة
متوسطة الحجم مفرومة ﻧاع ًما.
 ١ملعقــة صــغيرة مــن الﻛــرﻛم ١ ،ملعقــة صــغيرة مــن
السﻛر ،ﻧصف ملعقة صغيرة من الفلفل اﻷسود ١ ،ملعقـة
صغيرة من الملح ١ ،ملعقة ﻛبيـرة مـن السـمن أو الزيـت
لدهن الصيﻧية ،ربع ﻛوب من السمن.

تقطع الﻛوسة إلى شرائح رقيقة وتوضع فـى المصـفاة،
يُقلــى البصــل المفــروم فــى مقــﻼة علــى ﻧــار هادئــة حتــى
يصــبح شــفافًا ،ثــم تضــاف إليــه شــرائح الﻛوســة ويقلــب
الخليط على ﻧار متوسطة من  ١٥ -١٠دقيقة حتـى تحمـر
الﻛوسة قليﻼً ،يرفع الخليط عن الﻧار ويضاف إليه الﻛـرﻛم
والملــح والفلفــل اﻷســود والســﻛر ،تحــرك المقــادير جي ـدًا
جاﻧبـــا ،يخفـــق البـــيض بالشـــوﻛة أو بـــالخﻼط
وتتـــرك
ً
الﻛهربــائى مــع قليــل مــن البهــار والملــح ثــم يضــاف إلــى
مزيج الﻛوسة وتحرك المقادير جيدًا.
تــدهن الصــيﻧية بملعقــة ﻛبيــرة مــن الســمن أو الزيــت
وتغلف الجواﻧب أيضًا.
يصب مزيج العجة فى الصيﻧية أو قالب الﻛعك ويـدخل
إلى فرن معتدل الحرارة مدة  ٤٠ -٣٠دقيقة حتـى يحمـر
سطح العجة ،تقلب العجة فى طبق مثلثات متساوية وتقـدم
ساخﻧة أو فاترة مع اللبن.

٣٣

لو أن جي ً
شا مـن الجيـوش هـ ﱠم باقتحـام بلـدة،
قــام اﻹســكندري ،وقــال :أظــن أن مـــا
ذكرناه من أدلة على مواقـف ابـن تيميـة مـن
النبــي وأهــل بيتــه ،كافيــة فــي إقنــاع ســيدنا
القاضي بقضيتنا ..وإن لم تكـن كافيـة ذكرنـا

فجاء شيخ من الشيوخ ليتوسط ﻷهلهـا ،فقـال
مخاط ًبا قائد الجيش :انتظروا قبل أن تقتحموا
هذه البلدة ،فإن أسﻼفهم وأجدادهم كـانوا مـن
الصالحين ،وكانوا متمسكين بالسـنة ،وكـانوا
يقولون بأقوالنا في كل شيء ..فقـال لـه قائـد

له المزيد..
قال القاضي :بل أنا مقتنع بمـا ذكـرتكم..
فانتقلوا بنا إلى الدليل اﻷخير.
قال اﻹسكندري :الـدليل اﻷخيـر ـ سـيدي
القاضي ـ مرتبط بنـا معشـر الصـوفية ..فقـد
نفث فينا ابـن تيميـة كـل أحقـاده ،ونشـر بـين
أتباعــه مــا يشــوهنا ويحولنــا إلــى حلوليــة
ومﻼحدة ..بل ترك من التراث ما تحول مـن
صا في عهد تلميذه النجيب ابن
بعده ـ وخصو ً
عبــد الوهــاب ـ إلــى ســيوف ورمــاح تقطــع

الجيش :فهل تنصحنا بعدم اقتحامهـا؟ ..فقـال
له الشيخ :أنا لم أطلب منكم ذلك ..بل ذكرت
لكــم أن أســﻼفهم كــانوا كمــا وصــفت ..أمــا
وحرفــوا ..وهــم
وغي ـروا
هــؤﻻء فقــد ب ـ ﱠدلوا ﱠ
ﱠ
يســتحقون كــل مــا تفعلــون بهــم ..بــل إنكــم
تتقربــون إلــى ﷲ بالتنكيــل بهــم جــزاء علــى
تغييرهم وتحريفهم وتبديلهم.
فهــل تعتبــر هــذا ســيدي القاضــي شــافعًا
وناص ًحا ﻷهل تلك البلدة ،أم تـراه عـدوا مـن
أعدائها.

أوصالنا.
قال القاضي :لكني سمعت أن ابـن تيميـة
كان متسام ًحا مـع الصـوفية ..بـل كـان يثنـي
على كبارهم.
قال اﻹسـكندري :أجـل ..ذلـك صـحيح..
ونحن ﻻ نشكك فيه ،ولكـن ذلـك كـان مجـرد
طﻼء وزخرف ﻻ أثر له في عﻼقته بنا.
قال القاضي :لم أفهم ..ما تقصد بذلك؟
قال اﻹسكندري :أرأيـت سـيدي القاضـي



قال القاضي :بل هو عدو مـن أعـدائها..
بل هو ﻻ يقل عن قائد الجيش نفسه.
قال اﻹسكندري :فهكذا فعل ابن تيمية مع
الصــوفية ..ومــا ذكرتــه لــك مــن المثــال هــو
الواقــع الــذي حصــل للصــوفية بســبب ابــن
تيمية ..فقد اسـتعمل ابـن عبـد الوهـاب تلميـذ
ابن تيمية النجيب كل ما في تراث ابن تيميـة
من تكفير ليقتلنـا ـ معشـر الصـوفية ـ وينكـل

بنا ،ويتهمنا بكل أنواع التهم.
قال القاضي :إن ما ذكرته خطير ..وهو
يحتاج شهو ًدا يدلون عليه.
قـــال اﻹســـكندري :لـــك ذلـــك ســـيدي
القاضي ..وقد أحضرت لك شـاهدين عـدلين
يدﻻن عليه.

والطريقــة ..أو اﻷحكــام الشــرعية ،وكيفيــة

المريدين وحاجاتهم ،وهـذا مـا يجعـل الشـيخ

قال القاضي :فما أولهما؟

تنزيلهــا وتطبيقهــا فــي الواقــع بحســب كــل

يبحث في الشـريعة عمـا يتناسـب مـع حاجـة

قــال اﻹســكندري :أولهمــا موقــف ابــن

شخص.

هذا المريد أو ذاك ،كما عبر عن ذلك الشـيخ

تيميــة مــن ممارســات الصــوفية وســلوكاتهم

وهم يقـرون ،بـل يـذكرون كـل حـين أن

عبد القادر عيسى ،فقال عن حديثه عند تعـدد

ومناهجهم التي اجتهدوا فيها بناء على فهمهم

الشـريعة تحتــاج إلــى نبــي مرســل معصــوم،

اﻷوراد في الطرق) :وبما أن صـيغ اﻷذكـار

للشريعة وقراءتهم لها ..وهي مواقف عدائية

وأنــه ﻻ يجــوز أن يضــاف إليهــا شــيء أو

كثيــرة متنوعــة ،ولكــل صــيغة تــأثير قلبــي

تبــدأ بالتبــديع والتضــليل ،وتنتهــي بــالتكفير

يحذف منهـا شـيء ،وأن البدعـة فـي إحـداث

خاص ومفعـول نفسـي معـين ،فـإن مرشـدي

والتقتيل.

شيء في الـدين لـم يـأذن بـه ﷲ وﻻ رسـوله

ووراث
الســادة الصــوفية – أطبــاء القلــوب ﱠ

صلى ﷲ عليه وآله وسلم.

الرسول اﻷعظم صـلى ﷲ عليـه وآلـه وسـلم

قال القاضي :فما الثاني؟
قال اﻹسـكندري :الثـاني هـو موقفـه مـن

أما الطريقة ،وهي المـنهج العملـي الـذي

فــي الــدعوة والتوجيــه والتربيــة – يــأذنون

المعارف الصوفية ،والفتوح التي فتح ﷲ بها

تطبــق بــه الشــريعة ،وخاصــة فــي أحكامهــا

لمريديهم بأذكار معينة تتناسـب مـع أحـوالهم

عليهم ..وهـي مواقـف تنتهـي بـالتكفير الـذي

الروحيــة والتربويــة ،فهــي محــل لﻼجتهــاد

وحاجاتهم ،وترقيهم في السير إلـى رضـوان

يشمل الصوفية بجميع أعﻼمها ومدارسها.

والنظـــر والتجربـــة ..فمـــا يصـــلح لتربيـــة

ﷲ تعـــالى ،وذلـــك كمـــا يعطـــي الطبيـــب

شخص ،قد ﻻ يصلح لغيره.

أنواعــا مـــن اﻷدويـــة
الجســـماني للمـــريض
ً

ولذلك ينص الصوفية علـى أن الشـريعة

والعﻼجات تتﻼءم مع علله وأسقامه ،ثم يبدل

قال القاضي :فهات الشاهد اﻷول.

واحدة بينمـا الطـرق ﻻ حـد لهـا ،كمـا ﻻ حـد

له الدواء حسب تقدمه نحو الشـفاء ،ولهـذا ﻻ

قال اﻹسـكندري :الشـاهد اﻷول ـ سـيدي

للطبائع اﻹنسـانية ،أو كمـا قـال الشـيخ محـي

بــد للمريـــد الســالك أن يكـــون علــى صـــلة

القاضي ـ هو موقف ابن تيميـة المتشـدد مـن

الدين بن عربي) :الطرق إلى ﷲ عدد أنفاس

بالمرشد ،يستشيره ويذاكره ،ويعـرض عليـه

الممارسات التي ارتضاها الصوفية ﻷنفسهم،

الخﻼئق().(١

ما يجده في الذكر من فوائد روحية ،وأحوال

بناء على فهمهم للشريعة السـمحة وقـراءتهم
لها.
قال القاضي :ﱠ
هﻼ وضحت لي هذا الفهم،

وبذلك فإن الطرق الصوفية مع مشـربها

قلبيــة ،وحظــوظ نفســية ،وبــذلك يترقــى فــي

الواحــد ،وهــو الشــريعة إﻻ أنهــا تختلــف فــي

السير ،ويتدرج في السمو ال ُخلقي والمعـارف

تطبيقها باعتبارين:

اﻹلهية(.

وبينــت لــي حقيقــة هــذه القــراءة؛ حتــى أفهــم

اﻻعتبار اﻷول :هو رؤيـة الشـيخ لكيفيـة

وبناء على هذا تعددت طرائق المـربين،

بعدها موقف ابن تيمية منها ،فلعله يكـون لـه

التربية ،فالبعض يغلب في تسـليكه للمريـدين

وانتهجوا المناهج المختلفة التي يجـذبون بهـا

بعض الصواب في موقفه.

ً
طرقـا
طريقة المجاهدة ،وآخرون يسـتعملون

قلوب المريدين للحضـرة اﻹلهيـة والحضـرة

قال اﻹسكندري :اعلم ـ سيدي القاضـي ـ

أخرى ،ومن هنا نجـد فـي الطـرق الصـوفية

النبويــة ..وعلــى أساســها يقومــون ســلوكهم

أن أصحابنا من الصوفية يفرقون بين أمرين

وصف بعض الطرق بكونها طريقة مجاهدة،

وأخﻼقهم.

مهمين في فهمهـم لﻺسـﻼم ،وتعـاملهم معـه،

أو طريقة شكر ،أو غير ذلك.

يعبــــران عنهمــــا بمصــــطلحين :الشــــريعة

اﻻعتبــار الثــاني :هــو اخــتﻼف طبــائع





نص الكلمة التي ألقيت بمولد اﻹمام أبو العزائم ﻓي  ٢٧رجب ١٤٤٣هـ
المواﻓق  ٢٨ﻓبراير ٢٠٢٢م بمسرح جراند طيبة مول – بمدينة نصر









نحن اﻵن في عام ١٤٤٣هـ ،وإذا طرحنا  ١٠٠عام ،لوجدنا
أنفسنا في العام ١٣٤٣هـ.
فماذا حدث عام ١٣٤٣هـ ١٩٢٥ -م؟
الجواب:
لقد بلغت دعوة اﻹمام أبي العزائم في هذا العام قمة دورها
القيادي ،من خﻼل ما يلي:
 -١كان عام ١٣٤٣هـ عام النشاط ﻹعادة الخﻼفة اﻹسﻼمية،
بعد أن ألغاها مصطفى كمال أتاتورك فى  ٢٦رجب  ١٣٤٢هـ
الموافق  ٣مارس ١٩٢٤م ،حيث تحرك اﻹمام أبو العزائم
فورا ﻹرسال الرسائل العامة والخاصة ﻷمراء الحجاز والخليج
ً
العربي وقادة حيفا وسنغافورة والبوسنة واﻷستانة وعدن
وجنوب إفريقيا وسومطرة وبولونيا والصين والهند
وإندونيسيا واليمن ،وخاطب مصطفى كمال أتاتورك نفسه ،كما
أسس اﻹمام جمعية إحياء اﻷخﻼق المحمدية ،واللجنة التنفيذية
لجماعة الخﻼفة اﻹسﻼمية بوادى النيل ،فاصطدم اﻹمام بالملك
فؤاد الذي كان يطمع في الخﻼفة بعد أن انتشرت أفكاره عن
إعادة الخﻼفة في الصحف ،وفيه أرسل اﻹمام رسالته
التاريخية للملك عبدالعزيز آل سعود طالبًا انعقاد مؤتمر
الخﻼفة بمكة ،وكان هذا المؤتمر الذي انعقد عام ١٣٤٤هـ /
١٩٢٦م شاهدًا على مبايعة الوفود اﻹسﻼمية لﻺمام أبي
العزائم باعتباره آخر من بويع من أئمة المسلمين خليفة عن
رسول ﷲ .
 -٢في هذا العام ،اشترى اﻹمام سراي الحنفي في  ٣٠شوال
١٣٤٣ه الموافق ١٩٢٥/٥/٢٣م ،فكانت مقر دعوته ومستقر
جسده الشريف بعد انتقاله ،ومقر سكن خلفائه ونسله ،ومقر
مشيخة الطريقة العزمية؛ حتى عهد قريب.
 -٣لم ينته هذا العام ،إﻻ وقد أصدر اﻹمام أبو العزائم فتواه
التاريخية )الفتوى العزمية في حكم بيع اﻷراضي الفلسطينية(،
وقد نشرتها صحيفة الوطنية بعددها رقم  ٢٦١الصادر فى يوم
اﻻثنين  ٢ذى القعدة ١٣٤٣ه الموافق  ٢٥مايو ١٩٢٥م.
 -٤يعتبر عام ١٣٤٣هـ هو عام ذروة نشاط اﻹمام وخطواته
العملية لتطبيق مشروعه الفكري الذي أصدره ردا على
المشروع الغربي لتقسيم العالم العربي واﻹسﻼمي ،بعد أن
أصدر محاوره في كتب) :اﻹسﻼم نسب يوصل إلى رسول ﷲ(
عام ١٣٣٨هـ ،وكتاب )اﻹسﻼم وطن والمسلمون جميعًا أهله(
عام ١٣٣٨هـ ،وكتاب )اﻹسﻼم دين ﷲ وفطرته التى فطر
الناس عليها( عام ١٣٤٠هـ ،وكتاب )وسائل نيل المجد
اﻹسﻼمي( عام ١٣٤٢هـ ،فكان عام ١٣٤٣هـ عام ميﻼد جديد
مرت به الطريقة العزمية.



أنصار الحلـول ،وعـالج قضـية الختميـة ﻓـي
رســـالته اﻵخيـــرة ﻵل العـــزائم ﻓـــي مجلـــة

ﻓي الحقيقـة تمـر الطريقـة العزميـة اﻵن

)اﻹسﻼم وطن( عدد شهر شعبان الماضي.

بمرحل ـة مــيﻼد جديــدة ،مرحلــة كثــرت ﻓيهــا
العلوم والكتـب؛ حتـى تبلـورت ﻓـي مشـروع
ﻓكري جديد ،قدمـه سـماحة السـيد عـﻼء أبـو

إن قضــية ختميــة اﻹمــام أبــي العــزائم
قضية منتهية عند ال ُمخ ِلصين وال ُمخ َلصين ﻓي

عشر الهجري والواحد والعشرين الميﻼدي.

دعوته ،لكننا نعرضـها بمزيـد مـن اﻹيضـاح

العزائم لﻸمة اﻹسﻼمية ﻓـي القـرن الخـامس
هذا المشروع صدر هذا العام ،ليس مـن

ﻓنقول:

بــاب المصــادﻓة أو العشــوائية؛ ﻷن الصــدﻓة
والعشوائية معدومة عنـد العـارﻓين ،ﻓأصـدر
موﻻنا السيد عﻼء مشروعه ﻓي تمام الـ١٠٠
عــام علــى بلــوغ نشــاط اﻹمــام أب ـي العــزائم
قمته ،ليبعث رسالة طمأنينـة للمتشـككين بـأن

ال

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

ي

اضـي
اﻹمـا ُم ال ُم َجـ ِ ّد ُد ﱠ
السـ ِّي ُد ُم َح ﱠمـ ُد َم ِ
قَا َل َ
أبُو ال َعزَ ائ ِِم ،مد ِّل ًﻼ على ختميته:
ت ﻓِي س ِ ِّر ْال َو َر ٰى
أ َنَا آ َيةُ اﻵ َيا ِ
اري ِه
أَنَا خَاتَ ُم ْال ُو ﱠرا ِ
ث مِ ْن َب ِ
َم ْن نَا َل مِ ّنِي قَ ْ
ط َرة ً َيحْ َيا ِب َها
ورا َ
ظاه ًِرا ِﻷ َخِ ي ِه
َو َي ُكو ُن نُ ً
وقال:
ار ْمـــــــزَ َه ْي َكلِي
أ َ ٰ َيأ َ ﱡي َها اﻷ َ ْع َ
ضا ُء َي َ
صغ َْوا ِإلَــــــــى اﻷ َ ْن َباءِ
ِبأ َ ْر َواحِ ُك ْم ﻓَا ْ
ورة ُ ْال َخ ْت ِم الﱠذِي ﻻَ َح َب ْي َن ُك ْم
أَنَا ُ
صـــــ َ
الراءِ ﴾
َو ٰ َهذَا َمقَا ُم ْال َخ ْت ِم ﻓِي﴿ ْال َهاءِ ﴾ ﴿ َو ﱠ
الر ْس ُم إِﻻﱠ مِ ثَالُهُ
س ﱠ
أَﻓِيقُوا ﻓَلَ ْيــــــــــــ َ
ي ِ ِبإِس َْراءِ
َوﻻَ مِ ْث َل ل ِْل َخ ْتـــــــــ ِم ْال َع ِل ّ
وقد وصف اﻹمام خلفـاءه القـائمين علـى

موجــودًا ،لننتقــل إلــى المرحلــة التانيــة ﻓــي

لﻼنطﻼق ﻓي دعوتنا انطﻼقة كبرى.
لقــد طالبنــا ســماحته بــالتحلي بالصــدق
واﻷمانة ،عـام ٢٠٠٨م وعـام ٢٠٠٩م ،وقـد
مر على ذلك  ١٣عا ًما ،وهـي ﻓتـرة تسـاوي
ﻓترة الدعوة المكية ﻓي عهد رسول ﷲ ،التي
مــن المفتــرض أن نكــون خﻼلهــا قــد تخلقنــا
بــأخﻼق رســول ﷲ وشــربنا العقيــدة الحقــة،
وتطل علينا اﻷقدار بأمر آخر هو مرور ١٣
عام ـا علــى آخــر احتفــال بمولــد اﻹمــام أبــي
ً
العزائم ﻓي مسرح العرايس عام ٢٠٠٩م.
وإذا كان اﻹمام أبو العزائم أسس جمعيـة
اﻷخــﻼق المحمديــة منـــذ مائــة عــام ،ﻓـــإن
اﻷخﻼق هـي قضـية العصـر التـي يهـتم بهـا
ســماحة الســيد عــﻼء ويطالبنــا بهــا ﻓــي كــل
مجلس ،وأمـا العقيـدة ﻓتواجـه هجمـة شرسـة
ﻹﻓسادها ،ﻓتارة يظهر مـن يـ ﱠدعون الحلـول،
وتــارة يظهــر مــن يـ ﱠدعون المهدويــة ،وتــارة
يظهر من يحـاولون إﻓسـاد العقيـدة بالتجسـيم
والتشبيه ،وهنـاك تيـار جديـد بـدأ يظهـر ﻓـي
الفتـرة الماضـية ،وهــو تيـار يعتـرف بإمامــة
اﻹمام أبـي العـزائم ،لكنـه ﻻ يقـر بأنـه خـاتم
الوراث المحمديين ،وي ﱠدعي أنه سيظهر إمـام
جديــد خــﻼل الســنوات المقبلــة ،بعــد أن يمــر
قرن على دعوة اﻹمام أبي العزائم.

اﻹمام الخاتم بوصف واحد وهو أنـه مـؤتمن

الدعوة مع ميﻼدها الجديد ،ﻓيكون هـذا العـام

موﻻنــا الســيد عــﻼء دأب علــى تصــحيح

علــى صــحيفة اﻷوليــاء ،ويعــرف مقامــاتهم،

هو عـام الهجـرة ،وليهـاجر كـل منـا إلـى ﷲ

العقيدة ﻓي كلماته ﻓي اﻻحتفاﻻت وليالي أهل

واطلــع علــى منــازلهم ،وهــذا ينطبــق علــى

ورسوله باﻻنتقال من حال إلى حال ،لنسـتعد

البيــت ،ﻓحــارب مــدعي المهدويــة ،وواجــه

اﻹمام أبى العزائم  الذي لم يترك وليا إﻻ

اﻹمــام لــيس اﻹمــام الخــتم ،وليؤكــد لهــم أن
اﻹمــام أبـا العــزائم خــات ُم الــوراث وأنــه س ـ ﱠلم
الراية ﻷوصيائه الجديرين بالتجديد ،وأنـه ﻻ
ورثة بعده.
لذلك رأينا سماحة السيد عﻼء قـد عكـف
ﻓي السنوات واﻷشهر الماضية علـى تجميـع
رسائله خـﻼل ﻓتـرة تو ِّليـه لمشـيخة الطريقـة
العزمية ،وإصدار العديد من الكتـب بصـورة
تتابعيــة ﻻســتكمال المشــروع الفكــري الــذي
أعلــن عنــه هــذا الشــهر؛ حت ـى يواكــب ذلــك
مــرور  ١٠٠عــام علــى تطبيــق اﻹمــام أبــي
العزائم لمشروعه ،وقد أسمى رسـالته )حـان
ﻓعليـا لـيس أمامنـا وقـت،
وقت العمل(؛ ﻷنه ً
وﻻ بد أن نعمل على التطبيق اﻵني.
نظ ًرا ﻷننا ﻓي مرحلة ميﻼد جديد ،ﻓﻼ بد
أن نسير على نهج رسول ﷲ  ﻓـي بنـاء
الفرد المسلم ﻓي الفترة المكية ،والـذي تركـز
على :العقيدة ،واﻷخﻼق.
ذلك ﻷن التخلق بأخﻼق سيدنا رسول ﷲ
 والتمسك بالعقيدة الحقة ،ﻻ بد أن يكون



دعوته بأنهم صورة الختم ،ﻓقال:
يُحْ فَــــــــ ُ
ظ ٱل ّدِي ُن ِبأ َ ْﻓ َرا ٍد لَ ُه ْم
ُ
ْ
ق زَ َما ًنا َو َمكَانْ
ُرت َبة ٱل ﱠس ْبــــ ِ
ورة ُ ْٱلخ ْت ِم َوهُ ْم مِ ّنِي َولِي
ُ
ص َ
لَ ْم َي ُك ْن َب ْع ُد َوإِ ْن َ
طا َل ﱠ
ٱلز َمانْ
ﻓى كتابه )ختم اﻷوليـاء( صــ ،٤٥٨قـال
الحكيم الترمذي عـن اﻹمـام الخـتم] :وائتمنـه
وعرﻓــه مقامــاتهم،
علــى صــحيفة اﻷوليــاء،
ﱠ
وأطلعــه علــى منــازلهم ،ﻓهــو ســيد النجبــاء،
وصـــالح الحكمـــاء ،وشـــفاء اﻷدواء ،وإمـــام
اﻷطباء[.
ﻓى هذا النص وصــف الحكـيم الترمـذى

 -٢كان اﻹمام علي باعتباره أول اﻷئمـة

ولــم يــر ِو التــاريخ عــن إمــام أنــه بــ ﱠين

وكذلك الحال مع خاتم اﻷئمة الذي بويـع مـن

غلَ ْبنَا مِ ــــــــــ ْن َب ْع ِد َما قَ ْد ُ
غ ِل ْبنَا
قَ ْد َ
ْ
ّ
س َيأتِي َو ْقتٌ لَنَا ِبالتﱠ َج ِلــــــــــــــي
َو َ
ْ
َ
ع ِة العُس ِْر تَحْ ظ ْوا
ﻓَا ْن ُ
سا َ
ص ُرونَا ﻓِي َ
ْ
ّ
ِع ْن َد يُ ْســ ٍر ﻓــــِي ُمل ِك َنــــــا ِبالتﱠ َولِي

مقامات الصالحين سوى اﻹمام أبي العـزائم،

الوﻓود اﻹسﻼمية بالخﻼﻓـة ﻓـي موسـم الحـج

ﻓتراه يساﻓر ليزور الصالحين ﻓي كل مكـان،

عام ١٣٤٤هـ١٩٢٦/م ،وهي منقبـة لـم تكـن

ي
 -٥العﻼقة مع اليهود ،كـان اﻹمـام علـ ﱞ
هو ﻓاتح حصون اليهـود ﻓـي العصـر اﻷول،

يقف أمام سـيدي إبـراهيم الدسـوقي ويوضـح

ﻷي مــــن الورثــــة المجــــددين؛ إﻻ أولهــــم

أنه إمام عصره ﻓيقول:
سو ُل ٱ ﱠ ِ مِ نهُ ِب ُح ْ
ظ َو ٍة
َح َباكَ َر ُ
َ
َ
ْ
ﻓَت َْر َج ْمتَ ِبٱﻷس َْر ِار َوٱﻷق َوا ِل
ام ْٱل َعص ِْر ﻓَ ْردًا ُم َؤ ﱠيدًا
ﻓَ ُك ْنتَ ِإ َم َ
ٱلرحْ ٰ َم ِن مِ ْن ُمتَعَا ِل
ِب ُروحٍ مِ نَ ﱠ
ثم يبين مقام سيدي أحمد البدوي ﻓيقول:
لربﱠ ِبٱ ْل َحـــــا ِل ٱ ْل َع ِل ﱠي ْه
ع َب ْدتَ ٱ ﱠ
َ
ْ
ْ
َ
ي قَ ْد نِلــــــــــتَ ٱلعَطِ ﱠي ْه
أ َيا َب ْد ِو ﱡ
ع َب ْدتَ ٱلــــــ ﱠربﱠ ِبٱ ْلع ِْل ِم ٱللﱠ ُد ّنِي
َ
ْ
َ
عـــــ ِن ٱﻷ َيادِي َوٱل َم ِز ﱠي ْه
ﻓَنِيتَ َ
ُو ِهبْتَ ٱ ْل َحا َل َب ْع َد ٱ ْل َك ْشفِ َحت ﱠ ٰى
ْ
ﱠ
ت ٱلعَ ِل ﱠي ْه
َرأَيْتَ ٱ ْل َكــــــ ْونَ ِبٱلذا ِ
وكتــاب )صــحيفة اﻷوليــاء( مليــئ بهــذه

وآخرهم.

زاره ً
بالسـ ﱠنة ،وتوسـل  بهـم ،ودعـا
عمﻼ ﱡ
وعـرف
عا،
ﷲ سبحانه بجوارهم اقتداء واتبا ً
ﱠ
الناس مقاماتهم.

اﻹشارات والمقامـات التـي بينهـا اﻹمـام أبـو
العزائم عن هؤﻻء اﻷئمة والصالحين.
لكون اﻹمـام خـاتم اﻷئمـة كـان ﻻ بـد أن
يكون له اتصال خاص بـأول اﻷئمـة ،اﻹمـام
علي بن أبي طالب ،وقد تجلى ذلك ﻓـي عـدة
مواقف:
 -١تشابه الوﻻدة ،ﻓك ٌل من اﻹمامين ُولـد
ﻓي مسجد ،اﻹمام علي ﻓـي المسـجد الحـرام،
واﻹمــام أبــو العــزائم ﻓــي مســجد زغلــول
برشيد ،كمـا أن اﻹمـام علـي ولـد ﻓـي اﻷيـام
اﻷخيرة من النصف اﻷول مـن شـهر رجـب
) ،(١٣وهو شـهر اﻷئمـة ،وولـد اﻹمـام أبـو
العزائم ﻓي اﻷيام اﻷخيرة من النصف الثـاني
من شهر رجب ) ،(٢٧وأشار اﻹمام إلى هذه

اﻹمام الختم.
المجـــددين قـــد بويــع بالخﻼﻓـــة اﻹســـﻼمية،

 -٣اﻹمام اﻷول شهد عصره إرهاصات
قيام ال ُملك العضـوض ،واﻹمـام الخـتم يشـهد
ســقوط هــذا ال ُملــك ،وكمــا عاصــرت ذريــة
اﻹمام اﻷول ال ُملك العضوض ،تعاصر ذرية
الختم ال ُملك الجبري ،حتى تعود الخﻼﻓة على
نهج النبوة من جديد ﻓي عصره.
 -٤ﻓــي قصــيدة )كــن أضــاءت( أوضــح
حاضرا
اﻹمام أبو العزائم أن اﻹمام عليا كان
ً
ﻓي لحظات تنصيبه باﻹمامـة ،وقـد دعـا لـه،
ﻓقال:
َ
ي
ق
ــو َ
ام ٱل ِلّ َ
علِــ ﱞ
سانُ َو ْهــــ َ
ث ُـــ ﱠم َ
س ِو ﱠي ْه
ص َراطِ ٱل ﱠ
علَـى ٱل ِ ّ
دَا ِعيًا لِـــي َ
ي اﻹمــام أب ـا العــزائم
ثــم ق ـ ﱠدم اﻹمــام عل ـ ﱞ
لقراءة القرآن ،ﻓقال:
ســـونِي أ َ ْتلُـــو ٱ ْلقُ َرآنَ تَلَ ْوتُ
أَجْ لَ ُ
ْ
ً
ص ِن ﱠي ْه
ـح آ َيــــة حِ ْ
آخِ َ
ـــر ٱل َف ْتـــــــ ِ
َ
عا ِنــي
د
ﻓ
ه
َوقَفُــوا ِع ْنـــ َد ِذ ْك ِـر
ِ
َ
َ
ْ
ً
ع ْ
اصـدِي ٱلك َْو ِن ﱠي ْه
ـن َمقَ ِ
سائِـﻼ َ
َ
قراءة اﻹمام أبي العزائم ﻷواخـر الفـتح،
يعنــي أنــه قــرأ أمــام حضــرة النبــي واﻷئمــة
سـولَهُ ِب ْال ُهـدَى
سـ َل َر ُ
السابقين :ه َُو ﱠالـذِي أ َ ْر َ
ق ِليُ ْ
ِين ُك ِ ّلـ ِه َوك ََفـى
ظ ِهـ َرهُ َ
ع َلـى الـ ّد ِ
ِين ْال َحـ ّ ِ
َود ِ
ِبا ﱠ ِ َش ِهيدًا ،ﻓي دﻻلة أنه اﻹمام الختم الـذي
يظهر الدين ﻓـي عصـره ،وقـد وقـف اﻷئمـة
سو ُل ﱠ ِ
عند وصوله لقوله تعالى  :ﱡم َح ﱠم ٌد ﱠر ُ
ار ُر َح َماء َب ْي َن ُه ْم
َوالﱠذِينَ َمعَهُ أ َ ِشدﱠاء َ
علَى ْال ُكفﱠ ِ
تعظي ًما لرسول .

العﻼقة ﻓي القصة المعروﻓة أنـه رأى رؤيـا:

لذلك نجد اﻹمام أبا العزائم يدلل على أنه

رأى أنه قتل عبدًا أسود بالسيف الـذي ناولـه

صاحب عصر الظهور ﻓي قوله:
ض َحتْ ِســـــــ ﱠر قَ ْولِي
وم َو ﱠ
آ َيةُ ﱡ
الر ِ
صلِي
َم ْن َيذُ ْق َها َي ُكونُ مِ ْن أ َ ْهـــ ِل َو ْ
َي ْف َر ُح ْال ُمؤْ مِ نُونُ ِع ْنــــــ َد ُ
وري
ظ ُه ِ
ض ِّل
علَــــــى ْال َعد ّ ُِو ْال ُم ِ
اري َ
ص ِ
ِبا ْن ِت َ

إيــاه رســول ﷲ  بعــد أن ضــربه اﻹمــام
علــي ،ﻓــي إشــارة أن اﻹمــام اﻷول أول مــن
يضــرب الباطــل ،ونهايتــه ســتكون علــى يــد



وكذلك ﻓإن اﻹمام الختم سـيكون لـه دور ﻓـي
مواجهة اليهود ،وقد تجلـى ذلـك ﻓـي وقـوف
اﻹمـــام أبـــي العـــزائم ضـــد المشـــروعات
الصــهيونية ﻹقامــة وطــن قــومي لليهــود ﻓــي
ﻓلسطين ،وما تزال اليهود تحـاول النيـل مـن
دعوته ،ويقف خلفـاؤه أمـام كـل مـؤامرا ًتهم،
دومـا علـى أن
حيث يشدد موﻻنا السيد عﻼء ً
اليهـــود هـــم العـــدو اﻷول للمســـلمين بـــنص
القــرآن ،وهــم العــدو اﻷول للــدعوة العزميــة
بحكم سنن الوراثة.
ي ٍ ﻓــي الــدعوتين يغيــر
 -٦وجــود َو ِ
صــ ّ
مجرى الدعوة ،والوصي هو من جاءت إليه
اﻹمامة من غير طريـق اﻷب ،ﻓفـي العصـر
اﻷول كان الوصي هو اﻹمـام الحسـين الـذي
تلقى اﻹمامة عن أخيه اﻹمام الحسـن ،وكـان
دور كبيـر ﻓـي تغييـر مسـار
لفاجعة كـربﻼء ٌ
دعوة أهل البيت وانتقالها من حال إلى حال،
وإكســابها الصــفة اﻹنســانية ،وﻓــي العصــر
اﻷخير ،جـاء موﻻنـا السـيد عـﻼء بعـد أخيـه
موﻻنــا الســيد عــز ليجــدد للــدعوة شــبابها،
وليعيد صياغة مشـروع اﻹمـام أبـي العـزائم
الفكري ﻓي مشروع عصـري جديـد كعﻼمـة
بارزة على انتقـال مهـام التجديـد مـن اﻷئمـة
ﻷوصــياء آخــر اﻷئمــة ،وليكســب دعــوة آل
البيـــت الصـــفة العالميـــة بتأسيســه اﻻتحـــاد
العالمي للطرق الصوﻓية ،وسفره للكثير مـن
البلدان وتنصيب خلفـاء ووكـﻼء ونـواب ﻓـي
العديد من دول العالم.
قــال رســول ﷲ ) :لــو كــان أخــي
موسى حيا ما وسعه ﱠإﻻ ا ِتّباعي(؛ ﻷنـه خـاتم
اﻷنبيــاء؛ ومقــام الخــتم مقــدم علــى الســابقين
جميع ـا ،ﻓهــو إمــام كــل الرســل ،ولــذلك قُ ـدم
ً

إمامــا ليلـــة
علـــيهم ﻓـــي المســـجد اﻷقصـــى ً

مِ ﱠم ْن ِب ُكـــــــ ْم ﻓِي َم ْش َه ِد ْالفَتﱠاحِ

اﻹسراء.

الختم؛ ﻷن كل إمام زمان قدم مشروعًا ﻓكريا

وﻷن اﻹمام أبا العـزائم ﻓـي مقـام الخـتم،
ﻓقــد وقــف ليبــرهن أنــه إمــام كــل اﻷئمــة
السابقينً ،
قائﻼ:
ْ
َ
ع َرﻓتُ َمقَامِ ي
ِبا ْلفَ ْ
ض ِل َحقا ق ْد َ
ﻓَ ْر ُد ْال ُو ُجو ِد ِإ َما ُم ُك ِّل ِإ َمــــــــ ِام
السﱠا ِبقُونَ اﻷ َ ﱠولُونَ َجمِ يعُ ُهـــــــ ْم
ار َو َما َرقُوا ِل َمقَامِ ي
َخ َلعُوا ْال ِعذَ َ
عص ِْر ُك ْم َيا أ َحِ ﱠبتِي
َولَ َو أ ﱠن ُه ْم ﻓِي َ
ﻷَت َْوا ِبذُ ٍّل َ
طا ِل ِبيــــــــــنَ ُمدَامِ ي
َ
ﱠ
عذُو ِلــــــــي أننِي
َي ْكفِيكَ لَ ْو ًما َيا َ
ْ
ْ
َبابُ ال َمدِي َن ِة َوال َمقَا ُم َمقَامِ ـــــــي
وهــذا الكــﻼم ﻻ يقولــه إﻻ اﻹمــام الخــتم؛
الذي جعله ﷲ إما ًما لﻸئمة.
غريبـا
قال رسول ﷲ ) :بدأ اﻹسﻼم
ً
وسيعود غري ًبا كما بدأ( ،وكذلك قولـهَ ) :
مثـ ُل
أ ُ ﱠمتــي مثَ ـ ُل الم َ
ـر أ ْم
ط ـ ِر ،ﻻ ُي ـد َْرى ﱠأولُ ـه خيـ ٌ
آخِ ُره( ،وقد اشتاق رسـول ﷲ  ﻹخوانـه
)و ِد ْدتُ أ ِّني َقـ ْد َرأَ ْيـتُ
ﻓي آخر الزمان ﻓقالَ :
اشـــ ْوقَاهُ ِإ َلـــى
ِإ ْخ َوا َن َنـــا( ،وﻓـــي ِر َو َايـــ ٍةَ ) :و َ
أيضـا لهـم
ي
ً
إِ ْخ َوانِي( ،وقد اشتاق اﻹمام علـ ﱞ
شـ ْو ًقا
ﻓي وصيته لكميل بن زياد ﻓقال) :آ ِه آ ِه َ
ِإلَى ُرؤْ َي ِت ِه ْم(.
يٍ
ولم ير ﱠد على رسول ﷲ وﻻ اﻹمام علـ ّ
طوال التاريخ سوى اﻹمام أبي العزائم؛ ﻷنـه
الختم الذي يكون أنصاره إخوا ًنا لرسول ﷲ،
كما كان أنصار النبي أصحابًا ،ﻓقال:
صتْ
َرا ٌ
ب ت َ َخ ﱠ
ان ْال َح ِبي ِ
ص َ
ح ِﻹ ْخ َو ِ
ْ
اح
ُمذ كَانَ ُم ْشتَاقًا لَ ُه ْم ِب َ
ص َبـــــ ِ
اص ُرونَ ِلدِي ِنــــــ ِه
ِإ ْخ َوا ُنهُ َوال ﱠن ِ
ْ
ْ
اح
َوال ُم ْر ِشدُونَ ِل َحض َْرةِ ال َفتﱠــــ ِ
صدِيقُ ُه ْم
صغ ُ
َو َك ِب ُ
ِيرهُ ْم َو َ
يرهُ ْم َو َ
ُ
اح
س ﱡِر اﻷ ُخ ﱠوةِ مِ ْن ِرضًا َو َ
س َمـ ِ
بُ ْش َر ٰى لَنَا ا ْشتَاقَ ْال َح ِبيبُ ِلذَا ِتنَا
اح
َوتَ َم ﱠن ٰى َي ْرآنَا ِبقَ ْو ِل ِ
صــــــ َر ِ
ش َْوقًا ِلذَاتِكَ َيا َح ِبي ِبـــــــي دَا ِئ ًما
ش َْوقًا َوش َْوقًا زَ ا ِئدًا ِب ِ
ص َيــــــاحِ
صتَنَا ِبأ ُ ُخــــــــ ﱠوةٍ
ص ْ
س ِّيدِي َخ ﱠ
َيا َ
ْ
ْ
ْ
ن ََاولتَنَا مِ ن َح ْو ِ
ضـــــــكَ الفَيﱠاحِ
ش ْك ًرا َو ُ
ُ
س ِّيــــدِي ُمتَتَا ِبعًا
ش ْك ًرا َ

مــن أدلــة أن اﻹمــام أب ـا العــزائم هــو اﻹمــام
واحدًا ،وأﻓرزت المدرسة العزمية حتى اﻵن

اﻹمام الختم يكون المتصرف ﻓي الزمان
إلــى يــوم القيامــة ،والمــدير للكــون شــرقًا
وغربًا؛ ﻷنه صاحب الوراثة العظمي.
يقول اﻹمام عن التصرف ﻓي الزمان:
ﻓهيا يا مريد الوصل وانهض
والتوان
س
التقاع
ودع عنك
ِ
وخلّص من سوانا القلب واعلم
ِ
بأن لنا التصرف ﻓي الزمان
ويقول عن إدارة الكون:
الكون شرقًا وغربًا
إن مال عني يميل
أديره حيــث شئـت
به ﱠمة ﻻ تحــــــول
قطب الوجود يقي ًنا
بنا يكون الوصول

مشروعين ،وقـد يكـون لهـا مشـاريع أخـرى
ً
مستقبﻼ.

طــوال التــاريخ لــم تكــن هنــاك ســيرة
مسلســلة عــن تــاريخ أهــل البيــت ﻓــي كــل
العصور ،وﻻ يكون ذلك إﻻ ﻓي عصر اﻹمام
الختم.
ﻓي حالـة اﻷنبيـاء والمرسـلين ،ﱠ
تكفـل ﷲ
ســبحانه وتعــالى بـذكر قصــص بعضــهم ﻓــي
القرآن الكريم المنزل علـى خـاتم المرسـلين.
وﻓي حال اﻷئمة ،نسـجد

تعـالى شـاكرين؛

ﻷنــه ت ـم تكليفنــا بروايــة ســيرتهم بــأمر مــن
موﻻنا السيد عﻼء ﻓي زمان اﻹمام الختم أبي
العزائم.

معلوم أن اﻹمام الوارث الخـتم ﻻ بـد أن
يكون له نصيب من التجديد ﻓي الـدين يفـوق

ذلك ﻷن خط اﻹمامة خط واحـد ،وﻻ بـد
أن يتصل كله ﻓي سلسـلة واحـدة ،وﻻ يكـون
ذلــك إﻻ ﻓــي آخــر عصــر لتســتوعب ذكــر

نصيب من سبقوه.
إذا ما قارنا الصحيفة العزميـة )ادعـوني
أستجب لكم( بصحف اﻷئمة السابقين ،أو ك ﱠم
القصــائد الهائلــة التــي أمﻼهــا اﻹمــام أبــو
العــزائم ،أو صــيغ الصــلوات التــي ﻓــتح ﷲ
عليــه بهــا ،أو تفســيره للقــرآن وغيرهــا مــن
كبيرا ،كما أنه
العلوم ،لوجدنا أن عطاءه كان ً
كثيرا ما يـدعو بـأن يكـون لـه النصـيب
كان
ً
اﻷكبر من التجديد؛ ﻷنه هو المجدد الختم.
نجده يقول) :واجعـل لـي يـا إلهـي أوﻓـر
قسط ﻓي تجديد المـنهج( ،ﻓـي دعـاء الثﻼثـاء
 ١٠من ذي الحجة ١٣٣٣هـ ،ثـم يطلـب أن
يكون هذا النصيب له وﻷهله وأوﻻده ،ﻓيقول
ﻓــي اﻻثنــين  ٧مــن ذي الحجــة ١٣٣٥هـــ:
)اجعل لي وأهلي وأوﻻدي أوﻓر حظ وأعظم
قسط من تجديد سنن نبيك وإعﻼء كلمتك(.
لذلك ﻓإن المشـروع الفكـري الـذي قدمـه
موﻻنا السيد عﻼء الشهر الماضي ،هو دليـل



الجميع.
يقول اﻹمام أبو العزائم:
تمر المﻼحم والعقول عميــة
وقد بُ ِّي َنتْ ﻓي صحة التذكــار
رواها اﻷئمة باتصال وحجة
س ﱠمــــــــــار
ولكننا نلهو مع ال ﱡ
نسأل ﷲ أن نكون على قدر المسـؤولية؛
سـ ْف ِل المواكـب ،مصـدا ًقا
حتى ﻻ نصير ﻓـي ُ
لقول اﻹمام أبي العزائم:
إن تكـــــــونوا أهلها ﻓزتم بما
قــــــدر ﷲ من الخير لراغب
أو تكــــــــن للمخلصين لربهم
صرتم العالة ﻓي سفل المواكب
نسأل ﷲ تعالى أن يكشف لقلوبنـا حقيقـة
الجمال الربانى ،الذى به ننجذب بكليتنـا إلـى
الرضوان اﻷكبر.
وصــلى ﷲ وســلم وبــارك علــى ســيدنا
وموﻻنا محمد وعلى آله أجمعين.

اﻷستاذ


رابعة العدوية هي شـهيدة العشـق اﻹلهـي،
وﻻ يـــذكر التصـــوف والصـــوفية اﻷوائـــل إﻻ
وذكـــرت علـــى رأس قائمـــة نســـاء التصـــوف
والحب اﻹلهـي ،وهـي مـن الشـهرة لدرجـة أن
جميــع الدارســين للتصــوف فــي العــالم أجمــع
يعرفونها وترجمـوا أشـعارها ﻷكثـر مـن لغـة،
أفﻼم ـا
وبلــغ مــن شــهرتها أن أنتجــت الــدراما
ً
ومسلسﻼت عن قصة حياتهـا ،وأعـدت حولهـا
رســائل جامعيــة وعشــرات الكتــب التــي تكــون
مكتبة مستقلة ،ورغم أنها بصرية حيـث ولـدت
وعاشت وماتت في البصرة جنوب العراق؛ إﻻ
أن شهرتها جعلت لها أكثر مـن ضـريح بـأكثر
ً
خلطـا وقـع عنـد الـبعض بـين
من بلد ،كمـا أن
رابعـة العدويـة وآخريـات تسـمين باسـم رابعــة
تيم ًنا بها ،وقد نظم الشاعر طاهر أبو فاشا على
منوالها ،وغنت كوكـب الشـرق مـن أشـعارها،
فمن هي تلك العابدة الزاهدة التي شغلت النـاس
ً
قرونـا ووضــعوها علــى رأس قائمــة العابــدات
وأهل التصوف أجمعين؟..
ولــدت رابعــة بنــت إســماعيل العــدوي فــي
البصرة جنوب العراق نحو سنة  ١٠٠هجريـة
ﻷب فقيـر زاهـد ،وكانـت رابعـة بناتـه ،ومـات
أبوها وهي دون العشرة ثم ماتـت أمهـا ،وكمـا
يقول فريد الدين العطار الصوفي الفارسي فـي
كتابــه )تــذكرة اﻷوليــاء( :كــان ﻷبيهــا قــارب
صــغير يعمــل عليــه لنقــل النــاس فعملــت عليــه
مكـــان أبيهـــا ،ثـــم وقعـــت مجاعـــة بالبصـــرة
فهــاجرت ،وفــي الطريــق أخــذها لــص وباعهــا
كجارية عبدة بستة دراهم لتاجر من آل عقيـق،

وقيل لثري من بني عدوة فنسبت إليـه وسـميت
باسمه؛ ويؤكد د .عبد الرحمن بدوي فـي كتابـه
)شهيدة العشق اﻹلهي( أنهـا نشـأت نشـأة دينيـة
وليس كما صـورها الفـيلم الـذى حكـى قصـتها
ﻻحقا ،فقد كان لقب أبيهـا فـي البصـرة العابـد،
وأنــه ربــى بناتــه علــى حفــظ القــرآن والحــديث
والفقه ،وأن أشعارها في الحب اﻹلهي ﻻ يمكن
أن تصدر إﻻ عن قلب امتﻸ باﻹيمـان الخـالص
با .

أما وفاتها فذكر ابن الجـوزي فـي )شـذور
العقود( أنها ماتت سنة  ١٣٥هجرية ،وهـو مـا
ذكره ﻻحقًا المؤرخ ابـن خلكـان ثـم المرتضـى
الزبيدي ،ولكن أصح الروايات أنها ماتت سـنة
 ١٨٠هجريــة أو بعــدها بقليــل ،وصــاحب هــذه
الرواية المؤرخ الذهبي ومن تابعه مثـل الشـيخ
عبــد الــرؤف المنــاوي فــي كتابــه )الكواكــب
الدريــة( ،ويميــل المؤرخــون إلــى ذلــك لعــدة
شواهد وأسباب منهـا ،صـداقتها مـع ربـاح بـن
عمرو القيسي المتـوفي  ١٨٠هجريـة ،ولقائهـا
مع سـفيان الثـوري إمـام أهـل الحـديث والفقيـه
والصوفي الشهير حيث كان نزل البصرة سـنة
 ١٥٥هجرية ،وهنـاك حكايـة مفادهـا أن والـي
البصرة سـنة  ١٤٥هجريـة محمـد بـن سـليمان
الهاشمي كـان خطبهـا وكـان تـوفى سـنة ١٧٠
هجرية ،كما كانـت لهـا صـلة مؤكـدة مـع عبـد
الواحــد بــن زيــد المتــوفي ســنة  ١٧٧هجريــة،
وعليه فقد عمـرت لنحـو الثمـانين أو مـا بعـدها



وماتت ودفنت بالبصرة ،وهذا ما يؤكده ياقوت
الحموي في )معجم البلدان(.
أما القبر الموجود في جبل بالقـدس لرابعـة
كمــا ذكــر اﻹمــام الحــافظ الســيوطي فــي كتابــه
)إتحاف اﻷخصا في فضائل المسجد اﻷقصى(،
فهو منسوب كما يقول المحققون لرابعة أخرى
شــامية تــدعى رابعــة بنــت أحمــد الحــوراني
المتوفية سنة  ٢٣٥هجرية.
والمدهش والمفاجأة بالنسبة لي أنـي رأيـت
قبرا لهـا بجـوار ضـريح ومسـجد سـيدي عقبـة
ً
بمنطقــة اﻹمــامين الليــث بــن ســعد والشــافعي،
وهي أقدم منطقـة مقـابر فـي مصـر اﻹسـﻼمية
حيث عاش الصحابة اﻷوائل واتخـذوا قبـورهم
فــي تلــك المنطقــة ،وبالفعــل قبــل الــدخول إلــى
مسجد وضـريح سـيدي عقبـة ،وهـو عقبـة بـن
نــافع صــحابي رســول ﷲ  وكــان ممــن
يمســكون بلجــام ناقتــه ،وشــهد فــتح مصــر مــع
عمــرو بــن العــاص وولــي إمــارة مصــر مــع
خراجها ،وقبره كما ذكر السخاوي المؤرخ في
)المزارات( أحد اﻷماكن المشهورة فـي مصـر
باستجابة الدعاء عندها ،وبجواره دفن كثير من
الصحابة ،كما يوجد قبر عمرو بن العاص إلى
جواره ،المهم أنه قبل الدخول عليـه يوجـد قبـر
يعلوه شـاهد مكتـوب عليـه أن هـذا قبـر رابعـة
العدوية ،واﻷمر عندي أنه ربما لرابعـة أخـرى
غير رابعة البصرية؛ ﻷن الثابـت أن رابعـة لـم
تنزل مصـر ولـم تغـادر البصـرة ،وربمـا كـان
أحد مزارات الرؤيا المنامية حيث كثر ذلك في
العصــر الفــاطمي ومــا تــﻼه مــن رؤيــة أحــد

الصــالحين لقبــر أحــدهم فــي موضــع معــين
ويصــبح ويخبــر الــوالي والنــاس ويخصــص
للولي قبر بالفعل بحسب رؤية الرجل الصالح،
وهناك تفسير ثالـث بـاطني صـوفي يقـول بـأن
تعدد أضرحة الـولي الصـالح يشـير إلـى تنـوع
وتعـــدد مقاماتـــه ورفعتهـــا عنـــد ﷲ ســـبحانه
وتعــالى .وعلــى كــل اﻷمــر يــدل علــى عظمــة
الشــخص وحــب النــاس لــه وشــيوع وشــهرة
سيرته على مر العصور ،والمعروف علميا أن
مقابر آل البيت تسمى مشاهد ومقابر الصالحين
تسمى أضرحة.

وكانت الفنانة نبيلة عبيد قد قامـت بتجسـيد
دور رابعــة فــي الفــيلم المــأخوذ عــن قصــتها
والذي أخرجـه نيـازي مصـطفى سـنة ١٩٦٣م
باسم )رابعة العدوية( وهو أبعد مـا يكـون عـن
سيرتها الحقيقية ،حيث لم تكن ﻻهية عابثة فـي
بداية حياتها ثم تابت ،ولم تعـرف الخﻼعـة بـل
كمــا أجمــع الثقــاة نشــأت نشــأة دينيــة خالصــة،
وكان المخرج نيازي مصطفى قد حاول إقنـاع
القــاريء كامــل يوســف البهتيمــي بــأن يغنــي
أغــاني الفــيلم ،وكــان معروفًـا بأنــه يجمــع بــين
القــراءة واﻹنشــاد الــديني ،وكانــت لــه بطانــة
تنـافس بطانـة الشـيخ طــه الفشـني ،وكـان تعلــم
القراءات على يد الشيخة وهيبة العنانية ،إﻻ أن
الشيخ البهتيمي رفض واعتـذر للمخـرج وقـال
لـــه :إن صـــوته لخدمـــة القـــرآن فقـــط ولـــيس
لﻸغاني.

أحبك حبين :حب الهــــــــوى
وحبا ﻷنك أهل لذاكــــــــــــا
فأما الذي هو حب الهـــــــوى
فشغلي بذكرك عمن سواكـــا
وأما الذي أنت أهل لـــــــــــه
فكشفك للحجب حتـــــى آراكا
فﻼ الحمد في ذا وﻻ ذاك لـــي
ولكن لك الحمد فــــي ذا وذاكا
وأشتاق شوقين :شوق النــــوى
وشوقًا لقرب الخطى من حماكا
فأما الذي هو شوق النــــــــوى
فمسرى الدموع لطــــول نواكا
وأما اشتياقي لقـــــــرب الحمى
فنار حياة خبـــــــت في ضياكا
ولست على الشجو أشكو الهوى
رضيت بما شئت لي في هواكا
ومن أشعارها اللطيفة فـي مناجـاة ﷲ عـز
وجل:
يا سروري ومنيتي وعمادي
وأنيســــــي وعدتي ومرادي
أنت روح الفؤاد وأنت رجائي
أنت لي مؤنس وشوقك زادي
أنت لوﻻك يا حيـــاتي وأنسي
ما تشتت فــــــي فسيح البﻼد
كم بدت منه ،وكــم لك عندي
من عطاء ونعمة وأيــــــــادي
حبك اﻵن بغيتي ونعيمـــــــي
وجﻼء لعين قلبي الصــــادي
إن تكن راض ًيا عني فﺈنـــــي
يا منى القلب قد بدا إسعادي

ولعل أكبر دليل علـى كرامـة هـذه العابـدة
الزاهــدة عنــد ﷲ عــز وجــل وعنــد النــاس أن
شهرتها طارت في اﻵفاق ،كمـا طـارت شـهرة
شـعرها وحفظتــه النـاس لليــوم وتمـت ترجمتــه
ﻷكثــر مــن لغــة ،وهــو شــعر وجــداني عــذب
تخاطب فيه موﻻها عز وجل وأقـرب للمناجـاة
الفرديــة للــذات اﻹلهيــة ،مــع خصوصــية لغتهــا
ورقة إحساسها ،تقول من أبيـات لهـا مشـهورة
على كل لسان:
عرفت الهوى مذ عرفت هواك
وأغلقت قلبي عمن ســـــــواكا
وكنت أناجيك يا من تــــــرى
خفايا القلوب ولست تـــــراكا



الملحوظـة اﻷولـى علــى أشـعارها روحهــا
الزاهدة وكلماتها البسيطة القريبـة دونمـا تعقيـد
أو فلسفة أو غمـوض أو غيرهـا مـن اﻷسـاليب
التي عرفت عنـد بعـض الصـوفية المتـأخرين،
فــﻼ غلــو وﻻ شــطط بــل روح صــافية كالمــاء
النقي؛ مما يدل على وجـدانها الراقـي اﻷبـيض
خصوصــا أنهــا قريبــة عهــد
وســمو طباعهــا
ً
بالصــحابة والتــابعين قبــل أن تغمــر نعــم الــدنيا
ولذتها قلوب المسلمين في العصور التالية.

حفظت لنا كتب التـراث الصـوفي وتـراجم
التابعين واﻷولياء بعض أقـوال رابعـة العدويـة
وبعض أشعارها المتفرقة هنا وهنـاك غيـر مـا
سبق ،كما حفظت حكايات منسوبة إليها ،وممـا
قالته للناس كنصـائح ذهبيـة) :اكتمـوا حسـناتكم
كما تكتمـوا سـيئاتكم( و )إنـي ﻷرى الـدنيا فـي
قلوبكم بترابيعها ونظرتم إلى أقرب اﻷشياء في
قلوبكم فتكلمتم فيه( و )محب ﷲ ﻻ يسكن أنينه
وحنينه؛ حتى يسكن مع محبوبه( وسئلت مـرة:
هل تكـرهين الشـيطان؟ فقالـت) :إنـي حبـي
منعني من اﻻشتغال بكراهية الشيطان(.
ومن أشعارها المشهورة جدا:
ليت الذي بيني وبينك عامر
وبيني وبين العالمين خراب
إن صح منك الود فالكل هين
وكل الذي تحت التراب تراب
ومن حكاياتها أن مالك بن دينار مر عليهـا
يو ًما فوجدها تجلس على حصيرة وتشرب مـن
جرة مكسـورة فقـال لهـا :عنـدي تجـار أغنيـاء
ينفقون عليك ،فقالت لـه :أسـأت يـا مالـك ،مـن
الذي يـرزق التجـار؟ لـو أردنـا لجعلنـا التـراب
ذه ًبا.
ومــرة أرادت الحــج فمــرت علــى الزاهــد
شيبان الراعي في الطريـق فمـد يـده فـي جيبـه
فأعطاها ذه ًبا ،فمدت يدها في الهواء وقبضـت
على الذهب ،وقالت لـه :أنـت تأخـذ مـن جيبـك
وأنا آخذ من الغيـب .وفـي الطريـق سـقت كلبـً ا
بكفيهــا ،وجاءهــا الــدم كمــا يــأتي النســاء فــي
الحيض فبكـت ومعهـا خادمتهـا تبكـي لبكائهـا؛
حتـى سـمعتا منـاد ينــادي مـن السـماء :مﻼئكــة
السـماء بكـوا لبكائـك وقـد قبـل ﷲ منـك وغفــر
لجميع الحجيج من أجلك.
رضي ﷲ عنها وأرضاها.






خ َْل ِف ِه ْم﴾ هذه اﻵية خبر من ﷲ لنا عن شـهداء
بدر وأحد ،والسبب خاص والحكم عام ،فهـو
خبر عن ﺟميع الشهداء الذين هم أحيـاء عنـد
ربهم ،والمعنى أن الشـهداء الـذين هـم أحيـاء
عند ربهم يرزقون ،يطلبون الفـرح والمسـرة
مــن ﷲ تعــالى ﴿ ِبالﱠ ـذِينَ َلـ ْم َي ْل َحقُـواْ ِب ِه ـم﴾ مــن



إخوانهم الذين تركوهم علـى مـا كـانوا عليـه
من التسليم اﻷكمل لرسـول ﷲ  ،ومـن

﴿و َي ْستَ ْبش ُِرونَ ِب ﱠالذِينَ َلـ ْم َي ْل َح ُقـواْ ِب ِهـم ِ ّمـ ْن
َ

المسارعة إلى الﺟهاد إعﻼء لكلمة ﷲ ،وتلـك
المسرة والفرح باستبشارهم بهم ،لـتحققهم أن
إخوانهم ﻻ يزالون محافظين علـى مـا كـانوا
عليــه وهــم فــى الــدار الــدنيا ،وبتلــك الحالــة
يفــوزون بمــا فــاز بــه الشــهداء مــن الحيــاة
الروحانية ،ورزق ﷲ تعالى الذى منه الفـوز
بفضل ﷲ تعالى وبرضوانه اﻷكبـر ،وكمـال
النعمة بدوام تلـك الخيـرات أبديـة إلـى مـا ﻻ
نهاية .معنى َ
﴿لـ ْم َي ْل َح ُقـواْ ِب ِهـم﴾ أى :لـم يقتلـوا
فى سبيل ﷲ فيفوزوا بما فاز َم ْن قُتلوا قبلهم،
والفوز متحقق ولكن ﻻ ينال إﻻ بالشهادة.
علَـ ْي ِه ْم َوﻻَ ُهـ ْم َيحْ زَ ُنـونَ ﴾ أن
﴿أَﻻﱠ َخـ ْو ٌ
ف َ



ومــا دخلــت عليــه مؤول ـة بمصــدر مﺟــرور

ويغفـــر زلـــتهم ،وﻻ تكـــون هـــذه التوبـــة إﻻ

باليــاء المحذوفــة بــدل مــن الــذين فــى قولــه:

بالعمـل بمـا ﺟـاء فـى التـوراة واﻹنﺟيـل مــن

﴿ ِب ﱠالذِينَ لَ ْم َي ْل َحقُو ْا ِب ِهـم﴾ بـأن ﻻ خـوف علـيهم

الحِ كــم واﻷحكــام ،والهــدى واﻹيمــان الــذى

وﻻ هم يحزنون ،ونفى عنهم سبحانه وتعـالى

أنزله ﷲ على موسى وعيسى ،وكذلك العمل

الخوف من لقاء ﷲ تعالى الذى يﺟعل قلـوب

بمــا أنزلــه ﷲ علــى خــاتم رســله مــن اﻵداب

اﻹيمان فى فزع من الحساب ؛ لـتحققهم
أهل ِ

واﻷحكام التى فصلها القرآن الكريم..

ظيمــا
بالتقصــير عــن القيــام لــه ســبحانه تع ً
وإﺟﻼﻻً لـه تعـالى .وهـذا الخـوف ﻻ يفـارق

بئونَ
﴿ ِإ ﱠن الﱠذِينَ آ َمنُواْ َوالﱠذِينَ هَادُواْ َو ٰ ﱠ
الصـ ُ
اﻵخـ ِر﴾ هـذه
ارى َم ْن آ َمنَ ِبا ّ ِ َو ْال َي ْو ِم ِ
ص َ
َوال ﱠن َ

صا عنـد المـوت
قلوب العارفين با  -خصو ً

اﻵية الشـريفة دلـت علـى أن اﻹنسـان  -مـن

 -إﻻ إذا طمأن ﷲ قلـوبهم بالبشـائر ،قـال ﷲ

حيث هو إنسان  -مﺟبول علـى الشـر وعلـى

تعالى﴿ :لَ ُه ُم ْالب ُْشـ َرى ِفـي ْال َحيـا ِة الـ ﱡد ْن َيا َو ِفـي

ﺟحدت الحق ،وكفرت بـه مـن عهـد موسـى

اﻵخ ـ َرةِ﴾ )يــونس (٦٤ :ونفــى عــنهم الحــزن
ِ

واﻷنبيــاء مــن بعــده ،وقــد اســتمروا فــى هــذا

على مـن يفـارقونهم ومـا يفـارقون مـن أهـل
ضا ﻻ يفـارق إﻻ
وولد وآثار ،وهذا الحزن أي ً
بما يتفضـل ﷲ بـه علـى المـؤمن عنـد موتـه
بالبشـــائر ،منحنـــا ﷲ هـــذا الفضـــل العظـــيم
بإحسانه.







ﺟــاء فــي أســرار القــران لﻺمــام المﺟــدد
السيد محمد ماضى أبي العزائم :
قولــه تعــالى :إِ ﱠن الﱠ ـذِينَ آ َمنُ ـواْ َوالﱠ ـذِينَ
آمـنَ ِبـا ّ ِ
هَادُواْ َو ٰ ﱠ
الصـ ِب ُ
صـ َ
ئونَ َوال ﱠن َ
ارى َمـ ْن َ
علَ ْي ِه ْم
صا ِل ًحا فَﻼَ خ َْو ٌ
ف َ
َو ْال َي ْو ِم اﻵخِ ِر و َ
عمِ َل َ

َوﻻَ هُ ْم َيحْ زَ ُنونَ 
اﻵية اﻷولى بينت أن نفوسهم عنادية وقد

الضــﻼل والﺟحــود؛ حتــى أخبرنــا ﷲ عــنهم
بهــذه الصــفات علــى لســان خــاتم الرســل
واﻷنبيــاء .أمــا اﻵيــة التــى معنــا فقــد فتحــت
أمــامهم أبـــواب الرﺟــاء واﻷمـــل ،وأبـــواب
الرحمة والمغفرة ،وأنهـم إن رﺟعـوا إلـى ﷲ
وتابوا إليه من هذه القبائح الشـنيعة واﻷفعـال
المنكــرة فــإن ﷲ تــواب رحــيم يقبــل تــوبتهم،



متدنسـ ـا بقـــاذورات اﻷباطيـــل
مهمـــا كـــان
ً
واﻷضاليل – فإنه إذا آمن ط ّهره ﷲ من كـل
ذنوبـــه الســـابقة ،واﻹيمـــان ُ
ط ْهــ َرة ٌ كبـــرى،
والتوبـة ُ
ط ْهـ َرة ٌ صـغرى ،والفــرق بينهمــا أن
اﻹيمان يطهر من الكفر ،والتوبة ﻻ تكون إﻻ
من مؤمن فهى ت ُ َ
ط ﱠهر الـذنوب سـوى الكفـر،
والكفــر أكبــر الكبــائر ،والــذنوب بالنســبة لــه
﴿إن ﱠ َ َ
ليست كبائر ،قال تعالى :ﱠ
ﻻ َيغفـر أن
يُشَركَ ِبهِ﴾ )النساء (٤٨ :والمفهـوم أن الـذين
آمنـوا هــم الــذين صـدقوا ﷲ ورســوله ســيدنا

  
  
  
   
    

  
  
  




المســارعة فــى الباطــل ،وأن كــل إنســان –



محمــ ًدا  ،والــذين هــادوا هــم اليهــود،
والنصـــارى هـــم أصـــحاب عيســـى ،
والصابئون هم المﺟـوس ،وﺟـاءت مرفوعـة
بعد ) ِإ ﱠن( وهى معطوفة على اسمها ،إما ﻷن
)إِ ﱠن( إذا تﻼها اسم غير معـرب ﺟـاز لـك أن
تعطــف عليــه بــالرفع ،واســم )إن( هنــا اســم
موصــول ،وإمــا أن يكــون ذلــك لتعظــيم شــر
الصابئين فإنهم شر مـن اليهـود والنصـارى،
وكــأن الكــﻼم هنــا :بــل والصــابئون ،فﺟــاز
رفعها لذلك ،وقد روى بالنصب.

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




إن تعظــيم التوحيــد هــو الــدين القــيم
الـــذين فطـــر ﷲ النـــاس عليـــه وأمـــرهم
بلزومــه كمــا قــال تعــالى :فَـأَقِ ْم َوج َْهـكَ
ِين َحنِي ًفا ۚ ف ْ
ِط َرتَ ﱠ ِ ا ﱠلتِي فَ َ
طـ َر ﱠ
اس
النـ َ
لِل ّد ِ
ق ﱠ ِ ۚ ٰذَلِكَ ال ّدِي ُن ْالقَيِّ ُم
َ
علَ ْي َها ۚ َﻻ ت َ ْبدِي َل ِلخ َْل ِ
َو ٰلَك ﱠ
اس َﻻ يَ ْعلَ ُمـونَ ) الــروم:
ِن أ َ ْكثَـ َر النﱠـ ِ
.(٣٠

حقــا؛ ويتطهــر مــن كــل شــوائب الشــك
والريب ،والحكم على الحق بمــا تقتضــيه
أحوال الخلق ؛ كان قلبه خربًا مــن أنــوار
ً
مــــؤهﻼ لنفثــــات الشــــيطان
التوحيــــد،
الرجيم").(١
وﻻ شك أن تعظيم شــأن التوحيــد فــى
قلب المــرء مــن شــأنه أن يجعــل التوحيــد
أول المقاصد ،وأولى الضروريات .فهــو
– على حد قــول اﻹمــام "-:الــركن الــذى
تجب المسارعة إليه قبــل كــل شــىء ،وﻻ

دومـا فــي
واﻹمام أبو العــزائم يلهــج ً
تقريراتــه بأهميــة تحريــر أمــر اﻻعتقــاد،
والبداءة بــه ،وتعظيمــه وتفخيمــه؛ إذ هــو
اﻷساس واﻷصل ،واﻷعمال بناء وفــرع.
واﻷمر بتعظيم التوحيد ظــاهر فــي كتــاب
ﷲ وســـنة نبيـــه  بـــل هـــو زبـــدة
وخﻼصــة دعــوة الكتــاب والســنة .ومــن
شواهد ذلك قوله  عن التوحيد:
"رأس المــال فــى الحقيقــة إنمــا هــو
التوحيد ،ومن لم يستنر قلبه بنور التوحيد



ينبغى للسالك فى طريق ﷲ أن يلتفت إلى
شىء قبلــه ،إﻻ مــا ﻻ يتحصــل علــى هــذا
العلــم إﻻ بــه مــن الضــرورى ،كالغــذاء
والنوم وقـــضاء حاجــة اﻹنســان والســعى
فى تحصيل ذلك ").(٢
ومــن خــﻼل اســتعراض الكثيــر مــن
النصوص فى هذا الجانب عند اﻹمام أبى
العزائم تتبين مكانة التوحيــد عنــد إمامنــا،
ئمـا علــى
وتعظيم شــأنه ،فهــو يحـرص دا ً
بيان أن التوحيــد هــو لــب الــدين وجــوهر

العبادة ،وأنه الركن اﻷول واﻷســاس فــي

آثارا عظيمة في حياة
القلب تمل ًكا حقيقياً -

اﻹسﻼم.

المســلم ،تتجلــى بمــا ذكــره اﻹمــام موافقًـا
أهل العلم والصﻼح -ومما اســتنبطته مــن

ولما كان علم التوحيد هو أول العلــوم

كﻼمه:

الواجبه على المكلف ،وكانت معرفة علم
التوحيد واجبة علــى كــل مســلم ومســلمة،

 -١علم التوحيد يرفــﻊ قــدر اﻹنســان،

وذلك لما يترتب عليه من صحة العقيــدة،

وينشئ فيه :الترفﻊ عــن سفاســف اﻷمــور

وســﻼمة اﻹيمــان ،ومــا ينــتج عــن تركــه

القبيحة ،والذميمة ،أو هو –على حد قول

والجهـــل بـــه مـــن الوقـــوع فـــى الشـــك

اﻹمام " :-يجعل النفس تنجذب إلى الحــق

واﻻلتباس واﻻنحراف والزيغ والضــﻼل.

بكليتها وتسارع فى مرضــاته ،وتفــر مــن

كــان حــرص اﻹمــام علــى اﻹكثــار مــن

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ

عن التوحيد ،مما يجعــل المــرء يستشــعر

أن من دﻻئــل صــحة العقيــدة اﻹســﻼمية،

وﻻ يهجــس بســره هــاجس شــك فيتــأول

عظم قدر العقيدة فى قلــب المــؤمن ،وأنــه

عظيم أثرها في النفوس ،وطيب ثمراتهــا

كﻼم ﷲ برأيه ،ويجرؤ على فعل القبــائﺢ

ﻻ نجاة إﻻ بالعقيدة الحقــة التــى يجــب أن

لدى محققيها.

والمنكرات.(٣) " .

التنبيه على ذلك فى مؤلفاته عند الحــديث

يعقد المرء قلبه عليها.


هــذه خاصــية عظيمــة اعتنــى اﻹمــام
بها؛ فالعقيدة في نظره ليســت ً
متنـا يحفــظ
أو يستشــرح فحســب ،ثــم تبقــى معرفــة
ذهنية ﻻ أثر لها في حياة الفــرد واﻷمــة !
كﻼ ،فهو يحرص أن ﻻ يذكر مســألة مــن
مسائل اﻻعتقاد إﻻ ويتبعها بذكر ثمارهــا،
كمـــا صـــنﻊ فـــي اﻹلهيـــات والنبـــوات
والغيبيات ،من تعداد الثمرات لكل مســألة
علــى حــدة ،ثــم هـو يتحــدث عــن أهــداف
العقيدة اﻹسﻼمية علــى وجــه العمــوم بمــا
يكشف عن الفهم الثاقب ﻵثار هذه العقيدة
على الفرد واﻷمة ،ولقــد علــم المنصــفون

موجبــات غضــبه ،ويجعــل الفــرد..ﻻ تلــم
بقلبه لمة شــيطان فــيهم بمخالفــة الشــرع،

وفي ظل هذا المعنى كان لزا ًما علـى

 -٢إن هذه العقيدة تغرس في الــنفس

اﻹمــام الوق ـوف علــى مــا تتركــه العقيــدة

التوكل على ﷲ عز وجل واﻻعتصام به.

اﻹسﻼمية من ثمرات.

يقــول اﻹمــام" :علــم التوحيــد يجعــل

إن لعقيــدة التوحيــد -إذا مــا تملكــت

    
 
  
  
   
  

   
   
   
   
   





المسلم حسن التوكل على ﷲ ،كامل الثقة
با  ،عظيم الرغبة فى ﷲ ،شديد الرهبــة
من ﷲ ،مطمئن القلب با  ..،بل قد يبلــغ
به اليقين مبلغًا؛ حتى يكون إذا ألقى عليه
درس فـــى التوحيـــد كأنـــه يـــرى تلـــك
المعــانى ،لمــا تقتبســه نفســه مــن قــبس
اﻷنوار القدسية عند سماع صــفات الحــق
سبحانه" ).(٤
) (١اﻹسﻼم دين ﷲ لﻺمام أبى العزائم ص ..٤
) (٢الطريق إلى ﷲ لﻺمام أبى العزائم ص .٣٧
) (٣اﻹسﻼم دين ﷲ لﻺمام أبى العزائم ص .١٩
) (٤المرجﻊ السابق ،نفس الصفحة.











أقامــت مؤسســة التــآلف بــين النــاس
الخيرية ندوة بعنوان )فلسطين عربيـة(،
بمناسبة ذكرى ليلة اﻹسراء والمعراج.
حضر الندوة جمع غفير من العلمـاء
مــن بيــنهم ســفير مصــر فــي فلســطين
أشــرف عقــل ،والــدكتور أحمــد كريمــة
رئيس مجلس إدارة المؤسسة.
يقـ ـول الـــدكتور أحمـــد كريمـــة :إن
قضــية فلســطين ومــا يتصــل بهــا مــن
مقدســات )القــدس والمســجد اﻷقصــى(
ومراقــد الصــالحين مــن ســادتنا اﻷنبيــاء
والرســل وآل البيــت النبــوي 
وأصــحابه واﻷوليــاء  ،ومــا يخــص
أهــل الكتــاب مــن مرجعيــات ورمــوز
الخدمة السمائية ومزارات ﻷهل الكتاب.
ً
أوﻻ :تأكيــد مــا ثبــت يقي ًنـا بمــوازين

علمية موثقة معتمدة ومعتبرة على عروبة
فلســطين مــن قــديم الــزمن قبــل مجــيء
عبــرانيين بــثﻼث آﻻف عــام واســتمرار
عروبتهــا علــى الــرغم مــن تتــابع نظــم
سياســية ودينيــة متنوع ـة ،إﻻ أن فلســطين
في الماضـي والحاضـر والمسـتقبل كيـان
عربي ترابًا وتاري ًخا وقومية وهوية.
ثانيًا :التأكيد علـى أن قضـية فلسـطين
قضية دينية تتصل بالمسـلمين علـى تنـوع
مذاهبهم الفكريـة والمسـيحيين علـى تعـدد
كنائسهم ،وأن الصراع الدائر في فلسطين
تكييفــه الصــحيح صــراع دينــي بــين مــن
يزعمون انتسابهم للشريعة اليهوديـة وهـم
الغاصـــــبون المحتلـــــون بممارســـــاتهم
وادعــاءاتهم وتــزييفهم وطمســهم للحقــائق
من جهة ،وبين مـﻼك وأصـحاب اﻷرض
المســلمين والمســيحيين العــرب ،وعليــه
فالقضية دينية تستوجب جعلها في إطارها
الديني الواقعي.
ً
ثالثــ ـا :فريضــــة الجهــــاد الفكــــري
بالتوازي مع جهاد النفوس واﻷموال لقول
ســيدنا محمــد رســول ﷲ ) :جاهــدوا
بأنفسـكم وأمــوالكم وألســنتكم( ،وهــذا دور
العلمــاء والــدعاة والرعــاة فــي المجــاﻻت
ذات الصﻼت والعﻼقات منها:
 -١التذكرة بجعل القضـية الفلسـطينية
في أوائل )فقه اﻷولويات(.
 -٢التنبيــه والتحــذير علــى مــؤامرات
إضعاف وحـدة الشـعب الفلسـطيني وشـق
صفوفهم باستقطابات سياسية وطائفية.
 -٣تحريــر الخطــاب الفلســطيني مــن
تداعيات المتـاجرين والمزايـدين بالقضـية
الفلسطينية.
 -٤عـــدم التفـــريط فـــي المقدســـات
اﻹسـﻼمية والمســيحية وعــدم القابليـة مــن
الوجهــــة الشــــرعية ﻷيــــة تنــــازﻻت أو
ً
ومستقبﻼ.
مساومات أو تجزئة حاض ًرا
 -٥تحذير متخاذلين وعمـﻼء وخونـة
ومرتزقة من خيانة ﷲ عز وجـل ورسـله
وأنبيــــاءه  ،واســــتحقاقهم عقوبــــات



زجرية دنيوية وأخروية ﻹضرارهم بحقـوق
دينية ثابتة ومقررة شرعًا.
 -٦إعﻼء ثوابت القضية الفلسطينية مـن
أن الكيان السياسي والقانوني عروبتها.
 -٧التحـــريم والتجـــريم لتقويـــة العـــدو
الصهيوني الغاصب المحتل ،فﻼ يحل شرعًا
إمدادهم بما فيه تقويتهم واستمرار اغتصابهم
واحــتﻼلهم ،ســواء مــن دول أو مــن أفــراد،
وكــل معــامﻼت مــع العــدو الصــهيوني فــي
مجاﻻت اقتصادية على وجه الخصوص تعد
من باب التعاون علـى اﻹثـم والعـدوان ،قـال
ﷲ عز وجلَ  :يا أ َ ﱡي َها الﱠذِينَ آ َم ُنوا َﻻ تَتﱠخِ ذُوا
عد ﱠُو ُك ْم أ َ ْول َِيـا َء ت ُ ْل ُقـونَ إِ َلـ ْي ِهم ِبـ ْال َم َو ﱠدةِ
عد ّ ُِوي َو َ
َ
ْ
ُ
َ
ّ
َ
ْ
ق) الممتحنة:
َوقد كف َُروا ِب َما َجا َءكم ِ ّمنَ ال َح ِ
. (١
 -٨دعم صمود المـرابطين الفلسـطينيين
داخل فلسطين وفريضة إرسـال المسـاعدات
الماليــــة والنقديــــة والعينيــــة ،واعتبــــار أن
مصرف في سبيل ﷲ للمجاهدين.
 -٩مشروعية زيارات دينيـة للمقدسـات
والمزارات اﻹسﻼمية والمسـيحية بفلسـطين،
فﻼ مانع حيث ﻻ يوجد مانع شرعي.
 -١٠الحــــض علــــى دعــــم اﻻقتصــــاد
الفلسطيني داخل فلسطين بشتى الصور.
بعــــا :دعــــم الســــلطة الفلســــطينية
را ً
ومؤازرتها ،وعدم إضعافها أو تخذيلها ،مـن
ً
تفعــيﻼ لفقــه المصــالح
الواجبــات الشــرعية
والمقاصد.
سا :دعوة لمؤسسات إسﻼمية دعوية
خام ً
وتعليميــــة وإعﻼميــــة ومســــيحية رعويــــة
لتواصل جهود محلية ودولية لحقوق الشعب
الفلسطيني ،وهـذا مـن جهـاد الفكـر فريضـة
مؤكدة.
وأخيرا :يتوجـه المجتمعـون مـن علمـاء
ً
وخبــراء مســلمين ورعــاة مــن أهــل الكتــاب
الموادعين بالدعوات الصادقات عز وجل
بالنصر لفلسطين والمعونة ﻷهلهـا والتوفيـق
لولي أمرها رئيس دولة فلسطين ومؤسسات
الدولـــة السياســـية والدينيـــة واﻻقتصـــادية
واﻻجتماعية.



وأمر سماحته إخوان آل العزاﺋم بمراعاة فترة راحته وأهل بيته،

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

عدة محاضرات خﻼل شـهر 

١٤٤٣ه ،تأكيـ ًدا لــدورها

الكبير فى تبصير اﻷمة بالواجب المطلوب منها:

مشددًا على ضرورة انتهاء أي مقابلة أو تواجد في مكتبـه أو منزلـه
قبل الساعة العاشرة مسا ًء ،ﻹتاحة الفرصة لراحة أهل البيت.
وواصل الشريف عبد الحليم العزمي الحسيني حديثه حول سيرة
أهل البيت  ،بالحـديث عـن دور اﻹمـام علـي الرضـا  فـي
معالجــة اﻻنحــراف فيــه عصــره ،حيــث اســتكمل الحــديث عــن
اﻻستضـــاءة اﻷولـــى بعـــرض مظـــاهر اﻻنحـــراف اﻻقتصـــادي،

فى يـوم الجمعـة  ٨

١٤٤٣ه ،الموافـق ٢٠٢٢/٣/١١م

واﻻنحــراف اﻷخﻼقــي ،واﻻنحــراف السياســي فــي عصــر اﻹم ـام،

أقيمت ليلة أهل البيت الثالثة والستون بعد الماﺋة بقاعة اﻹمام المجدد

والذي تضمن عرض اﻷوضاع السياسية في عهـد هـارون الرشـيد،

السيـد محمـد ماضـى أبـى العـزاﺋم ،حيـث حضـرها عـدد مـن أبنـاء

ثم اﻷمين.

الطريقة العزمية من مختلف المحافظات.

ثم بدأ اﻻستضاءة الثانية عن دور اﻹمام في معالجـة اﻻنحـراف

وقــد افتتحهــا ســماحة الســيد عــﻼء أبــو العــزاﺋم شــيخ الطريقــة

قبل وﻻية العهد ،بالحديث عـن اﻹصـﻼح الفكـري والـديني ،والـذي

العزمية -بعد قراءة القرآن من الشيخ محسن الشناوي -بالحديث عن

تضــمن :الــرد علــى اﻻنحرافــات الفكريــة ،ونشــر اﻷفكــار الســليمة،

تقصير أبنـاء الطريقـة العزميـة فـي دعـوة أشـخاص جـدد لحضـور

وإرجاع اﻷمة إلى العلماء.

الموالد وليالي أهل البيت.

وختمت الليلة  -التـي قـدم لهـا اﻷسـتاذ فتـوح لعـج  -بفقـرة مـن

وطالــب ســماحته بــأن تقتصــر زيــارات ســماحته واحتفــاﻻت

اﻹنشاد الديني لقصاﺋد اﻹمام أبي العزاﺋم قامت بهـا الفرقـة العزميـة

الطريقــة علــى المــدن الكبــرى وعواصــم المحافظــات ،موضـ ًحا أن

بقيادة الدكتور محمـود حسـنين ،واﻷسـتاذ أحمـد مخلـوف ،واﻷسـتاذ

زيارة القرى غير مفيدة للدعوة ،لكن يسمح بها كزيارات شخصية.

محمد محمد حسنين.
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ﺣﺪﻭﺩ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺴﺖ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﺍﳌﺎﺿﻲ ...ﻭﰲ ﻫﺬﺍ
ﺍﳌﻘﺎﻝ ﻧﻮﺍﺻﻞ ﺍﳊﺪﻳﺚ ،ﻓﻨﻘﻮﻝ:

ع ِليمﺎ ً َحكِيمﺎ ً) اﻹنسﺎن ،(٣٠ :وﻗرن اﻟسمع
َ
اﻟســمِ ي ُع
بـــﺎﻟﻌلم فـــي ﻗوﻟـــهَ ... :و ﱠ ُ ُهــو ﱠ

اﻟﻌَلِي ُم

)اﻟمﺎئدة ،(٧٦ :وﻗـرن اﻟﻌـزة بـﺎﻟﻌلم

في ﻗوﻟه ... :ذَﻟِكَ

يـز اﻟﻌَ ِلـ ِيم
ﺗ َْقـد ُ
ِير اﻟﻌَ ِز ِ

)اﻷنﻌﺎم.(٩٦ :
ووصــف نفســه بﺎﻟخﺎﻟقيــة مــع اﻟﻌلــم فــي

َو َي ْس ـﺗَ ْغف ُِرونَ ﻟ ﱠِل ـذِينَ آ َم ُن ـوا َرب َﱠن ـﺎ َو ِس ـﻌْتَ ُك ـ ﱠل

ﻗوﻟه :إِ ﱠن َر ﱠبكَ ه َُو اﻟ َخﻼﱠ ُق اﻟﻌَلِي ُم ،وﻗرن

ش ْيءٍ ﱠرحْ َمةً َوع ِْلمﺎ ً فَﺎ ْغف ِْر ِﻟلﱠذِينَ ﺗَﺎبُوا َواﺗﱠ َبﻌُوا
َ

اﻟﻌلـم بﺎﻟقـدرة فـي ﻗوﻟـه ﺗﻌـﺎﻟﻰِ ... :إ ﱠن ﱠ َ

اب اﻟ َج ِح ـ ِيم) غــﺎفر(٧ :
ع ـذَ َ
س ـ ِبيلَكَ َوﻗ ِِه ـ ْم َ
َ

ﺿ ـﺎ:
ِير) اﻟنحــل ،(٧٠ :وﻗوﻟــه أي ً
ع ِل ـي ٌم َﻗ ـد ٌ
َ

ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ :ه َُو اﻟﱠذِي َخلَقَ ﻟَ ُكـم ﱠمـﺎ ِفـي

فرحمة ﷲ وسﻌت كل شيء ،وعلم ﷲ محيط

ض َجمِ يﻌـ ـﺎ ً ُثـ ـ ﱠم ْ
اسـ ـﺗ ََوى إِ َﻟـ ـﻰ ﱠ
اﻟسـ ـ َمﺎءِ
اﻷ َ ْر ِ

بكل شيء ،وفي هـذا إثبـﺎت وﺗأكيـد ﻟلشـمول

َ ي ْخ ُلــقُ َمــﺎ َي َشــﺎ ُء َو ُهــ َو اﻟﻌَ ِلــي ُم َاﻟقــد ُِير
)اﻟــروم ،(٥٤ :وربــط بــين كونــه  هــو

فَ َس ﱠواه ﱠُن َس ْب َع َس َم َوا ٍت َوه َُو ِب ُك ِّل َش ْيءٍ َعلِي ٌم
)اﻟبقــرة .(٢٩ :فﻌلــم ﷲ  كﺎمــل شــﺎمل
محيط بكل شيء ،فهو  يﻌلم مﺎ كـﺎن ومـﺎ

اﻟمطلق ،ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰَ ... :وأَ ﱠن ﱠ َ َﻗـ ْد أ َ َحـﺎ َ
ط

اﻷول واﻵخر واﻟظﺎهر واﻟبﺎطن ،وبين علمه

َيءٍ ع ِْلمﺎ ً) اﻟطﻼق.(١٢ :
ِب ُك ِّل ش ْ

اﻵخـ ـ ُر
بكـــل شـ ـيء فقـــﺎلُ  :هـ ـ َو اﻷ َ ﱠو ُل َو ِ

فﺎﻟﻌلم صفة ذاﺗية

 وصف نفسه به

هو كﺎئن ومﺎ سوف يكون ،ويﻌلم مﺎ ﻟم يكـن،

ً
مقرون ـﺎ بك ـ ٍّل مــن صــفﺎت اﻟــذات
فــي كﺗﺎبــه

ﻟو كﺎن كيف يكون ،وعلم مﺎ هو كﺎئن ﻟـو ﻟـم

وصفﺎت اﻷفﻌﺎل.

يرده كيف ﻻ يكون.
ش
اﻟﻌــ ْر َ
ﻗــﺎل ﺗﻌــﺎﻟﻰ  :ﱠاﻟــذِينَ َيحْ مِ ُلــونَ َ
س ِّبحُونَ ِب َح ْم ِد َر ِّب ِه ْم َويُؤْ مِ نُونَ ِبـ ِه
َو َم ْن َح ْوﻟَهُ يُ َ

َو ﱠ
اﻟظﺎ ِه ُر َو ْاﻟ َبـﺎطِ نُ

َو ُهـ َو ِب ُكـ ِّل َشـ ْيءٍ َع ِلـي ٌم

)اﻟحديد.(٣ :
وعلﻰ هذا يﺗﺿح ﻟنﺎ أن اﻟﻌلم صفة ذاﺗية

فوصف نفسه بﺎﻟﻌلم مقﺗر ًنﺎ بﺎﻟحكمـة فـي

ﻗوﻟــه َ ... :و َكـﺎنَ ﱠ ُ َعلِيمـﺎ ً َحكِيمـﺎ ً
)اﻟفــﺗح ،٤ :وفــي ﻗوﻟــهِ ... :إ ﱠن ﱠ َ َكــﺎنَ



 ،وبــه يــﺗم اﻟخلــق واﻟفﻌــل ،كمــﺎ يــﺗم
بﺎﻟقــدرة واﻟســمع واﻟحلــم واﻟخبــرة واﻟحكمــة،
وكل صفﺎت ﷲ  اﻟﺗي وصـف بهـﺎ نفسـه

في كﺗﺎبه اﻟﻌزيز ،ووصفه بهﺎ رسوﻟه اﻟكريم

اﻹنسﺎن اﻟمخﺗﺎرة اﻟمحدودة ،وكذﻟك بين ﻗدرة

 في اﻷحﺎديث اﻟصحيحة.

ﷲ اﻟخﺎﻟقــة واســﺗطﺎعة اﻹنســﺎن اﻟمخلوﻗــة،

فﺎﻷصل في طبيﻌة اﻟبشر هو عدم اﻟﻌلم،

فﺎﻟفﺎعل ﻻ بد أن يكون عﺎﻟ ًمﺎ بمﺎ يريد أن

نثبت كذﻟك اﻵن ﺗمﺎم اﻟمفﺎرﻗة واﻟمبﺎينـة بـين

ﻗــﺎل ﺗﻌــﺎﻟﻰَ  :و ﱠ ُ أ َ ْخــ َر َج ُكم ِ ّمــ ْن ب ُ
ون
ُطــ ِ

يفﻌل ،وبﺎﻟكيفية اﻟﺗي يفﻌل بهﺎ مﺎ يريد ،فﺎﻟﻌلم

اﻟﻌلم اﻹﻟهـي وعلـم اﻟمخلـوﻗين بمـﺎ فـي ذﻟـك

شــيْئﺎ ً) اﻟنحــل،(٧٨ :
أ ُ ﱠم َهــﺎ ِﺗ ُك ْم ﻻَ ﺗَ ْﻌلَ ُمــونَ َ

صــفة ﻻزمــة ﻟلفﺎعليــة ،بــل يلــزم أن يكــون

اﻹنسﺎن:

وﻟــذﻟك فــإن اﻟﻌلــم اﻟــذي يكﺗســبه ويحصــله

اﻟفﺎعل مﺗصفًﺎ بهﺎ ﻗبل اﻟفﻌل وأثنﺎءه وبﻌده.

أوﻻً :علم ﷲ 

)اﻟﻌلق.(٥ - ١ :

صفة ذاﺗية ﻟه سبحﺎنه

اﻹنســﺎن بﻌــد وﻻدﺗــه ونمــوه ،ﻗﺎبــل ﻟلﺿــيﺎع

وحيــث ﻗــد ثبــت ﻟنــﺎ أن اﻹنســﺎن فﺎعــل،

موصوف بهﺎ ً
أزﻻ وأبدًا ،ﻗﺎل ﺗﻌـﺎﻟﻰُ  :هـ َو

واﻻنﺗــزاع منــه ﻗبــل اﻟمــوت ،ﻗــﺎل ﺗﻌــﺎﻟﻰ:

نسب إﻟيـه ﷲ  أفﻌﺎﻟـه صـﺎﻟحة وطﺎﻟحـة،

اﻷ َ ﱠو ُل َواﻵخِ ُر َو ﱠ
اﻟظـﺎ ِه ُر َو ْاﻟ َبـﺎطِ نُ َو ُهـ َو ِب ُكـ ِّل

َ و ﱠ ُ َخلَقَ ُك ْم ث ُ ﱠم َيﺗ ََوفﱠﺎ ُك ْم َومِ ن ُكم ﱠمن يـُ َر ﱡد إِ َﻟـﻰ

ونسب إﻟيه أعمﺎﻟه جميﻌًﺎ ،فإن اﻹنسﺎن ﻻ بـد

علِي ٌم) اﻟحديد ،(٣ :فقرن علمـه بكـل
َ
ش ْيءٍ َ

َي ﻻَ َي ْﻌلَ َم َب ْﻌ َد ع ِْل ٍم َ
أ َ ْرذَ ِل اﻟﻌُ ُم ِر ِﻟك ْ
شـيْئﺎ ً ِإ ﱠن ﱠ َ

أن يكون عﺎﻟ ًمﺎ بمﺎ يفﻌل وبﺎﻟنﺗـﺎئج واﻟغﺎيـﺎت

شيء مع إثبـﺎت اﻷزﻟيـة واﻷبديـة أو اﻷوﻟيـة

ِير) اﻟنحل.(٧٠ :
علِي ٌم ﻗَد ٌ
َ

اﻟﺗي ﺗﺗرﺗب علﻰ أفﻌﺎﻟه وأعمﺎﻟه أيﺿًﺎ.

واﻷخروية ﻟه .

فلـــيس ﻷحـــد مـــن مخلوﻗـــﺎت ﷲ - 

وﻟـذﻟك نجــد اﻟقـرآن اﻟكــريم ينسـب اﻟﻌلــم

أمﺎ علم اﻹنسﺎن فهو طﺎرئ علﻰ وجوده

ً
إنس ـﺎ أو جن ـﺎ – أن يﻌلــم مــن
مﻼك ـﺎ كــﺎن أو ً

ﻟﻺنســﺎن ويصــفه بــه ،ﻗــﺎل ﺗﻌــﺎﻟﻰَ  :وﺗ ِْل ـكَ

حيث ﻟم يخلقه ﷲ عﺎﻟ ًمﺎ ،بل خلقه مﺗﻌل ًمﺎ ،أي

علم ـﺎ ،إﻻ أن
نفســه ش ـيئًﺎ ،أو يحصــل بذاﺗــه ً

ﺎس َو َمـ ـﺎ َي ْﻌ ِقلُ َهـ ـﺎ ِإ ﱠﻻ
اﻷ َ ْم َثـ ـﺎ ُل ن ْ
َﺿـ ـ ِر ُب َهﺎ ﻟ ﱠِلنـ ـ ِ

ﻗــ ً
ـﺎبﻼ ﻟلـــﺗﻌلم واكﺗســـﺎب اﻟمﻌـــﺎرف ،فـــﺎﻟﻌلم

ع ﱠلـ ـ َم آد ََم
يﻌلمـــه ﷲ  ،ﻗـــﺎل ﺗﻌـــﺎﻟﻰَ  :و َ

اﻟﻌَﺎ ِﻟ ُمونَ 
ش ِه َد ﱠ ُ أَ ﱠنهُ َﻻ إِﻟَهَ إِ ﱠﻻ ه َُو َو ْاﻟ َمﻼ ِئ َكةُ َوأ ُ ْوﻟُوا
َ 

بﺎﻟنسبة ﻟلﻌلمﺎء ﻟيس خﺎصـية ذاﺗيـة ﻟهـم ،بـل

علَﻰ اﻟ َمﻼ ِئ َك ِة فَ َقـﺎ َل
ﺿ ُه ْم َ
ع َر َ
اﻷ َ ْس َمﺎ َء ُكلﱠ َهﺎ ث ُ ﱠم َ

هــو أمــر عــﺎرض ﻗﺎبــل ﻟلــزوال عــنهم ،ﻗــﺎل

ص ـﺎ ِدﻗِينَ *
أ َ ْن ِبئ ُـونِي ِبأ َ ْس ـ َمﺎءِ َهـؤُﻻءِ إِن ُكنـﺗ ُ ْم َ

ِســطِ ﻻَ ِإ َﻟــهَ ِإ ﱠﻻ ُهــ َو اﻟ َﻌ ِز ُ
يــز
اﻟﻌ ِْلــ ِم ﻗَﺎئِمــﺎ ً ِب ْﺎﻟق ْ

ﺗﻌﺎﻟﻰ :ا ْﻗرأْ ِبﺎس ِْم َر ِّبكَ ﱠاﻟـذِي خ ََلـقَ * خ ََلـقَ

علﱠ ْمﺗ ََنـﺎ ِإ ﱠنـكَ
ﻗَﺎﻟُوا ُ
س ْب َحﺎنَكَ ﻻَ ع ِْلـ َم ﻟَ َنـﺎ ِإ ﱠﻻ َمـﺎ َ

أيﺿ ـﺎ:
اﻟ َح ِك ـي ُم) آل عمــران ،(١٨ :وﻗــﺎل
ً

ق * ْاﻗ ـ َرأْ َو َر ﱡب ـكَ اﻷ َ ْك ـ َر ُم *
نس ـﺎنَ ِم ـ ْن َ
اﻹ َ
علَ ـ ٍ
ِ

أ َ ْنــتَ اﻟﻌَ ِلــي ُم اﻟ َح ِكــي ُم) اﻟبقــرة.(٣٢ ،٣١ :

اﻟرا ِس ُخونَ فِي اﻟﻌ ِْل ِم َيقُو ُﻟونَ آ َم ﱠنـﺎ ِبـ ِه ُكـ ﱞل
َ و ﱠ

َمﺎ َﻟـ ْم َي ْﻌ َلـ ْم

وهذه شهﺎدة من اﻟمﻼئكة أنهـم ﻻ يﻌلمـون إﻻ

)اﻟﻌنكبوت ،(٤٣ :وﻗـﺎل ﺗﻌـﺎﻟﻰ:

سﺎنَ
اﻟﱠذِي َعلﱠ َم ِب ْﺎﻟقَلَ ِم * َ
اﻹن َ
ع ﱠل َم ِ

ِّم ْن عِن ِد َر ِّبنَﺎ
شـﺎ ُء َو َفـ ْوقَ
ت ﱠمـن ﱠن َ
من ﻗﺎئل :ن َْرفَ ُع د ََر َجـﺎ ٍ
علِي ٌم) يوسف.(٧٦ :
ُك ِّل ذِي ع ِْل ٍم َ

أيﺿــﺎ ،وجــود بﻌــض
وممــﺎ يؤكــد هــذا
ً

وﻗﺎل عن اﻟكﺎفرين نﺎسبًﺎ ﻟهم اﻟﻌلم أيﺿًﺎ:

اﻟبشر علمﺎء ،واﻟبﻌض اﻵخر بخـﻼف ذﻟـك،

ت فَ ِر ُحـوا ِب َمـﺎ
سـلُ ُهم ِب ْﺎﻟ َب ِّي َنـﺎ ِ
فَلَ ﱠمﺎ َجـﺎ َء ْﺗ ُه ْم ُر ُ

أو بﺗﻌبيــر آخــر هــو اخــﺗﻼف اﻟنــﺎس فــي

ِع ْن َدهُم ِ ّمنَ اﻟﻌ ِْل ِم ) ...غﺎفر.(٧٣ :

مﻌرفﺗهم ودرجﺎت علمهم ،ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰُ  :ﻗـلْ

إذا علمهــم ﷲ ،كم ـﺎ ﺗثبــت هــذه اﻵي ـﺎت هــذا

)آل عمران ،(٧ :وﻗـﺎل عـز



اﻟحكم أيﺿًﺎ بﺎﻟنسبة ﻟﻺنسﺎن.

ومـــن ثـــم ثبـــت ﻟنـــﺎ أن اﻹنســـﺎن يﻌلـــم

َهـــلْ َي ْســـﺗَ ِوي ﱠاﻟـــذِينَ َي ْﻌلَ ُمـــونَ َو ﱠاﻟـــذِي َن َﻻ

ويﻌ ـرف ،كمــﺎ ثبــت ﻟنــﺎ مــن ﻗبــل أنــه يريــد

َي ْﻌلَ ُمونَ 
ت ﱠمن ﱠنشَﺎ ُء َوفَ ْوقَ ُك ِّل ذِي ع ِْل ٍم
ن َْرفَ ُع د ََر َجﺎ ٍ
علِي ٌم) يوسف.(٧٦ :
َ

أيﺿـﺎ:
)اﻟزمر ،(٩ :وﻗـﺎل ﺗﻌـﺎﻟﻰ
ً

ويســﺗطيع ويفﻌــل ،ﻟكــن كمــﺎ ثبﺗــت ﻟنــﺎ نفــي
اﻟممﺎثلة اﻟﺗﺎمة بين مشيئة ﷲ اﻟمطلقـة وإرادة



السيف حيـث انطلقـوا إلـى اﻵيـة رقـم  ٥ﻓـى
عادة الخـوارج قـدي ًما وحـديثًا اﻻسـتدﻻل

انسـلَ َخ ْاﻷ َ ْشـ ُه ُر ْال ُحـ ُر ُم
سورة التوبـةَ  :ﻓـإِذَا َ

على شرعية أعمالهم اﻹرهابية بآيات قرآنيـة

ﻓَا ْقتُلُوا ْال ُم ْش ِركِينَ َحي ُ
ْث َو َجـدتﱡ ُموهُ ْم َو ُخـذُوهُ ْم

وأحاديث نبوية !!

ص ٍد.
َواحْ ُ
ص ُروهُ ْم َوا ْقعُدُوا لَ ُه ْم ُك ﱠل َم ْر َ

وهذا ما حذرنا منـه الصـادق المصـدوق

وقالوا :إن هذه اﻵية  -بفهمهم – ناسـخة

عنـــدما أخبرنـــا عـــن صـــفات هـــؤﻻء

ﻷكثــر مــن  ٢٠٠آيــة قرآنيــة تــدعو للتعــايش

الخوارج ﻓﻲ أكثر من عشرين حديثًا منها:

والتعارف بين البشر ،والدعوة للدين بالحكمة

 )ســــيخرج ﻓــــﻲ آخــــرالزمــان قــوم أحــداث اﻷســنان
ســفهاء اﻷحــﻼم يقولــون مــن
قــول خيــر البريــة ،يقــرؤون
القـــرآن ﻻ يجـــاوز حنـــاجرهم] ( ....رواه

والموعظة الحسنة ،وحفظ العهود والمواثيق،
وعدم اﻹكراه ﻓى الدين.
وأصــبح محــور ﻓكــرهم أن اﻷصــل ﻓ ـﻲ
التعامل مع غير المسلمين هو )الحرب(
ً
نطﻼق ـا مــن ﻓهمهــم لهــذه
ولــيس الســلم ا
اﻵية!!!

مسلم[.
 )قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم ﻻ يعـدوتراقيهم] ( ......رواه مسلم[.

ولم يكتفوا بذلك بـل اتهمـوا كبـار علمـاء
الـــدين والمؤسســـات الدينيـــة ﻓـــى العـــالم

دجـ ـالون
) -يكـــون ﻓـــﻲ آخـــر الزمـــان ﱠ

اﻹسﻼمﻲ مثل اﻷزهر الشريف بـأنهم جهـال

كذﱠابون يأتوكم من اﻷحاديث بما لـم تسـمعوا

متخــاذلون مهزومــون نفســيا أمــام الغــرب

أنــــتم وﻻ آبــــاؤكم ﻓإيــــاكم وإيــــاهم ......ﻻ

مخالفين للقرآن والسلف الصالح.

يضلونكم وﻻ يفتنونكم( ]رواه مسلم[.

 كان الصحابى عبـد ﷲ بـن عمـر يراهم شرار خلق ﷲ ً
قاﺋﻼ:
)إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت ﻓﻲ الكفـار
ﻓجعلوها ﻓﻲ المؤمنين( .رواه البخاري
أى أن أهـم صـفة مــن صـفات الخــوارج
هى سوء ﻓهم آيات القرآن الكريم.
ومن أبرز اﻷمثلة على سوء ﻓهم خوارج
العصر ﻵيات الذكر الحكـيم مـا يعـرف بآيـة



وﻓج ـروا واغتــالوا اﻵﻻف باســم
وقتلــوا ﱠ
اﻹسﻼم ،واﻹسﻼم منهم بريء.
وممــا يؤكــد ســوء نيــة الخــوارج أنهــم
ﻓهم ـا خاص ـا
اختطفــوا آيــة واحــدة وﻓهموهــا ً
يتفق مع أغراضهم ومآربهم ،وتركـوا مﺋـات
اﻵيات واﻷحاديث وأقوال اﻷﺋمة المعتبـرين،
ضاربين بها عرض الحاﺋط.
ثم قاموا بـالخروج المسـلح علـى الحكـام
والشعوب ساﻓكين دم اﻷبرياء باسم اﻹسﻼم.

الموادعــة وعــدم اﻻعتــداء  -والتــى يعتبرهــا

وممـــا يزيـــد مـــن خطـــورة المســـألة أن

مرحليـة ً -
طبقـا لحالــة اﻷمـة اﻹســﻼمية ﻓــى

المروجين لفكر " آية السيف " ﻓﺋات شتى:

حالة الضعف.

)التيـار الوهــابى ،جماعــات العنــف مثــل
القاعــدة وداعــش وبوكــو حــرام ،الحشــويون

حيث يقول " :ﻓى ظل هـذا نسـتطيع أن

الذين يروجون لكل ما هو موجود ﻓـى كتـب

نفهم ِل َم كانت هـذه اﻷحكـام اﻷخيـرة الـواردة

الترات مهما خالف الوحى والعقل(.

ﻓى هـذه السـورة كلهـا أحكـام تعـدل اﻷحكـام

وهذا يجعل مناقشة هذه المسألة غاية ﻓى
اﻷهمية.
ﻓهل مـا يروجـه هـؤﻻء ﻓـى منشـوراتهم
وخطبهم يتفق مع أصول اﻹسﻼم؟!
هذا ما سنعرﻓه معًا خﻼل هذه السطور.

المرحلية السابقة ﻓى السور التـى نزلـت قبـل
دين السلم والسﻼم.

التوبة ،بيد أن تلك اﻷحكـام المرحليـة ليسـت

وذلك ﻷنهمـا ﻓسـرا اﻵيـة بأنهـا خاصـة
بمحاربة المعتدين ناقضى العهـود والمواثيـق
ﻓقط ،وأنها لم تبطل أو تنسخ اﻵيات اﻷخرى
التى تحرم اﻻعتداء على المسالمين.

 -١ابن باز
يقول " :آية السيف هى الناسـخة لﻶيـات
التى ﻓيها عدم اﻹكراه على اﻹسﻼم.
قال العلماء إن هذه اﻵية ناسـخة لجميـع

يعتبــر مﺋــات اﻵيــات الداعيــة للموادعــة
والسﻼم والصفح وتحريم اﻻعتداء والجنـوح
للسلم بأنها " آيات مرحلية " وأن آية السـيف
هى الحكم النهاﺋﻲ(.

اﻵيـــات التـــى ﻓيهـــا الصـــفح والكـــف عـــن
المشركين والتى ﻓيها الكف عن قتال مـن لـم

القدرة باعتبارها الحكم النهاﺋﻲ ،ولكنـه يـرى

يقاتل").(١

أنه يمكن تنفيذ آيات الموادعـة والسـﻼم عنـد

عنــد تفســيره لﻶيــة الخامســة مــن ســورة
التوبة نجده:
ينتقد كل من محمد رشـيد رضـا ومحمـد
عزة دروزة بأنهم) :ﻻ يعرﻓون طبيعة الـدين

ظرف من ظروف اﻷمة المسلمة بعـد نـزول
اﻷحكام اﻷخيرة ﻓى سورة التوبة.
 ذلك أن الحركة والواقع الـذى تواجهـهﻓى شـتى الظـروف واﻷمكنـة واﻷزمنـة هـى
التى تحدد عـن طريـق اﻻجتهـاد المطلـق أى
اﻷحكام هو اﻷنسب لﻸخذ به ﻓى ظـرف مـن
الظروف ،ﻓى زمان من اﻷزمنة ،ﻓـى مكـان

يرى أن آيـة السـيف يجـب أن تنفـذ عنـد

 -٢سيد قطب:

منسوخة بحيث ﻻ يجـوز العمـل بهـا ﻓـى أى

الضعف وعدم القدرة ﻓقط).(٢
 -٣د .عمر عبد الرحمن:
ﻓــى رســالته للــدكتوراه " موقــف القــرآن
من خصومه كمـا توضـحها سـورة التوبـة "
والتى تم طبعها ﻓى كتاب ﻓى ٢٠٠٦م.

اﻹســـﻼمى وﻻ منهجـــه الحركـــى ،وأنهمـــا

نجده يتفق مـع رأى سـيد قطـب بـأن آيـة

واقعان كغيرهما من الكتاب المحـدثين تحـت

الســيف هــى الحكــم اﻷخيــر الــذى يجــب أن

ضـــغط الواقـــع البـــاﺋس للمســـلمين ،وأنهمـــا

يصار إليـه ﻓـى التعامـل مـع غيـر المسـلمين

مشغوﻻن بتلمس شهادة للدين اﻹسﻼمﻲ بأنـه

وأنـــه يجـــوز العمـــل – اجتهـــا ًدا  -بآيـــات



من اﻷمكنة.
مــع عــدم نســيان اﻷحكــام اﻷخيــرة التــى
يجب أن يصـار إليهـا ،متـى أصـبحت اﻷمـة
المسلمة ﻓى الحالة التى تمكنها من تنفيذ هـذه
اﻷحكام ،كما كـان حالهـا عنـد نـزول سـورة
التوبة وما بعد ذلك أيام الفتوحات اﻹسـﻼمية
التــى قامــت علــى أســاس مــن هــذه اﻷحكــام
)(٣

النهاﺋية" .
) (١مجموع ﻓتاوى ومقاﻻت ابن باز " ج ٢٤
ص .٢٣٨
) (٢ﻓﻲ ظﻼل القرآن " ج ٣ص .١٥٨٤
) (٣موقف القرآن من خصومه " د.عمر عبد
الرحمن ط ١دار مصر المحروسة ٢٠٠٦م ص
.٧٤-٧٣

الجمـــال هـــو قيمـــة مرتبطـــة بـــالغريزة
والعاطفة ،والشـعور اﻹيجـابي ،وهـو يعطـي
مع ًﻧﻰ لﻸشياء الحيوية ،وليس له وحدة قياس
يقاس بها ،فكل إﻧسان يراه بشكل مختلف.

اﻷس اذ
س ـح م

كما أن الجمـال يفسـر اﻷشـياء وتوازﻧهـا

د ق ـ يل

واﻧسجامها مع الطبيعة ،ويعتمد علﻰ تجارب
اﻻﻧجذاب والعاطفة والبهجة في عمق الوعي
الحســي ،الجمــال يﻧشــأ مــن تجربــة صــامتة
إيجابية ،والجمال ﻧوعان:
الجمــال المــادي :هــو الجمــال الحســي
المــدرك بحــواس اﻹﻧســان مــن جمــال فــي
َ

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

الطبيعة أو البشر ،أو اﻷشـياء اﻷخـرى التـي
يمكــن رؤيتهــا والتحقــق مﻧهــا ماديــا ،وفــي
تﻧاســق اﻷشــياء وتﻧظيمهــا ،ويعــدها بعــض
الفﻼسفة من أشكال الجمال المادي ،كما يرى
البعض أن الجمال المـادي ﻧسـبي ،فمـا يـراه
ً
قبيحـا
جميﻼ ،قد يراه البعض اﻵخـر
البعض
ً
ً
مطلقـا،
وهكذا ،لذلك ﻻ يعـد الجمـال المـادي
كمــا يمكــن أن يفﻧــﻰ مــع تقــادم الــزمن ،لكﻧــه
أحيا ًﻧا قد يرتبط مع الجمال المعﻧوي.
الجمال المعنوي :يعـد الجمـال المعﻧـوي
ذا مع ًﻧﻰ أعمـق وأشـمل مـن الجمـال المـادي
وتعدده أكبـر ،فهـو يحمـل فـي معاﻧيـه معـان
سامية مثل اﻷخﻼق والقـيم والصـدق وكثيـر
مــن اﻷشــياء اﻷخــرى ،وديمومتــه أكبــر مــن
الجمــال المــادي البحــت ،كمــا يعــد الجمــال
ً
مطلق ـا حيــث ﻻ يمكــن إﻧكــاره بمــا
المعﻧــوي
يتوافق مع الفطرة اﻹﻧسـاﻧية الحميـدة ،ولكـن
رؤيتــه مــن زوايــا أخــرى تجعلــه يــدخل فــي



ﻧطاق الﻧسبية واﻵراء طبقًا لﻸفكار.

والجمال عﻧد اﻹمام أبﻰ العزائم قدس ﷲ
سره يﻧقسم إلﻰ أربعة أقسـام :جمـال صـرف
وهــو الجﻧــة ،وجــﻼل صــرف وهــو الﻧــار،
وجمــال جﻼلــﻰ :وهــو الــذى يكــون ظــاهره
ً
جمــاﻻ وباطﻧــه جــﻼ ًﻻ كالشــهوات ،وجــﻼل
ً
جﻼﻻ وباطﻧه
جمالﻰ :وهو الذى يكون ظاهر
ً
جمـاﻻ كالﻧــار فــﻰ الــدﻧيا ،ثــم يقــول :الجمــال
جماﻻن :جمال الرب ،وجمال العبـد ،فجمـال
ﷲ :العــزة والكبريــاء ،وجمــال العبــد :الــذل
واﻻﻧكسار ،وفﻰ حكمة أخرى يبين اﻹمام أن
الجمال جماﻻن :جمال تبتهج به وإن احتقرك
الﻧاس ،وجمال تحتقـر بـه ﻧفسـك وتعـز عﻧـد
الﻧاس ،أما اﻷول فوضوح الحق لك عن عين
يقــين ،واﻧتهاجــك علــﻰ ســﻧته ،وإن خالفــك
الﻧاس وعادوك ،وأمـا الثـاﻧﻰ فـاﻧبﻼج أﻧـوار
الحق عليـك؛ حتـﻰ تضـﻰء أرجـاء حقيقتـك،

ذاتها ،وإﻧمـا المقصـد المعبـود ،فمـن حجبتـه

بعض جمال ذاته؛ حتﻰ أهل الجﻧة مع ما هـم

بعـد ،ومـن حجبتـه
العبادة عـن المعبـود فقـد ُ

فيــه مــن الﻧعــيم المقــيم ،واللــذات والســرور،

المعرفة عن المعروف فقد قُطع ،ومن حجبه

واﻷفراح التي ﻻ يقدر قدرها ،إذا رأوا ربهـم

العلم عن المعلوم هلك ،ومن حجبتـه الحكمـة

وتمتعوا بجماله ﻧسوا ما هـم فيـه مـن الﻧعـيم،

عن الحكيم هلك ،فكـذلك مـن حجبـه الجمـال

أو تﻼشﻰ ما هم فيه من اﻷفـراح ،وودوا لـو

عن الجميل هلك ،ومن كاﻧت الجﻧة مﻧـاه بعـد

تدوم هذه الحال ،واكتسبوا من جماله وﻧـوره

عن مشاهدة موﻻه.

ً
جماﻻ إلﻰ جمالهم.

ويكشــف اﻹمــام فــﻰ الحكمــة أن أســمﻰ

وكــذلك هــو الجميــل فــي أوصــافه ،فــإن

الغايات وأجـل المقاصـد هـو شـهود ذات ﷲ

أوصافه كلها أوصـاف كمـال ،وﻧعـوت ثﻧـاء

عز وجل مع الﻧزاهـة :مـن حجبتـه الكائﻧـات

وحمـد فهــي أوســع الصـفات ،وكــذلك أفعالــه

عــن اﻵيــات رد إلــﻰ أســفل الــدركات ،وم ـن

كلهــا جميلــة ،فإﻧهــا دائــرة بــين أفعــال البــر

شغلته اﻵيات عن التجليات كـان مـن اﻷﻧعـام

واﻹحسان التي يحمد عليها ،ويثﻧﻰ عليه بهـا

والبهائم ،ومن حجبته التجليات عن الصـفات

ويشكر ،وبين أفعال العدل التي يحمـد عليهـا

سقط فﻰ هاوية الفـردوس ،ومـن وقـف عﻧـد

لموافقتها للحكمة والحمد يقول موﻻﻧـا اﻹمـام

اﻷسماء ولم يتعدها إلﻰ مجلـﻰ الـذات حجـب

المجدد السيد محمد ماضﻰ أبو العزائم قـدس

فــﻰ مقعــد الصــدق عــن شــهود ذات ﷲ عــز

ﷲ سره:
أإلﻰ الـجـمـال تـألهـﻰ وحـﻧـيـﻧـــﻰ

وجل ،فمن جعـل مـوﻻه وسـيلة لسـواه كيـف
يراه؟ أو كيف يحظﻰ برضاه؟.

فتعلم مقدار ﻧفسك فتحتقرهـا ،وتظهـر أﻧـوار

وجـمـالـه الـعـالـﻰ رأتـــه عيوﻧﻰ؟
حاشا ومجلﻰ الذات غاية مقصدى
ولـقــد أعـــدت لبدئـــــــه بيـقـيـــن

الحــق للخلــق فتحتــرم عﻧــدهم ،وتعظــم فــﻰ

ومــن أســماء ﷲ الحســﻧﻰ اســم الجميــل،

أعي ـﻧهم ،واعلــم أن ﷲ عــز وجــل إذا جملــك

وهو من اﻷسماء التوفيقية وليس من اﻷسماء

بالوجد إليه ،وحﻼك بالتوكل عليه ،فقد وافتك

التوقيفية.

ً
مجمﻼ بجمالــــــــه
فﻰ البدء كﻧت
ورا أطـوف بــوجـهـة التـعيـيـن
ﻧــ ً
لم يحجبن روحﻰ الجمال وحقــــه
حتـﻰ فـﻧـيـت بـظـاهــــر ومـــعين

هدايته ،وطلبتك عﻧايتـه ،أمـا إذا تجملـت لـك

وقد ورد هذا اﻻسـم فـي صـحيح مسـلم،

الكائﻧات فاحذر من جمال هو زخرف الحيـاة

من حديث ابـن مسـعود  أن الﻧبـي 

وتجليـــات الحـــق  بالجمـــال كثيـــرة

الدﻧيا ،فهو يقطع عن ﷲ.

قال) :ﻻ َي ْد ُخل ال َج ﱠﻧةَ َم ْن في قَ ْل ِبـ ِه مِ ْثقـا ُل ذَ ﱠرةٍ

ومتﻧوعة ،سواء كان ماديا أو معﻧويا ،وﻷﻧـه

وقــد يكــرم ﷲ العبــد فيقيمــه فــﻰ محابــه

ِم ْن ِكب ٍْر( ،فقال رجـ ٌل) :إن الرجـ َل يُحـبّ أن

ســـبحاﻧه مﻧـــزه عـــن اﻹحاطـــة واﻹدراك،

ومراضــيه ،ويوفقــه لتزكيــة ﻧفســه ،فتتجمــل

ُ
وﻧعلـه حسـﻧةً ،قـال :
يكون ثوبُه حسـ ًﻧا

ووسعته ﻻ تحد وعطاؤه ﻻ يحصر ،فيحذرﻧا

ســـريرته بجمـــال أهـــل اليقـــين ،ومشـــاهد

إن ﱠ َ َجمِ ي ـ ٌل يُ ِح ـبﱡ ال َجمــا َل ،الك ِْب ـ ُرَ :ب َ
) ﱠ
ط ـ ُر

اﻹمام أﻻ ﻧحجب بالجمال بما فيه من أسـرار

جم ـل
المحســﻧين ،فــإذا جملــت لــه ســريرتك ﱠ

قَ ،وغ َْم ُ
اس(.
ط ال ﱠﻧ ِ
ال َح ّ ِ

وإبداع ،مؤك ًدا أن مـن حجبـه جمـال الجميـل

بمعاﻧﻰ صفاته عﻼﻧيتك.
وكما أن العبادة ليست هﻰ الغاية فﻰ حـد

فا هو الجميل بذاتـه وأسـمائه وصـفاته
وأفعالــه ،فــﻼ يمكــن لمخلــوق أن يعبــر عــن



عن الجميل هلك ،فالجمال لـيس هـو الغايـة،
ولكن المقصد هو وجه الجميل الحق .


والسعادة نيل وإدراك مـا هـو خيـر؛ فـي
الحقيقــة ونفــس اﻷمــر ،ﻷن لﻺنســان ســعادة
ينشــدها العقــﻼء ،ويأباهــا اﻷغبيــاء ،فســعادة





اﻹنسان بنيل الفضائل التي يكـون بهـا شـبي ًها
ً
متجمﻼ بجمال اﻷنبياء
الروحانيين،
بالمﻼئكة ﱡ
والمرسلين ،مما تبـتهج بـه اﻷرواح الملكيـة،
والنفوس المطهـرة الزكيـة ،وليسـت السـعادة
وملبسـا بهيـا ،ومﻼمسـة للنسـاء
مأكﻼً شهيا،
ً
علــى فــراش وطيــئ ،هــذه ســعادة البهــائم
السائمة.
بــل وليســت الســعادة افتــراس الســباع
لﻸجسام ،وﻻ إدخار المال الحرام ،وﻻ غـدر

سعِي ٌد َحقا َم ْن أَد َْركَ َما فِيهِ.
 ََ
ع ِفـي
ار َ
ف َما َ
 ال ﱠسعِيدَُ :م ْن َعل ْي ِه فَ َس َ
ع َر َ
ع َل ْيـ ِه َو َ
ب
ط َالـ َ
يَ :م ْن َج ِهـ َل َمـا َ
ْال َوفَاءِ َ ،وال ﱠش ِق ﱡ
َ
عـادَاهُ
سهَُ ،و َ
ستْ َلهُ ،فَأ َ َحبﱠ َن ْف َ
ق َل ْي َ
غي َْرهُ ِب ُحقُو ٍ
اس أَجْ َمعُونَ .
ﱠ ُ َو َر ُ
سولُهُ َوال ﱠن ُ
اضـعُهُ،
ارتَ َف َع َجا ُههُ زَ ا َد ت ََو ُ
 ال ﱠسعِيدُِ :إ َذا ْسـخَا ُؤهَُ ،وإِذَا َ
ُمـرهُ
طـا َل ع ُ
َوإِذَا َكث ُ َر َمالُهُ زَ ا َد َ
زَ ا َد اجْ ِت َها ُدهُ.
ْ
َ
س ـ َبقَتْ ل ـهُ ال ُح ْس ـنَى
 ﱠالس ـعِي ُد َحق ـاَ :م ـ ْن َ
َ
فَ َوفﱠقَهُ ﱠ ُ ِل ِ
عا َنهُ.
ﻼ ْس ِتقَا َم ِة َوأ َ

وفي سياق تفسيرة لﻶيـة الكريمـة يبـ ِّين
اﻹما ُم المج ّدِد أن النعمة هي ما يعملـه المـنعِم
بها ليكون نفعًا لغيره إحسا ًنا منه.

ﻷهل الذمام ،وﻻ ختل للعقول كختل الثعالـب
ظلمـا ،والنملـة
أو اللئام ؛ فإن السـبع يفتـرس ً
غرمـا ،والـديك
غنمـا ،والفـأر يسـرق
ً
تدخر ً

ويشرح لنا حقيقة يسعد بهـا مـن فقههـا،
باﻹيجــاد
وهــي أن الفاعــل المختــار المنفــرد ِ

يأتي الدجاجة رغ ًما.
هذه سعادة الوحـوش النـافرة ،والسـباع
الكاسرة.

واﻹمداد هو ﷲ تعالى.
ﻷن كل منفعـة سـبقت وجـودك يتوقـف
عليهـــا وجـــودك فـــي تلـــك الحيـــاة الـــدنيا،

وكيــف يتشــبه اﻹنســان بالبهــائم ويقــول
إنـــي إنســـان؟! ،نعـــم؛ إنـــه طويـــل القامـــة،
عريض اﻷظفار ،ضاحك بـالطبع ،ولكنـه ﻻ
يكون بـذلك إنسـا ًنا ،وكيـف ﻻ؟ ،وﷲ يقـول:
س ـ ِب ً
يﻼ(
)إِ ْن ُه ـ ْم إِ ﱠﻻ ك َْاﻷ َ ْن َع ـ ِام َب ـلْ ُه ـ ْم أ َ َ
ض ـ ﱡل َ

كــــاﻷرض والهــــواء والمــــاء والنباتــــات
والحيوانات والمعادن ،وكالسموات وما فيهن
مـــن اﻷفـــﻼك الســـائرات والثابتـــات ومـــن

"الفرقان."٤٤:
وفي جوامع ال َكلِم يقول اﻹمام المج ّدِد:
 َك َما ُل ال ﱠس َعا َدةِ َلـكَ  :أ َ ْن َيـأ ْ ُم َركَ َويُع َِينـكَ
يم مِ ْن ُح ْسـ ِن
ب فَ ْ
َو َي ْن ُ
ب لَكَ  ،ث ُ ﱠم َي َه َ
س َ
ضلَهُ ْال َعظِ َ
ْال َجزَ اءِ لَكَ .

عمارها من المﻼئكـة وأرواح عاليـات ،كلهـا
ً
فضــﻼ مــن ﷲ تعــالى
نعــم ســبقت وجــودك
عليك ،ولوﻻها لما ُو ِج ْدتَ  ،وهي الـنعم التـي
أوجدها ﷲ تعالى وأهﱠلها ﻹيجـادك فيهـا ،وﻻ
فضل ﻷحد عليك فيها إﻻ ﷲ تعالى.
أما النعم التي وجـدت مقارنـة لوجـودك
أو تمتعــتَ بهــا مــدى حياتــك الكونيــة مــن
الضروريات والكماليات :كالوالدين اللذين ﻻ
تجهل ما قاما به لك في طفوليتك وبعدها.
وكالصناع الذين أعـدوا لـك مـا يلزمـك
من المﻼبس والفرش والمباني.
وكالتجار الذين جلبوا لـك مـا ﻻ بـد لـك
منه ،وكالزراع.
كل تلك النعم التي أحاطك ﷲ بها حيـث
ً
تحقيقــا - ،وإن
كنــت ﻻ حــول لــك وﻻ قــوة
ص َلت إليك على أي ٍد عاملة هي اﻷسـباب -؛
و َ



فــإن الــذي وضــع الرحمــة فــي قلــب والــدتك
والحنــو فــي قلــب والــدك وأعانهمــا علــى
رعايتك هو ﷲ تعـالى ،والـذي أعطـى القـوة
للصناع والتجار والزراع؛ حتـى نـال والـدُك
ما به ح ِف َ
ﷲ تعالى.
ظ ﷲُ وجودَك هو ُ
إذن فكل نعمـة كانـت قبـل وجـودك؛ أو
قارنت وجودك؛ أو بقيت لك مدة حياتك هـي
مــــن ﷲ تعــــالى مباشــــرة؛ أو باﻷواســــط
واﻷسباب التي وضعها ﷲ تعالى.

وهنا "إشارة" :وهي أن ﷲ تعـالى حكـم
بهذه اﻵية أن ما جاءنا بـه رسـول ﷲ صـلى
ﷲ عليه وآله وسلم هو الكمال الذي لـم يـأت
به أحد من الرسـل علـيهم الصـﻼة والسـﻼم؛
ﻷنـه يـدعو بنـي إســرائيل إلـى اتبـاع القــرآن
والعمل به ،وكأنه يقول :لو أن موسـى عليـه
السﻼم أدرك رسول ﷲ  ﻻتبعه.
ﻷنا نعتقـد أن النصـارى واليهـود اللـذين
كــانوا علــى مــا كــان عليــه عيســى وموســى
عليهما السﻼم إذا لم يتبعوا رسول ﷲ صـلى
ﷲ عليه وآله وسلم حكم عليهم بالكفر ،ﻷنهـم
بمخالفتهم له عليه الصﻼة والسـﻼم لـم يقبلـوا
من ﷲ تعالى ما أنزلـه مـن الهـدى ،وﻷن ﷲ
تعالى ب ﱠ
شر به في دعوة إبراهيم عليه السﻼم،

ك ﱡل الوجو ِد بأسره في دهشـ ٍة
حائر
والكو ُن عن َف ْه ِم الحقيق ِة
ُ
الو َرى عن َف ْه ِم س ِ ِّر محم ٍد
ع َجزَ َ
لــــــم َيد ِْر ِه ﱠإﻻ اﻹلهُ القـــاد ُِر
وكل رسول من الرسل السـابقين ادعـى
دعــوى وجــاء بحجــة عليهــا خارجــة عــن
الدعوى ،فموسى عليه السﻼم جاء يدعو إلى
التوحيد ،وتخليص بني إسرائيل مـن اسـتعباد
فرعون لهم ،وحجته :العصا واليد.
وجاء عيسى عليه السﻼم يدعو إلى تلك
الحقيقــة ،وحجتــه :إحيـــاء المــوتى وإبـــراء
اﻷكمه واﻷبرص وكشف ما في الضمائر.
وجــاء رســول ﷲ  ودعــواه :أنــه
رسول ﷲ يـدعو إلـى التوحيـد ،وحجتـه كمـا
ع َلــ ْي ُك ْم آ َيات َِن ـا َو ُيــزَ ّكِي ُك ْم
قــال تعــالىَ  :ي ْت ُلــو َ
اب َو ْالحِ ْك َمــةَ َويُعَ ِلّ ُم ُك ـم ﱠم ـا لَ ـ ْم
َويُعَ ِلّ ُم ُك ـ ُم ْالكِتَ ـ َ

تَ ُكونُواْ تَ ْعلَ ُمـونَ 
تعــالى لرســوله  الــدعوى والحجــة فــي
)البقـرة ،(١٥١:فجمـع ﷲ

شــيء واحــد وهــو القــرآن المجيــد :فــالقرآن
دعوى وحجة.
رف بهـا مـن أعـدى
وتلك الحقـائق معتـَ ٌ
أعــداء القــرآن؛ ﻷن فطاحــل الفصــحاء مــن
سادات العرب عجزوا عـن أن يـأتوا بسـورة
ُ
وعجـزهم هـذا حجـةٌ قاطعـةٌ علـى
من مثله؛
عجز غيرهم من العالم أجمع باﻷ َ ْو َلى.

وفي توراة موسى وفي إنجيل عيسى عليهمـا
الســﻼم؛ حتــى تمنــى الكلــيم عليــه الســﻼم أن
يكون من أمة محمـد  ،وتمنـى المسـيح

وكفــى بــذلك شــرفًا أن كــل معجــزات

عليــه الســﻼم أن يحمــل حــذاءه فــي "إنجيــل
برنابا".
َ
َ
ُ
ْ
وبــذلك تكــون آيــة :أنعَ ْمــتُ َعلــ ْيك ْم

الرسل كانت غير الـدعوى ،فبقيـت الـدعوى
وزالت المعجـزة ،ولـذلك ضـعف أو انمحـى
إيمان أممهم علـيهم الصـﻼة والسـﻼم ،إﻻ مـا

صريحة في البشائر به  من النعم التـي
توجب عليهم مسارعتهم إلى اﻹسﻼم.
فأفضـــل الـــنعم وأعﻼهـــا رســـول ﷲ
 ،يقول ﷲ تعالىَ  :وأ َ ﱠمـا ِب ِن ْع َمـ ِة َر ِّبـكَ

فَ َح ِ ّد ْث

)الضحى ،(١١:يشرح اﻹمـام ذلـك

بقوله:
أما بنعمته ف َح ّدِث إنه
ُ
ناشر
كنز الهوي ِة للفضائل
ُ
إلى أن يقول:

جاءنا به سـيدنا محمـد ،فـإن حجتـه ﻻ تـزال
غضة طرية ،تحلو كلما كررت.
وفي قول ﷲ تعـالىَ  :وأ َ ْو ُفـواْ ِبعَ ْهـدِي
ُون
اي َفـــــــ ْ
ار َهب ِ
أُوفِ ِب َع ْهـــــــ ِد ُك ْم َو ِإ ﱠيـــــــ َ
)البقرة(٤٠:؛ المراد من العهد هنـا :مـا ب ﱠينـه
ﷲُ تعالى لﻸرواح في يوم :أَلَسْتَ ِب َر ِّب ُك ْم
ي
)اﻷعراف (١٧٢:حيث أشهدنا جمالـه العلـ ّ
الــذي قـدﱠر أن يتجلــى بــه ﻹيجــاد الكــون فــي



إمـداده ،ثـم عاهـدنا بقولـه :أَن تَقُ ُ
ولـواْ َيـ ْو َم
ْال ِق َي َامـــ ِة إِ ﱠنــ ـا ُك ﱠنــ ـا َعــ ـ ْن َهــ ـذَا َغــ ـافِلِينَ 
)اﻷعراف .(١٧٢:ثم وصيته إيانا وأمر لنـا
بما يحبه سبحانه مما هـو خيـر لنـا فـي ديننـا
ودنيانا وآخرتنا وعنده سبحانه.
ثم نهيه إيانا عمـا يكرهـه لنـا ومِ ﱠنـا ممـا
هو كفر به سبحانه وبأنبيائه ،وما هو مخالفة
لــه فــي ديننــا ودنيانــا وآخرتنــا وعنــده جــل
جﻼله.
َ
وقيــل فــي معنــى َ وأ ْوفُ ـوا ِبعَ ْه ـدِي:
الــذي عه ـدت إلــيكم ،وهــو أنكــم إن أدركــتم
محمدًا  لتؤمنن بـه ولتنصـرنه ولتبيـنن
صفته التي في كتابكم وﻻ تكتمونهـا ،أ ُوفِ
ِبعَ ْه ـ ِد ُك ْم بــأن أدخلكــم جنتــي ،وأبــيح لكــم
النظر إلى وجهي ،وأحل عليكم رضواني في
جملة عبادي ،وﻻ ترهبوا أحدًا غيـري ،فإنـه
ﻻ فاعل غيري.
ُ
ومـن معناهـا أيضـا :أوفِ ِب َع ْهـ ِد ُك ْم
الــذي عاهــدتكم عليــه إذا أنــتم صــدقتم هــذا
ي ،بــأن أضــع عــنكم مــا كــان
الرســول اﻷم ـ ّ
عليكم من اﻹصر واﻷغﻼل التـي كانـت فـي
أعنــاقكم بســبب مخــالفتكم لرســلي؛ وأخــذكم
بالرأي والهوى.
صـ َرهُ ْم
عـ ْن ُه ْم إِ ْ
ضـ ُع َ
قال تعالىَ  :و َي َ
)اﻷعــراف (١٥٧:أي :الثقــل الــذي عل ـيهم -
وهو مثال لما ُكلفوا به أي :بنو إسـرائيل فـي
شــرعهم مــن المشــقات؛ كقتــل اﻷنفــس فــي
التوبة ،وقطـع موضـع النجاسـة مـن الثـوب،
وتعيين القِصاص في العمـد والخطـأ  ،-فـإذا
وفيتم بعهدي الذي هو اﻹيمان بمحمـد صـلى
ﷲ عليه وآله وسلم أخفف عنكم ما ُكلِّفـتم بـه
بسبب عصيانكم ،وأتفضل عليكم بالجنة كمـا
وعدتُكم.
وعن ابن زيد في قوله تعالىَ  :وأ َ ْوفُواْ
ِبعَ ْهدِي أُوفِ ِبعَ ْه ِد ُك ْم ،قـال :أوفـوا بـأمري

أوفِ بالذي وعدتكم ،وقرأ :إِ ﱠن ﱠ َ ْ
اشـت ََرى
ســ ُه ْم َوأ َ ْمــ َوالَ ُه ْم ِبــأ َ ﱠن لَ ُهــ ُم
ِمــنَ ْال ُمــؤْ مِ نِينَ أَنفُ َ
ال َج ﱠنةَ ...حتى بلﻎ َ و َم ْن أ َ ْو َفى ِب َع ْه ِد ِه ِمـنَ

ﱠ ِ) التوبة ،(١١١:قـال :هـذا عهـده الـذي
عهده لهم.

ﺭﻭﺳﻴﺎ ﻭﺍﻹﺧﻮﺍﻥ )(٢/٢
ﺣﲔ ﻗﺮﺃﺕ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺧﺮﻳﻒ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻣﺒﻜﺮﺍ!!
ً



اﻷحداث في تونس.

خﻼل تلك الفترة ،نمت وتطورت أحد تعابير

في حين لم تصل مرحلة اﻷحداث في تـونس

اﻹخوان في العالم اﻹسﻼمي ،وهو قـوة اﻷتـراك

بالمواجهــات بــين الشــعب والنظــام إلــى مرحلــة

وخـــﻼل مراحـــل متعـــددة ،وصـــل إلـــى الحكـــم

دامية كبيرة ،ولكنها كانت في إطار اﻻنتفاضـات

أردوغان أحد تعابير اﻹخوان المنفتحة فـي تلـك

المتناثرة غيـر المرتبطـة ببرنـامج وقيـادة ،فكـل

المرحلــة والمتحــالف إســتراتيجيا مــع الوﻻيــات

وﻻيــة مــن وﻻيــات تــونس كــان لهــا مطالبهــا

المتحدة.

المعيشية البسيطة والتـي كانـت ﻻ تنـذر بتفجيـر

وكان اﻷميركان يهدفون بوصول أردوغـان

ثورة شاملة.

للحكــم إلــى إيجــاد قــوة إقليميــة مشــتركة بيــنهم
وبين اﻹخوان تكون قادرة على الدعم والتبني السياسي ﻷي تغييـر
في المنطقة.

ومن هنا بدأ اﻷميركان خطواتهم ،ففجأة يتم
اﻹعﻼن عن مغادرة الرئيس التونسي وفق عملية خداع كبـرى قـام
بها مقربون من بن علي بالتنسيق مع اﻷميركان بضـرورة مغـادرة

وفي نفس الوقت ،كان هناك هدف آخر هو بروز قطب إسﻼمي
قـوي علـى عﻼقــة بالوﻻيـات المتحــدة فـي مواجهــة قـوى إســﻼمية
أخرى كانت في ماليزيا وإندونيسيا وبالذات في ماليزيا ،مع مهاتير
محمد ،الذي امتنع أن يكون حليفًا للوﻻيات المتحدة.

يقول مدير المخابرات الروسية أنه في بداية أحـداث مـا يسـمى
بالربيع العربي وبالتنسيق الكامل بـين اﻹخـوان واﻷميركـان ،كانـت
الحلقة اﻷضعف واﻷسهل هي تونس.
ففي الوقت الذي بدأت تتحرك فيه الحركات الشعبية العفوية في
تونس بسبب حدث بسيط ضخمت هـذه اﻷحـداث واسـتغلت ،وكانـت

البﻼد والتوجه للعربية السعودية.
وغادر بن علي تونس بخدعة ،وشكلت حكومة انتقاليـة تتـولى
الحكم في البﻼد كمرحلة انتقالية لتولي النهضة الحكم بشكل واضح
ومباشر ،على أن تشكل تونس في المرحلة القادمة ع ً
نوانـا للتغييـر
وخصوص ـا مصــر
فــي المنطقــة وبالــذات باتجــاه المشــرق العربــي
ً
وسوريا ،دون إغفال الدور التونسي لما سيحدث في ليبيا.
مع نجاح ما يسـمى بـالثورة التونسـية ،كانـت اﻷنظـار مباشـرة
تتجه إلى مصـر ،وتـم خلـق بيئـة مـن خـﻼل اﻹعـﻼم الموجـه لـذلك
لدرجة أن الجميع في العالم العربي كانت أنظاره تتجه الى مصر.

أميركا وراء هذا التضخيم ،بالرغم من أن بن علي هو أحد أدواتهـا

وكان الرئيس مبارك آخر من يعلم بما يجـري لدرجـة أنـه كـان

في المنطقة ،ولكنها أرادت أن تبدأ حالة التغيير من الحالة اﻷضعف

يرد باسـتهزاء علـى ظـروف تـونس ،وأن مـا حصـل فـي تـونس ﻻ

والحالة اﻷكثر قوة وانفتا ًحا لﻺخوان وهي تـونس راشـد الغنوشـي

يمكن أن يتكرر فـي مصـر ،ويبـدو أن اﻻعتقـاد كـان خاطئـً ا وبـدأت

والذي كان مع بداية أحداث تونس ،ومنذ انطﻼقتها اﻷولى يعد العدة

اﻷحداث الصغيرة في مصر تضخم في اﻹعﻼم وفق مخطط إخـواني

للعودة إلـى تـونس دون أن يكـون هنـاك أي توقعـات لتصـعيد هـذه

أميركي مدروس.



منذ اﻷيام اﻷولـى ﻷحـداث مصـر ،كـان
الخطاب اﻷميركي يضخمها ويوجه الرسائل
لنظام مبارك ،حيث فهـم الشـارع المصـري
أن الــدعم اﻷميركــي لمبــارك قــد انتهـــى،
فتصاعدت التحركات الشعبية مراهنة ،على
أن الجيش المصري لن يتدخل ولـن يقمـع،
ﻷن أميركا ﻻ تريد ذلك ،وأن مبارك قد فقـد
قوته وتأثيره بعد تخلي اﻷميركان عنه منـذ
اﻷيام اﻷولى ،ونجح المخطط في مصر.

ً
أيضـا مـن خـﻼل
ونجح الغرب في ليبيا
مؤامرة شارك فيها حلف اﻷطلنطي وبعض
الدول العربية واﻹخوان وبعض المسئولين
في الجامعـة العربيـة آنـذاك ،الـذين أعطـوا
قرارا عربيـا يسـمح بإبـادة
لفرنسا والغرب
ً
الجيش الليبي ،وبدعم المعارضة التي كانت
في أغلبها إخـواني مجـرم ،وبقتـل القـذافي
بطريقــة يرفضــها؛ حتــي كفــار قــريش !!
وكان هدف الغرب الرئيس– وﻻ يزال  -هو
العمل على تجميع معظم القوى والتنظيمات


وأوضــح المســؤول الروســي  -مــدير
اﻻسـتخبارات الخارجيــة  -أن الحلقــة اﻷهــم
هــي فــتح الجبهــة الســورية" ،فلقــد اعتقــد
اﻷميركان وبإيحاء من أردوغان أن اﻷمـور
قد نضـجت فـي سـوريا ،وأن هنـاك فرصـة
للتغيير وللقضاء على النظام الحالي".
ومضـ ـى اﻷميركـــان خلـــف تقـــديرات
اﻻتــراك الخطــأ رغــم أنهــم  -فــي تقــارير
مخابرتية آخرى  -كـانوا يـرون أن التقـدير
التركي لقوة اﻷسد غير دقيق ،وأن وصفهم
للتركيبــــة اﻻجتماعيــــة والطائفيــــة غيــــر

لمسايرته".
وكان أردوغان واﻹخوان يراهنون على
انقﻼب عسكري داخل الجيش يقوده السنة،

صحيحة أي ً
ضا؛ ﻷن أردوغان كان قد أطلـق

بعد أن كان عنوان الثـورة مـن أرض سـنية

السـنﱠة،
على الثورة السورية عنـوان ثـورة ﱡ

خالصــة هــي محافظــة ِدرعــا ،وهنــا أوقــع

وهذا ما كانت تدحضه الحقـائق التـي كانـت

اﻷتــراك واﻹخــوان بعــض الــدول العربيــة،

تقول :إن نسـبة الـوﻻء لﻸسـد فـي الطائفـة

فذهبت لدعم هذا المخطط الفوضوي ووقعت

السنية وخاصة في الجيش كبيرة جدا.

فــي الفــخ ،الــذي لــو كــان نجــح وانتصــر

في حين أغفـل اﻷتـراك "بشـكل غبـي"

اﻹرهــاب ومؤامرتــه الكبــرى عل ـى ســوريا؛

الـــدور اﻹيرانـــي ودور حـــزب ﷲ والـــدور

لكــان انتقــل عبــر اﻹخــوان إلــى تلــك الــدول

الروسي فـي هـذه المعركـة ،ونظـروا إليهـا

العربية ولكنه فشـل ! وكـان لثـورة الشـعب

بنسخة طبق اﻷصل عما جرى في مصر.

المصري في  ٣٠يونيو ٢٠١٣م ضـد حكـم

اﻹرهابية المنتشرة في جميع أنحـاء العـالم

وخﻼل مرحلة الجدل التـي كانـت دائـرة

اﻹخوان اﻷثر الكبير في إجهاض مشروعهم

في ليبيا ،وتحويلها إلى مخزون إرهاب في

بــين اﻷميركــان وأردوغــان بش ـأن ســوريا،

فـــي المنطقـــة ً
وفقـ ـا لمـــدير اﻻســـتخبارات

المنطقــة ينطلــق إلــى دول مجــاورة وفــق

أوعــز أردوغــان لﻺخــوان المســلمين فــي

الخارجيــة الروســية  ...وفــي بــدء خــريفهم

الحاجة ،وكل ذلـك كـان بالتنسـيق المباشـر

سوريا ببداية التحرك لفرض سياسة اﻷمـر

الطويل ،والذي قط ًعا لن يتحول إلى )ربيـع(

بين اﻹخوان من خـﻼل تركيـا واﻷميركـان،

الواقع علـى اﻷميركـان الـذين كـانوا؛ حتـى

مجــد ًدا طالمـــا بقــي وعــي وإدراك عربـــي

حيث إنه ومنـذ اﻷيـام اﻷولـى لضـرب ليبيـا

اللحظة مترددين ومربكين بكيفية التصـرف

ومصري للطبيعة الدمويـة لتلـك التنظيمـات

أحكم اﻹخوان سيطرتهم بالكامل علـى ليبيـا

بشأن سوريا ،و"هنا فرض أردوغان قراره

اﻹرهابيـــــة وفـــــي مقـــــدمتها اﻹخـــــوان

وذلك بدعم أميركي واضح.

على اﻷميركان واضطر اﻷميركـان والغـرب

والدواعش.



ﺗـﻬــﺎﻧــﻰ



* المرحوم المهندس عبدالحميد محمـد شعيشـع

وكيـــل وزارة اﻹســـكان وهيئـــة المجتمعـــات

العمرانيــة ســابقًا ،شــقيق المستشــار عبــدالخالق
* الدكتور أحمد محمد علي إسماعيل لحصوله على درجة الدكتوراه محمد شعيشـع وعـم اﻷسـتاذ أسـامة عبدالسـﻼم
بتقدير ممتاز )الفلسفة في التربية( تخصص علم نفس -كلية التربية ،شعيشع وابن خال الدكتور عبدالحليم العزمـي..
بالحامول – كفر الشيخ.
جامعة عين شمس ..بدﻗلت -كفر الشيخ.
اﻷخ الفاضل والمحب الصادق الدكتور رجائي
* اﻷخ الفاضــل الحــاج ســيد أحمــد عتمــان واﻷخ الفاضــل اﻷســتاذ محمد تميم الذي أ ُعطي فشـكر وابت ُلـي فصـبر،
عبدالرشيد منتصر بزفاف كريمة الثاني لنجل اﻷول الدكتور محمود الحاصــل علــى رســالة الــدكتوراه فــي )الحــب
اﻹلهــي عنــد اﻹمــام أبـي العــزائم( مــن جامعــة
 ..ببني هﻼل  -دمنهور.
اﻷزهر الشريف ..بقرية الجﻼء  -كوم حمادة -
* الدكتورة ســلمى يحيــى الســيد بالزفــاف الســعيد ،وحصــولها علــى محافظة البحيرة.
* اﻷستاذ أحمد السعيد النجار المدير المالي واﻹداري بإدارة دسوق
بكالوريوس الطب والجراحة بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشــرف..
التعليمية سابقًا ابن عم اللواء رأفت ألهم النجار وابـن عمـة اﻷسـتاذ
بكفر كﻼب الباب -غربية.
أحمد علي أبو منصورة ..بدسوق -كفر الشيخ.
* اﻷخ الفاضل أحمد الجرف بالمولود مالك حفيد الحاج السيد عطية * اﻷخ الحج أمين حسين عبد الحي والد اﻷساتذة محمد وأحمد وعز
الدين ..بمنشية دهشور – جيزة.
حمودة ..بتلبقا – كوم حمادة – بحيرة.
* اﻷستاذ أسامة إسماعيل جلو شقيق اﻷستاذ حمـادة إسـماعيل جلـو
* اﻷستاذ محمد لبن بالمولودة السعيدة الزهراء ،واﻷستاذ أحمــد لــبن وابن شقيق المهندس الشرنوبي جلو وابن عم أحمد الشـرنوبي جلـو
وعماد كمال جلو ..بسيدي سالم -كفر الشيخ.
بالمولودة السعيدة هنا ..بشبراخيت – بحيرة.
* اﻷســتاذ جمــال عبــدالعاطي معــوض شــقيق اﻷخ مــدحت واﻷخ

حمادة والحاج صبحي معوض ..بقرية اﻻتحاد -كفر الشيخ.
* الحاج أحمد عبدالفتاح النوساني ..بقرية إسحاﻗة -كفر الشيخ.

* المرحومة سنيورة فخر الـدين ابنـة عـم الحـاج منيـر فخـر الـدين
والشيخ وليد أبو شعيشع ..بال ِه ﱠمة مركز بيﻼ.
* المرحوم الحاج أحمـد عبـدالهادي مصـطفى ابـن عـم اﻷخ هشـام
دﻋﺎء اﻟﻴﻮم اﻷول
ممدوح مصطفى ..ﻗرية الطود -كوم حمادة -بحيرة.

ﻣﻦ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن
ﷲ ال ح

ال ح

ب بِ َج َما ٍل َجذَبْتَ بِ ِه أ َ ْر َوا َح ا ْل َمحْ بُوبِينَ َ ،وبِ َك َما ٍل تَأَلﱠهَ َلـهُ
َر ّ ِ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ونَ
ونَ
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عـ ِن
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ـرائ ِِر.
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دﻋﻮة ﻋﺎﻣﺔ
إن ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ-يتقدم شيخ الطريقة العزميـة بـدعوة جميـع أبنـاء الطريقـة
العزمية ومحبى آل بيت سـيدنا رسـول ﷲ  لحضـور
الحفل الكبير بمناسـبة مولـد سـبط الرسـول اﻹمـام الحسـن
 وغـــزوة بـــدر الكبـــرى يـــوم اﻷحـــد  ١٦رمضـــان
١٤٤٣ه الموافـــق  ١٧أبريـــل ٢٠٢٢م ..بمقـــر الطريقـــة
العزمية بالقاهرة.



