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

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

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

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

لقد أوضحنا في المقالين الماضيين أن هناك طــريقين رئيســين لﻺصــﻼح
في اﻷمم :إصﻼح الراعي ،أو إصﻼح الرعية.
وقلنا :إن إصﻼح الراعي أمر مؤقت ،وأننا نريــد إصــﻼح اﻷمــة إصــﻼ ًحا
دائ ًما مستمرا ،فلذلك نسلك مسلك إصﻼح الرعية ،وهــو عنــدنا أنفــع لﻸمــة،
رغم أنه يستغرق وقت ًا أطول ،لكن نفعه يدوم أكثر.
صلنا أهمية البدء بإصﻼح الرعية ،وتحدثنا عن أول ثﻼثة مراحل مــن
وف ﱠ
مراحــل التغييــر ،وهــي :التغييــر علــى المســتوى الفــردي ،وعلــى المســتوى
اﻷســري ،وعلــى المســتوى المحيطــي ،وفــي هــذا المقــال نســتكمل بعــض
المراحل.

بعد أن يقوى السالك على تغيير نفســه وأســرته وأقربائــه ،والتــأثير فــي
جيرانه ومحيطه ،وجب عليه أن يجمع أبناء الطرق الصوفية ،ليكونــوا نــواة
للمجتمع الفاضل الذي نريد بناءه.
أما سبب اختيارنا للصوفية فﻸننا منهم ،وهم أقرب الناس لنــا ولــدعوتنا
اﻹصﻼحية ،وﻷنهم قادرون على استيعاب الدعوات اﻹصــﻼحية ،ومرتبطـون
بمشايخ قدوة لديهم ،ويعرفون حقوق أهل البيت وواجبات مواﻻتهم.
كما أن هناك نقطة مهمة ،وهي أننــا فــي المرحلــة المقبلــة ســنعمل علــى
تغيير المجتمع بأسره ،والمجتمع فيه المسلم وفيه غيــر المســلم ،والصــوفية
يقبلون اﻵخر ،وليس لديهم خصومة مع أبناء ديــنهم أو مــع أتبــاع الشــرائع
اﻷخرى.

كما قلنا في المحاور السابقة ،فإن أي فرد أو جماعة يريدون التغيير في
غيرهم ،عليهم أن يكونوا على الصورة المثلى؛ حتى يتقبــل اﻵخــرون مــنهم
النصيحة والدعوة إلى اﻹصﻼح.
فعلى آل العزائم أن يظهروا بمظهر القــدوة أمــام أبنــاء الطــرق الصــوفية
ً
مثــاﻻ أمــامهم فــي احتــرامهم ﻹمــامهم ،وفــي حــب
اﻷخــرى ،وأن يكونــوا
إخوانهم ،وعدم حمل البغضاء في القلوب تجاه أي أخ مــن اﻹخــوان ،وعــدم
إثارة الفتن والمشاكل ،وأن يبرهنوا أمامهم دائ ًما على وجود مرجعية عامــة
للدعوة هو اﻹمام القائم.
كما يجب على آل العزائم أن يلتزموا بــاﻵداب العامــة واﻷخــﻼق الفاضــلة
أمام أبناء الطرق الصوفية في قراهم ومــدنهم ومحافظــاتهم ،فيقــدم الضــيف
ويفسح له فــي المجــالس ،ويحتــرم الكبيــر ويراعــي ســنه ،ويعامــل الصــغير
برفق ولين ،ويقدم الطعام في اﻻحتفــاﻻت والجلســات للضــيوف ً
أوﻻ وبشــكل
ﻻئــق بضــيافتهم ،ويراعــى ود أبنــاء الطــرق الصــوفية لمــا لهــم مــن قــرب
واتصال وحقوق علينا باعتبارهم إخواننا في ﷲ ورسوله .



على آل العزائم أن يتعاملوا مـع الطـرق
الصوفية اﻷخرى بمبدأ موﻻنـا اﻹمـام السـيد
عــز الــدين ماضــي أبــي العــزائم القائــل) :إن
الطرق الصوفية أبواب على طريق واحد(.
فتعاملوا معهم بهذا المنطـق ،وأخبـروهم
دو ًما أن الطرق الصـوفية مـدارس أخﻼقيـة،
وأنكـــم تـــوقرون مشـــايخهم كمـــا يـــوقرون
ميعــا ملتحقـــون بـــأبواب
شـــيخكم ،وأنكـــم ج ً
مختلفــة ،لكنه ـا فــي النهايــة توصــل لطريــق
واحد هو الطريق إلى ﷲ.
بــل وإذا جمعــت مناســبة بــين شــيخكم
وشيوخهم ،فو ِقّروا الجميع بـنفس القـدر ،وﻻ
تفرقـوا بيـنهم ،وقـدموا مشـايخهم وأجلســوهم
في أوائل الصفوف ،وﻻ يجلس أحدكم وشيخ
مــن مشــايخ الطــرق الصــوفية واقــف ،وﻻ
يجلس أحـد مـنكم فـي الصـف اﻷول ويجعـل
شــي ًخا يجلــس وراءه ،بــل قــدموهم ليجلســوا
على المنصة إن كان ذلك متا ًحا ،وإن لم يكن
ففــي أول الصــفوف وفــي أقــرب الكراســي
للمنصة.

إذا كــان هنــاك احتفــاﻻت أو حضــرات
لطرق الصوفية أخرى فـي محـيطكم :قريـة،
أو مدينـــة ،أو محافظـــة ،فشـــاركوهم فيهـــا،
واقـــرأوا معهـــم أورادهـــم ،وادعـــوهم إلـــى
حضراتكم ليقرأوا أورادنا ،فإن في اجتماعكم
ســويا ً
ـرا لعــددكم أمــام
تأليف ـا لقلــوبكم ،وتكثيـ ً
خصومكم.
بعضــا ،فــإن أقــاموا
وأكملــوا بعضــكم
ً
ً
داع يتحـدث ،فليتحــدث
احتفـاﻻ ولـيس لـديهم ٍ
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والعكس إن كـان لـدى طريقـة منشـد صـوته
يطــرب القلــوب ،فـﻼ غضاضــة مــن دعوتــه
ليحيــي حضــرة ﻵل العــزائم أو احتفـ ً
ـاﻻ فــي
قرية أو مدينة.
واطعموا مـن طعـامهم ،وأطعمـوهم مـن
طعــامكم ،فــإن مشــاركة الطعــام عنــد أهــل
التصوف تؤلف القلوب وتقرب النفوس.

عنــدما يغلــب الــود بيــنكم وبــين أبنــاء
الطــرق الصــوفية فــي بلــدانكم ،علــيكم أن
تضعوا أهدافًا مشتركة ،مثل القيام بحضرات

أحــد دعــاة الطريقــة العزميــة عــن صــاحب
المناســبة ،وﻻ يــذكر اﻹمــام أبـا العــزائم ،بــل
يـذكره بقولــه) :قــال العــارف بــا ( أو )قــال
رضــي ﷲ عنــه(؛ حتــى ﻻ تجرحــوهم فــي
شعورهم ،وﻻ يشعرون أننا نستعرض علـوم
إمامنا عليهم ،أو نحاول أخذ أتباع منهم.
وإذا كانـــت احتفـــاﻻتهم تحتـــاج فقـــرات
إنشاد ،فﻼ غضاضة أن يشارك أحد منشـدينا
فـي اﻻحتفـال ،وأن ينشـد مـن قصـائد اﻹمــام
أبي العزائم وغيره من مشايخ وأئمة الهـدى،

واحتفــاﻻت فــي المســاجد الكبــرى ،أو القيــام
بزيـــارات مشـــتركة لبلـــدان ﻻ يوجـــد بهـــا
صوفية.
أو القيام بمبادرات توعوية للمجتمع ،من
أجــل تغييــر الســلوكيات الخاطئــة ،ونهضــة
اﻷمة.
كمــا علــيكم اﻻتفــاق علــى قبــول اﻵخــر
ســـواء مـــن أبنـــاء ديـــنكم أو مـــن خارجـــه،
والظهور بمظهر أهل التسامح والسﻼم.
وعليكم المجادلـة بـالتي هـي أحسـن مـع
خصوم التصوف؛ حتى يسهل عمـل الطـرق
الصوفية؛ حتى فـي البلـدان التـي لـيس لـدينا
إخــوان بهــا ،فــإذا مــا دعــاكم إخــوانكم مــن
الطرق الصوفية لمناظرة أو جلسة لمواجهـة
الفكر المتطرف فاذهبوا معهم.
وضــعوا قواع ـد مشــتركة تتمثــل فــي أن
الصـوفي :ﻻ يكــذب ،وﻻ يخـون ،وﻻ يغــدر،
وإنمــا يــنهض بأمتــه ويــؤثر فيهــا ،وينقلهــا
ﻷفضل حال.
وبثـــوا الطمأنينـــة فـــي نفـــوس النـــاس،
وأطعموا الجـائع ،وارعـوا الفقيـر ،وأحسـنوا
إلى عباد ﷲ مسلمين وغير مسلمين.
واعلمــوا أن العﻼقــة بينــي وبــين مشــايخ
الطـــرق الصـــوفية قائمــــة علـــى المحبــــة
واﻻحترام المتبادل ،وعليكم أن تكونـوا علـى
مثل هذه الصورة.
وإذا ما جاءت فترة  -مثل فترة الكورونا
 وكانــت مــوارد المشــيخة العامــة للطــرقالصــوفية متدنيــة بســبب غلــق اﻷضــرحة،
فـــأطلقوا مبـــادرة للتبـــرع للمشـــيخة العامـــة
وســاهموا فيهــا ،واطلبــوا مــن إخــوانكم فــي
الطـــرق الصـــوفية المســـاهمة؛ ﻷن تقويـــة
المشــيخة العامــة للطــرق الصــوفية تقويــة
للطرق الصوفية كلها.

علــى أبنــاء الطــرق الصــوفية التعــاون؛
حتى يقضـوا علـى السـلوكيات الخاطئـة فـي
الموالد ،وطلب المساعدة من الدولة فـي منـع
اســـتقدام الراقصـــات أو نصـــب المﻼهـــي
سرك واختﻼط الرجال والنساء وغيرهـا؛
وال ِ ّ
حتــى يظهــر التصــوف بصــورته الحقيقيــة،



وحتــى ﻻ تــؤثر هــذه الســلوكيات فــي تشــويه
التصوف.
كما عليكم أن تتحـدثوا مـع إخـوانكم فـي
الطرق الصوفية بضرورة التخلق بـاﻷخﻼق
النبويــة ،وإظهارهــا أمــام المجتمــع؛ حتــى
تكونوا جميعًا نواة ﻹصﻼح هذا المجتمع.
وأخبروهم أن الصـوفي الحـق ﻻ ينعـزل
فــي الخلــوات ويــديم الــذكر فــي الحضــرات
فقط ،بل عليه أن ينهض بمجتمعه وأمته.
وأعلمــوهم أن محبــة أهــل البيــت ليســت
مقتصرة على زيارتهم وإطعام الفقراء حـول
مســاجدهم وإحيــاء احتفــاﻻتهم ،وإنمــا محبــة
أهل البيت تقتضي النهضـة باﻷمـة؛ ﻷن هـذا
يفرحهم ويفرح رسول ﷲ  ،وأن المحبة
فعل ﻻ قول ،وأن محبة أهـل البيـت ﻻ تغنـي
عن القيام بالفروض التي فرضها ﷲ والسنن
التــي سـ ﱠنها رســول ﷲ  ،فإنــه لــيس مــن
أحباب أهل البيت من فرط في جنب ﷲ.

بعــــد أن يظهــــر الصــــوفية وحــــدتهم
وأخﻼقهم ودعوتهم اﻹصﻼحية أمام المجتمع
رجـة كبيـرة فـي
المصري ،فإن هذا سـيعمل ﱠ
المجتمع؛ ﻷن عدد المنتمين للطرق الصوفية
يجـــاوز الخمســـة مﻼيـــين ،وعـــدد المحبـــين
يجاوز الخمسين مليو ًنا ،وأي دعوة إصﻼحية
إذا ما تبناها الصوفية ،ستنتشر فـي المجتمـع
سري ًعا.
على الصـوفية بعـد أن يظهـروا بمظهـر
القدوة أن يعملوا على نشر اﻷخﻼق الفاضلة،
والسلوكيات الحسنة بين المصريين ،مسلمين
وغير مسلمين ،وهم كما قلـت مـؤهلين لـذلك
لتقــبلهم لﻶخــر ،وعــدم وجــود تعصــب أو
تطرف في أفكارهم.

في هذه المرحلة سنسلك مسلكين:
 المســـلك اﻷول :هـــو مســـلك ســـيدناوموﻻنــــا رســــول ﷲ  فــــي الــــذهاب
للرافضين لسلوكيات المجتمـع ،واسـتخدامهم
نواة للتغيير الشامل.

 المسلك الثاني :هو مسلك موﻻنا اﻹمامالسـيد أحمــد ماضــي أبـي العــزائم فــي تهيئــة
المجتمع لقبول دعوتنا ،عن طريق ما يلي:

يقول موﻻنا اﻹمـام السـيد أحمـد ماضـي
أبو العزائم)) :(١آل العـزائم أصـحاب دعـوة،
وهذه الدعوة تطالبنا أن ننشرها بـين النـاس،
وأن نــدعوهم إلينــا ..وأصــحاب الــدعوات ﻻ
ينتظرون حتى يطرق الناس عليهم اﻷبواب،
ويقولون :لقد جئناكم فخذونا معكـم ..إن هـذا
ﻻ يحدث ،وإنما الذي يجب أن يحدث هو أن
يبدأ أصحاب الدعوات التعرف إلى الناس.
ولكن أكبر الخطأ أن تتعرف إلـى النـاس
لتقول لهم :إنكم على خطأ ،وإنما نحـن فعلـى
صــواب ،وقــد يكــون هــذا هــو الواقــع ،إنمــا
النفس البشرية تنفر بعادتها مـن اﻻتهـام ،وﻻ
تقبل النصح الجاف ،كمـا أننـا ﻻ نأكـل اللحـم
النـيء مــع وفــرة الغــذاء فيـه ،بــل ﻻ بــد مــن
عﻼجه بالطهي والتوابل(.
ويوضح سماحته كيفية التعارف المثمر؛
فيقول) :ﻻ بد ً
أوﻻ من التعارف الودي البعيد
عن بذل النصـح أو التأنيـب علـى اﻷخطـاء،
وإذا كانت السيجارة لها  -كما يقولون  -هـذا
السحر المزعوم ،فنحن نريد شيئًا من سجاير
المحبة ً
بدﻻ من سجاير الـدخان إذا جـاز هـذا
التعبير ..ولقد جربت بنفسي.
ـذرا فــي تســمية مجلــة
أنــا أســتميحكم عـ ً
"المدينة المنورة") (٢بالسيجارة اللطيفـة التـي
تقدم ً
أوﻻ على سبيل التحية ،ثـم تفـتح التحيـة
باب الكﻼم ..ثم ينتهي الكﻼم إلى التعـارف..
وينتهي التعارف إلى التفاهم(.
ويشــير ســماحته إلــى طريقــة اســتخدام
المجلــة ،وهــي لســان الــدعوة فــي إيصــال
رســـالتنا للمجتمـــع؛ فيقـــول) :كنـــت أتنـــاول
عشــرات منهــا فأكتــب عليهــا بخطــي هديــة
عزمية إلى قهوة كذا ،وإلى نادي كيت ،وإلى
صـــالون اﻷحذيـــة مــ ً
ـثﻼ ،وإلـــى طرابيشـــي
اﻷمانة ،بل أكثر من هذا كنت أثقب كل مجلة
ً
خيطـا علــى شــكل حلقـة،
وأضــع فــي الثقــب
كأنمــا أوحــي للمحــﻼت التــي ســتهدي إليهــا
المجلة أن تعلقها أمام اﻷنظار.



فالزبون الذي يذهب إلى الحﻼق يقضـي
نصف ساعة خاليًا مـن المشـاغل ،ويريـد أن
يتحــدث فــي أي شــيء ،أو يقــرأ أي شــيء،
سيجد أمامه مجلـة )المدينـة المنـورة( تحدثـه
عــن نفســها وتقــول لــه :أنــا روح آل العــزائم
كثيـرا عـن آل
وسجل دعوتهم ،وأنـت تسـمع
ً
العزائم ،وتقرأ عنهم في المجﻼت المصرية،
والنــاس فــي كــل زمــان بــين قــادح ومــادح،
وأنــت اﻵن ﻻ يشــغلك شــيء ،وهــذه فرصــة
لتدرس هـذا الشـيء المهـم فـاقرأ فـي ..بهـذا
تتحدث إليه المجلة وهي تعرف كيف تقنعـه؛
ﻷن محرريها وكتابها لقنوها هذا المنطق.
نعيمـا"،
وبمجرد أن يقـول لـه الحـﻼقً " :
تصافحه المجلة وتقول :ها نحن قـد تعارفنـا،
وإذا شئت المزيد فأنا في انتظارك(.
ويبــين ســماحته نتيجــة هــذه التجربــة؛
فيقــول) :مــاذا حــدث؟ ..حــدث أن كثيــرين
أصــبحوا مــن أصــدقاء آل العــزائم دون أن
يتصــلوا بهــم ،فلمــا حانــت فرصــة اﻻتصــال
كانوا علـى علـم بـالكثير ممـا نريـد أن نقـول
لهم.
وعندما كنا نفكر في نشر الدعوة لم نكـن
نهبط علـى هـذه الجهـة بـدون سـابق معرفـة
هبوط الصاعقة ،فنخطب الناس ونقول :أيهـا
الناس اسـمعوا وعـوا ،وإذا وعيـتم فـاعملوا،
فأغلب الظن أن هذا كان يذهب صـرخة فـي
واد ،وإنما كنا نعد كشـفًا بأسـماء أعيـان هـذه
الجهة وأولي الرأي فيهـا ،ثـم نـوالي إرسـال
هدية المجلة إليهم ،وأهل الريف خاصة ناس
أفاضــل يشــعرون بفضــل الهديــة المعنويــة
ويقدرونها.
فــإذا جئنــا بعــد ذلــك بشــهر أو شــهرين
نحدثهم ونتعارف إليهم شعرنا أن صلة قويـة
قد ربطـت بيننـا مـن قبـل ،ولـذا أوصـي كـل
جماعة من جمعيات آل العزائم أن تجعل من
رصيدها خمس مجﻼت للدعاية ،وذلك شـأن
يسير وﻻ يكاد يكلفها شـيئًا ويضـمن لهـا كـل
شيء(.
وأضيف على ذلك أن على كل فـرد مـن
آل العزائم أن يصحب معه ضيفًا جديـدًا فـي
كــل احتفــال أو لقــاء أو زيــارة لكــي يتع ـرف
على الطريق ودعوته اﻹصﻼحية.

بعــد أن نقــدم أنفســنا للمجتمــع ،ونجعــل
الناس يقـرأون أفكارنـا ومـا نصـبو إليـه مـن
خــﻼل نشــر لســان حالنــا )اﻹســﻼم وطــن(،
سنجد أن هناك من يطرق أبوابنا ويسأل عنـا
مــن الرافضــين لوضــع المجتمــع ويريــدون
التغيير.
ﻻ يخلــو مجتمــع مــن مفكــرين ورجــال
أعمــال وفنــانين وأصــحاب مناصــب كبــرى
يرفضـــون الســـلوكيات الخاطئـــة للمجتمـــع،
ويريــدون نشــر اﻷخــﻼق الفاضــلة ،وإعــادة
التناغم والتسامح واﻷمان للمجتمع.
هـــــؤﻻء بيئـــــة خصـــــبة لﻺصـــــﻼح
اﻻجتماعي ،فالجانب اﻻجتماعي هو الجانـب
اﻷبرز في اﻻحتياج إلـى التغييـر واﻹصـﻼح
من ناحية ،كما أنه الجانب الذي يمكن تحقيق
نتائج جيـدة فيـه  -فـي ظـل تعسـف اﻷنظمـة
الحاكمــة وتعنتهــا فــي اﻹصــﻼح السياســي
واﻻقتصادي -من ناحي ٍة أخرى.
ولننظر إلى اﻷوضـاع اﻻجتماعيـة التـي
واجهها المصطفى  ونقارنها باﻷوضـاع
اﻻجتماعيـــة المعاصـــرة ،وبـــاﻷخص منهـــا
اﻷوضاع التي تعيشها المجتمعات اﻹسﻼمية،
يسيرا والفارق بسي ً
طا .
سنجد اﻻختﻼف
ً
يتشــابه المجتمــع الجــاهلي مــع المجتمــع
الحالي في كثير من القيم الفاسدة واﻷعـراف
الباطلة ،التي كان يمكـن للمصـطفى  أن
يســـــتغلها فـــــي تـــــأجيج نيـــــران ثـــــورة
اجتماعية أخﻼقية ،وكان سيجد  -بﻼ ريـب -
أنا ًسا أصحاب فطـرة سـوية ونفـوس كريمـة
تأبى هذه الفوضى وترفض هذا اﻻنحﻼل ،ثم
بعد أن يص َل إلى هدفه ويُحقق غرضه يُعلـن
نبوته ورسالته ويقضـي علـى تلـك الفوضـى
ال ُخلُقية.
ﱠ
ولكن ﷲ تعالى لم يختـر لنبيـه  هـذا
الطريــق للتغييــر واﻹصــﻼح فــي الجانــب
اﻻجتماعي ،وإنما كـان الطريـق فيـه طريـق
تربيــة المجتمــع مــن خــﻼل تأهيــل العناص ـر
الرافضة لوضعه لتنشـر الـدعوة اﻹصـﻼحية
سلميا بين بقية المجتمع.

هكــذا حــدث التغييــر وتحقــق اﻹصــﻼح،
بالتربية اﻹيمانية التي أوﻻها النبي  فائق
عنايتــــه وبــــالغ اهتمامــــه ،فــــأثمرت هــــذا
الجيــل الربــاني الفريــد ،الــذي عــدﱠل وجــه
الحياة ،وغ ﱠير مجرى التاريخ.
ولــــن يتحقــــق التغييــــر واﻹصـــــﻼح
اﻻجتماعي اﻵن؛ إﻻ بالطريقة ذاتها وبالمنهج
نفسه.
لقد اعتمـد رسـول ﷲ  علـى رجـال
مال وخطبـاء ورجـال حـرب وفروسـية مـن
الرافضــين لوضــع المجتمــع ،فــأنفق رجــال
المال على الدعوة وحرروا العبيد من القيـود
اﻻجتماعيـة ،وقــام الخطبــاء المفـ ﱠـوهين بنشــر
اﻷفكار اﻹصﻼحية بين اﻷمة ،ودافـع رجـال
الحرب والفروسـية وأبنـاء العشـائر الكبـرى
عن الدعوة الوليدة من أن يتم اﻹجهاز عليهـا
ومحاربتها.
في وضعنا الحـالي فـإن الـدعوة للتغييـر
واﻹصﻼح تحتاج رجال أعمال لينفقوا عليهـا
كي يحرروا الشـباب مـن عبوديـة الشـهوات
والملـــذات واﻻرتبـــاط باﻷفكـــار الهدامـــة،
وتحتاج إلى وسائل إعﻼم لنشر فكرتها ،وإن
كانت وسائل التواصل اﻻجتماعي قد سـهلت
هذا اﻷمر ،لكننـا مـا زلنـا بحاجـة ﻷن نصـل
ً
مرتبطــا
إلــى اﻹنســان البســيط الــذي لــيس
باﻹنترنت.
وكـــذلك تحتـــاج إلـــى أصـــحاب نفـــوذ
يســاعدون فــي تطبيقهــا مــن خــﻼل قــوانين
يتبناهــا مجلــس النــواب والشــيوخ أو مجلــس
الـــوزراء لضـــبط اﻷخـــﻼق والســـلوكيات
المجتمعية والنهضة الشاملة ،وكـذلك بحاجـة
إلــى فنــانين وطنيــين يؤمنــون بأهميــة الفــن
كرســالة نبيلــة فــي نهضــة اﻷمــم وزراعــة
مفـــوهين
اﻷمـــل ،وتحتـــاج إلـــى خطبـــاء
ﱠ
يصــححون المفــاهيم ويبينــون لعامــة النــاس
كيف يبدأون التغيير.

إذا قام مـن اقتنعـوا بأفكارنـا مـن الفئـات
السابقة بنشر الدعوة اﻹصﻼحية في المجتمع
ببــث اﻷخــﻼق وضــبط الســلوكيات الخاطئــة



والمشاركة الفعالة في بناء ونهضـة الـوطن،
فإننا سنرى ً
جيﻼ قد تربى على حـب الـوطن
وحــب أهــل بيــت النبــي  ،حــب وﻻيــة
وإخﻼص قائم على السلوك ﻻ العاطفة فقط -
مــن خــﻼل اﻷســرة و المدرســة والمجتمــع
واﻹعﻼم والفن  ،-وتسلح بأخﻼق رسول ﷲ
 وأخــﻼق أهــل بيتــه ،وتســلح بالبحــث
العلمي ،وعلم أفراده أن عليهم مسؤولية تجاه
وطنهم تتمثل في قبول اﻵخر علـى اخـتﻼف
دينه أو أفكاره  -طالما لم يرفع السﻼح ،-كما
سيكون على كل منهم أن يؤدي رسالته تجـاه
وطنه؛ حتى ينهض ويستغني عن عـدوه فـي
مأكلــه ومشــربه ودوائــه وســﻼحه ،وحتــى
يصــبح قــدوة أخﻼقيــة فاضــلة أمــام اﻷمــة
اﻹسﻼمية.
وقتهــا ســيخرج مــن رحــم هــذا الــوطن
وزراء وســفراء وعلمــاء وقــادة عســكريون
ومـــدنيون وزعمـــاء مصـــلحون ،وســـيكون
هــؤﻻء قــادرين علــى اﻹصــﻼح السياســي
واﻻقتصــــادي ،بعــــد أن أهلنــــا المجتمــــع
لﻺصﻼح اﻻجتماعي.
وعندما نبني نموذج البلد الفاضل  -الذي
ﻻ بد وأن يكون له مرجعيـة دينيـة هـي إمـام
قـادرا علـى
الوقت  ،-فإن هـذا البلـد سـيكون
ً
التأثير في اﻷمة اﻹسﻼمية جمعاء ،وسـيكون
وخصوصـا إن
نواة لوحدة اﻷمـة اﻹسـﻼمة،
ً
مؤثرا بحجم مصر.
كان بلدًا
ً
واعلموا أن مصر قلب اﻷمة اﻹسﻼمية،
إذا صلحت صلحت اﻷمة كلها ،فعلى أبنائهـا
المخلصين تقديم ما يجب عليهم تجاه وطـنهم
وأمتهم بإخﻼص واتقان.
وإلى اللقاء المقبل لنتحدث عـن المرحلـة
السادســة واﻷخيــرة مــن مراحــل التغييـــر:
التغيير على مستوى اﻷمة اﻹسﻼمية جمعاء.
وصلى ﷲ على سيدنا محمـد وعلـى آلـه
وصحبه وسلم.
) (١ﻣﻘـ ــﺎل )ﲡـ ــﺎرب( ﻟﻺﻣ ــﺎم اﻟﺴـ ــﻴﺪ أﲪـ ــﺪ ﻣﺎﺿـ ــﻲ أﰊ اﻟﻌـ ـﺰاﺋﻢ
ﲟﺠﻠﺔ )اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨـﻮرة( اﻟﻌـﺪد ) (٤اﻟﺴـﻨﺔ ) ،(٢٢ﻳـﻮم اﳉﻤﻌـﺔ ٤
ﺻﻔﺮ ١٣٦٩ﻫـ  ٢٥ -ﻧﻮﻓﻤﱪ ١٩٤٩م.
) (٢ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻟﻜ ـ ـ ــﻼم ﻳﻨﺴـ ـ ــﺤﺐ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﳎﻠ ـ ـ ــﺔ )اﻹﺳ ـ ـ ــﻼم وﻃ ـ ـ ــﻦ(
ﻋتبﺎرﻫﺎ ﻟﺴﺎن اﻟﺪﻋﻮة اﳊﺎﱄ ،وكﺬﻟك ﻋﻠـﻰ كتـﺐ وإﺻـﺪارات
ﻣﺸﻴﺨﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﺰﻣﻴﺔ.

)(١
تسلي ًما يقتضى كمال التصديق واﻹيمان ،قال :
ِيمـونَ
الصـﻼ َة َومِ ﱠمـا
ﱠ
ب َويُق ُ
 ﱠالـذِينَ يُؤْ مِ نُـونَ بِا ْلغَ ْيـ ِ
َر َز ْقنَاهُ ْم يُن ِفقُونَ ) البقرة.(٣ :

لكل مجتمع دستور ،يضبط له ما يضـمن الهنـاء
والرفاء واﻷمن وحسن المعاملة ،والسالكون إلى ﷲ
ً
حاجة إلى مـا بـه حفـظ صـحتهم
سبحانه أش ﱡد الناس
الروحانية ودوامها لتحصيل ما بـه نيـل السـعادتين،
والفـــوز بالحســـنيين ،والقـــرآن الشـــريف والســـنة

الواجب الثـانى علـى المسـلم ،تحصـيل مـا بـه

الســمحاء همــا الكفــيﻼن بنيــل الحســنيين لكــل فــرد

اليقين بطلب العلم النافع الذى حث ﷲ تعالى علـى
طلبـه ،وفرضــه رســول ﷲ  علـى كــل مســلم

وللمجتمع.
ولما كـان السـالك إلـى ﷲ  ،ﻻ بـد وأن

اﻹمام ا دد

يترك مـا ﻻ ضـرورة إليـه مـن الـدنيا لﻶخـرة،
وكان البيان ﱠ
الضـامن لـه بـالفوز لنيـل مـراده،
الذى أفرده بالقصد دون غيرهَ ،خفِيـا كنفـائس

ومسلمة.

اﻟﺴﻴد ﳏﻤد ماﺿﻰ أﺑﻮ اﻟﻌﺰاﺋﻢ

الجواهر فى جوف البحـار ،وهـو عنـد الخاصـة نعـيم اﻵخـرة فـى
جوار اﻷبرار ،وعند آل العزائم رضوان ﷲ اﻷكبر ،وعند الخاصة
من آل العزائم تفريد ﷲ بالقصد دون غيره ،طمعًا فـى النظـر إلـى
وجهه الكريم ،ولخاصة الخاصة منهم ما ﻻ يسطر علـى صـفحات
اﻷوراق.
لزم السالك أن يجاهد نفسـه قبـل الـدخول فـى الطريـق بـآداب
الشريعة العامة ،بتلقى العقيدة الحقة من أهلها ،وتحصيل اﻷخﻼق
الجميلة بفادح المجاهدة ،وتحصـيل علـم اﻷحكـام وحكمهـا عبـادةً
ومعاملةً ،ويقوم تعالى ُم َ
ط ِ ّه ًرا قلبـه مـن مـرض الهـوى وسـقم
الحظ اللذين يجعﻼن السالك بﻼء على إخوانه فى طريق ﷲ.

وعرفتـُ ك أنـه التصـديق
بينتُ لك اﻹيمان،
ﱠ

بما جاء به النبى عليه الصﻼة والسـﻼم ،وقـد
ع َل ْمت ُكَ
شرحت لك العلم واﻹيمان فى كتاب) :معارج المقربين( ،وأ ْ
أن النجاة ينالها المسـلم باﻹيمـان بالغيـب لقولـه تعـالى :أ ُ ْولَئـِ كَ
علَى هُدًى ِ ّمن ﱠربِّ ِه ْم َوأ ُ ْولَئِكَ هُ ُم ا ْل ُم ْف ِل ُحونَ ) البقرة.(٥ :
َ
وليس اﻷمر كما قرره علماء الكﻼم من أن طريـق معرفـة ﷲ
تعالى :العقل ،وأن المقلد كافر ،وهذا الحكم إنما دخـل علـيهم مـن
طريق أنهم جعلوا اﻹيمان عل ًما من طريق النقل ،والعلم عل ًما مـن
طريق العقل ،والحقيقة أن اﻹيمان شىء ،والعلم شـىء آخـر؛ ﻷن
اﻹيمان تصديق المخبر فى خبـره ،والعلـم تصـور رسـوم المعلـوم
على جوهر النفس ،ولو أنﱠ تحصيل معرفة ﷲ تعـالى ﻻ يكـون إﻻ
بالعقل لفاز بهـا أهـل العقـول التـى اخترعـت الصـناعات والفنـون
والحرف المدهشةَ ،ولَح ُِر َم منها أهـل التسـليم واﻹيمـان مـن ك ﱠُمـ ِل
أهل ﷲ تعالى ..والحقيقة أَنﱠا نرى أكثر العارفين با الذين منحهم
ﷲ الحكمة الربانية ،والمشاهدة القدسية واﻷحوال النبوية والهمة

أول واجب على المسلم تحصيل ما به كمـال التصـديق ،الـذى
هو اﻹيمان حقًا ،ﻷن اﻹيمـان هـو تصـديق رسـول ﷲ  فيمـا
جــاء بــه مــن عنــد ﷲ تعــالى ،وبيّنــه لنــا  بــالقول والعمــل

العالية فى طلب ﷲ تعالى ،واحتقار زخـارف الـدنيا وزينتهـا ،هـم
أهل التسليم واﻻعتقاد الذين يظنهم أهـل الكفـر بـا

الغرور به 

تعـالى وأهـل

مجانين ،ولـو أن معرفـة ﷲ كانـت بالعقـل لسـبقنا

والحـــال؛ حتـــى وضـــحت العقيـــدة الحقـــة ،والعبـــادة الخالصـــة،

صا فى
إليها أهل أوروبا وأمريكا واليابان ممن أشبهوا السمك غو ً

والمعاملة الجميلة ،واﻷخﻼق الفاضلة ،لكل مسلم مهما كان عقله؛

اختراعـا لـﻶﻻت
البحار ،والطيور سـياحة فـى الجـو ،والشـياطين
ً

ﻷن ﷲ تعالى طالب العامة بالتصديق فقـط ،وأثنـى علـيهم إذا هـم
تشــبهوا برســول ﷲ  عبــادةً ومعاملــةً وأخﻼقًـا وسـلﱠموا لــه

الجهنميـة الماحقــة لﻺنســان ،بــل فــاقوا إبلــيس كيـ ًدا فــى محاربــة
الحق ،والمسارعة إلى إطفاء نوره بقوة عقولهم.



        
       

طريق معرفة ﷲ تعالى :عناية ﷲ ً
أزﻻ،
ووﻻيته  أب ًدا.
نـورا
وتتحقق عناية ﷲ بنا إذا جعـل لنـا
ً
فــى قلوبنــا نقبــل بــه الحــق ،وتفضــل علينــا
بمرشــد كامــل ،يبــين لنــا مــا خفــى مــن آثــار

         





أصل الوصول الذى به

.

نيل محبـة ﷲ للعبـد والفـوز

ويجدد لنـا مـا انـدرس مـن

بالحسنيين هـو اتبـاع رسـول ﷲ  ،قـال
ﷲ تعالى :قُلْ إِن ُكنت ُ ْم تُحِ بﱡونَ ّ َ َفـات ﱠ ِبعُو ِنى

ثم منحنا التسليم والطاعة له  -ما دام على ما

يُحْ ِب ْب ُك ُم ّ ُ َو َي ْﻐف ِْر لَ ُك ْم ذُ ُنـو َب ُك ْم) آل عمـران:
.(٣١

ضـتُهُ
ع ْبـ ِدى ِب َ
ى مِ ﱠمـا ا ْفتَ َر ْ
ى َ
شـ ْىءٍ أ َ َحـبﱠ ِإ َلـ ﱠ
ِإ َل ﱠ
ى ِبال ﱠن َو ِافـ ِل
علَ ْي ِهَ ،وﻻَ َيزَ ا ُل َ
َ
ع ْبـ ِدى َيتَ َقـ ﱠربُ إِ َلـ ﱠ
ُ
ﱠ
َ
س ـ ْمعَهُ ال ـ ِذى
َحتﱠـى أحِ ﱠبـهَُ ،ف ـإِذَا أحْ َب ْبت ُـهُ ُك ْنـتُ َ

إن ﷲ  بــ ﱠين لنــا أن النــاس قســمان:

ص ُر ِب ِهَ ،و َي َدهُ الﱠ ِتى
ص َرهُ ا ﱠل ِذى يُ ْب ِ
َي ْس َم ُﻊ ِب ِهَ ،و َب َ
ش ِب َه ـاَ ،و ِرجْ لَ ـهُ الﱠ ِت ـى َي ْم ِش ـى ِب َه ـاَ ،وإِ ْن
َي ـ ْبطِ ُ
ُ
ُ
اس ـتَ َعاذَ ِبـى ﻷ ِعيذَ ﱠنـهُ،
سـأ َلَ ِنى ﻷ ْعطِ َي ﱠنـهَُ ،و ِإ ْن ْ
َ

رسول ﷲ 

مناهج السلف الصالح بقولـه وعملـه وحالـه،
كان عليه أئمة الهدى من أصحاب رسول ﷲ
والتــابعين لهــم بإحســان  أجمعــين  -فــإن
ﻏفَ َل َن ﱠب ْه َناهُ ،وإن نسى ذَ ﱠك ْر َنـاهُ ،وهـذا واجـب
َ
علينا معه لنجاة أنفسنا.

شقى وسعيد ،ف ﱠ
الشـقى مـن أ ِشـقاه فـى اﻷزل،
والسعيد مـن أسـعده إلـى اﻷبـد ،قـال تعـالى:
اه ـا) الشــمس(٨ :
ور َه ـا َوتَ ْق َو َ
فَأ َ ْل َه َم َهـا فُ ُج َ

عـ ْن
ع ْن َ
ش ْىءٍ أ َ َنا فَا ِعلُهُ تـَ َر ﱡد ِدى َ
َو َما تَ َر ﱠد ْدتُ َ
ع ْب ِدى ْال ُمؤْ مِ ِنَ ،ي ْك َرهُ ْال َم ْوتَ َ ،وأَ َنا
قَ ْب ِ
ض َن ْف ِس َ
سا َءتَهُ().(١
أ َ ْك َرهُ َم َ

واﻷصل فى ذلك العناية ،فمن سبقت لهم من
ع ﱠمـــ ً
اﻻ لـــه ســـبحانه
ﷲ الحســـنى أَ َقـــا َم ُه ْم ُ

والشـــقى شـــقى ولـ ـو ولـــد مـــن أبـــوين

باﻹخﻼص فى محابـه ومراضـيه مهمـا قـدر

ص َل العلم روايـة ودرايـة ،فإنـه
مسلمينَ ،و َح ﱠ

ف َبـيْنَ قُلُـو ِب ُك ْم
ِّ َ
علَـ ْي ُك ْم إِ ْذ ُكنـتُ ْم أ َ ْع ـدَا ًء فَـأَلﱠ َ
ى َ
شفَا ُح ْف َرةٍ
فَأ َ ْ
ص َبحْ تُم ِب ِن ْع َم ِت ِه ِإ ْخ َوا ًنا َو ُكنت ُ ْم َعلَ َ

عليهم من المعاصى ،وإن سـابقة الحسـنى ﻻ

شقى .وكم من عليم اللسان جهول القلب .فإن

تقتضــى العصــمة إﻻ لرســل ﷲ علــى نبينــا

العلم هو تصور النفس رسوم المعلوم؛ حتـى

ِ ّمنَ ال ﱠنا ِر فَأَنقَذَ ُكم ِ ّم ْن َهـا) آل عمـران(١٠٣ :

وعليهم الصﻼة والسﻼم ،فهـو سـبحانه الـذى

تكون الـنفس عليمـة ﻷنهـا محـل للعلـم ،كمـا

فنعمة ﷲ العظمى التى َم ﱠن ﷲ بها علينا هـى

تفضــل بالحســنى علــى مــن شــاء وتــوﻻهم

يكــون الثــوب أبــيض أو أســود ﻷنــه محــل

سيدنا وموﻻنا محمد .

بالعناية والتوفيـق والوﻻيـة فـى هـذا الكـون،

للسواد أو البياض ،ومتى كانت النفس عليمة
من ﷲ وجنـة عرضـها السـموات واﻷرض،

كل إنسان يسارع لنيـل نجاتـه فـى الـدنيا

وهو الذى قدر الشقاء على من شـاء ووكلهـم
إلى أنفسهم ً
عدﻻ منه تعالى.

تحقق اﻹنسان بخشية ﷲ ،وسارع إلى مﻐفرة

وأول عنايتــه بالســعداء أن يلهمهــم حــب

وتخلــق بــأخﻼق ﷲ مــن الرحمــة والرأفــة،

واﻵخــرة ،وﻻ نجــاة لﻺنســان إﻻ باﻹســﻼم،

العلــم والعلمــاء ،وينشــط أبــدانهم بالعمــل بمــا

والحلــم والصــبر ،والشــكر والكــرم ،والعف ـو

ضـ ُل ﷲ
فالنعمة التى تلـى نعمـة الرسـالة :تَفَ ﱡ

علموا ،ثـم يتفضـل علـيهم برعايـة العلـم فـى

والتوبة ،والمﻐفرة ،والحب فـى ﷲ والـبﻐض

على اﻹنسان بالنور الذى يقبل به ما جاء بـه

العمل ،وبمراقبته سبحانه فى العلـم والعمـل،

فــى ﷲ ،واﻹيثــار ،وﻏيرهــا مــن أخــﻼق ﷲ

ً
مطيعـا لمحـاب ﷲ
قبوﻻ يجعلـه
ً

ثـم يــريهم ﻏيــوب آياتـه فــى ملكــه وملكوتــه،

تعالى ،التى تجعـل العبـد مـﻊ الـذين أنعـم ﷲ

من مقام اﻹسـﻼم إلـى اﻹيمـان،

عليهم؛ ﻷنـه يكـون فـى الـدنيا بـين ﷲ وبـين

ووﻻية ﷲ لنـا أبـ ًدا ،أن يعيننـا  علـى

ومن اﻹيمان إلى اﻹحسان ،ولديها يعلمهم مـا

قائمــا مقــام الرســل علــيهم الصــﻼة
عبــادهً ،

دوام اﻹقبال عليه ،محفـوظين مـن المعصـية

لم يكونوا يعلمون من أسرار النشأتين وعلوم

وأســبابها ،وأن يوفقنــا للتوبــة النصــوح بعــد

الحضرتين.

والســﻼم ،ويــوم القيامــة مــﻊ رســل ﷲ ،قــال
ع َلـ ْي ِهم
سبحانه :فَأ ُ ْو َلئِكَ َمـ َﻊ ﱠالـذِينَ أ َ ْن َعـ َم ّ ُ َ

المعصية ،فَإِ ﱠنا لسنا معصومين ،قال سبحانه:
ســـ ُه ْم َ
ف ِ ّمـــنَ
ِ إ ﱠن ﱠالـــ ِذينَ اتﱠ َقـــو ْا ِإذَا َم ﱠ
طـــا ِئ ٌ

قال سبحانهَ  :ي ْر َف ِﻊ ﱠ ُ الﱠذِينَ آ َمنُوا مِ ن ُك ْم
َو ﱠالــذِي َن أ ُ ُ
ت) المجادلــة:
وتــوا ْالع ِْلــ َم د ََر َجــا ٍ

الصـــــ ّدِيقِينَ َو ﱡ
الشـــــ َهدَاء
ِ ّمـــــنَ ال ﱠن ِب ِّيـــــينَ َو ِ ّ

ﱠ
الشـ ـ ْي َط ِان َتـــذَ ﱠك ُرواْ َفـ ـإِذَا ُهـــم ﱡمب ِْصـ ـ ُرونَ 

 .(١١وقـــال ) :قـــال ﷲ تعـــالىَ :مـ ـ ْن
ب
عا َدى لِى َو ِليا ،فَقَ ْد آ َذ ْنت ُهُ ِب ْال َح ْر ِ
بَ ،و َما تَقَ ﱠر َ
َ

خيــر نعــم ﷲ علينــا ه ـو ســيدنا وموﻻنــا
محمد  ،قال ﷲ تعالىَ  :وا ْذ ُك ُرو ْا ِن ْع َمةَ

النبى 

ومراضيه سبحانه.

)اﻷعراف.(٢٠١:

فيرفعهم 



صالِحِ ينَ ) النساء.(٦٩ :
َوال ﱠ
خير للمسـلمين مـن اﻷمطـار؛
َومِ ْث ُل هذا ٌ
ﻷن اﻷمطـار ت ُحْ ِيـى النبــات النـافﻊ لﻸشــباح،

        



      
      




لــه بمخالفــة حبيبــه ،حكــم

وصول له إلى الحق إﻻ بما جاءنا به من عند

على نفسه بالشقاء اﻷبدى.

ﷲ تعالى على لسان نبيـه  ،فالعقيـدة ﻻ

اﻻتبــاع الــذى أراده ﷲ
تعالى فى تلك اﻵية الشريفة
ُ قــلْ إِن ُكنــت ُ ْم تُحِ ﱡبــونَ ّ َ

يمكـــن تحصـــيلها إﻻ بتصـــديق رســـول ﷲ
 ،قال ﷲ تعـالى  :ﱠمـا َكـانَ ُم َح ﱠمـ ٌد أ َ َبـا

من الشمس ﻷن الشمس تبـ ِّين بنورهـا طـرق

َفاتﱠ ِبعُو ِنى يُحْ ِب ْب ُك ُم ّ ُ َو َي ْﻐف ِْر لَ ُك ْم ذُنُو َب ُك ْم) آل
عمــران (٣١ :ورتــب عليهــا َم َح ﱠب َتــهُ للعبــد

س ـو َل ﱠ ِ َو َخ ـات ََم
أ َ َح ـ ٍد ِ ّم ـن ِ ّر َج ـا ِل ُك ْم َولَ ِك ـن ﱠر ُ
ال ﱠن ِب ِّيـــينَ َو َكـــانَ ﱠ ُ ِب ُكـــ ِّل َشـــ ْىءٍ َعل ًِيمـــا
)اﻷحزاب (٤٠ :قـررت تلـك اﻵيـة الشـريفة

اﻷرض ،والعالم العامل يب ِّين سـبل ﷲ تعـالى

محســوب فــى أصــلين عظيمــين ﻻ إســـﻼم

أنه ﻻ نبى بعد رسول ﷲ .

جميعـا ،ﻻ
التى بخفائها على النـاس يهلكـون
ً

بدونهما:

وهذا الحكم جزء من عقائد اﻹيمان ،فـﻼ
يكون المسلم مسل ًما ح ًقا إﻻ إذا صـدق أنـه ﻻ

والعالم العامل بعلمه يحيى القلوب ،بل وخير

أقول :يهلكون بالموت ،بل يهلكـون بحرمـان
النجاة يوم القيامة ،ولـيس أضـر علـى اﻷمـة
من أربعة أنواع :عالم ﻻ يعمل بعلمه ،وعالم
جهول ،وتـارك للعلـم والعمـل ،والـذى يصـد
الناس عن العلماء والتقوى.
وفى الموطأ :قال لقمـان ﻻبنـه) :يـا بنـى
جـالس العلمــاء وزاحمهــم بركبتيــك ،فــإن ﷲ
تعالى يحيى القلوب بنور الحكمة كمـا يحيـى
اﻷرض بوابل المطر( ،وقد فـرض ﷲ علـى
عبــاده أن يتــدبروا آياتــه ْال َم ْتلُـ ﱠوةَ المســموعة،
وآياته ا ْل َم ْر ِئ ﱠيةَ المشهودة فى الكائنات ،ليجمﻊ
ﷲ لهم نور حكمته وقدرته فى قلوبهم فيكمل
توحيـدهم ،وتعظــم محبــتهم

تعــالى بشــهود

أنوار القدرة ،ويسارعون إلى العمل بمحـاب
ﷲ تعالى ومراضيه ،والمحافظة علـى اتبـاع
رســول ﷲ  ،بشــهود أنــوار الحكمــة،
وهى دﻻئل سابقة الحسنى ،وﻻ أَ َد ﱠل على تلك
السابقة من المحافظة بدقة على اتباع رسـول
ﷲ فى السر والعلن ،وفيما هـو علـى المسـلم
وله.
وأســعد النــاس فــى الــدنيا واﻵخــرة ،مــن
تحقــق أن رســول ﷲ ْ أولــى بــه مــن
اتباعـا لرسـول ﷲ
نفسه ،فقهر نفسـه وهـواه
ً
 فى الشدة والرخـاء ،والسـر والجهـر،
وما ترك من الجهل شيئًا من أﻏضـب مـوﻻه
باتباع هواه.
اتباع رسول ﷲ  به نيـل محبـة ﷲ
للعبد المتبﻊ ،فمن يرضى أن ُيحْ َر َم محبـة ﷲ


أن نصـــدق رســـول ﷲ  ،تصـــديقًا
يمحق كل شبهة؛ حتى يقـوى اﻹيمـان بخبـره

عــن ﷲ تعــالى ،قــوة تجعلنــا نســلم لــه 
تسلي ًما ﻻ تشوبه ُ
ظلُ َماتُ ُ
شـ َب ِه نـزوع الـنفس،
وﻻ ضــﻼﻻت أباطيــل شــياطين اﻹنــس ،وﻻ
بهتان أهل اﻷوهام ﱠ
الظا ِّنينَ با ظـن السـوء،
من مذاهب أهل الملل والنحل الـذين يفتـرون
على ﷲ الكذب ،وهم المﻐضوب عليهم الذين
اتخذوا َهـ َواهُ ْم إِلَ َه ُهـ ْم مـن اليهـود والصـابئة،
وﻏيــرهم ممــن أضــلهم ﷲ علــى علــم ،ومــن
مجــوس هــذه اﻷمــة الــذين اتخــذوا القــرآن
مهجــورا ،وأضــروا المســلمين بــآراء أهــل
ً
الكفر با من اليونان واﻹنجليز والفرنسـيين
وﻏيرهم من عبيد المادة والحاكمين علـى ﷲ
سهم وأوهامهم.
بح ِ ّ

نبــى بعــده  ،وقــد أثبتــت الحقــائق هــذا
الحكــم؛ ﻷن ســنة ﷲ فــى خلقــه أن يرســل
ً
رسـﻼ كثيـرين فـى
الرسل تترى وقد يرسـل
زمان واحد ،بل وفى بلد واحد؛ حتى ختمـت
الرســـالة بالحبيـــب المصـــطفى  ،وقـــد
تفضل ﷲ تعالى على اﻷمة فحفظ فيهـا ولهـا
أنوار حبيبه خاتم اﻷنبياء وحفظ لنا أسراره.
قال سبحانهِ  :إ ﱠنا نَحْ نُ ن ﱠَز ْلنَا الـ ِ ّذ ْك َر َو ِإ ﱠنـا
لَـهُ لَ َحـافِ ُ
ظونَ ) الحجــر ،(٩ :وقــال تعــالى:
سولُهُ) آل عمران ،(١٠١ :وقـال
َ وفِي ُك ْم َر ُ
ﱡونـهُ
ف َيأْ ِتى ّ ُ ِبقَ ْو ٍم يُحِ ﱡب ُه ْم َويُحِ ب َ
 :فَ َ
س ْو َ
ع َل ـى ْال ُم ـؤْ مِ نِينَ أ َ ِعــ ﱠزةٍ َع َل ـى ْال َكــاف ِِرينَ
أ َ ِذ ﱠلــ ٍة َ
س ـ ِبي ِل ّ ِ َوﻻَ َي َخ ـافُونَ َل ْو َم ـةَ
يُ َج ِ
اه ـدُونَ ِف ـى َ
ﻵئ ٍِم) المائدة.(٥٤ :
ْ
س ﱠن ِة ال ُخلَفَاءِ
س ﱠن ِتى َو ُ
علَ ْي ُك ْم ِب ُ
وقال َ ) :
اشـ ـ ِدينَ ِمـ ـ ْن َب ْعـ ـ ِدى(  ،وفـــى الحـــديث
الر ِ
ﱠ
)(٣
ﱠ
َ
ار َحــ ْم ُخل َفــا ِئى(  ،وفــى
الشــريف) :الل ُهــ ﱠم ْ
)(٢

وﻻ يعترى هذا التصـديق القـوى سـخافة
ض ِالّينَ الذين قـالوا بـالحلول والتثليـث ،مـن
ال ﱠ
البــوذيين والبــوهميين والبابليــة واﻵشــوريين
وﻏيــرهم ،ممــن عبــدوا إنســا ًنا قبــل موســى
وعيســى عليهمــا الصــﻼة والســﻼم ،وقبــل
الخليــل  ،وقدســوا معبــودهم اﻹنســان؛
حتــى قــالوا :إنــه مثلــث اﻷقــانيم ،وســموها:
اﻵب ،واﻻبن ،والروح القدس.
وﻻ تـــزال تلـــك العقيـــدة وقـــد انتحلتهـــا
النصارى ،فشوهوا بهـا ديـن المسـيح ،
ى بــالطبﻊ ،وﻻ
وﻻ عجــب فــإن اﻹنســان ِد ِين ـ ﱞ



ش ْوقَاهُ ِﻹ ْخ َوا ِنى ﱠالـ ِذينَ لَ ﱠمـا
)وا َ
حديث الموطأَ :
َيأ ْت ُوا َب ْع ُد().(٤
هــذا وقــد أنــزل ﷲ تعــالى اﻷمــة منــازل
اﻷنبيــاء ،قــال ســبحانهُ  :كنــت ُ ْم خ َْيــ َر أ ُ ﱠمــ ٍة
اس تـَ أ ْ ُم ُرونَ ِبـ ْال َم ْع ُروفِ َوتَ ْن َهـ ْونَ
أ ُ ْخ ِر َجتْ لِل ﱠن ِ
ع ـ ِن ْال ُم َ
نك ـ ِر َوتُؤْ مِ ُن ـونَ ِب ـا ّ ِ) آل عمــران:
َ
 ،(١١٠وقــال ســبحانهَ  :و َكــذَلِكَ َج َع ْل َنــا ُك ْم
ســ ً
ع َلــى ﱠ
طا ِلّتَ ُك ُ
ونــواْ ُ
اس
النــ ِ
شــ َهدَاء َ
أ ُ ﱠمــــةً َو َ
شــ ِهيدًا) البقــرة:
ع َلــ ْي ُك ْم َ
الر ُ
َو َي ُكــونَ ﱠ
ســو ُل َ
ً
عدوﻻ تشهدون على اﻷمـم يـوم
 (١٤٣يعنى

علَ ْي ُك ْم ِفـى
القيامة ،وقال سبحانهَ  :و َما َجعَ َل َ

هـــى نتيجـــة قـــوة اﻹدراك

ج) الحج (٧٨ :فرفـﻊ الحـرج
ال ّد ِ
ِين مِ ْن َح َر ٍ
ع ﱠنا فى الدين ِل َما جعله فى قلوبنـا مـن النـور
َ

والنظر ،ومبدؤها التصديق،
ثــم قــوة اﻹيمــان ،ثــم اليقــين

الذى حفظنـا بـه ،ﱠ
فـإن الحفـظ مـن ﷲ تعـالى

الحق ،الـذى يتفضـل ﷲ بـه

بنوره وعنايتـه ،كمـا عصـم اﻷنبيـاء بعنايتـه

علــــى العبــــد ،بالعرفــــان

 


 
حديث
التواضﻊ،
الرقاق :باب
 كتاب
الفتح،

     




وحبه سبحانه.

والحب ،والرهبة والتوكـل،

ب ﱠينت لك أن اﻷصـل اﻷول هـو تصـديق
رســـول ﷲ  تصـــديقًا ُم َؤ ﱠيـ ـ ًدا بـــاليقين

والمراقبة والمشاهدة؛ حتى يتجـاوز مقامـات

 ،٦٥٠٢وأبو نعيم فى الحلية  ،٥٢٤/١والبﻐوى

قريبـا مــن ﷲ وﷲ
الســالكين ،إلــى أن يكــون
ً
قريبٌ منه ،متحق ًقا بمعية ﷲ له.

فى شرح السنة  ،٦٨/٣كتاب الدعوات :باب
التقرب إلى ﷲ  بالنوافل والذكر ،حديث

الحــق؛ حتــى ﻻ تشــوبه شــبهة ،فــإن الشــبهة
تمحق العقيدة َمحْ ًقا.

وبعيشـك أ ﱡيهـا اﻷخ مـا تقـول فـى مـؤمن

ومســلم يصــدق رســول ﷲ  فيمــا

يرى ﷲ معه حيث كـان وكيـف كـان؟ لعلـك

جاءنا به من عند ﷲ ،ثم تعتريه شبهة ينـازع

تقول :إنه ﻻ يﻐفل إذا ﻏفل الناس ،وﻻ ينسـى

فيها عقله الكاسد ،أو رأيـه الفاسـد ،أو يدفعـه

ى الناس ،بل وﻻ يقﻊ فـى أمـر يخـالف
إذا َن ِس َ

إليها إصﻐا ٌء إلى شيطان اﻹنس لـيس بمسـلم،

الشــريعة؛ ﻷن اﻹنســان الفــاجر يســتحى أن

فــأخوف مــا يخــاف المــؤمن علــى نفســه مــن
رجل مض ٍّل يلقى شبهةً فى دينه.

إنســان نظيــره ،فكيــف
منكــرا أمــام
يعمــل
ً
ٍ

ىَ ،وا ْب ُن َما َج ْه َوا ْب ُن حِ بﱠانَ َوا ْل َحا ِك ُم
د ُ
َاود َوالتِّرْ ِم ِذ ﱡ
ار :ه َُو
مِ ْن َح ِدي ِ
اريَةَ ،قَا َل ا ْلبَ ﱠز ُ
ث ا ْل ِعرْ بَ ِ
اض ب ِْن َ
س ِ
ث ُحذَ ْيفَـةَ ،قَا َل ا ْب ُن َع ْب ُد
ســـــنَدًا مِ ْن َحدِي ِ
ص ﱡح َ
أَ َ

بالحاضر مﻊ ﷲ المشاهد لمعيته.
وقد جهل كثيرون سـر الطريـق إلـى ﷲ

ا ْلبَ ِ ّر :ه َُو َك َما قَالََ ،و ُ
ط ُرقُــهُ ِع ْن َد ا ْل َحـــاك ِِم فِى
صيْت فِى
ا ْل ِع ْل ِم مِ ْن ُمسْـتَد َْر ِكهَِ ،وقَالَ :قَ ْد ا ْستَ ْق َ
صاءِ  ،وكذا فى
صحِ يحِ َهذَا ا ْل َحدِي ِ
تَ ْ
ث َب ْع َ
ض ا ِﻻ ْستِ ْق َ

يقول :أنا أحب ﷲ ،وهو إنما يحـب شـهوته،

تخريج أحاديث اﻹحياء للعراقى ج ٩ص ١٦

أما اﻷصل الثـانى فهـو امتثـال أمـر ﷲ،
وإطاعـــة رســـول ﷲ  .وإنمـــا تتحقـــق
اﻻستقامة ممن كملـت عقيدتـه وطهـرت مـن
الشــبهة ،فــإن أنــوار العقيــدة تجعــل للمــؤمن
ب بمـا وعـد ﷲ بـه ،فيكـون كأنـه
طمأنينة قل ٍ
مشــاهد للجنــة ونعيمهــا ،وللنــار وعــذابها،
فيسارع إلى ما يقربه من الجنـة ويبعـده عـن
سنُ الطاعة وتحلـو اﻻسـتقامة
النار ،وإنما تَحْ ُ
لعبـد حفظــه ﷲ مــن الشــهوة ،فــإن الشــهوة -
أعاذنى ﷲ وإياكم  -تمحـق اﻻسـتقامة َمحْ ًقـا،
وتجعل العابد يعمل لﻐير ﷲ.
وكمـا أن الشــبهة مفســدة العقائــد ،فكــذلك
الشــهوة مفســدة للعبــادات ،وكــم مــن عابــد
عامل ،وهو إنما يعبد شهوته.
إذن فاﻷصول :التصديق والعبـادة .وآفـة
التصــديق الشــبهة ،وآفــة العبــادة الشـــهوة،
والمخلصون على خطر عظيم.

تعــالى ،فــا ﱠدعوا دعــاوى باطلــة ،فمــنهم مــن
ومثلهم من يقول :إنـه عابـد ،وهـو إنمـا ينفـذ
عادته.
ولـــيس المســـارع إلـــى العـــادة كالقـــائم
بالعبــادة ،فصــارت العبــادة عــادة ،وصــارت
محبة ﷲ طمعًا.

 ،١٢٤١وابن حبان في صحيحه  ،٥٨/٢حديث
 -٣٤٧اﻹحسان.
) (٢جاء فى التلخيص الحبير فى تخريج أحاديث
الرافعى الكبير ج ٥ص  :٤٩٨رواه أَحْ َم ُد َوأَبُو

حديث رقم ) ،(٤٠١٦وكشف الخفا للعجلونى
ج ٢ص  ،٢٠٦وإحياء علوم الدين ج ٦ص
.٢١٣
) (٣ذكره السيوطى فى الجامﻊ الصﻐير حرف
اﻷلف طبعة دار القلم للتراث ص  ،٥٥وقال:
ذكره الطبرانى فى الكبير.

ومحبــة ﷲ شــىء آخــر ،فــإن محبــة ﷲ
تجعل المحب ً
مقبﻼ بالكلية على ﷲ ،ﻻ يلتفت

) (٤تفسير القرطبى عند تفسيره لقوله تعالى:
ض
َ وﻻَ تَتَ َمنﱠ ْواْ َما فَ ﱠ
ع َلى َب ْع ٍ
ض ُك ْم َ
ض َل ّ ُ بِ ِه َب ْع َ
َصيبٌ ِ ّم ﱠما
لّ ِ ّ
ساء ن ِ
ِلر َجا ِل ن ِ
سبُواْ َولِلنِّ َ
َصيبٌ ِ ّم ﱠما ا ْكتَ َ

فمن ادعى المحبة ورﻏب فى الدنيا ،فهو

ض ِل ِه إِنﱠ ّ َ َكانَ ِب ُك ِّل
سبْنَ َوا ْسأَلُواْ ّ َ مِ ن َف ْ
ا ْكتَ َ
علِي ًما) النساء ،(٣٢ :وأحكام القرآن لعماد
َ
ش ْىءٍ َ

بعباداتــه ،مشــاهد عظمــة وكبريــاء المعبــود

الدين بن محمد الطبرى المعروف بـ )الكيا

 ،وحقارة وذلة نفسه ،فكيف يخطر علـى

الهراسى( ،نفس اﻵية ج ٢ص  ،١٢١واﻷحكام

وﻻ إلى الجنة.
كــاذب علــى نفســه ،والعابــد حاضــر مــﻊ ﷲ

قلبه ﻏير المعبود 

فى وقت عبادته؟ فمن

ادعى أنه يعبـد مـﻊ ﻏفلتـه عـن سـر العبـادة،
فليس بعابد ،وإنما هو عامل ل ُم ْعتَا ِد ِه.

مطالبـ ـا بالعبـــادة
ولمـــا كـــان اﻹنســـان
ً

) (١جاء فى تلخيص الحبير فى شرح أحاديث

الروحانيــة والجســمانية ،والعبــادة الروحانيــة

الرافعى الكبير :أخرجه البخارى -١٤٢/١٣



فى أصول القرآن ﻻبن حزم ج ١ص ،٤٤٠
القاعدة الثالثة فى التقليد والمفتى والمستفتى،
وقوت القلوب ﻷبى طالب المكى باب ذكر الفرق
بين علماء الدنيا وعلماء اﻵخرة وذم علماء
السوء اﻵكلين ،واﻷحكام لﻶمدى ط ١دار الكتاب
العربى – بيروت١٤٠٤ ،هـ ج ٤ص .٢٤٠

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

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



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

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

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

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

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

وﻻ يتم هذا النظام الكوني بنعمة اﻷرواح ونعمة اﻷشباح إﻻ على

اختص شيث عليـه السـﻼم بقومـه ،وكمـا اخـتص نـوح  بقومـه،

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

واختص الخليل عليه السﻼم بقومه في بﻼد فلسطين ،واختص موسى

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

اﻷكبر.

والوحوش من حيث نفوذ الكلمة والقهر متمتعة بأعظم مما يتمتـع

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

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

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

به اﻹنسان.

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



ومعاوية بعد إسﻼمه لم تثبت عليه كلمة وﻻ فعلة تـنقض تصـديقه
هذا القسط من التربية كاف لسـروات الجاهليـة مـن العـاملين فـي

بدينــه ورعايتــه لفروضــه وشــعائره :كــان يصــلي ويصــوم ،ويزكــي

مثل عمله وعمل أبيـه ،وهـو تـدبير التجـارة القرشـية ،وحمـل اللـواء

ويحج ،ويقرأ القرآن ويستمع إليه ،وكانت كل لفظة فاه بها وأحصيت

لحمايتها ،واﻻستعانة بمن يصلحون لحراستها ،ويذبون عنها بالسﻼح

عليه في مـرض الوفـاة تـدل علـى اﻹيمـان بلقـاء ﷲ ،وعلـى اﻹيمـان

إذا وجب الذب عنها.

بالجزاء في العالم اﻵخر ،ومما تواتر من أحاديث المﻼزمـين لـه فـي

أما بعد اﻹسﻼم فهذه التربية ،أو هذه النشـأة ،تقتـرن بسـؤال آخـر

ساعاته اﻷخيرة أنه كان يحتفظ بقﻼمة من ظفر رسول ﷲ ،وشعرات

عن نصيبه من فقه الدين والثقافة اﻹسﻼمية ،ويكـاد يـدعو اﻷمـر هنـا

ً
محتفظـا بهـا؛ حتـى
من لحيته الشريفة ،أخذها من وضوئه ،ومـا زال

أناسـا مـن
إلى سؤال غير هذا السؤال في أمر الدين من أساسـه ،فـإن ً

أوصى بأن تدفن في كفنـه ،وكـل أولئـك قـد يسـري إليـه الظـن ممـن

الغﻼة قد شككوا في إسﻼمه ،بل جزموا بإسﻼمه على دخلة ومداهنة،

تغالبه الظنون ،إﻻ المعيشـة بـين اﻷهـل والبنـين حيـث ينطلـق المـرء

فهل كان لهذا الشك من مسوغ في عمله ،أو كﻼمـه بعـد إسـﻼمه مـع

على سجيته ،وتبدر الفلتات على الرغم من طـول الحـذر والمراوغـة

أبيه في عام الفتح كما هو معلوم؟

ً
رجﻼ
ممن لهم باطن غير ظاهرهم في العقيدة الدينية ،وﻻ نتصور أن

لقد تأخر إسﻼمه كما تأخر إسﻼم أبيه ،فأسلما م ًعا في عـام الفـتح

له باطن وظاهر في أمر العقيدة ينشأ من بيتـه مؤمنـان تقيـان ،كخالـد

وهو في نحو الثالثة والعشرين ،وليس هذا التأخر بموجب للشـك فـي

ومعاوية الثاني حفيديه؛ فـإن إخفـاء البـواطن عشـرات السـنين حيـث

عقيدته؛ ﻷنه يحدث في كل دين وفي كـل دعـوة ،وينقسـم النـاس فـي

يعيش المرء على رسلته) (١أمر يفوق طاقة اﻹنسان.

جميع الـدعوات الدينيـة والفكريـة إلـى مبـادرين ومتـرددين ومتلبثـين

قلنا في عقيدة صاحبه عمرو بن العاص :إنـه "مسـلم ﻻ شـك فـي

متلكئين ﻻ يستجيبون لها إﻻ مع آخر مستجيب ،وﻻ يندر بعد ذلـك أن

إســﻼمه ،وﻻ شــك فــي طبعــه ،وﻻ شــك فــي اخــتﻼف الطبــائع بــين

يكون المتأخر أصدق إيما ًنا ،وأثبت عقيدة من المبادر المتقـدم ،ولـيس

المعتقدين جميعًا في كل دين من اﻷديان ورأي من اﻵراء ،فلما فتحت

من الجائز أن تتخذ العادة المطردة في اﻻستجابة للدعوات حجة على

له الحيطة باب التفكير في اﻹسﻼم أقبل عليه ،وود لو يغنمه بريئًا من

نقيضها؛ فما كانت الدعوات قط إﻻ هكذا أو ﻻ تكون.

عقابيل) (٢الجاهلية؛ ﻷنه نفض يديه منها وأيقن بضﻼلها".



قال وقد اعتزم لقاء النبي  ما فحواه" :فلقيت خالـ ًدا فقلـت:
)(٣

ما رأيك؟ قد استقام المنسم

والرجل نبي ،فقال خالـد :وأنـا أريـده،

قلت :وأنا معك … وكنـت أسـن منهمـا فقـدمتهما ﻷسـتدبر أمرهمـا،
فبايعا على أن يغفر لهما ما تقدم من ذنوبهمـا ،فأضـمرت أن أبايعـه
على أن يغفر لي ما تقدم وما تأخر ،فلما بسط يده قبضت يدي ،فقال
) :ما لك يـا عمـرو؟!( قلـت :أبايعـك يـا رسـول ﷲ ،علـى أن
يغفر لي ما تقدم من ذنبي ،قال) :إن اﻹسﻼم والهجرة َي ُج ﱠبان ما كان
قبلهما( ،فبايعته ،ووﷲ ما مـﻸت عينـي منـه وﻻ راجعتـه بمـا أريـد
حتى لحق ربه؛ حياء مني".
وقلنا قبل ذلك" :ومن سيرة عمرو بن العاص بعـد إسـﻼمه نعلـم
أنــه كــان يتعبــد ،ويتصــدق ويســتغفر مــن ذنــوب وقــع فيهــا ،ويقــيم
الصﻼة ،ويسرد الصوم ،ويعيش بين ذويه مسل ًما ،وكلهم مسلمون".

وبين نفسه أنه قدم حب ولده على رعاية حق ﷲ".
ومن حيل الطبع في خطبته اﻷخيرة قوله" :إن من أحب لقاء ﷲ

ويقال في معاوية كل ما يقال في عمـرو مـع اخـتﻼف الطبـائع،
وبقاء لوازمه أو مﻼزماته في أعمق أعماق الطوية على غير وعـي

أحب ﷲ لقاءه ،اللهم إني أحببت لقاءك فأحبب لقائي".
حجة مقبولة عند ﷲ؛ مخلوق يحب أن يلقى خالقه ،فا يحب أن

مــن صــاحبها؛ حيــث يســتوحيها مــع العقيــدة فــي أعمالــه الظــاهرة
وسرائره الخفية.

يلقاه.
واختﻼف طبائع الناس في الدين على غير وعي مـنهم ﻻ معنـى

ومن حيل الطبع في العﻼقة بينه وبـين ربـه أنهـا ﻻ تخـرج عـن
وحي سليقته في العﻼقة بينه وبين الناس.
صا على أن يبرئ ذمته ،ويلقـي تبعتـه بمـا وسـعه مـن
كان حري ً

له إﻻ أنهم يتدينون على حسب طبائعهم ،وليس معناه أنهم يناقضـون
الدين وﻻ ينطوون في بواطنهم عليه.
ومن تحصيل الحاصل أن يقال :إن معاوية يعلم من فقه دينـه مـا

حيلة وحول ،وهكذا كان اجتهاده في نفي التبعة عنه بين يدي ﷲ.
انظر ً
مثﻼ إلى حيلة طبعه حـين أراد أن يبـرأ إلـى ﷲ مـن أخـذ

ﻻ بد أن يعلمه رجل كتـب للنبـي ،وحضـر مجالسـه ،وحضـر عهـده

البيعة بعده ﻻبنه يزيد ،قال فـي إحـدى خطبـه" :اللهـم إن كنـت إنمـا

كله ،وعهد خليفته من بعده ،ومرت به اﻷقضية التي فصل فيها وﻻة

عهدت ليزيد لما رأيت في فضله فبلغه مـا أملـت وأعنـه ،وإن كنـت

اﻷمر على مسمع منه ،وراجع الفقهاء من الصحابة فيما أشكل عليـه

إنما حملني حب الوالد لولده ،وإنه ليس لما صنعت به ً
أهﻼ ،فاقبضه

بعد ذلك من أشباه تلك اﻷقضية ،فهو على نشأته الجاهلية واﻹسﻼمية

قبل أن يبلغ ذلك".

لم يقصر في معارف دينه ودنياه عن الطليعة بين نظرائه من السـادة

ي فـي
وكأننا به يسائل نفسه بعد ذلك" :ماذا بقـي مـن التبعـة علـ ﱠ
عقابيل هذه البيعة؟ غاية ما أرعى به حـق ﷲ فـي أمـر ولـدي الـذي
أحبه أن أسأل له الموت إن كان غير أهل لوﻻية العهـد بعـدي ،فـإن
كان ﷲ قد أبقاه ولم يقبضه ،فقد صنعت ما يستطيعه والد يظـن بينـه

اﻷمويين والقرشيين.
) (١على رسلته :بكسر الراء :على مهله وفي رفق وأناة.
)(٢

عقابيل :العقبولة بالضم واحدة العقابيل لما يثور على الشفة من الحبوب

البيضاء غب الحمى.
ف البعير
) (٣ال َم ْن ِسمُ :خ ﱡ



إلى صدري المثقل باﻷحزان ،وحـين

وعقارب الساعة ،التي تجري أمامنا ،وتقـول

مددت عنقي رفعوا له سـيفهم البتـار،

لنا:

وحـــين نطقـــت ضـــاع صـــوتي فـــي

ــ العمر يمضي في كبد.

البريــة ،وحــين أردت أن أخطــو إلــى

كنت صبيًا حين رأيت في التلفزيون علم

ي جبلــين.
اﻷمــام ،ربطــوا فــي ســاق ﱠ

مصــر يرفــرف علــى رمــل ســيناء بعــد أن

غريب أنا في أهلي ومقامي ومكاني،

عادت إلينا .أنا مـن جيـل ولـد مـع الهزيمـة،

فهل تفتح لي بابًا للدخول إلى الوطن.

ودخل المدرسة مـع النصـر ،وأكمـل طريقـه

ليس الغريب هو الذي يدور على الفنادق

أيهــا الــذي لــم تــر وطنــك ســوى فــي

مــع الســﻼم ،وآمــن بــأن اﻷرض عــرض.

بحقيبتــه ،ويقــف بهــا علــى قارعــة الطــرق،

اﻷناشـــيد ،ومحطـــات القطـــارات ،وأبـــواب

وأدرك أن المقاومـــة الشــــعبية فــــي كتــــف

والمحطات ،وشقق اﻷصـدقاء الـراغبين فـي

المستشــفيات المغلقــة دون مرضــك ،ووجــه

الجـــيش ،وأن مصـــر مهمـــا توالـــت عليهـــا

ـرا؛ ﻷنهــم ســيذهبون بعيــد شــروق
النــوم مبكـ ً

الرجل المتجهم الجالس خلف مكتبه الصـدئ

النوائب ولدت لتبقى ،بفضل شـعبها العظـيم،

الشمس إلى مكاتبهم المتجهمة ،إنما هو الـذي

ﻻ يريد لما تريد أن يمضي دون أن تمد يـدك

الذي تسكن الحضارة تحت جلـده ،ومـع هـذا

ﻻ يجد أحدًا يقول له شيئًا سـوى نفسـه .يقـف

في جيبه لتعطيه نصف قوتك أو يزيد ،وذلك

رأيته يمضي غريبًا .كثيرون منا يقولون لـي

أمام المرآة ،أو يغمض عينيـه علـى سـريره،

الذي يقف على مسافة بعيدة منك ،ﻻ تراه إﻻ

هكذا ،وأنا أدرك صدق قولهم ،فطيلة الوقـت

ويحادث الذي يراه يطل عليه ،ولـيس سـوى

علــى الشاشــات الزرقــاء ،يــوزع ابتســامات

لم تلمس أيدينا سوى كـﻼم عـابر ،وموسـيقى

وجهه .يسأله:

مصطنعة خاطفة ،وفي عينيه يسكن الوعيـد،

صــاخبة ،يعتقــد الــذين يطلقونهــا ،أنهــا تكفــي

هل تسمعني؟

وأظافره التـي تركهـا تطـول تخمـش أعناقنـا

لرحيل الغربة ،لكنها تقيم.

يأتيه صوت من أعماقه الدفينة:

من أقصى الشمال إلى أقصـى اليمـين ،ومـن

أن ـا الواقــف بــين الرحيــل والبقــاء ،بــين

ـ إلي بما شئت.

آخــر نقطــة تغيــب عنــدها الشــمس ،إلــى أول

الغياب والحضور ،ﻻ أريد أن أفقد اﻷمل في

فيبوح له:

نقطة تشرق فيها ،وترمي على عيوننا ذهبهـا

أن أنيســي ســيأتي اﻵن ،يقــدم خطــوة علــى

ـ أنا لم أر شيئًا إﻻ وساءني .أنـا لـم أجـد

الـ ـدافئ ،لنرمـــي عـــن أجســـادنا اﻷغطيـــة،

أرض أقــف أنــا عليهــا ،أســمع دبيــب قدميــه

لصراخي صدى .أنا حين مددت يدي ردوها

خماصـ ـا ،ســـاعين وراء القـــوت،
ونـــنهض
ً

اللتين تتقدمان نحوي ،على مهل تمشيان إلـى



رأسي المسكون بالوحشة ،تبدد عنـه الخـوف

علــى حافــة العينــين واللســان والــذهن وﻻ

بالنــاس الــذين قــابلتهم واقفــين علــى نوافــذ

والحيرة واﻻنتظار ،وتشعﻼن فيه الرغبة في

يغادرها.

اﻷمــل ،يريــدون لهــا اتســاعًا ،وينفخــون فــي

اﻻقتــراب مــن أي أحــد؛ حتــى لــو كــان مــن

أنــا الغريــب ،فكــل مــا ناديــت بــه ،أراه

العابرين ،الذين نصادفهم في المدن الوسـيعة

مصفرا ،وليس له حصاد سوى
يشيخ ،ويهيج
ً

يهمــون فــي صــمت وجديــة علــى اﻷرصــفة

كلمات أتركها لمن يأتي بعـدي ،لعـل زرعـه

أيهـا اﻷمــل المعتـق ،الســاكن فـي ذاكــرة

الباردة نحو غايات ﻻ نعرفها.

يثمــر شــيئًا ،حــين يجــد مــن يؤمنــون بــأن

النـــاس ،المســـتيقظ معهـــم فـــي الصـــباحات

الكلمــات نطقــت وكتبــت لتبقــى ،إن كانــت

الباكرة ،الواقـف أمـامهم حـين يجلسـون إلـى

صادقة.

موائد اﻹفطار ،يفكرون فـي الـذي علـيهم أن

عمـــر راح فـــي الغربـــة ،بـــين هزيمـــة
ونصر ،هكذا أعلنوا عـن تبـدل الحـال ،لكـن
حــالي لــم تتبــدل ،بقيــت الحــال علــى حالهــا،
وبقيــت أنــا عن ـد الحــال المحــال ،ذلــك الــذي
عا:
يسكن نفسي ،ويهمس لها مخاد ً
ـ الغربة راحلة.
لكـن اﻷيـام تمضـي ،وتبـدو لـي الغربــة
قدرا ،غربة في الـوطن ،وفـي السـكن ،وفـي
ً

غريــب أنــا علــى بــاب الــدنيا ،ونافــذة
الوطن ،محصور بين شاطئين:
أحدهما :يزعم أنه لي ،وﻻ أصدقه؛ ﻷنـه
كاد باﻷمس يدفنني في رمله.
ي وأنــا
والثــاني :يعلــن
ً
جهــارا أنــه علــ ﱠ
أصدقه؛ ﻷنه اليوم رفض أن تطأه قدماي.

أبوابـا مشـرعة
حدودها الضـيقة كـي تصـير
ً
أمام الداخلين إلى اﻷمل.

رخيــة
يفعلــوه مــن أجــل أن تســتمر الحيــاة
ِّ
هانئة ،عليك أن ترمي أمامي بعـض زخاتـك
اللينة ،كي أؤمن أن الغربة إلى رحيل.
أنا الذي أؤمن بـأن اﻷمـل عقيـدة ،سـأمد
يدي كي يسقيها المطر ،وتهدأ العاصـفة كـي
تصــير نســي ًما علـ ً
ـيﻼ ،يهــب فــي لطــف علــى

اﻷهــل والصــحبة ،فطــوبي للغربــاء ،أولئــك

ليس في صدقي غربتـي ،إنمـا مـا يقولـه

غربتـــي الواقفـــة علـــى الجســـور المنســـية،

الذين يقفون على أول الشوارع ،ناظرين إلى

أولئــك الــذين يصــبون اﻷكاذيــب فــي آذان

وقارعة الطرق ،والفنادق التي ﻻ تـرن فيهـا

حيث تغيب الشمس ،ويقولون:

مجذوبــة لســماع اﻷســاطير والنميمــة ،لكــن

الهواتــف أب ـ ًدا ،والوجــوه المســكونة باﻷمــل،

ـ لسنا من هذا العالم.

حروفًا تطرد البهتان قادرة على أن تتجـاوز

واﻷذهان التي تؤمن بأن الحـرف أقـوى مـن

وحين يعـودون إلـى مخـادعهم إن رحـل

اﻵذان التــي ﻻ تــؤمن إﻻ بكــل عــابر ،إلــى

الليل إلى البعيـد ،يحـاولون ،بـﻼ جـدوى ،أن

اﻷذهــان الت ـي تســتقر فيهــا الحقــائق التــي ﻻ

ينفضــوا مــن أذهــانهم المكــدودة ،كــل هــذه

يبليها الزمن.

قرار الذي جلس على الكرسي اﻷول الوثير،
وفي يده السوط والرصاصة والقبر والسـجن
اللذان ينتظران كل من يقول له:

الصور التي ترسم للغربـة معالمهـا :الشـمس

غربتي تمضي بعيدًا بقـدر صـدقي ،فأنـا

الغارقة فـي دم الشـفق ،والشـوارع فـي آخـر

قــادر علــى أن أطردهــا حــين أقــبض علــى

ليلة شتوية مطيرة ،والمشردون الذين يلقـون

ريفيتي الزاعقة ،وبراءة طفولتي ،وشـعوري

أجسادهم عند الجـدران القاسـية ،والسـيارات

ـ ﻻ ،ﻻ ،ﻻ.
لكــن لــيس بوســعهما أن يعلنــا غربتــي.
فقط هـم هـؤﻻء الـذين تنحنـي ظهـورهم فـي
الحقـــول ،وأمـــام الماكينـــات فـــي المشـــاغل

الفارهة ذات الستائر السوداء التي تمرق فـي

والمصانع ،وفي وقت الصﻼة ممن ﻻ ينتظر

المساءات غير عابئ من فيها بمن ليس فيها،

أصـــحابها مـــن الـــدنيا ســـوى العبـــور إلـــى

مـــن أولئـــك الـــذين يرمـــون أقــدامهم علـــى

الفردوس الباقي ،هم الذين من حقهـم إعـﻼن

اﻷرصفة التي تضيق في سبيل الوصول إلى

غربتـي ،لكـنهم لـن يفعلــوا أبـدًا؛ ﻷنهـم حــين

أمــاكن ﻻ يحبــون منهــا ســوى أنهــا تمهلهــم

ينظرون أو يشمون أو يلمسـون أو يسـمعون

بعض الوقت؛ كي ينسوا غربتهم.

سيجدونني موجودًا ،أقول لهم بكل ثقة:

أنا الغريب ،رغم كل ما أمدتني به الحياة

غريب ـا مــن آمــن بــأن بوســعه أن
ـ لــيس
ً

من أسباب التـنعم ،أنظـر إلـى كـل مـا بيـدي

يجعل شروط الحياة أفضل ،أيا كـان عنوانـه

على أنه محنة ،لـن تبـدد غربـة نفسـي ،إنمـا

أو الوقت الذي ح ﱠل فيه على الدنيا.

تزيدها رغبة فـي محـو النسـيان ،لكنـه يقـف



القاطعة على رد مـزاعم



الحشـــوية فـــى دعـــوى



التمســـك بالظـــاهر فـــى

علق شيخ اﻹسﻼم تقي الدين السبكي في السـيف الصـقيل ،علـى

اعتقـــاد الجلـــوس علـــى

كتاب العرش ﻻبن تيمية فقال :ولما وقف عليه الشـيخ أبـو حيـان مـا
زال يلعنه حتى مات بعد أن كان يعظمه ،وقال من نسج على منوالـه

العـــرش خاصـــة قولـــه
ســــأَلَكَ
تعــــالىَ  :و ِإذَا َ

ى بعد نقل كﻼم ﻻبن تيمية يتهم فيـه
مثل محمد بن حمد الحمود النج ِد ّ

ع ِّنــــى َفــــإِ ّنِى
ع َِبــــادِى َ

جماعات كثيرة من العلماء بعدم المعرفة) :فالحاصل من كﻼم الشيخ
ابن تيمية أنه مما يؤخذ على القاضى "يقصد أبا يعلى" أنه يظـن ِفـى

قَ ِريــبٌ  ،وقولــه تعــالى:
َ ونَحْ نُ أ َ ْقـ َربُ ِإلَ ْيـ ِه ِمـ ْن

بعض اﻷحيان صحة بعض اﻷصول العقليـة لنفـاة الصـفات ،ويقـول

َح ْبــ ِل ْال َو ِريــ ِد ،وقولــه

جرى على ظاهرها وت ُحمـل علـى
فِى بعض نصوص الصفات إنها ت ُ َ

اســـــ ـ ُج ْد
تعـــــــالىَ  :و ْ
َوا ْقت َِربْ  ،وقوله تعالى:

ضى فِى كتابه هذا( اهـ " قوله) :وهـذا مـا أنكـره ابـن
عقيل على القا ِ



 أَ َﻻ ِإ ﱠنـــهُ ِب ُكـــ ِّل َ
شـــ ْيءٍ
ُم ِحـي ٌ
ط ،وقولـه تعـالى:

َ
ُ
َ و ُهــ َو َمعَكــ ْم أ ْيــنَ َمــا

ُك ْنت ُ ْم إلى غير ذلك مما

ى،
عقيل على
ِ
القاضى( تحريم لكﻼم ابن عقيل وتلبيس من هذا النج ِد ّ

ﻻ يحصــى فــى الكتــاب

القاضى الحمـل علـى الظـاهر كشـأن ابـن
وإنما أنكر ابن عقيل على
ِ

والســنة المشــهورة ،ممــا

تيمية وهذا المقر لكﻼمه ،وعبـارات ابـن عقيـل شـاهدة وتلميـذه ابـن

ينـــافى الجلـــوس علـــى

ى فـي
ى أعلم بمراد شيخه" .وقال العﻼمة محمد زاهد
ِ
ِ
الكـوثر ّ
الجوز ّ

العـــرش .وأهـــل الســـنة

مقاﻻته ،ت ١٩٥٢م) :وأمـا المشـبهة فتـراهم يقولـون :ﻻ نـؤول بـل

يرونها أدلـة علـى تنزيـه

نحمل آيات الصفات وأخبارها علـى ظاهرهـا .وهـم فـى قـولهم هـذا

ﷲ ســبحانه عــن المكــان

غير منتبهين إلى أن استعمال اللفظ فـى ﷲ سـبحانه بـالمعنى المـراد

كما هو الحق .فـﻼ يبقـى

عند استعماله فـى الخلـق تشـبيهٌ صـريحٌ ،وحملـه علـى ً
معنـى سـواه

للحشوية أن يعملوا شـيئًا

تأويل( .على أن اﻷخبار المحتج بها فى الصفات إنما هـى الصـحاح

إزاء أمثــــــــال تلــــــــك

المشاهير دون الوحدان والمفاريد والمناكير والمنقطعات والضـعاف

النصوص غيـر محاولـة

والموضوعات ،مع أنهم يسوقون جميعها فى مساق واحـد فـى كتـب

تأويلهـــــا مجازفـــــة ،أو

يسمونها التوحيد أو الصفات أو السنة أو العلو أو نحوها .ومن اﻷدلة

العــــدول عــــن القــــول

ظاهرها ومع هذا فﻼ يعلم تأويلها إﻻ ﷲ ،أى يفوض علم معناها إلى
ً
تأويﻼ يخالف الظاهر ،ويقـول مـع هـذا:
ﷲ فيتناقض حيث يثبت لها
إنها تحمل علـى ظاهرهـا ،وتفـويض علـم المعنـى لـيس هـو طريقـة
السلف ،وإنما طريقتهم تفـويض الكيفيـة فقـط .وهـذا مـا أنكـره ابـن



باﻻستقرار المكانِى ،فأين التمسك بالظاهر فى هاتين الحالتين؟ وهكذا

من الصحابة والتـابعين.

سائر مزاعمهم .على أن مـن عـرف أقسـام الـنظم باعتبـار الوضـوح

قـــال المحـــدث الشـــيخ

والخفاء ،وأقر بكـون آيـات الصـفات وأخبارهـا مـن المتشـابه ،كيـف

ســــــﻼمة القضــــــاعي

ظـاهرا يحمـل المتشـابه عليـه ،وإنمـا حقـه أن
َيتصور فى هذا المقـام
ً
ْس َك ِم ْث ِلـ ِه
يحمل المتشابه فى الصـفات علـى محكـم قولـه تعـالىَ  :لـي َ

العزامــي ]١٣٧٦هـــ[ -
من علماء اﻷزهر  -عن

ش ْي ٌء بالتأويل اﻹجمالِى ،وقد فند هذه الشبهات شيخ اﻹسـﻼم اﻹمـام
َ
تقي الدين السبكي في كتابه "السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل"

قول مالـك لـذاك الرجـل
"صـــاحب بدعـــة" :ﻷن

رد به على قصيدة نونية ﻻبن القيم تلميذ ابن تيمية ،وقـد قـام بتحقيقـه
العﻼمة الكوثري .وقال :وحمل التأويل على معنى التفسـير فـى بـاب
المتشابهات تحريف للكلم عـن مواضـعه ،ومﻼحظـةُ ظـاهر للمتشـابه




ســـــؤاله عـــــن كيفيـــــة
اﻻستواء يـدل علـى أنـه
فهم اﻻستواء على معناه

ً
فضﻼ عن الخاصة قد رضى الناظم لنفسـه
جهل يأباه كثير من العامة

الظاهر الحسي الذي هو

بهذا الجهل ،وأنى يتصور ظاهر فى متشابه؟ فالظاهر فى اللغة يقابل

مــن قبيــل تمكــن جســم

الخفى فﻼ يتصور حيث ﻻ يكون المدلول عليه واض ًحا ،فﻼ يعقـل أن

علــى جســم واســتقراره

يﻼحظ هذا المعنى فى المتشابه الذى هو غايـة فـى الخفـاء ،وأمـا فـى

عليــه ،وإنمــا شــك فــي

أصول الفقه فهو بمعنى الراجح مـن اﻻحتمـالين بالوضـع أو بالـدليل،

كيفيــة هــذا اﻻســتقرار،

وهو من أقسام الوضوح المقابل للخفاء الذى من أقسامه المتشابه فـﻼ

فســأل عنهــا ،وهــذا هــو

يتصور اجتماعهما فى لفظ.

التشبيه بعينه الذي أشـار



إليه اﻹمام بالبدعة.اهـ



وروى الحـــــــــافظ

يدعي المجسمة الحشوية الوهابية ،في شقشقة يعرفها أهـل السـنة

البيهقي من طريق يحيى

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

ابن يحيى قال :كنـا عنـد

عن اﻹمام مالـك  مـا رواه الحـافظ البيهقـي فـي كتابـه "اﻷسـماء

مالـــك بـــن أنـــس فجـــاء

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

رجل فقـال :يـا أبـا عبـد

"الفتح" من طريق عبد ﷲ بن وهب قال :كنا عند مالك بن أنس فدخل
اسـت ََوى كيـف
ع َلـى ْال َعـ ْر ِش ْ
رجل فقال :يا أبا عبـد ﷲ  ،ﱠ
الـرحْ َمنُ َ



استواؤه؟ قال :فأطرق مالك وأخذته الرحضـاء ثـم رفـع رأسـه فقـال:
كيـف
علَى ْال َع ْر ِش ا ْست ََوى كمـا وصـف نفسـه ،وﻻ يقـال
 ﱠ
الرحْ َمنُ َ
َ



ع َلــــى
ﷲ  ،ﱠ
الــــرحْ َمنُ َ
ْال َع ْر ِش ا ْست ََوى ،فكيف
اســتوى؟ قــال :فــأطرق
مالك رأسه؛ حتـى عـﻼه

ْف عنه مرفوعٌ ،وأنت رجل سوء صاحب بدعـة أخرجـوه ،قـال:
و َكي َ

الرحضـــاء ،ثـــم قـــال:

فأخرج الرجل .اهـ ،فقول اﻹمام مالك" :وكيف عنه مرفوع" أي ليس

اﻻستواء غيـر مجهـول،

استواؤه على العرش كيفًا أي هيئـة كاسـتواء المخلـوقين مـن جلـوس

والكيــف غيــر معقــول،

ونحوه .وقوله ":أنت رجل سوء صاحب بدعة أخرجوه" ،وذلـك ﻷن

واﻹيمـــان بـــه واجـــب،

الرجل سأله بقوله :كيف استواؤه ،ولو كان الذي حصل مجرد سـؤال

والسؤال عنه بدعة ،وما

عن معنى هذه اﻵية مع اعتقاد أنهـا ﻻ تؤخـذ علـى ظاهرهـا مـا كـان

عا ،فــأمر
أراك إﻻ مبتــد ً

اعترض عليه .واتهامه بالبدعة؛ ﻷن مثل هذا السـؤال لـم يسـأله أحـد

به أن يخرج .اهـ.






بقية :الفضائل الخاصة:
بقية -٦ :أحفاد النبى :
ﻲ ٍ :سـيد شـباب
بقية -١ :الحسن بن عل ّ
أهل الجنة ،سـيد المسـلمين المصـلح بيـنهم
:
وفاته:
وفــى ربيــع اﻷول ســنة  ٥٠هـــ تــوفى

ولنعم الكفـن تضـمن بـدنك ،وكيـف ﻻ تكـون

فقال:
لناصـرا
"رحمك ﷲ أبا محمد ،إن كنـت
ً

هكــذا ،وأنــت عقــب الهــدى ،وخلــف أهــل

للحق ،وتؤثر ﷲ عند مداحضة الباطـل ،فـى

التقــوى ،وخــامس أصــحاب الكســاء ،غــذتك

رثاؤه:

مكان البقية بحسـن الرويـة ،وتستشـف جليـل

بـــالتقوى أكـــف الحـــق ،وأرضـــعتك ثـــدى

حليمـ ـا،
كريمـ ـا،
 - ١كـــان  ،عفـ ـا،
ً
ً

معاظم الدنيا بعين حاذرة ،وتقبض عليها بيـد

اﻹيمان ،وربيت فـى حجـر اﻹسـﻼم ،فطبـت

سا ،عابـ ًدا ،زاهـ ًدا ،راشـد
علي ًما ،خطي ًبا ،فار ً

طــاهرة ،وتــردع مــا يريــده أعــداؤك بأيســر

حي ـا وميتً ـا ،وإن كانــت أنفســنا غيــر ســخية

الــرأى ،ولقــد صــوره شــقيقه اﻹمــام الحســين

المؤنــة عليــك ،وأنــت ابــن ســﻼلة النبــوة،

بفراقك ،ورحمك ﷲ أبا محمد".

 وهـو يؤبنــه فــى حــزن ووحشـة لفراقــه

ورضيع لبـان الحكمـة ،فـإلى روح وريحـان

ثم أنشد اﻹمام الحسين ً
قائﻼ:

وجنــة نعــيم ،أعظــم

أأدهن رأسـى أم تطـيب مجالسى

اﻹمام الحسن 
كثيرا من اﻷحاديث عن جده .

ً

ودفن بـالبقيع ،وقـد روى

وقـد ضمـن اﻷحشـاء منـك لهيب

ﷲ لنا اﻷجـر عليـه،
ووهـــب لنـــا ولكـــم
السلوة وحسن اﻷسى

أأشرب ماء المزن مـن غير مائه
وخـدك معـفـور وأنـت سلـيـب
سأبكيك ما نـاحت حمـامـة أيكة

عليه".
 - ٢كمـــا رثـــاه

وما اخضر فى أرض الحجاز قضيب
غريب وأكناف الحجاز تحوطـه

أخــــوه محمــــد بــــن
الحنفية  ،فقال:
"لـــــئن عـــــزت

المفكر الصوفي
المستشار
 

حياتـــك ،لقـــد هـــدت

أﻻ كل من تحـت التـراب غريـب
ﻲ ٍ  :سيد شـباب
 - ٢الحسين بن عل ّ
أهـل الجنــة ،وســيد الشـهداء ريحانــة النبــى
:

وفاتك ،ولنعم الروح

مولده:

روح تضمنه كفنـك،

ي ٍ  ،الحفيـد
إنه اﻹمام الحسين بن علـ ّ



الثــانى لرســول ﷲ  ،مــن ابنتــه فاطمــة




 ،وقـد ولـد الحســين  ،يـوم الخــامس

    

الزهــراء  ،زوج علــى بــن أبــى طالــب

مــن شــعبان ســنة أربــع مــن الهجــرة ،وعنــد
وﻻدته أخذه النبى  ،وحمله بين ذراعيه
ولثم فاه بقبلـة حانيـة طـاهرة وسـماه حسـي ًنا،

معاوية بن أبى سفيان؛ حق ًنا لدماء المسلمين،
وجمعًا لكلمتهم ،قال الحسـين ﻷخيـه الحسـن

   
    
    
   

ي ٍ ،وأمرنـا
فى أدب ووقار :أنت أكبر ولد عل ّ
ﻷمرك تبع ،فافعل ما بدا لك.
خروجه إصﻼ ًحا لﻸمة:
عكف الحسين بعد ذلك على طلب العلـم

وقال" :حسين منى وأنا من حسين ،أحب ﷲ

    

والعبــادة؛ حتــى مــات معاويــة بعــد أن أخــذ

من أحب حسي ًنا" ]الترمذى وأحمد[.



البيعة ﻻبنه يزيد مخالفًا بذلك إحـدى شـروط

حب النبى  والصحابة له:

  

الصــلح ،وهــو أن يتــرك اﻷمــر مــن بعــده

كــان النبــى  يحــب اﻹمــام الحســين



شــورى بــين المســلمين ،عنــدها لــم يســكت

حبا شدي ًدا ،فنشأ فى حجر النبى ؛ حتى

علمه:

الحسين ،وبايعه كثير من المسلمين ،وطلبـوا

بلغ السـابعة مـن عمـره ﻻ يفارقـه ،وﻻ يبعـد

أحــب الحســين  العلــم؛ حتــى صــار

منــه أن يكــون خليفــتهم ،وأرســل إليــه أهــل

ت ،وكــان أشــبه النــاس
عنــه ،ويناديــه يــا أب ـ ِ

بحـرا فـى علــوم القـرآن وحـديث رســول ﷲ
ً

الكوفــة يبايعونــه ،ويحثونــه علــى أن يــأتى

برســـول ﷲ  ،ولـــذا أحبـــه الصـــحابة

سا فـى مسـجد
 ،والفقه ،فكان يلقى درو ً

إلــيهم ،فخــرج الحســين مــع أهلــه وبعــض

ﱠ
وعظمه الخلفاء.

رسول ﷲ  ،وكان الصحابة والتـابعون

مناصريه متوج ًها نحو الكوفـة ،وحـاول ابـن

منزلته:

يحرصون على حضور حلقته واستماع العلم

ذات يوم دخل الحسين  المسجد فقال

منه ،وفى هذا يقول معاوية بـن أبـى سـفيان:

عباس وأبو سعيد الخـدرى وابـن عمـر 
منعه من الخروج من مكـة ،لكنـه  عـزم

جابر بن عبـد ﷲ  :مـن أحـب أن ينظـر

إذا دخلت مسجد رسول ﷲ فرأيت حلقة فيها

على الخروج؟!.

إلى سيد شباب أهل الجنة فلينظـر إلـى هـذا،

قوم كأن على رءوسهم الطير فتلك حلقة أبى

استشهاده:

سمعته من رسول ﷲ ] أبو يعلى[.

عبد ﷲ الحسين.

فــى الطريــق ،قابــل الفــرزدق الشــاعر

عبادته:

جهاده:

كــان الحســين  عاب ـ ًدا يكثــر الصــوم

قد عرف 

المعــروف فســأله :كيــف تركــت النــاس فــى
بشجاعته وجهاده العظـيم

الكوفة؟ فأجابه الفرزدق :تركتهم قلوبهم معك

والصــﻼة والحــج والصــدقة ،وكــان يحســن

فى سبيل ﷲ لنصرة الدين ،فاشترك فى فـتح

وسيوفهم عليك .فقال الحسين:

اﻷمـر مـن

المعاملــة مــع مواليــه وخدمــه ،فيــروى أنــه

شمال إفريقيـة فـى خﻼفـة عثمـان بـن عفـان

قبل ومن بعد ،ثم أكمـل سـيره؛ حتـى وصـل

دخلت عليه جارية وبيدها باقة مـن الريحـان

 ،وســاهم فــى فــتح طبرســتان ،وســاند

إلى مكان يسمى )كـربﻼء( علـى مقربـة مـن

فحيته بها ،فقال لها الحسين :أنت حرة لوجـه

الحسين أباه اﻹمام عليـا فـى حروبـه بالجمـل

نهــر الفــرات؛ حيــث دارت المعركــة ،وراح

ﷲ )تعالى( ،فقيل لـه :جاريـة تحييـك بطاقـة

وصفين والنهروان.

ضحيتها الحسين شـهي ًدا مـع كثيـر مـن أهلـه

)باقة( ريحان فتعتقهـا؟ فقـال الحسـين :هكـذا

مناصرته ﻷخيه وطاعته:

أدبنــا ﷲ ،فقــال تعــالىَ  :وإِذَا ُح ِّي ْي ـتُم ِبتَحِ ﱠي ـ ٍة

ي وقــف اﻹمــام
لمــا تــوفى اﻹمــام علــ ﱞ

وقـــد حفـــظ ﷲ نســـل النبـــى  فـــى

ﱡوهــا] النســاء:
فَ َح ﱡيــواْ ِبأ َحْ َســنَ مِ ْن َهــا أ َ ْو ُرد َ

الحســين مــع أخيــه اﻹمــام الحســن يناصــره

اﻹمامين الحسن والحسين ،فكـل مـن ينتسـب

 .[٨٦وكان أحسن منها عتقها.

ويــؤازره ،فلمــا تصـــالح الحســن  مـــع

إلى النبي  يرجع نسبه إليهما .



وصحبه ،ذلك عام  ٦١هـ.

التجميد الذي انتهت إليه في مكة ،حيث تظفر
فــي تــاريخ اﻹســﻼم هجرتــان؛ هجــرة
فرارا مـن أذى
المسلمين اﻷوائل إلى الحبشة
ً

بحري ـة الــدعوة وحمايــة المعتنقــين لهــا مــن
اﻻضطهاد والفتنة ".

مشــركي قــريش ،وهــي أكثــر وقــائع الســيرة

إن واقعة هجـرة المسـلمين اﻷوائـل إلـى

النبوية في سياقها التاريخي ً
جدﻻ ،وأخصـبها

فرارا من أذى مشركي قـريش ،لمـن
الحبشة
ً

حديثًا.

أكثـــر وقـــائع الســـيرة النبويـــة فـــي ســـياقها

والمســتقرئ للســيرة النبويــة يــدرك أن

التاريخي ً
جدﻻ ،وأخصبها حديثًا.

دوافع الهجرة إلى الحبشة ليست خافية ،كمـا

وﻷن الفلســفة الكامنــة وراء فكــرة هــذا

أن تحديــد مكانهــا ـ أي الحبش ـة ـ يــدل علــى

المقال ﻻ تعني مباشرة بذكر أحـداث السـيرة

بصـــيرة رســـول ﷲ  وســـعة إدراكـــه

النبويــة وتفاصــيلها التاريخيــة ،فإننــا ســنلقي

بأســاليب المشــركين فــي مواجهــة الــدعوة

بعض الضوء على بعـض الوقـائع المرتبطـة

اﻹسﻼمية.

بحادثة الهجرة إلى الحبشة.

ً
مكانـا
ولقد اختار الرسول  الحبشـة

إن هجــرة المســلمين إلــى الحبشــة مثيــرة

للهجـــرة بعـــد أن تأكـــد أن النجاشـــي حـــاكم

وجاذبــة للعقــول؛ ولكــن تفاصــيل مــا قبــل

الحبشة ملك عادل ﻻ يظلـم عنـده أحـد .ولقـد

الهجـــرة وأثنائهـــا قـــد يحيطهـــا قـــدر مـــن

أشار الرسول  إلى عدل النجاشي بقوله

الغموض ،وربمـا نجـد عتمـة ونحـن نـتلمس

ﻷصحابه " :لو خرجتم إلـى أرض الحبشـة،

أطــراف هــذه التفاصــيل فــي ســيرتي ابــن

فإن بها مل ًكا ﻻ يظلم عنده أحد ".

إسحاق وابن هشام.
وهــذا يجعلنــا نســلم بــالقول بــأن هجــرة
المسلمين اﻷوائل إلـى الحبشـة كانـت لمهمـة

حديث هجرة المسلمين إلى الحبشـة أمـر
أيض ـا؛ فالــدوافع إلــى الهجــرة
شــائك وشــيق
ً
معلومة ،ويمكن للناظر حصـرها فـي بعـدين
لهما ثالث هما؛ اﻻضطهاد الديني ،والتعـذيب
والتنكيل بالمسلمين .ولكن هناك سـبب ثالـث
مهــم جــدير بالــذكر واﻻهتمــام ،وهــو نشــر
الــدعوة خــارج مكــة ،وهــذا مــا أشــار إليــه
المؤرخون ،حيـث أشـاروا إلـى أن الرسـول
 كــان يبحــث عــن قاعــدة أخــرى غيــر
مكـة ،قاعـدة تحمـي هـذه العقيـدة وتكفـل لهـا
الحريــة ،ويتــاح فيهــا أن تــتخلص مــن هــذا



سامية لنصرة الدين اﻹسﻼمي وتوسيع نطاقه
خارج شبه الجزيرة العربية.
ولكــن يمكننــا أن نقــول فــي شــأن هــذه
الهجرة أن معظم من هـاجر إلـى الحبشـة لـم
يكونوا من أثرياء مكة ،لذا لم تتح لهم فرصة
السفر والترحال خارج مكة ،ورغـم أن هـذه
وقصـورا،
المﻼحظة قد يراها الـبعض عيبـً ا
ً
إﻻ أن قلــة الخبــرة بالســفر جعلــت هــؤﻻء
المهاجرين الكرام يرون في هجرتهم مكرمـة
ً
أوﻻ؛ ﻷنهـــم يفـــوزون بـــدينهم بعيـــدًا عـــن
مشركي مكة ،كما أن قلة اﻷسـفار قـد تكـون

ً
فضﻼ عند هؤﻻء؛ ﻷنهم لم يخالطوا من قبـل

حصى فسجد عليه.

أخطار السـفر والترحـال والهجـرة ،فمـن ثـم

ومعظم من ذكـر هـذه اﻷسـطورة يقـول:

تكون نفوسهم وأفئدتهم مطمئنة بعض الشيء

إن رسول ﷲ  لما قالـت قـريش " :أمـا

لما لم يخالطونه من مصاعب تقتـرن بالسـفر

جعلت ﻵلهتنا نصيبًا فنحن معك " ،كبر عليه

والهجرة واﻻنتقال إلى أماكن بعيدة.

ذلــك فجلــس فــي بيتــه حتــى أمســى ،ثــم أتــاه

وقلة الثراء لم نكن نشـير إليهـا ﻹلصـاق

جبريل  فقرأ عليـه سـورة الـنجم ،فقـال

عيب بصحابة رسـول ﷲ  ،فلـن يكـون

جبريــل  :أو جئتــك بهــاتين الكلمتــين؟،

منا هـذا أبـدًا ،ولكـن للتأكيـد علـى أمـر بـالغ

يقصــد تلــك الغرانيــق العُ ـﻼ ،وإن شــفاعتهن

اﻷهمية ،فمعظـم مـن سـافر إلـى الحبشـة لـم

لترتجى ،فحزن الرسول  حز ًنا شـديدًا،

تاجرا أو كرجل موسـر ،إنمـا جاءهـا
يجيئها
ً

وخــاف مــن ربــه ،فــأنزل ﷲ عليــهَ  :و َم ـا

بدينه الذي هـو عصـمة أمـره ،وهـو محـض

ي ٍ إِ ﱠﻻ إِذَا
س ْلنَا مِ ْن قَب ِْلـكَ ِمـ ْن َر ُ
أ َ ْر َ
سـو ٍل َوﻻ ن َِبـ ّ
ش ْي َ
تَ َم ﱠنى أ َ ْلقَى ال ﱠ
سـ ُخ ﱠ ُ َمـا
طا ُن فِي أ ُ ْم ِني ِﱠتـ ِه َف َي ْن َ

ً
رفيقـا
نجاته من الشرك والوثنية ،وكفى بـا

يوم ـا خلــت ،خــرج رســول ﷲ
بنحــو ســتين ً

وسندًا ،كما أن عظمة التمسك بدين ﷲ تفوق

 إلى المسجد الحرام ،وكان حول الكعبة

عظمة امـتﻼك المـال والنفـوذ والقـوة بالجـاه

نفر كبير من قريش ،وكانت قـد نزلـت علـى

والعتاد ،وكان هذا سر نجاح هجرة المسلمين

رســول ﷲ  ســورة الــنجم ،وﻻ شــك أن

اﻷوائل إلى الحبشة.

دسـها
قصة الغرانيق قصة ملفقة ،ومتهافتـة ،ﱠ

يتأكد على الفور أنها قصة ملفقـة ومدسوسـة

ويمكننا أن نتلمس عبقرية أخرى لرسول

دس حقدًا وغﻼ على اﻹسﻼم والمسلمين،
من ﱠ

على أكرم الخلـق أجمعـين ،ويجـدها تخـالف

ً
مكانـا للهجـرة،
ﷲ  في اختياره للحبشة

وهي تعد بحق من اﻷسـاطير الخرافيـة التـي

العقــل والمنطــق والتــاريخ والســياق النبــوي

ً
مركـزا مهمـا
وهي أن الحبشـة كانـت تعتبـر

ﻻ ولــن تليــق بصــاحب العصــمة رســول ﷲ

نفسه.

من مراكز التجارة ،وهذا سيساعد المسـلمين

 ،وتتلخص في أن رسول ﷲ  قرأ

فالقاطع للشك أن ﷲ تعـالى أخبرنـا بأنـه

في العمل بعدما ضن عليهم اكتسـاب العـيش

على هؤﻻء النفر سورة النجم؛ حتى بلغ قوله

تعهد حفظ قرآنه من أن يدخل عليه مـا لـيس

والرزق في مكة نتيجة اضطهاد المشركين.

تعــالى :أ َ َف ـ َرأ َ ْيتُ ْم ﱠ
الــﻼتَ َو ْالعُ ـ ﱠزى * َو َم َنــاة َ

منه ،يقول تعالىِ  :إ ﱠنا نَحْ نُ ن ﱠَز ْلنَا ال ِذّ ْك َر َو ِإ ﱠنا
لَهُ لَ َحا ِف ُ
ظونَ ) الحجر.(٩ :

الثﱠال َِثـةَ اﻷ ُ ْخـ َرى) الـنجم ،(٢٠ ،١٩ :وقــرأ

الشـ ْي َ
ي ُْلقِي ﱠ
ع ِلـي ٌم
طانُ ُثـ ﱠم يُحْ ِكـ ُم ﱠ ُ آ َي ِاتـ ِه َو ﱠ ُ َ
َحكِي ٌم) الحج.(٥٢ :
والمستقرئ لهذه الواقعـة التـي ﻻ تخـرج
عن كونها أسطورة مـن اﻷسـاطير الخرافيـة

ونعلم أنه ليس للشيطان حظ ونصيب من

وقــف المستشــرقون طـ ً
ـويﻼ أمــام حــديث

العــﻼ ،وإن
بعــدها  " :تلــك الغرانيــق ُ

الغرانيق ،وﻻ شك هـي وقفـة حقـد وكراهيـة

شفاعتهن لترتجى " ،قال المشركون :ما ذكر

لﻺســﻼم ورســوله وللمســلمين كافــة؛ حتــى

آلهتنــا بخيــر قبــل اليــوم ،ولقــد علمنــا أن ﷲ

حينما سئل ابن إسحاق عن حـديث الغرانيـق

يــرزق ويحيــي ويميــت ولكــن آلهتنــا تشــفع

ْ
ﻷغــ ـ ِو َي ﱠن ُه ْم أَجْ َم ِعــ ـينَ * ِإ ﱠﻻ ع َِبــ ـادَكَ ِمــ ـ ْن ُه ْم
صينَ ) ص .(٨٣ ،٨٢ :وكيـف هـذا،
ْال ُم ْخلَ ِ

قال " :إنه من وضع الزنادقة ".

عنـده ،فلمــا بلــغ السـجدة ســجد ،وســجد معــه

ورسول ﷲ  قـد أكـد أنهـم لـو وضـعوا

ففــي رمضــان ســنة خمــس مــن تــاريخ

المسلمون والمشركون كلهم على السواء ،إﻻ

الشمس في يمينه والقمر في شـماله علـى أن

النبوة ،أي بعد هجرة المسـلمين إلـى الحبشـة

شي ًخا من قـريش؛ رفـع إلـى جبهتـه كفـا مـن

يترك هذا اﻷمر أو يموت دونه؛ ما فعل.



المؤمنين ،فما بالكم برسول ﷲ  ،يقـول
ﷲ تعالى في كتابـه العزيـزَ  :قـا َل َف ِبع ﱠِز ِتـكَ


ﺑﻘية الفصل ﺑين الجنسين:
إلــيكم شــيئًا مــن واقــع مجتمعــات الــدول
الغربيــة والشــرقية ،ونتــائج مــن تجــاربهم
بالوقائع واﻷرقام:
 الفضـــائح الجنســـية فـــي الجامعـــاتوالكليات اﻷمريكية بين الطـﻼب والطالبـات
تتجدد وتزداد كل عام.
 الطــــﻼب يقومــــون بمظــــاهرة فــــيجامعات أمريكـا يهتفـون فيهـا نريـد فتيـات،
نريد أن نرفه عن أنفسنا.
 هجوم ليلي مـن الطـﻼب علـى غـرفنوم الطالبات ،وسرقة ثيابهن الداخلية.

وطالبة قضوا في أيار )مايو( الماضي عطلة

أهــــــــــﻢ
اﻷﺳـــباب
اﻟﻮﻗائيــــﺔ
ﻓﻲ تقليل
اﻟحـــﻮادث

)(١٠

نهاية اﻷسبوع في رودايلند ولم يعد الطـﻼب
إلى الجامعة ،بـل إلـى سـجن الوﻻيـة ،حيـث
اعتقلوا وهـم فـي أوضـاع مريبـة ،وبعضـهم
كان يتعاطى المخدرات .(....
ونقلت الجريدة عـن المربيـة اﻻجتماعيـة
)مرغريــت ســميث( حــديثًا قالــت فيــه) :إن
الطالبة ﻻ تفكر إﻻ بعواطفها ،والوسائل التي
تتجاوب مـع هـذه العاطفـة  ....إن أكثـر مـن
ســتين بالمائـــة مـــن الطالبــات ســـقطن فـــي
اﻻمتحانات ،وتعود أسباب الفشـل إلـى أنهـن
يفكرن في الجنس أكثر من دروسـهن وحتـى
مســتقبلهن  ....وإن  ١٠بالمائــة مــنهن فقــط
مازلن محافظات .(....

وقال عميد الجامعة معق ًبا علـى الحـدث:

وذكـــر )جـــورج بالوشـــي( فـــي كتابـــه

جوعـا
)إن معظم الطﻼب والطالبات يعانون
ً

)الثورة الجنسية( ما يلي) :وفي سنة ١٩٦٢م

جنســيا ره ًيبـا ،وﻻشــك أن الحيــاة العصــرية

صرح كنيدي بﺄن مستقبل أمريكا في خطـر؛

الراهنة لها أكبر اﻷثر في تصرفات الطﻼب

ﻷن شبابها مائع منحل غـارق فـي الشـهوات

الشاذة(.

ﻻ يقدر المسئولية الملقـاة علـى عاتقـه ،وأنـه

وممــا ذكرتــه الجريــدة كــذلك) :ودلــت

مــن بــين كــل ســبعة شــبان يتقــدمون للتجنيــد

اﻹحصــائيات فــي العــام الماضــي علــى أن

يوجد ستة غير صالحين؛ ﻷن الشهوات التي

 ١٢٠ألف طفل أنجبتهم فتيات بصورة غيـر

غرقوا فيها أفسدت لياقتهم الطبية والنفسـية(.

شــرعية ﻻ تزيــد أعمــارهن علــى العشــرين،

وفــي ســنة ١٩٦٢م صــرح )خروشــوف( –

وأن كثيــرات مــنهن مــن طالبــات الجامعــات

كما صرح كنيدي – بﺄن مستقبل روسـيا فـي

والكليات .(....

خطــر ،وأن شــباب روســيا ﻻ يــؤتمن علــى

واستطردت الجريدة قائلة) :وقال تقريـر

مســـتقبلها؛ ﻷنـــه مـــائع منحـــل غـــارق فـــي

طالبـا
للشرطة في وﻻيـة بروفيـدنس أن ٦٦
ً



الشهوات.
ويقول )ويل ديورانت( في كتابه )منهاج
الفلسفة(:
)إننا نواجه مرة أخرى تلك المشكلة التي
أقلقت بال )سقراط( نعنـي كيـف نهتـدي إلـى

         





أخﻼق طبيعية تحـل محـل الزواجـر العلويـة

بﺄسمى ضروب اﻹجـارة العلميـة ،ويبـدو أن

مــــن الشــــوارع بمنافســــة الهاويــــات )أي:

التي بطل أثرها في سلوك النـاس؟ إننـا نبـدد

العالم قد ابتـدع كـل طريقـة يمكـن تصـورها

الزانيــات بــدافع الهــوى( ﻻ برقابــة البــوليس

تراثنا اﻻجتماعي بهذا الفساد الماجن(.

ﻹثارة الرغبات وإشباعها .(....

)(١

(....

)وإختــراع موانــع الحمــل وذيوعهــا هــو

)وأكبر الظن أن هذا التجـدد فـي اﻹقبـال

ونقلـــت أخبـــار اليـــوم القاهريـــة فـــي

السبب المباشر فـي تغيـر أخﻼقنـا ،فقـد كـان

على اللذة قد تعاون أكثر مما نظن مع هجوم

١٩٦٥/٤/٢٤م هذا الخبـر) :خرجـت النسـاء

القانون اﻷخﻼقي قدي ًما يقيـد الصـلة الجنسـية

دارويــن علــى المعتقــدات الدينيــة ،وحيــث

السويديات فـي مظـاهرة عامـة تشـمل أنحـاء

بالزواج؛ ﻷن النكاح يؤدي إلى اﻷبوة بحيـث

اكتشــف الشــبان والفتيــات أن الــدين يشــ ّهر

احتجاجــا علـــى إطـــﻼق الحريـــات
الســـويد
ً

ﻻ يمكــن الفصــل بينهمــا ،ولــم يكــن الوالــد

بمﻼذهم التمسوا في العلم ألف سـبب وسـبب

الجنســــية فــــي الســــويد ،اشــ ـتركت فــــي

ً
مسؤوﻻ عـن ولـده إﻻ بطريـق الـزواج ،أمـا

للتشهير بالدين .(....

المظاهرات مائة ألف امرأة(.

اليوم فقد انحلت الرابطة بين الصلة الجنسـية

) ....وﻻ مفــر مــن أن يﺄخــذ الجســم ف ـي

ونقلت كـذلك أنـه فـي شـهر نيسـان عـام

ً
موقفـا لـم يكـن آباؤنـا
وبين التناسل ،وخلقـت

الثــورة الجنســية ،وأن تضــعف القــوة علــى

١٩٦٤م )أثيــرت فــي الســويد ضــجة كبــرى

يتوقعونـه؛ ﻷن جميــع العﻼقــات بــين النســاء

ضــبط الــنفس عمــا كــان فــي الــزمن القــديم،

طبيبـــا مـــن اﻷطبـــاء
عنـــدما وجـــه ١٤٠
ً

والرجال آخذة في التغيـر نتيجـة هـذا العامـل

وتصــبح العفــة التــي كانــت فضــيلة موض ـ ًعا

المرمــوقين مــذكرة إلــى الملــك والبرلمــان

.(....

للسخرية ،ويختفي الحياء الـذي كـان يضـفي

يطلبــون فيهــا اتخــاذ إجــراءات للحــد مــن

) ....غير أنـه مـن المخجـل أن ترضـى

ً
جماﻻ ،ويفـاخر الرجـال بتعـداد
على الجمال

الفوضى الجنسية التي تهدد – حقا – حيويـة

في سرور نصف مليون فتاة أمريكية يقـدمن

خطايـــاهم ،وتطالـــب النســـاء بحقهـــا فـــي

سن قوانين
اﻷمة وصحتها ،وطالب اﻷطباء ب َ

أنفسهن ضـحايا علـى مـذبح اﻹباحيـة ،وهـي

مغامرات غير محدودة على قدم المساواة مع

ضد اﻻنحﻼل الجنسي .(.....

تعــرض علينــا فــي المســارح وكتــب اﻷدب

أمـرا
الرجال ،ويصبح اﻻتصال قبل الـزواج ً

) (١الجزء اﻷول من كتاب )منهاج الفلسفة(:

المكشوف ،تلك تحاول كسب المال باسـتثارة

مﺄلوفًا ،وتحتفي البغايا )أي :الزانيات بـﺄجر(

ص.١٣٤ – ٦

الرغبـــة الجنســـية فـــي الرجـــال والنســـاء
المحــرومين مــن حصــن الــزواج ورعايتــه
للصحة(.
) ...فكــل رجــل حــين يؤجــل الــزواج
يصاحب فتيات الشـوارع ممـن يتسـكعن فـي
ابتذال ظاهر ،ويجد الرجل ﻹرضاء غرائـزه
نظامـا
الخاصة في هذه الفتـرة مـن التﺄجيـل،
ً

ً
مريض ـا  ،أو
قــال رســول ﷲ ) :مــن عــاد
زار أ ًخا له في ﷲ ناداه منــا ٍد :أن طﺑـت وطــاب
ً
منزﻻ(.
ممشاك ،وتﺑوأت من الجنة

دولي ـا مجهـ ً
ومنظم ـا
ـزا بﺄحــدث التحســينات،
ً

 -رواه الترمذي في سننه -



\




في اليوم الثاني من أغسطس الماضي أعلن الرئيس اﻷمريكي جو بايدن مقتل أيمن
الظواهري زعيم تنظيم القاعدة ،في غارة جوية أمريكية بطائرة مسيرة في نهاية شهر يوليو
بالعاصمة اﻷفغانية كابل ،وقال في خطابه لﻸمريكان" :إن العدالة تحققت بمقتل الظواهري".
الظواهري لحق سلفه أسامة بن ﻻدن الذي قتله اﻷمريكان في باكستان في  ٢مايو ٢٠١١م،
قبل  ١١عا ًما و ٣أشهر ،ووقتها خرج الرئيس اﻷمريكي باراك أوباما ليقول في خطابه" :إن مقتل
بن ﻻدن يمثل أعظم إنجاز حققته أمتنا حتى اﻵن في جهودها للقضاء على تنظيم القاعدة".
نصرا مزعو ًما ﻹدارة أوباما ،والتي
اﻹعﻼن عن مقتل بن ﻻدن كان قبل عام وأكثر من اﻻنتخابات الرئاسية اﻷمريكية في ٢٠١٢م ،فكان مقتله
ً
نصرا مزعو ًما جديدًا ينقذ أقرانه في الحزب
كان الرئيس الحالي بايدن نائبًا له ،ﻹعادة انتخابهما لدورة ثانية ،واﻵن يكرر بايدن نفس النهج ،ليحقق
ً
الديمقراطي قبل  ٣أشهر من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس ،والتي تشير أغلب المؤشرات لتراجعهم فيها بشدة ،بسبب سياسات بايدن الفاشلة في
الحرب الروسية ومعركة أسعار الطاقة واﻻنسحاب العشوائي ال ُمذل من أفغانستان ،وغيرها من الملفات الداخلية والخارجية.
في الحقيقة إن موقف الطريقة العزمية من تنظيم القاعدة كان واض ًحا منذ البداية ،فقد قام سماحة اﻹمام السيد عز الدين ماضي أبو العزائم بتفنيد
أفكارهم ضمن حملته الكبرى على الخوارج خﻼل فترة توليه لمشيخة الطريقة العزمية )١٩٩٤-١٩٧٠م( ،قبل إنشاء تنظيم القاعدة وبعد تأسيسه عام
١٩٨٨م ،وتنبأ بأن نهايتهم ستكون قريبة ،وقال في كتابه" :أيها القرنيون ﱠ
هﻼ فقهتم؟") :إن البغاة الجدد فكرهم إلى زوال ،وأملهم إلى ظﻼم ،ومبادؤهم
إلى ضﻼل ،وتعصبهم إلى زيغ وإلحاد(.
وقد تحقق ما قاله سماحته ،فزالت أفكارهم مع الوقت ،وأظلمت عليهم اﻷراضي التي فرضوا سيطرتهم عليها بالسﻼح والغدر وتقليب الناس
بعضهم على بعض ،وضلت مبادؤهم ،فكانوا يقولون :إنهم يهدفون لتطبيق الشريعة وإقامة الخﻼفة ،فﻼ شريعة طبقت ،وﻻ خﻼفة قامت ،وأثمر
تعصبهم في النهاية إلى إلحاد الكثير من المخدوعين بهم بسبب التشدد المفرط الذي نفرهم من اﻹسﻼم.
واستكمل اﻹمام القائم سماحة السيد عﻼء الدين ماضي أبو العزائم شيخ الطريقة العزمية الحرب على الخوارج منذ توليه مشيخة الطريقة العزمية
عام ١٩٩٤م ،وقبل  ٤أشهر من مقتل بن ﻻدن كتب إحدى رسائله الذهبية )رسالة للتاريخ :أسامة بن ﻻدن ..ذلك الوهم الكبير والخائن العميل( ،وقد
نشرها على عددين بمجلة )اﻹسﻼم وطن( في محرم -صفر ١٤٣٢هـ  -يناير -فبراير ٢٠١١م ،ثم نشرها بالجزء الثالث من كتابه )رسائل شيخ
الطريقة العزمية( ،ليحذر المخدوعين من عدم التعاطف مع بن ﻻدن؛ ﻷنه خان الدين والوطن اﻹسﻼمي ،وأثبت سماحته باﻷدلة والوثائق اﻻستخباراتية
أن بن ﻻدن خائن وقد جندته المخابرات اﻷمريكية ،وهو صنيعة أمريكية استخدمته لتحقيق أهدافها في العالم اﻹسﻼمي ،من نهب دول ،وإعﻼن الحرب
على دول ،ومحاصرة دول.
وقد ختم سماحته رسالته بقوله) :منظمة القاعدة هي صناعة أمريكية محضة ،أي :هي وليد غير شرعي إثر عﻼقة سرية بين المخابرات المركزية
اﻷمريكية والمخابرات السعودية والباكستانية ،واﻷبناء غير الشرعيين فيها هم منظروا القاعدة وزعماؤها ،والذين تم فضحهم من قبل الكثير من
المحققين والسياسيين الغربيين في كتبهم ومذكراتهم.
وإنني شأني  -شأن العديد ممن يعنيهم أمر هذه اﻷمة -أشعر بألم شديد ،وأشعر بحرقة في قلبي مما أرى من كثير من الشباب الذين كان يمكن أن
يكونوا مبدعين وب ّنائين ومصلحين وإيجابيين وطلبة علم أو مخترعين أوقادة ﻷمتهم أن يتحولوا إلى قنابل متفجرة ،وربما أصبح أصدقاء اليوم أعداء
الغد ،فلو أن هؤﻻء أل ّمت بهم ظروف لوجدت أن بعضهم قد يتعامل مع البعض اﻵخر كما يتعاملون اﻵن مع خصومهم وأعدائهم.
إن ثمت سؤاﻻً ملحا من حقك أن تطرحه على نفسك ومن حق اﻵخرين أن يقولوه :ما هي حصيلة هذه السنوات الطوال من اﻵﻻم والمآسي
والدموع والضحايا؟!!(.



أعلنت وزارة الخارجية التونسية ،يوم  ٢٩يوليه ،استدعاء القائمة بأعمال السفارة اﻷمريكية بتونس ،ناتاشا فرانشاسكي ،وأبلغتها
"استغراب تونس الشديد من البيان الصحفي الصادر عن وزير الخارجية اﻷمريكي ،أنتوني بلينكن ،بشأن المسار السياسي في تونس".
ضا التصريحات التي أدلى بها السفير المعين بتونس أمام
وقالت وزارة الخارجية ،في بيان :إن "استغراب تونس يشمل أي ً
الكونغرس اﻷمريكي قبل يومين خﻼل تقديمه لبرنامج عمله أمام احدى اللجان التشريعية ،واصفة هذه التصريحات بأنها غير مقبولة".
وأضافت الوزارة أن تصريحات بلينكن والسفير اﻷمريكي المرتقب في تونس "تتعارض كليا مع أحكام ومبادئ اتفاقية فيينا
للعﻼقات الدبلوماسية" ،وتابعت الوزارة أن البيانات اﻷمريكية "ﻻ تعكس إطﻼقًا حقيقة الوضع في تونس أو الجهود المبذولة منذ ٢٥
يوليو /تموز ٢٠٢١م ﻹعادة هيكلة وتأهيل الحياة السياسية على أسس صحيحة ومتينة لﻺصﻼح" ،في إشارة إلى قرارات الرئيس
التونسي قيس سعيد بإقالة رئيس الوزراء ،وتعليق البرلمان ثم توليه السلطة التنفيذية ،متذرعًا بحالة الطوارئ.
وبحسب البيان ،أبلغ عثمان الجرندي ،وزير الخارجية التونسي ،فرانشاسكي ،بأن تلك التصريحات "تدخل غير مقبول في الشأن
الداخلي" ،وأضاف أن تونس "متمسكة بسيادتها الوطنية وباستقﻼل قرارها وترفض أي تشكيك في مسارها الديمقراطي الذي ﻻ رجعة
فيه أو في خيارات شعبها وإرادته التي عبر عنها من خﻼل صندوق اﻻقتراع بأغلبية واسعة وفي كنف النزاهة والشفافية".
وأكد الوزير أن "تونس في مرحلة مفصلية من تاريخها وهي تتطلع إلى دعم ومساندة جميع شركائها إن كانوا ً
فعﻼ حريصين على
إنجاح التجربة الديمقراطية التونسية ً
بدﻻ من التشكيك فيها ومنح الفرصة للمتربصين بها ﻹفشالها" ،بحسب البيان.
وذكرت وكالة اﻷنباء التونسية أن الرئيس التونسي كان شدد خﻼل لقائه ،بقصر قرطاج ،مع وزير الشؤون الخارجية ،على
حرة مستقلّة ذات سيادة ،وأن
"استقﻼل القرار الوطني ،ورفضه ﻷي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني" ،مؤك ًدا أن "تونس دولة ّ
سيادتها واستقﻼلها فوق كل اعتبار".

وقع اشتباك  ٣١يوليه بين عناصر من حرس الحدود اﻹيرانيين وعناصر من حركة طالبان اﻷفغانية ،وفق مسؤولين في البلدين ،أكد
صا واح ًدا على اﻷقل لقي حتفه في
الجانب اﻷفغاني أنه أدى إلى مقتل أحد عناصره وجرح آخر .وقال مسؤول في الشرطة اﻷفغانية :إن شخ ً
أفغانستان خﻼل اشتباكات بين قوات طالبان وحرس الحدود اﻹيراني.
وقال بهرام حكمال المتحدث باسم شرطة وﻻية نمروز بجنوب أفغانستان" :لقي شخص حتفه وأصيب آخر ولم يُعرف بعد سبب
اﻻشتباكات" .ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن ميسم برزنده حاكم إقليم هيرمند الحدودي اﻹيراني قوله :إن اﻻشتباكات توقفت ولم
تقع إصابات.
وذكرت وكالة أنباء تسنيم اﻹيرانية أن اﻻشتباكات اندلعت بعد أن حاولت قوات طالبان رفع علمها "في منطقة ليست ضمن اﻷراضي
فروا من منازلهم لﻼحتماء
اﻷفغانية" .وقالت مصادر محلية لرويترز :إن اﻷشخاص الذين يعيشون بالقرب من الحدود على الجانب اﻷفغاني ﱡ
عندما اشتدت اﻻشتباكات.
تقع اشتباكات بين الحين واﻵخر بين قوات طالبان وقوات اﻷمن في إيران المجاورة ﻷفغانستان من الغرب ،وباكستان المجاورة لها من
الشرق منذ سيطرتها على السلطة في كابول ،وشهدت الحدود بين البلدين الممتدة ﻷكثر من  ٩٠٠كلم ،حوادث عدة منذ استعادة حركة طالبان
السيطرة على أفغانستان منتصف آب/أغسطس بعد انسحاب القوات اﻷمريكية التي كانت أسقطت حكمها بعد غزو البﻼد في ٢٠٠١م.
وعلى غرار العديد من الدول ،ﻻ تعترف إيران بالحكومة التي شكلتها طالبان ،ودعت الى تشكيل سلطة جامعة تتشارك فيها مختلف
المكونات اﻷفغانية.



أظهر تقرير إنساني ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار السلع الغذائية في اليمن
أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس ،عن

خﻼل اﻷربعة أشهر اﻷخيرة ،تزام ًنا وتقليص اﻷمم المتحدة مساعداتها ﻷكثر من

نيته إقامة "عﻼقات طبيعية" مع جارته الجزائر ،بعد

 ١٣مليون شخص إلى النصف وأقل من النصف ،ما يهدد بتعرض مﻼيين الناس

سنوات من التوترات السياسية بين البلدين والتصعيد

لخطر الجوع ،حيث تسعى الحكومة للحصول على دعم أوروبي لشراء القمح مع

مؤخرا.
الحاد وقطع العﻼقات والمواجهة بينهما
ً

قرب انتهاء المخزون .وحذرت منظمة »أوكسفام« اﻹنسانية من أن اليمن يواجه

وقال الملك في خطاب بمناسبة عيد العرش،

ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار المواد الغذائية مما يعرض مﻼيين اﻷشخاص

ذكرى توليه حكم المغرب" :أتطلع للعمل مع الرئاسة

لخطر الجوع الكارثي .وقالت :إن »اليمن استنفد بالفعل طوال سبع سنوات من

الجزائرية؛ حتى يتمكن المغرب والجزائر من العمل

الصراع ،وقد تضرر بشدة من أزمات الغذاء العالمية المتفاقمة .حيث ارتفعت

ي ًدا بيد من أجل إقامة عﻼقات طبيعية".

أسعار القمح والدقيق وزيت الطهي والبيض والسكر بأكثر من الثلث منذ مارس«.

وليست هذه المرة اﻷولى التي يوجه فيها ملك

وأضافت أن اليمن لم يشهد مثل هذه اﻻرتفاعات في اﻷسعار منذ بداية الصراع.

المغرب دعوة للجزائر لفتح صفحة جديدة ،ففي

وﻷن اليمن يستورد  ٪٩٠من احتياجاته الغذائية ،بما في ذلك  ٪٤٢من القمح

خطابه في ذكرى المسيرة الخضراء نحو الصحراء

من أوكرانيا .حذر المستوردون من أن المخزونات قد تنفد في اﻷشهر المقبلة وأن

الغربية ،وألقاه في نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٨م،

الزيادة العالمية في التكاليف ستشكل تحديًا لقدرتهم على تأمين واردات القمح إلى

دعا الجزائر لفتح صفحة جديدة ،وإقامة عﻼقات

اليمن؛ حتى بعد اﻹعﻼن عن استئناف أوكرانيا تصدير الحبوب ،ﻷن آثار

جيدة ،إﻻ أن الموقف تعقد بعدها وتم قطع العﻼقات

اﻻضطراب الكبير في اﻹمدادات الغذائية ستظل محسوسة لبعض الوقت في

بين البلدين ﻻحقًا.

المستقبل .وقالت المنظمة :إن أي انخفاض في اﻷسعار العالمية قد يكون قصير

ووصف محمد السادس البلدين في خطابه بأنهما
"شعبان شقيقان ،يجمعهما التاريخ والروابط اﻹنسانية
والمصير المشترك".

اﻷجل وقد ﻻ يترجم إلى انخفاض في التكلفة بالنسبة لليمنيين العاديين.
وفي بلد يعتمد فيه الكثير من الناس على الخبز في معظم طعامهم اليومي ،قد
يدفع هذا المﻼيين نحو المجاعة .ويقول :مدير منظمة أوكسفام في اليمن فيران

ونفى الملك المزاعم القائلة بأن المغاربة "أهانوا"

بويج» :إن هذا اﻻرتفاع غير المسبوق في أسعار المواد الغذائية يهدد حياة مﻼيين

الجزائر ،وقال" :أهيب بالمغاربة ،لمواصلة التحلي

اﻷشخاص الذين يواجهون اﻵن خطر المجاعة الحقيقي ،حيث دفعت العائﻼت إلى

بقيم اﻷخوة والتضامن ،وحسن الجوار ،التي تربطنا

حافة الهاوية بسبب سنوات الصراع تميل إلى حافة الهاوية مع ارتفاع أسعار المواد

بأشقائنا الجزائريين ،الذين نؤكد لهم بأنهم سيجدون

الغذائية اﻷساسية إلى ما هو أبعد من متناولها« وأضاف »يجب على قادة العالم

دائ ًما ،المغرب والمغاربة إلى جانبهم ،في كل

التحرك على الفور لمنع الجوع الكارثي وتفاقم اﻷزمة اﻹنسانية«.

الظروف واﻷحوال".

ووفق ما جاء في التقرير فإنه بين مارس ويونيو الماضيين ،ارتفعت أسعار

وأضاف" ،أما فيما يخص اﻻدعاءات ،التي تتهم

المواد الغذائية اﻷساسية بنسبة تصل إلى  ،٪٤٥حيث زاد سعر الطحين بـ ،٪٣٨

المغاربة بسبّ ِ الجزائر والجزائريين ،فإن من

وزيت الطهي بـ  ،٪٤٥وارتفع سعر السكر بـ  ،٪٣٦وزاد اﻷرز بـ  ،٪٣٠كما

يقومون بها ،بطريقة غير مسؤولة ،يريدون إشعال

ارتفعت الفاصولياء المعلبة بـ  ،٪٣٨وزاد الحليب المجفف بـ  ،٪٣٦كما زاد البيض

نار الفتنة بين الشعبين الشقيقين".

بـ  ،٪٣٥ومع هذه الزيادة وفقًا لتقرير »أوكسفام« ارتفع متوسط السعر المحلي لسلة

وختم رسالته عن الجزائر بقوله " :إننا نتطلع

الغذاء بـ  ٪٤٨منذ ديسمبر الماضي ،و  ٪٢٥منذ بداية العام الجاري.

للعمل مع الرئاسة الجزائرية ،ﻷن يضع المغرب

كما ارتفعت أسعار البنزين والديزل بـ  ٪٤٣في الربع اﻷول من العام الجاري.

والجزائر ي ًدا في يد ،ﻹقامة عﻼقات طبيعية ،بين

وتسببت هذه الزيادة في رفع تكلفة الوقود والجفاف غير المعقول الناجم عن ارتفاع

شعبين شقيقين ،تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية،

درجات الحرارة على مستوى العالم في مزيد من المعاناة ،وخاصة بالنسبة

والمصير المشترك".

للمزارعين.



رأس الجهل وغايته

العاقل أكثر من تعجب العاقل من الجاهل(.

قال أمير المؤمنين اﻹمام علي بن أبي طالب :



 -إن قلوب ال ُج ﱠهال تستفزها اﻷطماع ،وترهنها المنـى،

قــال اﻹمــام المجــدد الســيد مﺣمــد ماضــى أبــو العــزائم

وتستعلقها الخدائع.

رضوان ﷲ عليه:
 -ا ْل َجا ِه ُل ِبا ﱠ ِ ا ْل َجا ِه ُل ِب َن ْف ِس ِهَ :ي ْف َعـ ُل ا ْلغَ ْيـ َرة َ َﺣ ْر ًبـا َع َلـى

ﺣسـن لـه
 أجهل الناس :المغتـر بقـول مـادح متملـق ،يُ ِ ّالقبيح ،ويبغض إليه النصيح.

ﱠ ِ.
ف ي ُِﺣـبﱡ
 -ا ْل َجا ِه ُل ِبا ﱠ ِ :ﻻَ يُﺣِ ﱡبهُ َوﻻَ َيت ََو ﱠك ُل َعلَ ْيـهَِ ،وك َْيـ َ

 غاية الجهل؛ تبجح المرء بجهله. -رأس الجهل؛ الجور.

ا ِﻹ ْن َسانُ َم ْن َيجْ َهلُ؟!.
ي؛ ِل َع َمـ ٰى
 ا ْل َجا ِهلَُ :عد ﱡُو َن ْف ِسهِ ،فَإِ ﱠنهُ يُ ْنك ُِر ا ْل َﺣـ ﱠق ا ْل َج ِلـ ﱠ

 -رأس الجهل؛ معاداة الناس.

ُون قَ ْل ِبهِ.
ُ
عي ِ

 -قطيعة الجاهل؛ تعدل صلة العاقل.



ب فِي َدع َْو ِت ِه.
صفَا ِ
ت َمﺣْ بُو ِب ِه؛ َكذَ َ
َ -م ْن َج ِه َل ِ

قال اﻹمام جعفر الصادق ) :الجهل في ثﻼث :في

سهُ؛ َج ِه َل ُ
عاد َٰى أ َ َﺣبﱠ
ط ُرقَ ا ْل َخي ِْر لَ َهاَ ،و َ
َ -م ْن َج ِه َل َن ْف َ

تبــدل اﻹخــوان ،والمنابــذة بغيــر بيــان ،والتجســس عمــا ﻻ

اﻷ َ ْش َياءِ .

يعنــي( ،و)مــن أخــﻼق الجاهــل اﻹجابــة قبــل أن يســمع،

ب ا ْل َمـالََ ،وأَجْ َهـ ُل
 َما أَجْ َه َل َم ْن َخس َِر ا ِ ّلر َجا َل؛ ِل َي ْكت َِسـ َ

والمعارضة قبل أن يفهم ،والﺣكم بما ﻻ يعلم(.

شـ ﱞر مِ ْن ُه َمـاَ :مـ ْن
لر َجـالََ ،و َ
مِ ْنهُ َم ْن خ ِ
َاصـ َم ا ِ ّ
َسـ َر ا ْل َمـا َل ِليُخ ِ



ب
َسـ َر د َ
خ ِ
ب الـ ﱡد ْن َياَ ،وا ْل َع ِاقـ ُل َي ْبـذُ ُل َم َالـهُ؛ ِل َي ْكت َِسـ َ
ِينـهُ ِل َي ْكت َِسـ َ

قال اﻹمام موسى الكـاظم ) :تعجـب الجاهـل مـن

ِب دِي َنهُ.
سهُ؛ ِل َي ْكتَس َ
ِإ ْخ َوا َنهَُ ،و َي ْبذُ ُل َن ْف َ



يا بنى :اعلم أن:
 -١المرش د :ه و ال دال عل ى الخي ر ،العام ل

 س ماحة موﻻن ا اﻹم ام المج دد ُح ﱠج ةَ اﻹس ﻼم
والمسلمين فى ه ذا الزم ان الس يد ﷴ ماض ى أب و
سركم ،ونفعنا ﷲ بكم ،وجعلكم
العزائم  -قدﱠس ﷲ ﱠ
ولي ا مرش دًا لط ﻼب العل م الن افع – ق ال تع الى:
َ من يَ ْه ِد ﱠ ُ فَ ُه َو ال ُم ْهت َ ِد َو َمن يُ ْ
ض ِل ْل فَلَ ن ت َ ِج َد لَ هُ
ش ًدا ،فنرج و م ن س ماحتكم التك رم
َو ِلي ا ﱡم ْر ِ
بتعريف المرشد؛ حتى ننتفع بهذه اﻵية ف ي ال دنيا
واﻵخرة.
فأجاب سماحته ً
قائﻼ:

به ،اﻵمر بالمعروف والناهي عن المنكر.
 -٢المرش د :ه و الرج ل الع الم ب الطريق
الموصل إلى ﷲ تعالى ،العامل بالعزائم م ن س نن
رسول ﷲ .
 -٣المرش د :ه و رحم ة ﷲ الواس عة ،ونعم ة
ﷲ العامة ،ومنت ه العظم ى عل ى عب اده ،ون ور ﷲ
تع الى المب ين لس بيله ،المق يم لحجج ه ،المج دد
لس نته ،وأوص افه ه ي أوص اف س يدنا وموﻻن ا
رس ول ﷲ  وأخﻼق ه ،وش مائله ،وأحوال ه،
وجميع أسراره.
 -٤المرشد :هو الح ي الق ائم ال دال عل ى ﷲ،
الع الم ب النفوس وأمراض ها م ن :ن زوع الش هوات
واﻷه واء ،ومي ول إل ى م ا يﻼئ م ال نفس ،الع الم
بالحق ائق الت ي خل ق ﷲ منه ا اﻹنس ان ،ف إن ﷲ
ورا ف ي بط ن أم ه ،م ن
 خل ق اﻹنس ان متط ً
نطفة ،إلى علقة ،إلى مضغة ،إلى عظ ام ،ث م كس ا
العظ ام لح ًم ا ،ث م أنش أه خلقً ا آخ ر ،بع د أن افت تح
خلقه من سﻼلة من طين ،ثم جعل  فوق ه س بع
طرائق.
 -٥المرش د :ص ورة رس

ول ﷲ 

المجمل ة بجمال ه ال ﷴي ،إﻻ أن ه ﻻ ي وحى إلي ه،
انط وت النب وة ب ين جنبي ه ،حف ظ ﷲ قلب ه ولس انه؛
ﻷنه ممد من روح العص مة ،فه و ال نجم المض يء
ﻷه ل عص ره ،وق د جع ل رس

ول ﷲ 

المرشدين فِي مقام التمكين إخوانًا له قال :

٣٠



)(١
) َو َد ْدتُ لَ ْو َرأ َ ْيتُ إِ ْخ َوانِي ٱلﱠ ِذينَ لَ ﱠما يَأ ْت ُوا بَ ْع ُد( .

 -٦المرش د :ه و ال ذي تزك ت نفس ه،

ي
ي ذُ ِك َر ٱ ُ ِل ُرؤْ يَتِ ِه(  ،وق ال ) :ٱ ْل َو ِل ﱡ
ُر ِؤ َ

وأحوال ه ،وتن تقش ص فاته وأخﻼق ه دون أقوال ه؛

إِذَا َد َخ َل بَلَ ًدا َك ُم َل إِيـ َمانُ أ َ ْه ِل َها(.

ﻷن اﻷق وال أع راض ت زول ،ت ؤثر عل ى ال نفس

)(٢

وتطه رت م ن ع والم الحيوان ات والنبات ات

 -٨المرش د :ين ّ ِوع اﻷفك ار ،ويق ّ ِوي اليق ين

عند سماعها ،ولكن المريد يجتهد أن يقلد اﻷعمال

عناص ره؛ حت ى نه ج بظ اهره اﻹنس اني ،وباطن ه

الحق ،وتزكو به النفوس ،وتنشط اﻷبدان للعبادة.

ويتمس ك ب اﻷخﻼق ،ويتحل ى ب اﻷحوال م ن دون

الروحاني ،مناهج الهداية بن ور الدﻻل ة ،وﻻحظت ه

وم ن أكم ل ص فاته :أن ﷲ يلق ي علي ه محب ة

قص ده ،وذل ك بس رعة انتقاله ا إل ى ال نفس ،لش دة

حض رات الموف ق اله ادي ،الن ور الرش يد ،الفت اح

من ه ،ف ﻼ ي راه م ؤمن إﻻ أحب ه ،وﻻ من افق إﻻ

العليم ،المنعم المتفضل ،الوهاب ال ودود ،ب العيون

هابه ،وﻻ كافر إﻻ خاف منه ،فهو ص ورة رس ول

الت ي نظ رت لص احب الهداي ة من ه ل ه ب ه ،نظ ر

ﷲ  ،والم رآة الت ي أش رقت فيه ا معاني ه

وراث ة لحال ه ،ومقال ه ،وعمل ه ،النظ ر ف ي وجه ه

الﷴية .

ميل النفس إلى المحاكاة.
 -١٥المرش د :يع رج بالن اس م ن ال دنيا
لﻶخرة ،ومن اﻵخرة لحضرة القدس.
 -١٦المرش د :ه و مي زاب الحكم ة ،يف يض

قربة ،وسماع عباراته من لسانه لك ل ف رد هداي ة،

 -٩المرش د :ف ي ع ين الس الك ك دليل لس ائر

لعلمه بمكانة كل من نظ ر إل ى وجه ه  ،واطﻼع ه

ف ي ص حراء ،ﻻ نج اة ل ه م ن هوله ا إﻻ بالس مع

على أم راض القل وب ،فبينً ا ت راه غارقً ا ف ي بح ر

والطاعة له.

ماء السماء على أهله ا ،ويرف ع م اء العي ون ﻷه ل
اﻷرض.
 -١٧المرشد :هو الناظر بالعينين للمشهدين:

الهوي ة ،يت رجم ع ن أس رار الواحدي ة ،وإذا ب ه

 -١٠المرش د :يمن ع واردات الح س ع ن

ك ادح ف ي قي د القي ود ،يش رح مب ادئ الش ريعة

القلب فيأنس بالرب ،ويك ون الح س تح ت س لطان

بحسب مرائي الجالسين مع ه ،حال ه محك وم ل ه ﻻ

القلب ،والقلب يتلقى من الرب.

مش هد التقيي د ،ومنزل ة اﻹط ﻼق ،ﻻ يش غله تقي د
"ناسوته"

)(٣

)(٤

عن إطﻼق "ﻻهوته" .

 -١٨المرش د :ه و اﻹنس ان الوس ط ،ال ذي ﻻ
تقه ر روح ه جس ده؛ ف تطمس ع والم التنزي ه ،وﻻ

حاكم عليه ،ولسانه محفوظ بع ين الح ق ،ﻻ ينط ق

 -١١المرشد :إن لم يكن طبيبًا كليا؛ أهلك.

إﻻ بم ا في ه ش فاء القل وب ،وإحي اء اﻷش باح،

 -١٢المرش د :من زل للس الك منزل ة الق وت

وخﻼص النفوس ،ﻻ يسمع معترض من لسانه م ا

لل روح والعق ل عل ًم ا ،والغ ذاء للجس م عم ًﻼ،

ب ه اﻻعت راض علي ه إﻻ كش ف رم زه ،وب يﱠن

ومن زل للواص ل منزل ة الش مس المبين ة للحق ائق،

بحسبه ،وهو المرشد الكامل الذي يقيمه ﷲ تع الى

حقيقت ه ،وحال ه ﻻ يتحمل ه إﻻ أف راد اخت ارهم

ومنزل ﻷهل التمك ين منزل ة اﻻتح اد؛ حت ى يك ون

ف ي ك ل زم ان احت اج المس لمون في ه إل ى البي ان،

موﻻهم ،ولهم في صحبته آداب ﻻ بد منها.

الم تمكن م ع المرش د ه و ه و ح ًاﻻ ،وعقي دة ً،

وه و الف رد الكام ل ال ذي ﻻ تخل و اﻷرض من ه

 -٧المرش د :للمرش د اقتب اس م ن مش كاة
رس ول ﷲ  تنكش ف ب ه غياه ب الب دع،
وظلمات الفتن في كل زمان ،فهو حج ة ﷲ تع الى

جسده روحه؛ فتطفﺊ نور التشبيه.
 -١٩اﻹم ام المج ّدِد :اﻹم ام الممن وح
المجتهد ،المل َهم فقه الكتاب والس نة ف ي ك ل زم ان

ليق وم

وعم ًﻼ ،وشهو ًدا.
 -١٣المرشد :عمله عب ودة ،وحال ه عبودي ة،
وظاهره عبادة.

ع ز وج ل بالحج ة ،ويس مى عن د آل

العزائم :اﻹمام المج ّدِد.
) (١م

اﻹمام أح

ب ح ل  ٣٧٣/١٣ح.٧٩٣٣

القائم للح ي القي وم ،وه و اﻹنس ان المجم ل بجم ال

 -١٤المرش د :ه و الص ورة الت ي تظه ر

الصديقين ق ً
وﻻ ،وعم ًﻼ ،وعل ًم ا ،وخلقً ا ،وعب ادة ً،

معانيه ا عل ى الس الك ،والط ابع ال ذي ين تقش ف ي

ذ ت ذ وا بى ،وذا ذ وا ذ ت به (.

ي َم ْن إِذَا
ومعاملةً ،وعقيدة ً ،كما قال ) :ٱ ْل َو ِل ﱡ

نف س المري د ،وإنم ا تظه ر ف ي الس الك أعمال ه

) (٤ال وح.



) (٢حل ـ ــة اﻷول ـ ــاء ﻷب ـ ــى ن ـ ـ ـ  ،٢٢٢/٣بلفـ ـ ـ ) :إذا
) (٣ال

.

٣١

ﺑــراعــم اﻹيـــمان مــن فــيــض الحــﻧــان )(٣


فأشــار عليــه أحــد الحكمــاء بالــذهاب إلــى أحــد
العلماء والصالحين ليخبـره بـأمره ،فـذهب وأخبـره



بقصــة الســمكة ،فقــال لــه العــالِم :إذا أردت إنقــاذ

اضطر رجل لبيع داره التي يعيش فيها ،فجاء من

جســمك مــن اﻵﻻم والهــﻼك ﻻبــد أن يعفــو عنــك

ً
يشتريها وعرض عليه ً
معينـا وهـو قيمـة الـدار،
ثمنـا

الصياد "المظلوم".

فإذا بالرجل صاحب الدار يطلـب ً
مرتفعـا يصـل
ثمنـا
ً

فأرسل الملك مـن يـأتي بالصـياد واسـتحلفه أن

إلى ضعف ثمنها ،فتعجب المشتري من ذلك ،فقال لـه

يعفو عنه ويسامحه ،فعفى عنه وسـامحه ،فقـال لـه

صاحب الدار :إن الـدار تسـاوي المبلـغ الـذي ذكرتـه

الملك :ماذا قلتَ حينما أخذتُ منك السمكة بـالقوة؟،
فأرنِي
ي قُ ﱠوتَه؛ ِ
قال الصياد :قلت :اللهم إنه أظهر عل ّ

وزيــادة ،وهــذا المبلــغ المطلــوب هــو مقابــل جيرتــك
لجارنا الصالح الذي يعـرف حقـوق الجـار ويرعاهـا.

فيه قُد َْرتَك.

فلما علم بذلك الجار الصالح؛ ذهب بما ٍل للرجل الذي
عرض داره للبيع وقال له :خـذ هـذا المـال َو ْابـقَ فـي





)مـن َك ـانَ ُيـؤْ ِمنُ بــا ِ
ِ
دارك كمــا كنــت ،قــال رســول ﷲ َ :
ارهُ(.
واليو ِم
اﻵخر فَ ْليُ ْك ِر ْم َج َ
ِ

ســئل رجــل وهــو مســافر بالطــائرة :أتحــب أن تســقط مــن



الطـائرة أم مــن قلــوب إخوانــك فــي ﷲ؟ ،قــال لهــم :أســقط مــن

 -١إن استعان بك أعنتَه.

الطائرة ،فإن وقعت تلقتني قلوبُ إخواني.

 -٢وإن استنصرك نصرته.



 -٣وإن استقرضك أقرضته.

خمسة ﻻ تصاحبهم:

 -٤وإن افتقر عدت عليه.

 -إياك ومصاحبة الفاسق ،فإنه يبيعك بأكله أو أقل منها.

 -٥وإن َم ِرض عُدتَه.

 -إياك ومصاحبة البخيل ،فإنه يخـذلك فـي مالـه أحـوج مـا

 -٦وإن مات تبعت جنازته.

تكون إليه.

 -٧وإن أصابه خير هنأتَه.

 -إياك ومصاحبة الكذاب ،فإنه يقـرب منـك البعيـد ،ويباعـد

 -٨وإن أصابه مصيبة عزيتَه.

عنك القريب.

 -٩وﻻ تستطيل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إﻻ بإذنه.

 -إياك ومصاحبة اﻷحمق ،فإنه يريد أن ينفعك فيضرك.

 -١٠وﻻ تؤذيه بدخان لحم أو طعام ،وﻻ يخرج ولدك بفاكهة

 -إياك ومصاحبة القاطع لرحمه ،فإنه ملعون.



ليغيظ ولده.





 
خرج صياد فقير للصيد ،ورمى بشـبكته فتعلقـت بهـا سـمكة

سابقَ ابنُ عمرو بن العاص مع غـﻼم
القصة باختصار أن تَ َ
ي في السباق ،فقام ابـن عمـرو بـن
ي؛ ففاز الغﻼم المسيح ّ
مسيح ّ

كبيرة جدا ،فأخذها وحمد ﷲ ،وأثناء عودته إلـى بيتـه إذا بالملـك

العـــاص بضـــرب الغـــﻼم المســـيحي وقـــال لـــه :أتســـبق ابـــن

قهـرا دون
قد خرج لنزهة فرأى الصياد الفقير وأخذ منه السمكة
ً

ي رفـع المظلمـة لعمـرو بـن
اﻷكرمين؟ ،وخشي الغﻼم المسـيح ّ
العاص خشية عدم اﻹنصاف  -ﻷن الذي ظلمه ابـن عمـرو بـن

وذهب الملـك إلـى زوجتـه وأخـرج السـمكة أمامهـا ،وأثنـاء

العاص  ،-وذهب للفاروق عمر بن الخطـاب ،وقـص عليـه مـا

خروج السمكة استدارت السمكة وعضت إص َبعه ،وزادت اﻵﻻم

حدث ،فقـام الفـاروق عمـر بـن الخطـاب باسـتدعاء عمـرو بـن

عليه حتى استدعوا طبيبا ً،فأشار عليه بقطع اﻹص َبع ،ولكن السم

العاص وولده وحقق في الواقعة.

أن يدفع له ثمنها.

انتشر في كفه وطلب اﻷطباء قطع كف يده.

٣٢

ي ،فقـال الفـاروق
واتضح الظلـم الـذي وقـع علـى النصـران ّ



ع َم َر ب ِْن الخ ﱠ
س ْو ُ
طه ُ
عمر بن الخطاب :خذ هذه ال ّد ﱠِرة  -د ﱠِرة ُ ُ
َطا ِ
بَ :
الﱠذِي َيض ِْربُ ِب ِه  -واضرب بها ابن اﻷكرمين – أي :ابن عمـرو

شـ ِ ّر كـ ِّل دابـ ٍة أنـتَ آخـذٌ
ش ِ ّر نفسِي ومِ ن َ
اللهم إني أعوذُ بكَ مِ ن َ
ص َراطٍ ُم ْستَق ٍِيم(.
ع َلى ِ
بناصيتِها ،إن ربي َ

ي بمقدار الضربات التـي ضـربها
بن العاص  ،-فضربه النصران ّ



له.

روي عن أنس بن مالك  قـال" :كـان رجـل علـى عهـد
ثم قال الفاروق عمر بن الخطاب للنصراني :اضـرب والـده

رسول ﷲ  يتاجر من بﻼد الشام إلى المدينة ومـن المدينـة
ً
توكﻼ منه على ﷲ تعالى ،فبينما
إلى الشام ،وﻻ يصحب القوافل

أمير المؤمنين ما ضربني إﻻ ولده ،فقال عمر :إنه ما ضربك إﻻ

هو قادم من بﻼد الشام يريد المدينـة ،إذ عـرض لـه لـص علـى
ِصّ " :شأنك
فرس فصاح بالتاجر" :قف" ،فوقف التاجر وقال للّ ِ

أحرارا؟!.
ً

بمالي وخلي سبيلي" ،فقال لـه اللـص ،المـال مـالي وإنمـا أريـد

– أي :عمرو بـن العـاص  -علـى صـلعته ،فقـال النصـراني :يـا
بسلطان أبيه ،ثم قال :متى اسـتعبدتم النـاس وقـد ولـدتهم أمهـاتهم



نفسك ،فقال له التـاجر :مـا تريـد بنفسـي؟ ،شـأنك المـال وخلـي
سبيلي ،فرد عليه وقال له :أريد نفسك.



فقام التاجر وتوضأ وصلى أربع ركعات ثم رفـع يديـه إلـى

روى مالك بـن دينـار أنـه أراد الخـروج إلـى البصـرة وهـو

السماء وقال" :يا َودُو ُد َيا َودُو ُد َيا َودُودُ ،يا ذا العـرش المجيـد،
بنور وج ِهك الذي مﻸ
يا مبد ُ
ئ يا معيدُ ،يا ف ﱠعال لما تريد ،أسألُك ِ

ي بعد أن توفي والده ،فدفعت إليه أمه ميراثه من أبيـه وكـان
صب ّ
بضــعة دراهــم ،واشــترطت عليــه أن يقــول الصــدق فــي أحــرج

أركانَ عرشِكَ  ،وبقدرتِكَ التي قدرت بها على خلقك ،وبرحمتِكَ
التي َو ِسـعَتْ ُكـ ﱠل شـيءٍ  ،أنـتَ الـذي َو ِسـعْتَ كـ ﱠل شـيءٍ رحمـةً
ُ
ُ
ُ
مغيث أغثني".
مغيث أغثني ،يا
مغيث أغثني ،يا
وعل ًما ،يا

المواقف.
وأثنــاء ســيره فــي الطريــق تع ـرض اللصــوص لــه ،وقــالوا
درهمـا ،ولـم
ي :هل معك شيء ،فقال لهم :معـي كـذا وكـذا
ً
للصب ّ

فلما فرغ من دعائه إذا بفارس على فرس أشهب عليه ثياب

يكذب ،فتركوه.

خضر وبيده حربة من نور ،فلما نظر اللص إلى الفـارس تـرك
التاجر واتجه نحو الفارس ،فلما دنا منه شد الفارس على اللص

ولما ذهب اللصوص لكبيرهم وأخبـروه بخبـر الغـﻼم ،قـال:

فطعنه طعنة أرداه عن فرسه.

أحض ُروه.
ِ
ثم قال له :ما الذي حملك على هذا القول؟ ،فقال :عهـد بينـي

ثم جاء إلى التاجر فقال له :قم فاقتله ،فقال لـه التـاجرَ :مـن

وبــين أمــي أن ﻻ أكــذب وأنــا ﻻ أريــد أن أعصــيها ،فبكــى كبيــر

أنت؟ ،فما قتلتُ أح ًدا قط وﻻ تطيب نفسي بقتله ،فرجع الفـارس
إلى اللص فقتله ،ثم رجع إلى التاجر وقال :اع َْلـم ِّأنـي َ
ملـكٌ مـن

عهدي مع ربي! ،فتاب في لحظته ،وتابت العصابة بتوبته.

السماء الثالثة.

اللصوص وقـال :أنـت تحتـرم عهـدك مـع أمـك؛ وأنـا ﻻ أحتـرم



ع ْوتَ اﻷولى سمعنا ﻷبواب السماء قعقعة فقلنا :أمـر
حين َد َ
حدث.



ثم دعوتَ الثانية ففتحت أبـواب السـماء ولهـا شـرر كشـرر

أتى رجل إلـى أبـي الـدرداء  فقـال لـه :احترقـت دارك،

النار.

فقال :ما كان ﷲ ليفعل ذلك ،ثم جاءه آخر فقال :يا أبا الدرداء إن

ثم دعوت الثالثة فهبط جبريل  علينا مـن قبـل السـماء

النار حيث دنت من دارك طفئت ،فقال :قـد علمـت ذلـك؟ ،فقيـل

وهو ينادي َمن لهذا المكروب؟ ،فدعوتُ ربـي أن يـوليني قتلـه،

له :مـا نـدري أي قوليـك أعجـب ،قـال :إنـي سـمعت رسـول ﷲ
نهـار لـم يضـره
ت فـي ليـ ٍل أو
 يقولَ ) :من َقا َل َه ِذ ِه ال َكل َِمـا ِ
ٍ

واعلم يا عبد أنه من دعا بدعائك هذا فـي كـل كربـة وكـل شـدة
ﷲ تعالى عنه وأغاثه.
وكل نار له ،ﱠ
فرج ُ

ربـي َﻻ َإلـ َه ﱠإﻻ أنـتَ  ،عليـكَ
شي ٌء( وقد قلتهن وهن) :اللهم أنـتَ ِّ
العرش
توكلتُ وأنتَ ربﱡ
ِ
ِ
العظيم ،ﻻ َح ْو َل وﻻ قوة َ ﱠإﻻ با ِ العل ّ
يِ
ْ
العظيم ،ما شا َء ﷲُ ﱠ
عز وج ﱠل ربي كان ،وما لم َيشَأ لم يكن ،أ ْعلَ ُم
ِ

غانمـا حتـى دخـل المدينـة،
قال أنس :وجـاء التـاجر سـال ًما
ً
وجاء إلى النبي  وأخبـره بالقصـة ،فقـال ) :لقنـكَ ﷲُ
س ـ ِئ َل
تعــالى أســما َءهُ ال ُح ْس ـنَى ِ
ابَ ،وإذَا ُ
أج ـ َ
ي ِب َه ـا َ
الت ـي إذَا د ُِع ـ َ
أ ْع َ
طى(.

ﷲ قد أحـاط بكـل شـيءٍ ع ِْل ًمـا،
ﷲ على ك ِّل شيءٍ
ٌ
قدير ،وأن َ
أن َ



٣٣

اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﳊﻴﺔ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ

قال القاضي :ﱠ
هﻼ وضحت لــي ـ قبــل
عرضك لموقــف ابــن تيميــة ـ هــذا ..فــﻼ
قــال القاضــي :وعيــت هــذا ..فهــات
الشاهد الثاني.

يمكــن معرفــة موقــف ابــن تيميــة إﻻ بعــد
معرفته.

قـــال اﻹســـكندري :الشـــاهد الثـــاني ـ

قال اﻹسكندري :اعلم سيدي القاضــي

ســيدي القاضــي ـ هــو موقــف ابــن تيميــة

أن الصــوفية يحرصــون فــي كــل تــراثهم

المتشدد من المعــارف الصــوفية الممتلئــة

الذي بين أيدينا علــى أن ينبهــوا علــى أن

ورســوله ..ولــذلك

عقائــدهم ومعــارفهم اﻹيمانيــة هــي نﻔــس

كﻔــر أصــحابها ،ﱠ
ﱠ
وكﻔــر كــل مــن يقــول

العقائد الموجودة في القرآن الكريم ،لكــن

بقولهم ..وقد أعطى ذلك الذريعة لتﻼميذه

ﷲ فتح عليهم بمزيد من الﻔهم والتﻔصــيل

مـــن بعـــده ليكﻔـــروا جميـــع الصـــوفية
متقــــدميهم ومتــــأخرهيم  ..ويســــتح ِّلوا

والعمــق لــم يــتح للعــوام الحصــول عليــه
بســـبب الحجـــب الحائلـــة بيـــنهم وبـــين

دماءهم.

الوصول إليها.

بالتنزيــه والتعظــيم

وســبب ذلــك بســيط جــدا ،وهــو أن

ولهـــذا ينبهـــون إلـــى ضـ ـرورة مـــا

الصوفية لم يعتمدوا على ما اعتمــد عليــه

يسمونه )السلوك( لتحصــيل المعرفــة ،أو

ابن تيمية في المعارف اﻹلهية مــن ســلﻔه

كما عبــرت عــن ذلــك بقــولي فــي بعــض

الذين تتلمذوا على اليهود وتﻼميذ اليهود،

حكمي) :كيف يشرق قلب صور اﻷكوان

والتي أدت به إلى التجسيم والتشبيه..

منطبعة في مرآتــه؟ أم كيــف يرحــل إلــى

بل إنهم رأوا أن معرفة ﷲ أخطر من

ﷲ وهو مكبــل بشــهواته؟ أم كيــف يطمــع

أن نسلم فيها ﻷي كــان مــا عــدا المصــدر

أن يدخل حضرة ﷲ وهو لم يتطهــر مــن

المقدس ..فذلك المصدر هو وحده الكﻔيــل

جنابــة غﻔﻼتــه؟ أم كيــف يرجــو أن يﻔهــم

بتعريف ﷲ إذا مــا هــذبت الــنﻔس وطهــر

دقـــائق اﻷســـرار وهـــو لـــم يتـــب مـــن

القلب ليصبح ً
محﻼ للمعرفة اﻹلهية.

هﻔواته؟().(١



وحتى أقرب لك هذا المعنــى أستشــهد
لــه بمثــال يتعلــق بمعــارف البشــرية عــن
الكــون قبــل اختــراع التلســكوب ،وبعــده،
فقبل اختراع التلســكوب كانــت المعــارف
ً
وأحيان ـا خاطئــة ،لكنــه
بســيطة محــدودة،
باختراع التلسكوب وغيــره مــن اﻷجهــزة

الحقائق ،فقال) :إذ للناس في معــاني هــذه

الصوفي العارف المحقق ما ﻻ يــرى فيــه

المتطــــورة تغيــــرت النظــــرة للكــــون،

اﻷمور بعــد التصــديق بأصــولها مقامــات

العامي البسيط.

وتعمقت ،وهكذا كلما زاد تطور اﻷجهزة

شتى ،فبعضهم يرى أن جميع ذلك أمثلة،

ولذلك فإن الباحث الذي يحترم نﻔســه

كلما زادت صورة الكون عمقًا ودقة.

وأن الذي أعده ﷲ لعباده الصــالحين :مــا

يقع بين خيــارين :إمــا أن يســلم للصــوفية

وهكــذا اﻷمــر بالنســبة للمقصــود مــن

ﻻ عين رأت ،وﻻ أذن سمعت ،وﻻ خطر

بمــا ذكــروه مــن أن معــارف البــاطن ﻻ

السلوك وعﻼقته بالمعرفة اﻹلهية ،فــدور

على قلب بشر ،وأنه ليس مع الخلــق مــن

تتناقض مع معارف الظــاهر ،وإنمــا هــي

الســلوك العملــي هــو تطــوير اﻷجهــزة

الجنــة إﻻ الصــﻔات واﻷســماء ،وبعضــهم

عمق من أعماقها ،ولذلك يحكــم لهـم بمــا

اﻻستكشــافية فــي اﻹنســان للتوصــل إلــى

يرى أن بعضــها أمثلــة ،وبعضــها يوافــق

يحكم لسائر المسلمين من اﻹيمان.

الحقائق بدقة وعمق.

حقائقها المﻔهومة من ألﻔاظها ،وكذا يــرى

وإما أن ﻻ يكتﻔي بهذه المرتبــة ،وهــو

فالحقــائق موجــودة ،ولكــن الحوائــل

بعضهم أن منتهــى معرفــة ﷲ عــز وجــل

في هذه الحالة بين خيارين كذلك :إمــا أن

النﻔســية تحــول بــين اﻹنســان والوصــول

اﻻعتراف بالعجز عن معرفته ،وبعضهم

يستعمل اﻷجهزة التي استعملوها ،ليصــل

إليها ،ولهذا ذكر الغزالي عند حديثه عــن

أمورا عظيمة في المعرفة با عز
يدعي
ً

إلــى الحقــائق التــي وصــلوا إليهــا ،وذلــك

علوم المكاشﻔات التــي توصــل إليهــا بعــد

وجل ،وبعضهم يقول :حد معرفة ﷲ عز

يقتضــي منــه الســلوك والســير إلــى ﷲ

ممارســة الســلوك المتمثــل فــي الخلــوات

وجل ما انتهى إليه اعتقاد جميــع العــوام،

والمجاهدة في ذلك ،وإمــا أن يســلم ﻷمــر

وأنــواع المجاهــدات والرياضــات ،كيــف

وهو أنه موجود عالم قادر ســميع بصــير

اتﻔق عليه اﻵﻻف المؤلﻔة مــن الصــالحين

عرف الحقائق بصورتها الحقيقية بعــد أن

متكلم().(٣

في كل زمان ومكان.

كانت مجرد ألﻔاظ وحروف ،فقــال) :علــم

بنــاء علــى هــذا المعنــى المتﻔــق عليــه

وهناك خيار ثالث بعد هــذا ،وهــو أن

المكاشﻔة هو عبارة عــن نــور يظهــر فــي

عند الصوفية ،فإن الذي يريــد أن يجــادل

يتوقف فﻼ يحكــم لهــم بإســﻼم ،وﻻ يحكــم

القلب عند تطهيــره وتزكيتــه مــن صــﻔاته

الصــوفية فــي الحقــائق التــي يوردونهــا

عليهم بالكﻔر.

المذمومة ،وينكشف من ذلك النور أمــور

ويتﻔقــون عليهــا ينبغــي ً
أوﻻ أن يتحصــل

أمــا الخيــار اﻷخطــر فهــو أن يتجــرأ

كثيرة كان يسمع من قبل أسماءها فيتوهم

على الجهاز الذي حصلوه ،وإﻻ فإنه مــن

فيحكم عليهم باﻹلحــاد والحلــول والكﻔــر،

لها معاني مجملة غير متضحة فتتضح إذ

مخالﻔة المنهج العلمي أن يجــادل العــامي

ليطهــــر اﻷمــــة مــــن كــــل الــــذاكرين

ذاك؛ حتى تحصل المعرفة الحقيقية بذات

الﻔلكي في حقائق الكواكب والمجرات.

والصـــالحين ،وﻻ يبقـــى فـــي الجبـــة إﻻ

ﷲ ســبحانه وبصــﻔاته الباقيــات التامــات
وبأفعاله وبحكمه في خلق الدنيا().(٢

قد يقــال بــأن حقــائق الــدين واضــحة،
وقد تكﻔل القــرآن الكــريم ببيانهــا ،وهكــذا

ثم بين العﻼقة بين المعارف العمومية

يقال كــذلك بــأن الســماء واضــحة ،ولكــن

السابقة ،وهــذه المعــارف التــي ﻻ تتجلــى

الﻔلكي يرى في الســماء مــا ﻻ يــرى فيهــا

إﻻ بعد تطهير القلــب الــذي هــو تلســكوب

العامي ،وهكذا القــرآن الكــريم يــرى فيــه



السطحيون والسلﻔيون ،وهذا ما فعله ابــن
تيمية حين أعلن حربه على الصوفية.
) (١ﺷﺮح اﳊﻜﻢ اﻟﻌﻄﺎﺋﻴﺔ )ص.(٢٦ :
) (٢إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ ).(١٩ /١
) (٣إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ ).(٢٠ /١

تحتفل اﻷمة اﻹسﻼمية مع بدء كل عام هجري بحدث الهجرة
النبوية ،وتكثر الخطب والدروس الدينية حول الهجرة ،رغم
سير والتاريخ على أن النبي  هاجر من
اتفاق ُج ِ ّل كتاب ال ِ ّ
سابع والعشرين من شهر
مكﱠة إلى المدينة في يوم الجمعة ال ﱠ
سنة الثﱠالثة عشرة للبعثة ،ولبث في غار ثور ليلة
َ
صفَر من ال ﱠ
سبت واﻷحد ،ومن ث ﱠم انطلق ليلة اﻻثنين في اﻷول
وال
الجمعة
ﱠ
المنورة ،ووصل إلى قباء في
من شهر ربيع أول إلى المدينة
ﱠ
يوم اﻻثنين ،الثامن من شهر ربيع أول ،ووصل المدينة في
اﻷول.
اليوم الثاني عشر من شهر ربيع ﱠ












سير أنه رفع إلى سيدنا عمر بن الخطاب
ذكر كت ﱠاب التاريخ وال ِ ّ
 عام  ١٦هجريا ص ًكا مكتوبًا لرجل على آخر بدين ،يحل
عليه في شعبان .فقال :أي شعبان؟! أمن هذه السنة ،أم التي
قبلها ،أم التي بعدها؟!
ثم جمع الناس فقال :ضعوا للناس شيئ ًا يعرفون به حلول
يؤرخوا كما تؤرخ الفرس
ديونهم .فيقال :أراد بعضهم أن ِ ّ
أرخوا من تاريخ وﻻية الذي بعده،
بملوكهم ،كلما هلك ملك ﱠ
فكرهوا ذلك.
أرخوا بتاريخ الروم ،من زمان إسكندر،
ومنهم من قالّ ِ :
ً
فكرهوا ذلك لطوله أيضا.
أرخوا من مولد رسول ﷲ  ،وقال آخرون:
وقال قائلونّ ِ :
من مبعثه.
فأشار اﻹمام علي بن أبي طالب  ووافقه آخرون أن
يؤرخ من هجرته إلى المدينة ،لظهوره لكل أحد ،فإنه أظهر من
المولد والمبعث.
يؤرخ من
فاستحسن عمر ذلك والصحابة ،فأمر عمر :أن ﱠ
هجرة رسول ﷲ .
وقد استشار سيدنا عمر  بعض الصحابة فأشاروا عليه أن
يبدأ التقويم من شهر المحرم في السنة التي هاجر فيها رسول
ﷲ ؛ ﻷنه أول الشهور كما عرفته العرب.
وقد قال الحافظ ابن حجر في »فتح الباري« ) ،٢٦٨ /٧ط.
دار المعرفة(َ :
]وإِنﱠ َما أَ ﱠخ ُروهُ -أي التأريخ بالهجرة -مِ ْن َربِيعٍ
جْر ِة كَانَ فِي
ْاﻷ َ ﱠو ِل ِإلَى ا ْل ُمح ﱠَر ِم؛ ِﻷَنﱠ ا ْبتِدَا َء ا ْلعَ ْز ِم َ
علَى ا ْل ِه َ
ي ُمقَ ِ ّد َمةُ
ا ْل ُمح ﱠَر ِم؛ ِإ ِذ ا ْل َب ْي َعةُ َوقَ َعتْ فِي أَثْنَاءِ ذِي ا ْلحِ ﱠج ِة َو ِه َ
علَى ا ْل ِهجْ َر ِة
ست َ َه ﱠل بَ ْع َد ا ْلبَ ْيعَ ِة َوا ْلعَ ْز ِم َ
جْر ِة ،فَكَانَ أ َ ﱠو ُل ه َِﻼ ٍل ا ْ
ا ْل ِه َ
َ
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ب أ َ ْن يُجْ عَ َل ُم ْبت َ َدأًَ ،و َهذَا أ َ ْق َوى َما َوقَ ْفتُ
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َ
ُ ﱠِ
ْ
َ
َ
سبَ ِة ِاﻻ ْبتِدَاءِ بِال ُمح ﱠَر ِم[ اهـ".
َ
عل ْي ِه مِ ْن ُمنا َ
وربما فطن علماء اﻷمة أن حدث الهجرة متزامن مع مولد
رسول ﷲ  ،فاحتفلوا بالهجرة منفصلة في محرم؛ حتى
ً
مجاﻻ للحديث ،ويتركوا شهر ربيع اﻷول للحديث
يفردوا لها
عن مولد رسول ﷲ .



لمــا كــان شــهر المحــرم هــو شــهر اﻹمــام

هـذا الموقــف هــو :أن الرسـل أصــحاب الكتــب
السـماوية ﻻ تُقتـل بعكـس اﻷنبيـاء ،وهـذا كـﻼم

التــاريخ علــى إحيــاء ذكــراه العطــرة ونهض ـته

يؤيده الواقع :فسيدنا نوح ﻻ يغرق ،والخليـل ﻻ

المباركة واستشهاده الميمون فـي هـذا الشـهر،

يُحــرق ،والكلــيم ﻻ يُقتــل بيــد فرعــون ،وســيدنا

أحببت أن نتحدث عن الهجرة مع بـدء انطـﻼق

عيسى ﻻ يُصلب ،بعكس اﻷنبياء زكريا ويحيى

رسول ﷲ  في رحلته المباركة مـن مكـة

فيقتلون).(٧

الحسين  ،وقد دأب أئمة أهل البيت طوال

وأشعياء وغيرهم

إلــى المدينــة فــي الســابع والعشــرين مــن شــهر
صفر.

كــان مــن حكمــة ﷲ تعــالى فــى اختيــار
ً
ومركزا للدعوة ،عدا مـا
دارا للهجرة،
المدينةً ،

في هـذه المناسـبة العطـرة نعـرض شـمي ًما
من حكمة ودروس الهجـرة النبويـة ،وتـتلخص

أراده ﷲ من إكـرام أهلهـا ،وأسـرار ﻻ يعلمهـا

في اﻹجابة عن ثﻼثة أسئلة:

إﻻ ﷲ ،أنها امتازت بتحصـين طبيعـى حربـى،

 -١لماذا هاجر المصطفى  من مكة؟
 -٢لماذا المدينة المنورة بالتحديد؟
 -٣ما الدروس المستفادة من الهجرة؟

ﻻ تزاحمها فى ذلك مدينة قريبة فـى الجزيـرة،


 -١لــو انتشــر اﻹســﻼم بمكــة لقــالوا :إن

أقام الرسول فى مكـة ينتظـر أن يـؤذن لـه
س أو
فى الهجرة ،ولم يبق معه بمكة إﻻ من ُح ِب َ
ى وصــهيب
فُ ـ ِتنَ إﻻ قلــة مــنهم أبــو بكــر وعل ـ ﱞ

 ،ولمــا ضــاقت نفــوس الكفــار بــه ،
وحــاروا فيمــا يصــنعونه فيــه ليســتريحوا منــه،
صا عندما أيقنوا أنه مهاجر ﻻ محالة إلى
خصو ً
المدينة ،فأخذوا بمبدأ الوقاية خير مـن العـﻼج،
فــاجتمعوا عــن بكــرة أبــيهم للشــورى فــى دار
النـــدوة ،ومعهـــم إبلـــيس فـــى صـ ـورة شـــيخ
نجدى) ،(١وذلـك ﻷنهـم رفضـوا أن يـدخل أحـد
من ِتهامة) ،(٢وﻷن أهـل نجـد ﻻ يحبـون النبـى
 ،الذى أشار  فى حديث صحيح أن
منهــا يخــرج قــرن الشــيطان) ،(٣فقــدي ًما ظهــر
مسيلمة الكذاب ،وحـديثًا ظهـر محمـد بـن عبـد
الوهاب.
وقد اتفق القوم على رأي أبي جهـل ،حـين
قال :أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتًى شابا جلـدًا
نسيبًا ،ثم يعطـى سـيفًا صـار ًما ،فيعمـدوا إليـه،
فيضربونه ضربة رجل واحد ،فيتفرق دمه فى
القبائل جميعًا ،وﻻ تستطيع بنـو عبـد منـاف أن
يعــادوا جميــع العــرب فيرضــوا بالديــة .فقــال
الشيخ النجدى :هذا هو الرأى).(٤

وبعد أن اتفقوا على قتل رسـول ﷲ 
أبلــغ ﷲ نبيــه  بمــا دبــره اﻷعــداء فــى
سرهم ،وبيتوه للوقيعة به ،وأمره بالهجرة).(٥

قري ً
شا أرادوا ملك العرب فعمدوا إلـى شـخص
منهم ،وأوعـزوا إليـه أن يـدعى هـذه الـدعوى؛
حتى تكون وسيلة لنيـل مـآربهم ،ولكـنهم كـانوا
أعــدى اﻷعــداء ،فاختــار ﷲ مفارقــة بﻼدهــم،
ـرا كــان مفعـ ً
ـوﻻ،
والبعــد عــنهم ليقضــى ﷲ أمـ ً
منصورا.
ورده بعد ذلك إلى مكة فات ًحا
ً
 -٢النبــــى  يتشــــرف بــــه الزمــــان
والمكان ،وﻻ يتشرف هو بالزمـان أو المكـان،
فلـو انتشــرت دعوتـه فــى مكـة لقــالوا :أصــابته
دعوة الخليل إبراهيم  ،بعكس المدينة.

 -٣أراد ﷲ تعالى أن تكون هجرتـه 
بعد أصحابه؛ حتى تقترن بتلـك اﻵيـة الكبـرى،
والمعجــزة العظمــى ،إذ كانــت فــى الليلــة التــى
أراد الكفار قتله فيها واجتمعوا حول داره.
يقول اﻹمام أبو العزائم :
هَا َج ْرتَ َيا ِس ﱠر ا ْل ُو ُجو ِد ِل ِح ْك َمــــــ ٍة
علَى فَ ِطــــــــــــــــــ ٍن لﱠ ِبيبْ
تَ ْخفَى َ
َ
س َما
َك ْى تُ ْش ِرقَ اﻷ َ ْنــــ َو ُ
ار أ ْرضًا ﱠو َ
اﻹس َْﻼ ُم َم ْ
َك ْى ي ْ
ظ َه َرهُ ا ْلغ َِريبْ
ﱠظ َه َر ِ
س ِّيـــــــــدِى
ار ُ
ب َ
آذَاكَ قَ ْو ُمكَ َواﻷَقَ ِ
ورا ُم ِريبْ
َوا ْلعَ ْن َكبُوتُ َي ُر ﱡد َم ْغــــ ُر ً
َو ﱠﻻكَ َربﱡكَ ِباﻷَ ِئ ﱠمـــــــــــــــــ ِة آ َيةً
صيــــــــــــــبْ
ى ﱡم ِ
ُكب َْرى ِلذِى َرأْ ٍ
َك ْى ي ْ
ﱠظ َه َر ا ْل َح ﱡق ا ْل ُم ِبيـــــــ ُن ُم َؤ ﱠيدًا
ت ِمـنَ ا ْل ِب َدا َي ِة ِل ْل َمشِيبْ
ِبا ْل ُم ْع ِجزَ ا ِ

)(٦

خطيرا فى
ويكشف اﻹمام أبو العزائم سرا
ً



حـرة الـوبرة ،مطبقـة علـى المدينـة مـن
فكانت ﱠ
وحــرة َو ُاقــم مــن الناحيــة
الناحيــة الشــرقية،
ﱠ
الغربية ،وكانت المنطقة الشمالية مـن المدينـة،
هــى الناحيــة الوحيــدة المكشــوفة )وهــى التــى
حصنها رسول ﷲ  بالخندق سـنة خمـس
فى غزوة اﻷحزاب( ،وكانت الجهات اﻷخـرى
مــن أطــراف المدينــة محاطــة بأشــجار النخيــل
والزروع الكثيفة ،ﻻ يمـر منهـا الجـيش إﻻ فـى
طــرق ضــيقة ﻻ يتفــق فيهــا النظــام العســكرى،
وترتيب الصفوف.
وكانت خفارات عسـكرية صـغيرة ،كافيـة
بإفساد النظام العسكرى ومنعه من التقدم ،يقول
ابـن إســحق :كــان أحـد جــانبى المدينــة عــورة،
وســائر جوانبهــا مشــككة بالبنيــان والنخيــل ،ﻻ
يتمكن العدو منها).(٨

ولعل النبى 

قد أشار  -فيمـا أخرجـه

البخارى  -إلى هذه الحكمة اﻹلهية فـى اختيـار
المدينــة بقولــه ﻷصــحابه قبــل الهجــرة) :إنــى
رأيت دار هجرتكم ،ذات نخـل بـين

ﻻبتـين()(٩

الحرتان ،فهاجر من هاجر قِبل المدينة.
وهما
ﱠ
وكانت أهل المدينة مـن اﻷوس والخـزرج
أصحاب نخوة وإباء وفروسية وقـوة وشـكيمة،
أ ِلفوا الحرية ،ولم يخضعوا ﻷحـد ،ولـم يـدفعوا
إلى قبيلة أو حكومة ،إتاوة أو جباية ،وقـد جـاء
ذلك صري ًحا فى الكلمة التى قالها سعد بن معاذ
 سيد اﻷوس  -لرسول ﷲ  يوم الخندق:قد كنـا نحـن وهـؤﻻء القـوم علـى الشـرك بـا
وعبادة اﻷوثان ،ﻻ نعبد ﷲ وﻻ نعرفه ،وهم ﻻ

ى أو
يطمعــون أن يــأكلوا منهــا ثمــرة إﻻ ِقــر ً

سبحانه وتعـالى لحبيبـه ومصـطفاه  ليلـة

بي ًعا).(١٠

الهجــرة إلــى الحــق أعلــى مــن إســرائه ،أى:

ص ٌر مهمـا طـا َل عليـه اﻷ َ َمـ ُد،
 -١ال َح ﱞق ُم ْنتَ ِ
سا ِن ُدوهُ ،والباط ُل ُم ْن َد ِح ٌر مهما َك ُثـ َر
ومهما َق ﱠل ُم َ

يقـول ابـن خلـدون فـى تاريخـه :ولـم يــزل

هجرته إلى القدس؛ ﻷن تنزل الحـق لفـرد ذاتـه

هذان الحيان قد غلبوا اليهود على يثرب ،وكان

المصــطفى هــو الكرامــة الكبــرى ،وهــو عــين

اﻻعتزاز والمنعة تعرف لهم فى ذلـك ،ويـدخل

المحبة الكلية ،ويظهـر ذلـك مـن قولـه) :إن ﷲ

إلــى الحــق؛ حتــى ذلــت لــه التيجــان ،وانمحــى

فى حلفهم من جاورهم من قبائل مضر).(١١

وقرارا؛ حتى يقوى اﻹسﻼم،
دارا
ً
واتخاذهم لها ً

معنا(.
صفَـــا
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وحكَ فَا ْ
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طفَى َن ْحـــــــــ َو َ
ص َ
ط ْي َب ٍة
س َرى ا ْل ُم ْ
فَ َكانَ َ
ْ
شــــــــــــــــ ِ ّرفاَ
ب َم ِع ﱠي ٍة ِّم ْنهُ ُ
ِل َيظ َه َر َ
غ ْي ُ
اﻹ ْس َرا َم َع ﷲِ َر ِّبـــــــــــــــــ ِه
فَ ِفى لَ ْيلَ ِة ِ
ى ِب َﻼ َخفَا
َو َم ْو َﻻهُ َمعَهُ فِى ال ﱠ
ســــــــــــ ِر ِّ
ت َم ْق ِد ِس ِه ِإلَى قُـــــــــــ ْد ِس َم ْج ِد ِه
ِإلَى َب ْي ِ
ى ا ْل َجفَا
َو ِه ْج َرتُهُ أَ ْعلَى َوقَ ْد ُم ِحـــــــــــــ َ
غ ْيبٌ ﱠوالتَ َ
ض
ط ﱡو ُر َ
َمقَا ُمكَ َ
غا ِمــــــــــــــ ٌ
طفَا)(١٣
َوقَ ْد ُركَ أَ ْعلَـــــــــــى َما أَ َج ﱠل َوأَ ْل َ

الطغيان ،وسـاد بـﻼل وسـلمان وصـهيب علـى

ـرا أمــام قــريش ،ولــن يصــلوا إليــه
يخــرج جهـ ً
ﷲ َي ْع ِص ُمكَ ِمنَ ال ﱠن ِاس
بسوء لقوله تعالىَ  :و ُ

كﻼم جديد لـم نسـمعه فـى كتـب السـابقين،

)المائــد ،(٦٧ :وقــد فعــل ذلــك تﻼميــذه كســيدنا

ويشق طريقه إلى اﻷمـام ،ويفـتح الجزيـرة ،ثـم

ولهذا صنف الصـحابة الكـرام الهجـرة كـأعظم

يفتح العالم المتمدن.

عل ـ ٍّى وســيدنا عمــر ،ولكــن رســول ﷲ 

فـأرخوا بـه..
حدث فى تـاريخ دعـوة اﻹسـﻼم ،ﱠ

تعامل مع الحدث بالبشرية لنتأسى ،ولو تعامـل

وجاء فى العقد الفريد ﻻبن عبد ربه :ومـن
اﻷزد اﻷنصـار ،وهــم اﻷوس والخــزرج وهمــا
ابنــا حارثــة بــن عمــرو بــن عــامر ،وهــم أعــز
سا ،وأشرفهم هم ًما ،ولـم يـؤدﱡوا إتـاوةً
الناس أنف ً
(
١٢
)
قَ ﱡ
ط إلى أح ٍد من الملوك .
وكان بنو عدى بن النجـار أخوالـه ،
فأم عبد المطلب بن هاشـم إحـدى نسـائهم ،فقـد
تزوج هاشم بسلمى بنت عمرو أحد بنـى عـدى
ابن النجار ،وولدت لهاشم عبد المطلب ،وتركه
هاشم عندها ،أى :وتـوفى هاشـم وهـو عنـدها؛
حتى صار عبد المطلب غﻼ ًما دون المراهقـة،
فذهب إلى ع ِ ّمه المطلـب ،فجـاء بـه إلـى مكـة،
وكانت اﻷرحـام يحسـب لهـا حسـاب كبيـر فـى
حيــاة العــرب اﻻجتماعيــة ،ومــنهم ،أى :بنــو
عدى ،أبو أيوب اﻷنصارى الـذى نـزل رسـول
ﷲ  فى داره بالمدينة.
وكـــان اﻷوس والخـــزرج مـــن قحطـــان،
والمهاجرون ومن سبق إلـى اﻹسـﻼم فـى مكـة
وما حولها من عدنان ،ولمـا هـاجر رسـول ﷲ
 إلــى المدينــة ،وقــام اﻷنصــار بنصــره،
اجتمعــت بــذلك عــدنان وقحطــان تحــت لــواء
اﻹسﻼم ،وكـانوا كجسـد واحـد ،وكانـت بينهمـا
مفاضلة ومسابقة فى الجاهلية ،وبـذلك لـم يجـد
ً
ســبيﻼ إلــى قلــوبهم ،ﻹثــارة الفتنــة
الشــيطان
والتعزى بعزاء الجاهلية باسم الحمية القحطانية
أو العدنانية.
فكانـت  -لكـل ذلــك  -مدينـة يثـرب أصــلح
مكـــان لهجـــرة الرســـول  وأصـــحابه،

ومن فعل الصـحابة يتبـين لنـا أن الهجـرة هـى
يقول اﻹمام أبو العـزائم فـى كتابـه )النجـاة
فــى ســيرة رســول ﷲ ) :(إن تنــزل ﷲ

المدرسة التى يتخرج فيهـا اﻷبطـال مـن اﻷمـة
بعد سماع دروسها.



ش ِّيعُوهُ .فقد قام المصطفى  منفر ًدا داع ًيا
ُم َ

كسرى وقيصر وهرقل.
دائمـا مــع الصــبر ،فمــا تعجــل
 -٢النصــر ً
ـف عــن الــدعوة إلــى
رســول ﷲ  ،وﻻ كـ ﱠ
ربه ..وهنا وصـية للـدعاة إلـى ﷲ تعـالى) :إن
الــبﻼد كالعبــاد ،وإن المكــان كاﻹنســان ،فمــن
العباد من يقبل الهداية ،ومنهم مـن يـأبى ،ومـن
البﻼد كذلك مـن لـه العنايـة ،ومـنهم مـن َح ﱠقـ ْ
ت
عليـــه الضـــﻼلة ،فمكــةُ أخرجـــت المصـــطفى
 ،والطـــائف آذتـــه ،والمدينـــة المنـــورة
رحبـــت بـــه واســـتقبلته ..فشـــتان بـــين إنســـان
وإنسان ،وزمان وزمان ،ومكان ومكـان ..هـذه
ب أعيـنهم
المفاهيم ﻻ بد أن يضعها الدعاة ُن ْ
صـ َ
حين يتوجهـون لنشـر الـدعوة فـى الـبﻼد وبـين
العباد( ..فوظيفة الـدعاة  -كمـا بـين اﻹمـام أبـو
العزائم  - ليسـت هدايـة الخلـق وإنمـا هـى
إظهــار الحــق ،فيتبعــه أهلــه وينكــره أعــداؤه،
والسعادة لمن اهتدى ،والشقاوة لمن اعتدى.
 -٣الحــق ﻻ ينتصــر بنفســه ،وإنمــا تلزمــه
الحـ ﱡق
قوة تؤيده ،ورجـال تقـوم بـه ،فـإذا ُو ِجـ َد َ
بدون قوة أو بـدون أنصـار فـﻼ قيمـة لـه ،وقـد
رأينا نماذج للصحابة الكرام عند هجرتهم وهـم
يــدافعون عــن الحــق بقــوة ويحمــون حمــاه،
ى وسـيدنا عمـر،
ويضحون بالنفس كسـيدنا علـ ٍ ّ
ويضحون بالمـال كسـيدنا صـهيب ،ويضـحون
باﻷهل كسيدنا أبى سلمة المخزومى .
 -٤كــــان بإمكــــان رســــول ﷲ  أن

بالنبوة ما كان لنا أسوة ،فقد رتب  رحلـة
الهجــرة ،ورســـم ســـبيلها ،ووضـــع الخبـــرات
البشرية فى وضـعها المناسـب ،وجعـل ال ُخ ﱠ
طـ َة

ونفرح ،نحزن لمـا ألـ ﱠم برسـول ﷲ 

ِس ـ ِ ّر ﱠيةً ،واعتمــد علــى عنصــر المفاجــأة ،ولــم
يترك فرصةً أو ثغرةً يُنفذ من خﻼلهـا ..متخـ ًذا

مـن

ظلم الظالمين العتاة ،ومعاداتهم له للخيـر الـذى

ير
َصــ ـ ُ
َم َرد َﱠنــ ـا ِإ َلــ ـى ﷲِ ...أَﻻَ ِإ َلــ ـى ﷲِ ت ِ
ور.(١٥)(
اﻷ ُم ُ

الخطوات التالية:

أبــداه ،مــع رحمتــه  بمــن آذاه ،ودعائــه

نســأل ﷲ تعــالى أن يكشــف لقلوبنــا حقيقــة

بالخير والهداية لمن حاربـه وجفـاه ..ولـو دعـا

الجمال الربـانى ،الـذى بـه ننجـذب بكليتنـا إلـى

 عليهم كما دعا نوح وموسى وعيسى لما

الرضوان اﻷكبر.

أ -خروجــه  فــى وقــت يغلــب عليــه
الهجوع؛ حتى ﻻ ينتبه أحد.
ب -إعــداد رواحــل قويــة وتعهــدها خــارج

وصـــلى ﷲ وســـلم وبـــارك علـــى ســـيدنا

بقى لهم بقية..

مكة ،ثم إحضـارها فـى الوقـت المناسـب ،عـن

وإﻻ فأين قوم نوح؟ ..أغرقهم ﷲ.

طريـــق الـــدليل المـــاهر الـــذى يعـــرف دروب

وأين أعـداء موسـى؟ ..أرداهـم فـى البحـر
القهار.

الصحراء.
ج -بدء الرحلة مـن مكـان آخـر غيـر بيـت
رسول ﷲ  وهو بيت الصديق .
د -التمويه على المتربصين بمن يضـطجع

وفــرقهم
وأيــن قــوم عيســى؟ ..أذلﱠهــم ﷲ
ﱠ
شي ًعا ،ولم يتحملوا ما تحمله.
ونفــرح بمــا تفضــل ﷲ بــه علــى المجتمــع
اﻹنسـانى الــذى َق ِبـ َل مـن رســول ﷲ  مــا

ي  ،واﻹعفـاء
فى فراشه وهـو اﻹمـام علـ ﱞ
على آثار اﻷقدام عنـد السـير بأغنـام عـامر بـن

آتاهم به من اﻹيمان واﻷلفة والمودة والرحمـة؛

فهيرة ،والتضليل بالسير إلـى طريـق معـاكس

حتــى تبــدلت العــداوة بــين اﻷوس والخــزرج

)غار ثور باتجاه اليمن(.

بالحب ،والجفا بالوفا ،والظلـم بالعـدل ،والكفـر

ه -اختيار مأوى آمـن يمكـن اﻻختبـاء فيـه
الطلب وراءهما.
فترة من الوقت إذا ما َج ﱠد
ُ
و -اصــطحاب رفيــق أمــين يــؤنس وحشــة
السفر ،ويعين ساعة الشدة.

وهكذا استنفد 

جهده فى اﻹعداد ،ثـم

باﻹيمان؛ حتى أنجى ﷲ كثيرين من خلقـه ،وﻻ
تزال تلك اﻷنوار ساطعة فى اﻵفـاق ،واضـحة
المحجة ،قويـة الحجـة ،فمـن فـرح برسـول ﷲ
سعد ،ومن عادى رسـول ﷲ شـقى ،وإنمـا هـو
ى ،وﻻ ينكــره إﻻ
 الحــق ﻻ يأبــاه إﻻ شــق ﱞ
ى رحمـةُ
ى اﻷ ُ ِ ّمـ ﱡ
ى الطرف ،حقا إنه هو النب ﱡ
عم ﱡ

اتجه إلـى ربـه يطلـب اﻹمـداد ،فـالتقى اﻹمـداد
باﻹعــداد علــى أمــر قــد قُـ ِ ّد َر ،وجــاء نصــر ﷲ

ﷲِ الواسعة ،ونعمةُ ﷲ العظمى ،الـذي ﻻ يُ ْف َقـ ُد

والفتح.

أب ًدا ،وإذا فقدناه فقدنا خيري الدنيا واﻵخرة.

 -٥على لوحة الهجرة تلمـع أسـماء كثيـرة

 -٨إن الهجرة ﻻ تقف عند حـد شـهر ،وﻻ

ى  الـذى
معظمها لشباب منهم :اﻹمام علـ ﱞ
ينام مكان رسول ﷲ  ،وعبد ﷲ بـن أبـى

عند حد يوم؛ ﻷنها تسـرى فينـا فـى كـل حياتنـا
مسرى اﻷنفـاس؛ وﻷن الهجـرة تعنـى اﻻنتقـال

بكر  الذى يقوم بدور رجل المخابرات فى

مـن مكـان إلـى مكـان ،ومـن حـال إلـى حـال..

عصرنا فيكشف تحركات العدو ،وأسـماء بنـت

فالمســلم يهــاجر مــن الغفلــة إلــى الــذكر ،ومــن

أبـى بكـر  التـى تعـد الطعـام ،وعـامر بـن

الكســل إلــى النشــاط ،ومــن الرذيلــة بألوانهــا

الراعـى الـذى يقـدم اللحـم واللـبن،

المختلفة إلى الفضائل بمقاماتها المتدرجـة ..ثـم

فهيرة 

ويبدد بأقدام أغنامه آثار المسيرة الخالدة..

ينتقل اﻹنسان إلى هجرة أعلى ،فـﻼ يقـف عنـد

فهل لشبابنا أن يتأسى؟..

عمل وإن حسـن العمـل ،ثـم ينتقـل إلـى هجـرة

وهل لفتياتنا أن يأخذن القدوة؟..

كونهـا
الفضل وهى الهجرة من
ﱠ
المكونات إلى م ّ ِ
سبحانه ..مصداقًا لقوله ) :والمهاجر مـن

 -٦التحقــق بعنايــة ﷲ ونصــرته ﻷحبابــه؛
حتى لو وقف العالم أجمع ضدهم ،قـال تعـالى:
َصـ َرهُ ﷲُ) التوبـة،(٤٠ :
إِ ﱠﻻ تَن ُ
ص ُروهُ َف َقـ ْد ن َ

ويقـول اﻹمـام أبـو العـزائم ] :الهجـرة

أى :أن صــاحب الحــق نصــره ﷲ فــى اﻷزل

ثﻼث :هجـرة بـأمر ﷲ إلـى بيـت ﷲ ،وهجـرة

بسابقة حسناه ،ولم يقل :فسينصره ﷲ.

بتوفيــق ﷲ مــن الــدنيا إلــى اﻵخــرة ،وهجــرة
بفضــل ﷲ مــن الــدنيا واﻵخــرة إلــى ﷲ َ وأَ ﱠن

 -٧نتأمل حوادث الهجرة الشـريفة فنحـزن

هجر ما نهى ﷲ

عنه().(١٤



وموﻻنا محمد وعلى آله أجمعين.
) (١ينظـــر :ســـيرة ابـــن هشـــام  ،٤٨٠/١وتـــاريخ
الطبرى  ،٣٧٠/٢وتاريخ الذهبى  ،٣١٦/٢والبدايـة
والنهايــة  ،٤٣٩/٤وســبل الهــدى والرشــاد ،٣٢٤/٣
والسيرة الحلبية .٣٣/٢
) (٢ينظر :السيرة الحلبية .٣٣/٢
) (٣ينظــــر :صــــحيح البخــــارى  ٣٣/٢ح ،١٠٣٧
 ٥٤/٩ح  ،٧٠٩٤وســــــنن الترمــــــذى  ٧٣٣/٥ح
 ،٣٩٥٣ومســـند اﻹمـــام أحمـــد  ٥٠/٢ح ،٥١٠٩
بنص) :اللهم بارك لنا فى شـامنا وفـى يمننـا ،قـالوا:
وفــى نجــدنا ،قــال :اللهــم بــارك لنــا فــى شــامنا وفــى
يمننا ،قالوا :وفى نجدنا ،قال :هناك الزﻻزل والفتن،
وبها يطلع قرن الشيطان( انتهى.
) (٤ينظـــر :ســـيرة ابـ ـن هشـــام  ،٤٨٢/١وتـــاريخ
الطبرى  ،٣٧١/٢وتاريخ الذهبى  ،٣١٧/٢والبدايـة
والنهايــة  ،٤٤٠/٤وســبل الهــدى والرشــاد ،٣٢٦/٣
والسيرة الحلبية  .٣٤/٢بألفاظ مختلفة.
) (٥ينظـــر :ســـيرة ابـــن هشـــام  ،٤٨٢/١وتـــاريخ
الطبرى  ،٣٧٢/٢وتاريخ الذهبى  ،٣١٧/٢والبدايـة
والنهايــة  ،٤٤٠/٤وســبل الهــدى والرشــاد ،٣٢٦/٣
والسيرة الحلبية .٣٤/٢
) (٦ينظر :النجاة فـى سـيرة رسـول ﷲ  لﻺمـام
أبى العزائم ص.٢٨٨
) (٧ينظر :النجاة فـى سـيرة رسـول ﷲ  لﻺمـام
أبى العزائم ص.٢٤٢
) (٨ينظــر :خﻼصــة الوفــا بأخبــار دار المصــطفى
للسمهودى  .٦٠٨/٢ط .السيد حبيـب محمـود أحمـد
– المدينة المنورة.
) (٩ينظر :صحيح البخارى  ٩٧/٣ح .٢٢٩٧
) (١٠ينظر :سيرة ابن هشام .٢٢٣/٢
) (١١ينظــر :تــاريخ ابــن خلــدون المســمى بــديوان
المبتــدأ والخبــر  .٣٤٦/٢ط .دار الفكــر – بيــروت.
١٤٢١ه.
) (١٢ينظــر :العقــد الفريــد ﻻبــن عبــد ربــه .٢٨٨/٣
ط .١دار الكتب العلمية – بيروت١٤٠٤ .ه.
) (١٣ينظر :النجاة فى سيرة رسـول ﷲ  لﻺمـام
أبى العزائم ص.٢٤٩ – ٢٤٨
) (١٤ينظـــــر :صـــــحيح البخـــــارى  ١١/١ح ،١٠
 ١٠٢/٨ح  ،٦٤٨٤وســـــنن النســـــائى  ٤٩٧/٨ح
 ،٥٠١١وسنن أبى داود  ٩/٣ح .٢٤٨١
) (١٥ينظــر :مــن جوامــع الكلــم لﻺمــام أبــى العــزائم
ص ،٣٤٧الحكمــة رقــم  ،٣٠٤٧ط .١دار الكتــاب
الصوفى – القاهرة١٤١٦ ،ه ١٩٩٥ -م.

اﻷستاذ


هــذا كتــاب مــن أوائــل المؤلفــات فــي

القرآن الكريم والحديث النبوي ليؤكد علــﻰ

التراث الصوفي ،واسمه )التعرف لمــذهب

أن علم الحقيقة ﻻ ينفصل عن علم الشريعة

أهل التصوف( ،ألفه اﻹمام أبو بكــر محمــد

بل هو مكمــل لــه ،والتطبيــق العملــي لمبــدأ

ابن إسحق البخاري الكﻼباذي المتوفي سنة

اﻹخـــﻼص ومقـــام اﻹحســـان كمـــا عرفـــه

٣٨٠هجريـــة ،وهـــو عـــالم عامـــل جمـــع

جبريل عليه السﻼم لنبينــا  حــين جــاءه

مقوﻻت المتصوفة مــن بــدء أمــرهم؛ حتــﻰ

في صــورة أعرابــي أو الصــحابي )دحيــة(

عصــره ،وهــو صــوفي المشــرب ،عــرف

كي يعلم الصحابة أمــور ديــنهم ،فقــال عــن

وحقق ووعﻰ مقوﻻت القــوم ،ولــذلك حـين

اﻹحسان) :أن تعبد ﷲ كأنك تــراه ،فــإن لــم

تكلم عن المحبة وعن الوجد وعــن الســماع

تكن تــراه فإنــه يــراك( ،وإلــﻰ تفاصــيل مــا

وعن اﻷحــوال والمكاســب فهــو يــتكلم عــن

لمـا بــأن
ورد فــي الكتــاب بإيجــاز شــديد ،ع ً

معرفــة وتطبيــق ،ولــيس عــن علــم فقــط أو

أقدم نسخة مطبوعة كانــت بتحقيــق د .عبــد

كمؤلف جمع مجرد مقوﻻت ،ثم إنه قريــب

الحلــيم محمــود شــيخ اﻷزهــر اﻷســبق عــن

عهد بتابعي التابعين وكبار الزهــاد ،ولــذلك

نسخة مخطوطة.

وأبي القاسم الجنيد وخاله السري السقطي،
ومثــل رابعــة العدويــة البصــرية ،ومثــل
الشبلي ومسروق ورويم وسهل بن عبد ﷲ
وغيــرهم ،ثــم يستشــهد أحيانً ـا بآيــات مــن

التحقيق حلية ،والتصديق زينة ،وادعاه من
لم يعرفه ،وتحلﻰ به من لم يصفه ،وأنكــره
بفعله من أقــر بلســانه ،وكتمــه بصــدقه مــن
أظهــره بيانــه ،وأدخــل فيــه مــا لــيس فيــه،
ـاطﻼ ،وســمي حالمــه جـ ً
فجعل حقــه بـ ً
ـاهﻼ،
وانفــرد المتحقــق فيــه ضــنا بــه ،وســكت
الواصــف لــه غيــرة عليــه ،فنفــرت القلــوب
منه ،وانصرفت الــنفس عنــه ،فــذهب العلــم
وأهلــه ،والبيــان وفعلــه ،فصــار الجهــال
علماء ،والعلماء ﱠ
أذﻻء( ..أي أن الكﻼبــاذي
يقــرر حقيقــة أن أحــد أقــوى أســباب تــأليف
كتابه كثرة الدخﻼء علﻰ التصوف وادعــاء

جاء كتابه ثبت لمقوﻻت أوائل مــن تحــدثوا
في أحوال التصوف مثل الحســن البصــري

وغابــت الحقيقــة وحصــل الرســم ،فصــار

الجهال له ،فتصدى لﻸمر غيرة علــﻰ تلــك
يقول الكﻼباذي في سبب تأليفه لكتابــه:

العلوم واﻷحوال ورجالها.

)حتــﻰ قـ ﱠل الرغــب ،وفتــر الطلــب ،فصــار

جــاء كتــاب الكﻼبــاذي صــورة صــادقة

وكتبــا ورســائل،
الحــال أجوبــة ومســائل،
ً

لعصره حيث بلغ التصوف والزهــد ذروتــه

فالمعاني ﻷربابها قريبة ،،والصدور لفهمها

فــي القــرن الرابــع الهجــري ،ويقــول عــن

رحيبة ،إلﻰ أن ذهب المعنﻰ وبقــي اﻻســم،

منهجه) :فدعاني ذلـك إلــﻰ أن رســمت فــي



كتابي هذا وصف طريقتهم ،وبيــان نحلــتهم

وأعرضوا عما سوى ﷲ  ،خرقت الحجــب

صنف في المعامﻼت ،وهكذا دواليك؛ حتﻰ

وسيرتهم من القول في التوحيــد والصــفات

أنـــــوارهم ،وجالـــــت حـــــول العـــــرش

ـرورا
البــاب اﻷخيــر وهــو عــن الســماع ،مـ ً

وسائر ما يتصل به ،مما وقعت فيه الشبهة

أبصارهم ..،ودائع ﷲ بين خلقه ،وصــفوته

بقولهم في التوبة والزهد ،والصبر والفقــر،

عنــد مــن لــم يعــرف مــذاهبهم ،ولــم يخــدم

بــين بريتــه ،وخبايــاه عنــد صــفيه ،هــم ف ـي

والتواضع والتقوى ،واﻹخــﻼص والشــكر،

مشايخهم ،وكشــفت بلســان العلــم مــا أمكــن

حياتــه أهـــل صــفته ،وبعـــد وفاتــه خيـــار

والتوكل والرضا ،واليقين والذكر ،واﻷنس

كشــفه ،ووصــفت بظــاهر البيــان مــا صــلح

أمته .(..ثم يقول) :هــذا مــا تحققنــاه وصــح

والقـــرب واﻻتصـــال ،والمحبـــة والوجـــد،

وصــفه ،ليفهمــه مــن لــم يفهــم إشــاراتهم،

عندنا مــن مــذاهب القــوم مــن أقــاويلهم فــي

والغلبة والسكر ،والغيبة والشهود ،والجمع

ويدركــه مــن لــم يــدرك عبــاراتهم ،وينتفــي

كتبهم والذي فهمنا من رموزهم وإشاراتهم

والتفرقة ،والتجلي والفناء والبقــاء ،وصــفة

عنهم خــرص المتخرصــين ،وســوء تأويــل

مسطورا
في ضمن كﻼمهم ،وليس كل ذلك
ً

العــارف والمريــد ،والفراســة والخــواطر

الجــاهلين ،ويكــون ً
بيان ـا لمــن أراد ســلوك

لهــم علــﻰ حســب مــا حكينــاه ..،ولــوﻻ ﱠأن ـا

والــرؤى ،وغيرهــا ممــا تكلــم فيــه رجــال

ـرا إلــﻰ ﷲ تعــالﻰ فــي بلــوغ
طريقــه ،مفتقـ ً

كرهنا اﻹطالة واﻹكثار لكنا نذكر مكان مــا

الزهد والتصوف.

تحقيقه ،بعد أن تصفحت كتب الحذاق فيــه،

حكيناه من كﻼمهم من كتبهم نصا ودﻻلة(.

وتتبعت حكايات المتحققين له بعــد العشــرة
لهـــم والســـؤال عـــنهم ،وســـميته بكتـــاب
ـارا
)التعرف لمذهب أهــل التصــوف( ،إخبـ ً
عن الغرض بما فيه(.
والكﻼباذي يقرر هنا عدة حقائق ،أولها
أنه صحب مشــايخ التصــوف ،وســمع عــن
بعضــهم ،ونظــر فــي كتــبهم ،وحــزن لمــا

فقد ورد عن ســفيان الثــوري أنــه قــال:
قســم أبــو بكــر الكﻼبــاذي كتابــه إلــﻰ

لوﻻ أبــو هاشــم الصــوفي مــا عرفــت دقيـق

بابــا :أولهــا ،قــولهم فــي
خمســة وســبعين ً

الرياء ،وقــالوا :ســميت الطائفــة )صــوفية(

الصــوفية .والثــاني ،فــي رجــال الصــوفية

لصفاء أسرارها ونقاء آثارهــا ،وقــال بشــر

ً
ووصف مقاماتهم وأحوالهم ً
وفعﻼ بعد
قوﻻ

ابن الحــارث الحــافي المولــود ببغــداد ســنة

عصر الصحابة .والثالث ،فيمن نشر علــوم

١٥٠ه والمتوفي سنة ٢٢٧ه :الصوفي من

كتبــا ورســائل ..والرابــع ،فــيمن
اﻹشــارة ً

صـــفا قلبـــه  ،وقـــال الســـهروردي فـــي

يتخرصه المتخرصون عليهم ،أو يقــوم بــه

)عــوارف المعــارف( :الصــوفية صــفاتهم

الجاهلون من تأويل فاسد لمقوﻻتهم ،فسعﻰ

الص ـفﱠة الــذين كــانوا بمســجد
أقــرب ﻷهــل
ﱡ

لوضع كتابه ،فربما كان ً
دليﻼ ومرش ًدا لمن

ضا :سموا صوفية
رسول ﷲ  ،وقال أي ً

أراد سلوك طريق القوم .وبذلك ندرك أننــا

للبســهم الصــوف ،وأهــل الشــام ســـموهم

أمام عالم عامل حسن النية ونبيل المقصــد،

)جوعية(؛ ﻷنهم ينالون من الطعام ما يقــيم

وقاض منصــف يريــد رفــع اللــبس وكشـف
ٍ

صلبهم ،كما ورد عن النبي ) :بحســب

اﻷباطيــــل والضــــﻼﻻت التــــي لحقــــت

ابن آدم لقيمــات يقمــن صــلبه ،فــإن كــان ﻻ

بالتصوف من أعدائه أو من الجاهلين به.

محالة فثلث لطعامه ،وثلث لشــرابه ،وثلــث

ووصــف الصــوفية فــي مقدمــة كتابــه

لنفسه(.

بأوصــاف جليلــة منهــا) :ســاروا إلــﻰ ﷲ



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




ف عَلَـ ْي ِه ْم َو َﻻ ُهـ ْم
أ َ َﻻ إِنﱠ أَ ْول َِيـا َء ﱠ ِ َﻻ َخـ ْو ٌ
يَحْ َزنُونَ ) يونس(٦٢ :
الــولي بفــتح فســكون :القــرب والــدنو،
وحصول ثان بعد أول من غير فصـل يقـال:
تباعد بعد ولى ،وكل ممـا يليـك أي يقاربـك.
ويقال :سقط الولي وهو المطر يلـي الوسـمي

أيض ـا
ويحصــل بعــده .والمطــر الــولي يقــال
ً
بوزن فعيل.
أمـرا
* الولي :يطلق على كـل مـن ولـي ً
أو قام بـه ،والنصـير ،والمحـب ،والصـديق،
والحليـــف ،والصـــهر ،والجـــار ،والتـــابع،
والمعتق ،والمطيـع يقـال :المـؤمن ولـي ﷲ،
والمطــر يســقط بعــد المطــر ،والــولي ضــد
العــدو ،والناصــر والمتــولي ﻷمــور العــالم
والخﻼئــق ،ويقــال للق ـ ِيّم علــى اليتــيم الــولي،
ولﻸميــر الــوالي .قــال الراغــب اﻷصــفهاني:
الوﻻء والتوالي يطلق على القرب مـن حيـث
المكان ،ومن حيث النسب ،ومن حيث الدين،
ومن حيث الصداقة ،وقال اﻹمـام البيضـاوي
ـرا لهـــا :أَﻻ ِإ ﱠن أَولِيـــا َء ﱠ ِ الـــذين
مفســ ً
يتولونــه بالطاعــة ويتــوﻻهم بالكرامــةَ  ،ﻻ
من لحوق مكروهَ  ،و َﻻ هُ ْم

خ َْو ٌف َعلَ ْي ِه ْم
َيحْ زَ ُنونَ  لفوات مأمول).(١

* وفســرها اﻹمــام القرطبــي قـ ً
ـائﻼ هــذا:
ي ِفـي
أَ َﻻ إِ ﱠن أ َ ْولِيا َء ﱠ ِ َﻻ خ َْو ٌ
ف َ
ع َلـ ْي ِه ْم أ َ ْ
اﻵ ِخــ َر ِةَ  .وﻻ ُهــ ْم َيحْ زَ ُنــونَ ِ لف َْقــ ِد الــ ﱡد ْن َيا.

َوقِيلََ  :ﻻ خ َْو ٌف َع َلـ ْي ِه ْم َو َﻻ ُهـ ْم َيحْ زَ ُنـونَ 
ي َمـ ـ ْن َتـــ َو ﱠﻻهُ ﱠ ُ ت ََعـــالَى َو َتـ ـ َولﱠى حِ ْف َ
ظـــهُ
أَ ْ
َوحِ َيا َ
امـ ِة
ع ْنهُ فَﻼ َيخ ُ
ي َ
طتَهُ َو َر ِ
َاف َي ْو َم ْال ِق َي َ
ض َ



حقــا ﱠإﻻ إذا كــان غنيــا عــن مواليــه الــذين

َوﻻ َيحْ زَ نُ .(٢)...
وكذلك في الحديث الشريف ب ﱠين الحبيـب

ً
وكرمـا،
فضـﻼ منـه
يتوﻻهم ،وإنما يتـوﻻهم
ً

 منزلة ولـي ﷲ تعـالى ومكانتـه ،فقـال

والولى ﻻ يكـون وليـا إﻻ بعـد أن يقـوم بتلـك

عادَى لِي
رسول ﷲ ) :إِ ﱠن ﱠ َ قَالََ :م ْن َ
ع ْبدِي
َولِيا فَقَ ْد آذَ ْنتُهُ ِبال َح ْر ِ
ي َ
بَ ،و َما تَقَ ﱠر َ
ب ِإلَ ﱠ
علَ ْيـهَِ ،و َمـا
ي مِ ﱠمـا ا ْفت ََر ْ
ضـتُ َ
ِبش ْ
َيءٍ أ َ َحـبﱠ إِ َلـ ﱠ

التكـــاليف ،فـــإن نهايـــات اﻷنبيـــاء بـــدايات
اﻷوليــاء ،ونهايــة كشــف اﻷوليــاء بدايــة علــم
الرسل ،وأول قدم الوﻻية نهاية أقدام الرسل،

ي ِبال ﱠن َوافِ ِل َح ﱠتـى أُحِ ﱠبـهُ،
َيزَ ا ُل َ
ع ْبدِي َيتَقَ ﱠربُ إِلَ ﱠ
س ـ ْمعَهُ الﱠ ـذِي َي ْس ـ َم ُع ِب ـهِ،
َف ـإِذَا أَحْ َببْت ُـهُُ :ك ْن ـتُ َ

وســر ذلــك :أن النبــى يُرســل قبــل أن ُي ـؤمر
بالتكاليف.

ش
ْصـ ُر ِبـهَِ ،و َيـ َدهُ ا ﱠل ِتـي َيـبْطِ ُ
ص َرهُ الﱠذِي يُب ِ
َو َب َ
س ـأ َ َلنِي
ِب َه ـاَ ،و ِرجْ َل ـهُ الﱠ ِت ـي َي ْم ِش ـي ِب َه ـاَ ،و ِإ ْن َ
ﻷ ُ ْعطِ َي ﱠنهَُ ،و َلئ ِِن ا ْستَعَاذَنِي ﻷ ُعِيذَ ﱠنهُ.(٣)(...

اﻷنوار ،وعﻼمة الـولى أن يـوالى أوليـاء ﷲ

يقول اﻹمام فخر الدين الرازي رحمه ﷲ

ويعــادى أعــداءه ،ولــو ظهــر الــولى بــبعض

ولكل ولى نـار ونـور ،فمـنهم مـن يقـف
عند نار المجاهدة ،ومنهم مـن تشـرق علـيهم

ويعــرف اﻹمــام  الــولى أنــه :يكــره

خواصه لعُبد من دون ﷲ ،ومن غض بصره

العبد إذا واظب على الطاعـات بلـغ إلـى

الكرامــة كمــا يكــره الندامــة؛ ﻷن اﻻســتقامة

عن ولى من أولياء ﷲ ،رمـاه ﷲ بسـهم مـن

وبصـرا،
المقام الذي يقول ﷲ كنت له سـمعًا
ً

خير مـن ألـف كرامـة ،ولمـا سـئل قـدس ﷲ

السم سلب إيمانه ،ومن غـض بصـره يعنـى:

فــإذا صــار نــور جــﻼل ﷲ ســم ًعا لــه ســمع

ولـ ـ َم؟ قـــال :ﻷن الكرامـــة ربوبيـــة،
ســـرهِ :

لم يلتفت إليه ،ويعلم قدره ،ويتعلم على يديه.

بصـرا
القريب والبعيد ،وإذا صار ذلك النور
ً

واﻻستقامة عبودية ،وكمال العبد فى العبودية

لــه رأى القريــب والبعيــد ،وإذا صــار ذلــك

ﻻ فــى الربوبيــة ،والــولى هــو مــن إذا ُرؤى

الوﻻيــة فــرع اﻹيمــان ،ومــا أعطــى ﷲ
اﻷصل لعبد إﻻ أ ُ ّهِل ﻷعلى مقامـات القـرب،

تعالى تحت هذا الحديث الشريف:

النور يدًا له قدر على التصرف في الصـعب

ذكــر ﷲ لرؤيتــه ،الضــمير راجــع إلــى ﷲ

والسهل والبعيد والقريب).(٤

تعالى؛ ﻷنه إذا ُرئى شوهدت تجليات معـانى

ى
مما يتفرع عن اﻹيمان ،والوﻻية ثﻼثة :ولـ ّ
ى يعلـم نفسـه وﻻ
يعلم نفسه ويعلم غيره ،وول ّ

الولى عند اﻹمام المجدد السيد محمد ماضى

أسمائه وصفاته ،الولى حقا :من يتوﻻك حسا

ى ﻻ يعلــم نفســه وﻻ يعلــم
يعلــم غيــره ،وول ـ ّ

أبي العزائم :

ً
وعقﻼ ورو ًحا وجس ًما ،وﻻ يكون الولى وليـا

غيره.

يقول  في حِ َكمه:
صـغُر علــى الوﻻيــة صــغير ولــو
 )ﻻ َي ْكان ُمرتك ًبا ،وﻻ يكبُر على التوبة كبيـر ولـو
كان تقيا(.
ويشرح هذه الحكمة الشيخ سـميح قنـديل
المربى الفاضل:
أولياء ﷲ تعالى هم الذين أثنى ﷲ عليهم
فى كتابه العزيز ،وهم الراسخون فـى العلـم،
الذين آمنوا بكل الكتاب ،وسلموا

متشـابهه

وعملــوا بمحكمــه ،وأقبلــوا علــى ﷲ تعــالى
بقلــوبهم ،ملتفتــين عــن الــدنيا بالكليــة وعــن
اﻵخــرة ،ولــوﻻ أن ﷲ تعــالى رغــبهم لمــا
رغبوا فيها.

إن ﷲ أخفى أوليـاءه فـى خلقـه ،وأخفـى



محابــه فــى طاعتــه ،فــﻼ تــدرى أى المحــاب

    
    

  
    
   
   
    
    
    






أحب إلى ﷲ ،وأخفى عقابه فى معصيته ،فﻼ
تـــدرى أى المعاصــــى تغضــــبه ،فاجتنــــب
المعاصـــى كلهـــا ،أوليـــاء ﷲ الكـــاملون ﻻ
ينظرون إلى اﻷسـماء والصـفات ،ولﻸوليـاء
معارج توصلهم إلى المراتب العلية.
ولﻸولياء صفات ظاهرة وباطنـة ذكرهـا
الشيخ سميح قنديل يرجـع إليهـا عنـد شـرحه
لهذه الحكمة في مجلة اﻹسﻼم وطن.
)(١

أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي:
.١١٨/٣
) (٢الجامع ﻷحكام القرآن للقرطبي.٣٥٧/٨ :
) (٣صحيح البخاري :ح.٦٥٠٢
) (٤التفسير الكبير :جـ ،٢١صـ.٤٣٦

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.





نتيجــة ﻻ ِتّبــاع اﻹمــام أبــى العــزائم
لطريقــة القــرآن الكــريم والســنة النبويــة
المطهرة فى إثبات مذهب أهل السنة فــى
العقيــدة اﻹســﻼمية ،فقــد كــان لــه موقــف
صريح من استخدام اﻷدلــة المنطقيــة فــى
ذلـــك .ويـــتﻠخص موقفـــه فـــى رفـــض

مع اﻷئمــة الهــداة؛ حتــى يبﻠــغ بــه الجهــل
مبﻠغًا يجعﻠه ينكر عﻠى العﻠماء").(١


يؤكد اﻹمــام مــن حــين ﻵخــر المــنهج
الذى سار عﻠيه فــى بيــان العقيــدة والــذى
يتمثــل فــى اﻻســتدﻻل باﻵيــات القرآنيــة
واﻵيــات الكونيــة ومــا يطﻠــق عﻠي ـه أدلــة
اﻹيجاد واﻹمداد  -عﻠى نحو مــا ســنبين -
ولــذلك فهــو يقــول " :تﻠــك هــى اﻷدلـــة
البرهانية التى أخــذ بـــها العﻠمــاء ،ولــيس

محــاوﻻت عﻠمــاء الكــﻼم إثبــات قضــايا

لعﻠم التوحيد مــن مأخــذ إﻻ تﻠــك الــدﻻئل؛

العقيدة اﻹسﻼمية باﻷدلة المنطقية ،ورأى

ﻷن عﻠــم المنطــق الــذى ننطــق بــه هــو

أن فى ذلك فتح ﻷبواب الشبه والشكوك.

عبارة عــن كتــاب )إيســاغوجى() (٢الــذى

ً
مبﻠغـا؛
يقول" :بل قــد يبﻠــغ بــه اليقــين

ألفــه )فرفوريـــوس الصـــورى() (٣وهـــو

حتــى يكــون إذا ألقـــى عﻠيــه درس فـــى

يشتمل عﻠــى ســت كﻠمــات وهــى قــولهم :

التوحيــد كأنــه يــرى تﻠــك المعــانى ،لمــا

الشــخص والنــوع ،والجــنس ،والفصــل،

تقتبســه نفســه مــن قــبس اﻷنــوار القدس ـية

والخاصة ،والعرض .ومـاهية كــل واحــد

عند سماع صــفات الحــق ســبحانه ،وهــذا

منهــــا ،وكيفيـــة اشـــتراكاتها ورســـومها

هــو الغــرض مــن دراســة عﻠــم التوحيــد،

ودﻻلتها عﻠى المعانى التى فى النـفوس.

وليس الغرض منه تشكيك المسﻠم وتنميــة

)أرســطو()(٤

قوة اﻹنكار والجدل ،وتعﻠيمه سوء اﻷدب



وقد ألف

ثــﻼث رســائل

مقــدمات لكتــاب البرهــان الـــذى جعﻠــه

ميزانـًا لﻠفﻼسفة ،كمـا جعل الشعراء عﻠــم

لﻠحق ،واﻵن قد رجعت إلى كﻠمــة الحــق:

ً
ميزان ــا لﻠشــعر ،وكمــا جعــل
الـــعروض

عﻠـــيكم بـــدين العجـــائز ،وكـــان يقـــول

النــاس المــوازين والمكاييــل والمـــقاييس

ﻷصحابه :ﻻ تشتغﻠوا بالكﻼم").(٨

لتقدير اﻷشياء ،وكتـاب البرهــان هــذا لــم

وكما رجــع إمــام الحــرمين عــن عﻠــم

يجعﻠه )أرسطو( لكشـف الغيب المصــون

الكــﻼم ،فــإن اﻹمــام فخــر الــدين الــرازى

مـــن النبـــوات والمغيبـــات عـــن الحـــس،

كذلك قد رجع عن عﻠم الكﻼم ،وقــد نظــم

ولكن جعﻠه ليحـكم به عﻠى اﻷلفــاظ التـــﻲ

بعــض اﻷبيــات فــﻲ وصــف حــال أهــل

يختـﻠف فـﻲ معانيهــا الفﻼســفة فقــط ،وإﻻ

الكﻼم بعد أن تاب:
نـهـايــة إقــدام الـعـقــول عـقـــال
وأكثر سـعـﻲ العالمين ضــــــﻼل
وأرواحنا فﻲ وحشة من جسومنا
وحـاصــل دنيانــــــا أذى ووبـال
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا
سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا)(٩

فـــأرسطو ومــن هـــو فوقــه يعترفــون أن
اﻹلهيين يُعَ ِﻠّ َمهم ﷲ عﻠمـًا ل ُدنِّيا ﻻ ببرهــان
وﻻ ميزان.
أمــا الرســائل التــﻲ ألفهـــا أرســطو:
فــاﻷولى منهــا ،لمعرفــة معــانى العشــرة
اﻷلفاظ التﻲ يقال لكــل واحــد منهــا جــنس
اﻷجنـــاس ،وأن واحــــ ًدا منهـــا جـــوهر
والتســـعة أعـــراض ،وكميـــة أنواعهـــا
ورسومها.
والثانية ،لمعرفة تـركيب اﻷلفاظ مرة
أخـــرى؛ حتـــى يكـــون منهـــا مقدمــــات،

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ
)صون المنطق والكﻼم عن فنى المنطــق
والكﻼم( رجوع إمام الحرمين) (٧عن عﻠم
الكــﻼم .يقــول أبــو المعــالى – طيــب ﷲ

ونتائجها).(٥
ولـذلك فإن أعﻠم النــاس بــدقائق عﻠــم
ً
المنطق؛ يعـجز عن أن يقيم ً
مقـبوﻻ
دليﻼ
ً
عقﻼ عﻠى إثبات أى حقيقــة مــن الحقائـــق
المقررة ،فكيف يمكنه أن يقيم ً
دليﻼ عﻠــى
مـــــا غــــــاب عـــــن الحـــــس والـــــنفس
والعقل؟!").(٦
وقد اتفق اﻹمام أبو العزائم فى هــذا
المنهج مع كثير من اﻷئمة.
يــذكر اﻹمــام الســيوطى فــى كتابــه:

اﻹسﻼم دين ﷲ لﻺمام أبى العزائم ص .١٩

) (٢أي كتاب المدخل إلى مقوﻻت أرسطو.
) (٣ولد بالقرب من دمشق وأمضى شـبابه صـور

ثــراه " :-لــو اســتقبﻠت مــن أمــرى مــا

ونسب إليها ،تابع أرسطو فﻲ منطقه.

استدبرت ما اشتغﻠت بعﻠم الكــﻼم .وقــال:

) (٤أشــهر فﻼســفة اليونــان عــاش بــين عــامﻲ:

لقد خﻠيت أهل اﻹسﻼم وعﻠومهم وركبــت

 ٣٢٢ ،٣٨٤ق.م.

طﻠبـا
البحر الخضم وخضت فى كل ذلك ً

) (٥الطريق إلى ﷲ ص.٣١
) (٦المرجع السابق ص.٣٢
)(٧

ومعرفــة كميــة نـــوعها وكيــف تســتعمل؛
حتـــى يحصـــل منهـــا اقتـــران القضـــايا

)(١

ابن محمد الجوينى ،أبو المعالى ،إمـام الحـرمين،



    
  
  


     


   
  

   





هو اﻹمام عبد المﻠك بـن عبـد ﷲ بـن يوسـف



مـــن كتبـــه" :غيـــاث اﻷمـــم والتيـــاث الظﻠـــم"،
و"اﻹرشاد" .توفى سنة )٤٧٨هـ( .يراجع :وفيات
اﻷعيان.٣٤٣ -٣٤١/٢ :
)(٨

يراجــع :صــون المنطــق والكــﻼم عــن فنــى

المنطـــق والكـــﻼم لﻺمـــام الســـيوطى :ص،١٨٣
 ١٨٤بتصرف يسير ،تعﻠيق الدكتور /عﻠى سامى
النشار ،ط دار الكتب العﻠمية.
)(٩

يراجع :تحريم النظر فـﻲ كتـب الكـﻼم  -ابـن

قدامـة المقدسـﻲ أبــو محمـد عبـدﷲ بــن أحمـد بــن
محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبـدﷲ بـن
حذيفة الناشر :دار عالم الكتب  -الرياض الطبعـة
اﻷولى١٩٩٠ ،م ،تحقيق :عبد الرحمن بـن محمـد
سعيد دمشقية.





أن يقطع الطريـق ﻋلـى جماﻋـة – ولـيس

وواقعنا ...كل شـيء أهـدر ،وضـاﻋت قيمـة

فقط فرد واحد – ﻋلى جماﻋـة كاملـة مـن

الوحدة اﻹسﻼمية ،هذه اﻷمـة هـي الفريضـة

المسلمين في طريقهم للحج فإن الفريضـة

الضائعة.

تسقط في هذا العام ،وهذا الرأي في كتاب

ً
فعــﻼ هــي أمــن الطريــق،
فاﻻســتطاﻋة

إحياء ﻋلوم الدين ،وأخـذه اﻹمـام الغزالـي

ومسألة أخذ التصـاريح هـي مسـألة خطيـرة

ﻋن فقهاء المسلمين السابقين ﻋليه.

جدا؛ ﻷنها تدل ﻋلى ضعف المسـلمين حتـى
إن الدول تتحكم فيهم ﻷداء فرائضـهم؛ حتـى

إســرائيل تقــول ﻋلــى قــرار مجلــس

أصــبحت هــذه الفــرائض ﻻ تــؤدى إﻻ بــإذن

اﻷمن" :إنه قرار ﻻ معنى لـه ولـن نلتـزم

ممــن هــم أذل مــنهم ﻋنــد ﷲ ،وكيــف تتقبــل

به" ،إسـرائيل تقـول هـذا ونحـن إذا نطـق

ﻋبادة يمنحها ﻋدو اﻹسﻼم؟.

مجلس اﻷمن بكلمة ،قلنا :آمين ،وسـجدنا،
وكان سجودنا تعريضًا ليفعل بنـا أﻋـداؤنا
ما يشاؤون.



أقــول :إنــه آن اﻷوان لــدول العــالم
اﻹســﻼمي أن تتكــاتف وأن تتعــاون وأن

فرأيـــي كمـــا رأى فقهـــاء المســـلمين أن
الفريضة سقطت ﻋن أهل هـذه الدولـة ،فإمـا

هــذه مصــيبة وأنــا غيــر قــادر ﻋلــى

أن تنال الفريضة بالعزة أو تؤجـل أو تـؤدى

النطــق بالكلمــة القبيحــة التــي تصــف هــذا

بوســائل أخــرى غيــر الطــائرات ،حيــث إن

الوضـــع ،نحـــن اﻵن ســـجودنا لـــيس ،

الحظر المفروض يخص وسيلة الطيـران أو

ولكنــه ســجود للشــيطان ،أﻋــوذ بــا مــن

التغلـــب ﻋلـــى الحصـــار بإســـقاط الحظـــر

الشيطان الرجيم ،هذا هو الوضع.

المفروض..

تدرك أن ما يصيب الواحد منهم يصـيب

ونعـــود إلـــى اﻻســـتطاﻋة" :مـــن لـــم

ويجب أﻻ تظل اﻷمة العربيـة فـي غفلـة

البقية؛ كمـا قـال رسـول ﷲ ) :مثـل

يستطع" تساوي" :أحصـرتم" ولـم يـذهب

هكذا ومكتوفة اﻷيـدي؛ ﻷن أمـر الحظـر قـد

المــــؤمنين فــــي تــــراحمهم وتــــوادهم

أجر من نوى ثم حوصـر ،وﷲ  يكتـب

طال وينبغي أﻻ يطول ،وكل إنسان مسـؤول

وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى

ثــواب الحــج ،يعنــي إذا لــم يســتطع بهــذا

ﻋما وقع ﻷخيـه يـوم القيامـة ،والحصـار إذا

منه ﻋضو تداﻋى له سائر الجسد بالسهر

الحصار ثم مات فكأنه أدى الحـج ونسـأل

كان سياسيا يجب أن يكون له مدة ،فالمسـألة

والحمى(.

ﷲ  أن يفك الحصار ﻋن بعض بﻼدنا.

ً
ودينـا وسياسـة وإنسـانيا،
غير مقبولة شرﻋًا

أي يجب ﻋلى بقية المسلمين في كل

أقســم بــا العظــيم أن حصــار ليبيــا

وﻻ يقبلها أي شعب آخر من شعوب اﻷرض

مكــان أن يشــعروا بمــا يشــعر بــه ،وأن

وحصـــار العـــراق وحصـــار الســـودان

فضـ ً
ً
قانونــا
ـﻼ ﻋــن أن هــذا الحصــار ملفــق

يكون موقفهم واحدًا فـي تأييـده ،وينبغـي

وحصار اليمن ﻋار ﻋلينا ،وأتصور أننـي

والغــرض واضــح منــه فــي إذﻻل الشــعوب

أن يتنبه اﻹنسان المسلم لما يصيب أخاه.

أنا المحاصر وأﻋـيش هـذه المعانـاة بينـي

اﻹســـﻼمية ولـــيس شـــع ًبا بعينـــه فقـــط هـــو

ﻻ فرق بين دولة أو فـرد واحـد فـي

وبين نفسي ،ليتنا نسـتطيع أن نشـعر بهـذه

المحاصــر ،فــنحن نعــرف مــا يصــيب البلــد

مســألة أمــن الطريــق ،واﻹمــام الغزالــي

الخطورة ..هذا إهداء لحريتنا واسـتقﻼلنا،

المحاصر ،والحظر الذي يردي بحياة أطفال

صــاحب كتــاب إحيــاء ﻋلــوم الــدين هــو

وكرامتنــا ومقامنــا وواقعنــا ،كــل شــيء

هــذه الدولــة ،فــأين الجوانــب اﻹنســانية التــي

الذي رأى أنه إن قطع الطريق أو خيـف

أهــــدر ،وضــــاﻋت كرامتنــــا ومقامنــــا

يتحدثون ﻋنها؟.





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

عدة محاضرات خﻼل شـــهر 

١٤٤٤ه ،تأكيـ ًدا لــدورها

الكبير فى تبصير اﻷمة بالواجب المطلوب منها:

 -٢ﺗحﺳـين صـورة الصـوفية فـي الموالـد بﺳـلوكيات منضـبطة؛ حﺗــى
ً
رجـاﻻ للمـنهج الصـوفي
نغلق بـاب النقـد علـى أعـداء الﺗصـوف ،ونكﺳـب
يكونون عونًا وﺳندًا للمشيخة العامة.
 -٣عدم الﺗدخين وشرب الحشيش ،والنوم المخﺗلط ،ومراعاة النظافة.
ويحصـلوا العلـم النـافع؛ حﺗـى يقيمـوا
 -٤على الدعاة أن يقرأوا جيـدًا،
ِّ
الحجة البالغة ،مع ﺗبﺳيط العلوم كي يفهمها العامة(.

فى يوم الجمعة  ٧

١٤٤٤ه ،الموافق ٢٠٢٢/٨/٥م أقيمت ليلـة

أهل البيت الثامنة والﺳـﺗون بعـد الماﺋـة بقاعـة اﻹمـام المجـدد الﺳيــد محمـد
ماضى أبى العزاﺋم ،حيـث حضـرها عـدد مـن أبنـاء الطريقـة العزميـة مـن
مخﺗلف المحافظات.
وقد افﺗﺗحهـا ﺳـماحة الﺳـيد عـﻼء أبـو العـزاﺋم شـيخ الطريقـة العزميـة
بقوله) :في اجﺗماع المجلس اﻷعلى للطرق الصـوفية يـوم اﻷحـد الماضـي:
ﺗبين وجود عجز مادي لدى المشيخة العامة للطرق الصوفية  -رﻏم وجـود
مﻼيــين اﻷﺗبــاع – وهــذا يجعــل المشــيخة عــاجزة عــن القيــام بــأي نشــاط
دعوي(.
وواصل ﺳماحﺗه حديثه بقوله) :أنا اقﺗرحت ما يلي:
 -١ﺗــأجير قاعــات المشــيخة العامــة لنشــاط الطــرق الصــوفية بﺳــعر
منخفض ،وﻏير الطرق بﺳعر أعلى "مؤﺗمرات  -وفيات".

وطالب ﺳماحﺗه آل العـزاﺋم بجمـع  ١٢٠ألـف جنيـه ﺳـنويا ،وﺗﺳـليمها
للمشيخة العامة للطرق الصوفية أول شهر رمضان من كل عام.
ً
محموﻻ إﻻ فـي المرحلـة
وخﺗم حديثه بقوله) :ﻻ ﺗعطوا أوﻻدكم ﺗليفونًا
الثانوية ،وﻻ يﺳﺗخدموه أكثر من ﺳاعﺗين في اليـوم ،مـع دوام المراقبـة مـن
اﻷب واﻷم ،وكــذلك اﻻهﺗمــام بالقــدوة الحﺳــنة؛ حﺗــى يجﺗمــع عليــه النــاس
ويصلح ﷲ حالهم ،والدفاع عنه مهما ﺗعرض للﺗشويه(.
وواصل الدكﺗور عبـد الحلـيم العزمـي حديثـه حـول ﺳـيرة أهـل البيـت
 ،بالحــديث عــن ح ـوار اﻹمــام الرضــا مــع أصــحاب الشــراﺋع ،وهــم
الجاثليق رﺋيس اﻷﺳاقفة ،ورأس الجالوت عالم اليهود ،ورؤﺳاء الصـابﺋين،
والهربـذ اﻷكبـر وأصـحاب زرادشــت ،والمﺗكلمـون ،وإقامـة الحجـة علــيهم
جميعًا؛ حﺗى رجعوا إلى قول اﻹمام الرضا .
وﺗخللت الليلة فقرة من اﻹنشاد الديني لقصاﺋد اﻹمام أبي العزاﺋم قامـت
بها الفرقة العزمية بقيادة اﻷﺳﺗاذ أحمد مخلوف.






ﱠ ﱠ
ﺑﻴﻨﺎ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﺧﻠﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﷲ  ،ﻭﺍﳋﻠﻖ

ﻣﻨﺴﻮﺏ ﷲ ﻭﺣﺪﻩ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻬﻲ ﻣﻨﻮﻃﺔ
ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺒﻠﻮﻏﻬﺎ ،ﻭﻣﻦ ﺛﻢ
ﳝﻜﻦ ﻭﺻﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ..ﻭﰲ

ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻝ ﻧﻮﺍﺻﻞ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻓﻨﻘﻮﻝ:

ومتضـــادات حيـــرت الفﻼســـفة والمفكـــرين
وســببت عنــد كثيــر مــنهم النظــرة التشــاؤمية
للحيــاة ،كــل هــذه أرادهــا ﷲ  لﻼبــتﻼء
واﻻمتحـــان واﻻختبـــار ،فـــالموت والحيـــاة،
والشر والخير ،والمـرض والصـحة ،واﻷلـم
واللــذة ،والشـقاء والســعادة ،والفقــر والغنــى،
وكل ما يضر اﻹنسـان وكـل مـا يسـره ،كـل
ذلك لﻼبتﻼء.
فبالنســبة للمــوت والحيــاة قــال تعــالى:
الم ـ ْوتَ َو ْال َح َيـاة َ ِل َيبْلُـ َو ُك ْم أَي ُﱡك ـ ْم
الﱠـذِي خَلَ ـقَ َ
ع َم ًﻼ َوه َُو العَ ِز ُ
ور) الملـك:
يز الغ َُفـ ُ
س ُن َ
أَحْ َ

أنــواع اﻻبــتﻼءات بالضــراءَ  :ولَ َنب ُْلــ َو ﱠن ُكم
ْ
ِب َشــ ْيءٍ ِ ّمــنَ َ
ص ِ ّمــنَ
وع َون َْقــ ٍ
الخــ ْوفِ َوال ُجــ ِ
اﻷ َ ْمــــ َوا ِل َواﻷ َ ُ
ت َو َب ِ ّ
شـــ ـ ِر
نفـــ ـ ِس َوالثﱠ َمــــ َرا ِ
صا ِب ِرينَ ) البقرة.(١٥٥ :
ال ﱠ
فحقيقــة اﻻبــتﻼء هــي الحكمــة التــي مــن
أجلها خلق ﷲ السموات واﻷرض واﻹنسان،

.(٢

إن كل ما علـى اﻷرض مـن متناقضـات

أيض ـا ،قــال تعــالى معــددًا
والضــر لﻼبــتﻼء
ً

وبالنســبة لتعليــل وج ـود الشــر فــي هــذه

ولما كان اﻹنسـان هـو الكـائن المبتلـى ،فـإن

الحياة ووقوعه من العباد بإذن ﷲ تعالى فهو

المخلوقات اﻷخرى تصبح في عقيدة اﻹسﻼم

أيضًا لﻼبتﻼء ،قال تعالىَ  :و َن ْبلُو ُكم ِب ﱠ
الشـ ِ ّر
َو ْالخ َْيــ ِر فِ ْت َنــةً َوإِلَي َْنــا ت ُ ْر َج ُعــونَ ) اﻷنبيــاء:

مخلوقة لﻺنسان ،فليس لها هدف مستقل فـي
وجودها عن اﻹنسان ،بل كل شيء خلقـه ﷲ

.(٣٥

بطبــائع وقــوانين ونــواميس تحقــق اﻻبــتﻼء

أيضـا
وكل ما يمتع اﻹنسان ويبهجه فهو
ً

لﻺنسان ،اللهم إﻻ الجان؛ ﻷنه مخلوق مبتلـى

لﻼبتﻼء ،قـال تعـالى :إِ ﱠنـا َجعَ ْل َنـا َمـا َع َلـى
ض ِزي َنةً لﱠ َها ِل َن ْبلُ َوهُ ْم أَ ﱡي ُه ْم أَحْ َس ُن َع َم ًﻼ
اﻷ َ ْر ِ

كاﻹنســان ،ومــع ذلــك فــإن ﷲ  يبتلــي
اﻹنس بالجن والجن باﻹنس.
وعلى ذلك فاﻻبتﻼء يتم في حياة اﻹنسان

)الكهف.(٧ :
وكذلك أثبت جل وعﻼ أن المال واﻷوﻻد

بالفاعلية اﻹلهية ،ومـن ثـم فهـو أمـر جبـري

هـــم لﻼبـــتﻼءَ  :وا ْعلَ ُمـــوا أ َ ﱠن َمـــا أ َ ْمـــ َوالُ ُك ْم
َوأَ ْوﻻد ُُكـ ْم فِ ْت َنـةٌ َوأَ ﱠن ﱠ َ عِنـ َدهُ أَ ْجـ ٌر َع ِظـي ٌم

وﻻ يستطيع اﻹنسان له دفع ،فليس فـي مكنـة
اﻹنسان أن يدفع عن نفسه اﻻبتﻼء أو يهـرب

)اﻷنفال.(٢٨ :

منه سواء كان ابـتﻼء بالسـراء أم الضـراء..

وكما أن كل ما يسر اﻹنسان لﻼبتﻼء فقد
جعل ﷲ أيضًا كل ما يؤلمه ويسبب لـه اﻷلـم



هذا عن الحكمة من خلق ﷲ  لﻺنسان.
أما عن الهـدف مـن وجـود اﻹنسـان فـي

وبمعنــى آخــر نقــول :قــد يقــال أنــه مــن

هذه الحياة الدنيا ،أو الغايـة التـي يجـب علـى

وهكذا يتبين لنا الفـرق بـين الحكمـة مـن

اﻹنسان أن يسعى إليهـا فهـو الفـوز فـي هـذا

خلق ﷲ للعالمين ولﻺنسان ،وبين الهدف من

الميســور علــى الــذهن أن يـتفهم العبوديــة

اﻻبــتﻼء ،وهـذا ﻻ يكــون إﻻ بطاعــة ﷲ 

وجود اﻹنسان في اﻷرض وغايته في الحياة

كهــدف لﻺنســان حالــة كونــه فــردًا أو ذا ًتــا

وعبادتـه ،وليســت هــذه الطاعــة هــي الهــدف

الدنيا ،فاﻷولى منسوبة

 ،ومن ثم فهي

مجتمعـا أو أمـة ،أو
منفردة ،أما حالـة كونـه
ً

النهائي ﻷفعال اﻹنسان بل هي بالتالي وسيلة

جبـرا ،ونعنـي بهـا
تتحقق في حيـاة اﻹنسـان
ً

نوعــا مــن الخلــق ،فكيــف تكــون
باعتبــاره ً

يفــوز به ـا العبــد بالملــك اﻷبــدي أي بالجنــة،

اﻻبــتﻼء ،أمــا التاليــة فهــي منوطــة بالفاعليــة

العبادة غاية لحياته؟ وما الفرق بينه – كنوع

نـس
فقول ﷲ َ  :و َمـا َخلَ ْقـتُ ِ
اﻹ َ
الجـ ﱠن َو ِ

اختيـارا ،ونعنـي
اﻹنسانية وتقع من اﻹنسـان
ً

– وبــين نــوع آخــر هــم المﻼئكــة الــذين ﻻ

ُون) الــذاريات ،(٥٦ :يجــب أن
إِ ﱠﻻ ِل َي ْع ُبــد ِ

بها العبادة.

يعصون ﷲ ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟.

يفهم من خﻼل مفهـوم واضـح هـو أن عبـادة

فـــإذا كانـــت العبـــادة منوطـــة بالفاعليـــة

ولﻺجابــة علــى هــذا الســؤال نقــول :إن

 هي عطاء مـن ﷲ لﻺنسـان،

اﻹنسانية وهي – أي العبادة – غاية اﻹنسان

الهـــدف العـــام لﻺنســـانية – حســـب عقيـــدة

وليست عطاء مـن اﻹنسـان  ،فعنـدما يعبـد

في هذه الحياة ،والعلم مقـوم أسـاس للفاعليـة

اﻹســﻼم – هــو الخﻼفــة  .فالخﻼفــة هــي

اﻹنســان ربــه ،فإنــه يفعــل بــذلك مــا يجعلــه

اﻹنســانية ،تبــين لنــا أهميــة العلــم وقيمتــه؛

الغاية العليا لحيـاة اﻹنسـان كنـوع وكمجتمـع

مســتحقا للملــك اﻷبــدي ،أي بجنــة عرضــها

ﻻرتباطـــه الوثيـــق بالهـــدف مـــن الوجـــود

وكفرد أيضًا.

كعــــرض الســــماء واﻷرض ،أو كعــــرض

اﻹنساني وصلته المباشـرة بالغايـة مـن حيـاة

الســماوات واﻷرض ،أي أنــه بتعبيــر آخــر

اﻹنسان في الدنيا.

اﻹنسان

يضـا أن الخﻼفـة هـي غايـة
وهذا يعني أ ً
حركة اﻹنسان التاريخية فـي اﻹسـﻼم ،فهـي

عندما يطيع ربه فإنه يسلك السبيل القويم في

لكن إذا كانت العبادة هي غاية اﻹنسـان،

هــدف حركــة اﻹنســان وأفعالــه التاريخيــة،

اﻻبتﻼء ،هذا السبيل الذي يوصـله – برحمـة

واﻻبتﻼء هو الحكمـة مـن وجـوده ،فمـا هـي

ومنطلقهـــا وصـــبغتها ووجهتهـــا ،وبـــدون

من ﷲ وفضل – إلى الجنة.

الحقيقـــة التـــي تـــربط بينهمـــا فـــي الوجـــود

الخﻼفة

ﻻ تكون الحضارة اﻹسﻼمية ،بـل

ولذلك نفى ﷲ أن تكون عبادة اﻹنسان له

اﻹنساني ومن ثم تصلح لتكون غايـة إنسـانية

تكــون بــالقطع حضــارة جاهليــة أو ماديــة أو

عطاء منهم له  ،فهو الغني عن عبادتهم،

عامة يسعى إليها اﻹنسـان فـي حياتـه الـدنيا:

حضارة غير إسﻼمية على أي حال.

وهم الفقراء إليـه والمحتـاجون إلـى عبـادتهم

كفرد وكمجتمع وكجيل وكأمة وكنوع.

له .لذلك قال تعالى بعد قولـهَ  :و َمـا َخلَ ْقـتُ

عن الوجود المﻼئكـي؛ ﻷن الخﻼفـة

ون) الــذاريات:
ِ
اﻹ َ
الجــ ﱠن َو ِ
نــس إِ ﱠﻻ ِل َي ْع ُبــ ُد ِ

مــن كونهــا عبوديــة



ق َو َمـا
 ،(٥٦قالَ  :مـا أ ُ ِريـ ُد ِمـ ْن ُهم ِ ّمـن ِ ّر ْز ٍ
أ ُ ِري ـ ُد أَن ي ْ
ـر ﱠزا ُق ذُو
ون * إِ ﱠن ﱠ َ ُه ـ َو الـ ﱠ
ُطع ُِم ـ ِ

القُ ﱠوةِ ال َم ِتينُ 

)الـذاريات ،(٥٨ ،٥٧ :فنفـى

فبالخﻼفة



يتميز الوجود اﻹنساني
أكثـر

 ،أي أنهــا ليســت

أمرا آخر زائدًا عليها.
العبودية فقط بل ً
أيضـا
وبالخﻼفة يتميز الوجود اﻹنسـاني
ً



عن الوجود الحيواني.

حاجته لغيره وأثبت حاجة كل ما سواه ومـن

وبعلم اﻷسماء أصبح آدم أ ً
هـﻼ للخﻼفـة،

ســواه لــه ســبحانه .فالحكمــة صــفة إلهيــة،

وبطــل تعجــب المﻼئكــة وتميــز عــن ســائر

وعنـــدما خلـــق ﷲ اﻹنســـان خلقـــه لحكمـــة،

اﻷحياء اﻷخرى في اﻷرض والسماء.

وفاعليــة ﷲ  هــي المحققــة للحكمــة ،أمــا

ومــن ثــم يــرتبط العلــم بالهــدف العــام
لﻺنسانية ،فما هي الخﻼفة؟!..

هدف اﻹنسان وغايته فـي الحيـاة الـدنيا فهـي

هـذا مـا سـنجيب عنــه فـي المقـال القــادم

التكليــف العــام الــذي كل ـف ﷲ بــه اﻹنســان،

بإذن ﷲ تعالى.

ومن ثم فهو يتعلق بفاعلية اﻹنسان.



 -٢أحمد عبد الرحمن البنا:
المتابع ﻷدبيات تيارات اﻹسﻼم السياسى
بـــد ًءا مـــن تنظـــيم اﻹخـــوان حتـــى القاعـــدة
كثيرا علـى ألسـنة
وداعش ،يجد مقولة تتردد
ً
وكتابات قادة هذه التيارات.
وهى مقولة " :إن ﷲ يزع بالسـلطان مـا

يقول " :اسـتعدوا يـا جنـود ،وليأخـذ كـل
منكم أهبتـه ،ويعـد سـﻼحه ،وﻻ يلتفـت مـنكم
أحد ،وامضوا إلى حيث تـؤمرون ،ثـم خـذوا
هــذه اﻷمــة برفــق فمــا أحوجهــا إل ـى العنايــة
والتدليل ،وصفوا لها الدواء فكم على ضفاف
النيل من قلب مريض وجسم عليل ،واعكفوا

ﻻ يزع بالقرآن ".
تــرددت هــذه المقولــة فــى
كتابـــــات وخطـــــب ودروس
حســـن البنـــا مؤســـس تنظـــيم
اﻹخـــــوان واﻷب الروحـــــى
لتيارات اﻹسﻼم السياسى.

علــى إعــداده فــى صــيدليتكم ،ولــتقم علــى
إعطائه فرقة اﻹنقاذ منكم.
فــإذا اﻷمــة أبــت فــأوثقوا يــديها بــالقيود،
وأثقلــوا ظهرهــا بالحديــد ،وجرعوهــا الــدواء
عضـوا خب ً
يثـا
بالقوة ،وإن وجدتم فى جسمها
ً
خطيرا فأزيلوه" .
فاقطعوه ،أو سرطا ًنا
ً
)(٢

وتناقلهــا عنــه تﻼميــذه ومريــدوه الــذين
أضحوا قادة وأمراء لهذا التيار علـى امتـداد
العـــالم اﻹســـﻼمى باعتبارهـــا " أيقونـــة "
ومسلمة من المسلمات.

وجاء على الموقع الرسمى لﻺخوان:
" إن كل فكرة وكل دعـوة وكـل حركـة
تبحث عن السلطة؛ ﻷن السـلطة هـى السـبيل
لنشر هذه الفكرة ونشر هذه الدعوة.

وهذه بعض النقول التى تؤكد مدى تشبع
وتغلغل هذه المقولة فى عقل وفكر قادة تيـار
اﻹسﻼم السياسى:

إن النبــى  كــان يتوجــه بالــدعوة -
منذ أن أعلنهـا – إلـى مـﻸ القـوم وحكـامهم،
ولمــا لــم يس ـتجيبوا لــه عــرض نفســه علــى

 -١حسن البنا:
يقــول " :وهــذا اﻹســﻼم الــذى يــؤمن بــه
اﻹخوان المسلمون يجعل الحكومة ً
ركنـا مـن
أركانه ،ويعتمد على التنفيذ كمـا يعتمـد علـى
اﻹرشاد ،وقدي ًما قـال الخليفـة الثالـث رضـى
ﷲ عنـه :إن ﷲ ليـزع بالسـلطان مـا ﻻ يـزع
بالقرآن ..والحكم معدود فى كتبنا الفقهية مـن
العقائـــــد واﻷصـــــول ﻻ مـــــن الفقهيـــــات

أشــراف ورؤوس القبائــل ﻻ علــى عــامتهم
وضعفائهم.
إن النبى حين استعصى عليـه المـﻸ فـى
كـل حالـة لــم يضـيع وقتـه فــى دعـوة النــاس
والعامة والعبيـد؛ ﻷنهـم فـى النهايـة تبـع وﻻ
يمكن أن يكثروا حوله رغم أنف المـﻸ ،كمـا
هو التصور الساذج السخيف الـذى نبـت فـى
الحركـــــة اﻹســـــﻼمية المعاصـــــرة منـــــذ

والفروع").(١



يوم ـا نهــج البنــا وﻻ
الســبعينيات ،ولــم يكــن ً

شـ ﱠبه ج  ٣ص  ٩٨٨عــن طريــق يحيــى بــن

قطب.

ضا فيحيى بن سعيد "من
سعيد وهو منقطع أي ً
صغار التابعين" لم يدرك عثمان.

ولما دخل النبى المدينة دخلها حاك ًما ولم

وبهــذا يتبــين أن هــذا اﻷثــر المنســوب

يدخلها داعية.

للخليفة عثمان بن عفـان " ضـعيف" وﻻ

إن الســلطة هــي غايــة كــل دعــوة وهــي
بداية كل تغيير.

د .م

ح

يثبت عنه.

ى ال لفاو

والﻼفــت للنظــر أن التيــار الســلفى الــذى

كيــف يظــن أحــد أن اﻹســﻼم يمكــن أن
ينتشر بغير سلطة ؟!
حتـــى المـــذاهب الفقهيـــة لـــم تنتشـــر إﻻ
بالسلطان.
قال عثمان :إن ﷲ يزع بالسـلطان مـا ﻻ
يزع بالقرآن").(٣
" يا سادة :الناس على دين ملوكهم ،أينما
ولوا كانوا على شاكلتهم ،وﷲ يزع بالسلطان
أى يصلح على يديه ويغيـر فـى النـاس أكثـر
مما يصلح ويغير القرآن ،فالناس على نهجـه
خيرا فخير ،وإن شرا فشر").(٤
إن ً
وجاء على شبكة فلسطين للحوار التابعة
لحماس:
" ينشر أحدهم تحت اسم على القاسم عن
جهـرا ،فـتم
اعتقال شاب دخـن فـى رمضـان
ً
سجنه من قبل أجهزة حماس ،فأصبح يصـوم
بالسجن على حد قوله.
وأضـــاف علـــى القاســـم :كـــل التحيـــة
لشرطتنا اﻷبيـة ،ونسـأل ﷲ أن يعيـنهم علـى
الحق
وعلق عليه آخر بالقول :هذه الغايـة مـن
شرطتنا الحبيبة ،أن تربى الناس").(٥

يتفاخر بأنه ﻻ يستشهد إﻻ باﻷحاديث واﻵثار
 -١ورد بالمدونة ﻻبن القاسم عـن مالـك
ً
بﻼغ ـا ،وكــذلك
عــن عثمــان بــن عفــان 

الصحيحة ،نجده يستشهد بهـذه المقولـة رغـم
ضعف سندها.

التمهيد ﻻبن عبد البر ج ١ص .١١٨

فنجد عبـد العزيـز بـن بـاز إمـام السـلفية

أخبرنــا إبــراهيم بــن شــاكر قــال :حــدثنا
محمد بن اسحاق القاضى قـال :حـدثنا محمـد
ابن أحمد بن أبى اﻷصبغ اﻹمام بمصر قـال:
حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرح قال :حـدثنا

التقليدية فى العصر الحديث يصف هذا اﻷثر
الضعيف بأنه " معروف وثابت عـن عثمـان

ابــن عفــان  ،ويــروى عــن عمــر 
ضا"!!).(٦
أي ً

أبو زيد بن أبى الغمر قال :حدثنا ابن القاسـم
قال :حـدثنا مالـك أن عثمـان بـن عفـان كـان

مما يؤكد أن منهجه انتقـائى يتغيـر ً
طبقـا
لﻸهواء والمصالح.

يقــول" :مــا يــزع اﻹمــام أكثــر ممــا يــزع
القرآن".

والﻼفت قيام اﻷتباع بنقله واﻻستشهاد به
فــى الكتــب والخطــب وكأنــه نــص قطعــى

وهذا إسناد منقطع ،اﻹمام مالك لم يدرك
أح ًدا من الصحابة.
 -٢وورد بتــاريخ بغــداد للبغــدادى ج ٤

ص ١٠٧عن عمر بن الخطـاب 

مسـن ًدا

وﻻ يصــح ،أخرجــه الخطيــب البغــدادى مــن
طريق الهيثم بن عدى :وهـذا إسـناد ضـعيف
جدا ،الهيثم بن عدى متروك اتهمـه البخـارى
بالكذب.
 -٣وورد فــي " تــاريخ المدينــة " ﻻبــن



الثبوت والدﻻلة !!.
) (١رﺳﺎﻟﺔ اﳌﺆﲤﺮ اﳋﺎﻣﺲ ١٩٣٨م.
) (٢ﳎﻠﺔ اﻟﻨﺬﻳﺮ اﻟﻌﺪد اﻷول ،اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ١٩٣٨ -٥-٣٠م.
٣

) ( اﻧﻈﺮ :ﻣﻘﺎل " اﻟﺪﻋﺎة واﻟﻔﻜﺮة ..وﺣﺘﻤﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ " ﳏﻤﺪ
إﳍﺎﻣﻰ ،ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺒﻜﺔ رﺻﺪ اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ ٢٠١٥-٥-٥م وﻣﻮﻗﻊ
وﻳﻜﻴﺒﻴﺪ اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤﲔ بﺘﺎرﻳخ ٢٠١٥-٦-١٦م.
) (٤اﻧﻈﺮ :ﻣﻘﺎل "اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ دﻳﻦ ﻣﻠﻮﻛﻬﻢ ...؟! ﻋﺎﻣﺮ ﴰﺎخ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﺬة ﻣصﺮ وﻣﻮﻗﻊ وﻳﻜﻴﺒﻴﺪ اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤﲔ
بﺘﺎرﻳخ ٢٠١٨-٢-٢٣م.
) (٥اﻧﻈﺮ :ﻣﻘﺎل "إن ﷲ ﻳزع ﻟﻘﺮآن ﻣﺎ ﻻ ﻳزع ﻟﺴﻠﻄﺎن بﲔ
ال " ﻣﺎ " وال " ﻟﻮ " بﻘﻠﻢ :بﻜﺮ أبﻮ بﻜﺮ ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ
أﻣﺪ ﻟﻺﻋﻼم بﺘﺎرﻳخ ٢٠١٤-٤-٣م.
) (٦بﺮ ﻣج ﻧﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺪرب ،ﻣﻮﻗﻊ بﻦ ز ﻋﻠﻰ اﻷﻧﱰﻧت.

يكشــف اﻹمــام فــى هــذه الحكمــة أهميــة
النظــر بفكــر وتــدبر واعتبــار ،فــى الكائنــات
معتبـرا أن ذلـك
والمخلوقات وفـى اﻹنسـان،
ً
ً
خوفـا مـن
يكون أفضل وأخ َير من بكاء سـنة
ً
ويقينـا بربـه،
النار؛ ﻷن التفكر يزيده معرفـة
أما البكاء الدائم من خوف النار يكسبه رهبـة
ضا قد يصل إلى القنوط.
وقب ً
ويبين أن الفكر عمـل القلـب الـذى جعـل
نورا ،وأن لحظة فكر بيقـين خيـر مـن
ﷲ له ً
للصـد أو
عبادة سنين ،وأن الفكـر مطيـة إمـا ﱠ
الوجــد ،فــإن بُعــث إليــه شــهوة اﻷعضــاء
ودواعــى الحــظ والهــوى ،فقــد أخلــد إلــى
اﻷرض ،وإن دعــا إليــه تــدبر فــى أســرار
الكائنات ،واعتبار اﻵيـات ،وقيـاس مـا يـأتى
بمــا فــات ،فهــو البــراق بالرفعــة إلــى أعلــى
المقامات.
ويحــــذر المريــــد ً
مبينـــا أن ﷲ أمــــرك
بالتفكر ،وأنت أخذت بحظك ولذتك ،فاتبعـت
هـواك وشــهوتك ،موضـ ًحا أن مـن فكــر فــى
الدنيا وزوالها ،أورثه ﷲ الزهـد فيهـا ،ومـن
تفكر فى اﻵخرة وبقائهـا ،أورثـه ﷲ الرغبـة
فيها ،فالتفكر أن يـزج بالبصـيرة فـى روض
اﻵيات ،لتنفذ من حيطـة الكائنـات ،إلـى أفـق
مبين اﻵيات ،طمعًا فى نيل البغية ،فقد أنبـأك
ﷲ بالبينات لتتدبر فى أسرار آياته ومكوناتـه
وأسرار تجلياته.

اﻷس اذ
س ـح م

د ق ـ يل

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

التفكر والتـدبر كﻼهمـا مقـام عظـيم مـن
مقامات الصوفية اﻷخيار ،فهم يطيلون النظر
ويمعنــون الفكــر ،ويتــدبرون فــى خلــق ﷲ
تعــالى ،أولئــك هــم مصــابيح الهــدى ،تنجلــى
عنهم كل فتنـة ظلمـاء ،وهـم بطـول تفكـرهم
وتــدبرهم قــد أنســوا بــربهم وزالــت عــنهم
الحجب؛ ﻷن التفكر أمر عظـيم دعـا ﷲ إليـه
المتقين ،وأول التفكر أن يتفكـر اﻹنسـان فـى
نفسه ،كيف ُخلق ومم ُخلق وكيـف يسـره ﷲ
لما ُخلـق لـه؟ ..ذلـك ﻷن خلـق اﻹنسـان مـن
عــدم معجــزة المعجــزات ،وفــى ذلــك يقــول
اﻹمام على بن أبى طالب :



دواؤك فيك وما تبصــــر
وداؤك منك وﻻ تشعـــــر
وتزعـــم أنك جرم صغير
وفيك انطوى العالم اﻷكبر
وقيــل :إن تفكــر ســاعة خيــر مــن عبــادة
ســـنة ،فـــالفكر هـــو مفتـــاح اﻷنـــوار ومبـــدأ
اﻻستبصـــار ،ومـــن أول مـــا يطالعنـــا عـــن
فضيلتى التفكر والتدبر ،أن رسول ﷲ 
قــام ليلــة مــن الليــالى أطــال فيهــا الركــوع
والسـجود ،ثـم فــرغ مـن صــﻼته وقـد ابتلــت
لحيتــه وموضــع ســجوده مــن دموعــه ،فأتــاه
بــﻼل  لصــﻼة الفجــر وســأله عــن ســبب
ى الليلـة
بكائه ،فقال له) :يا بﻼل لقد نزل علـ ّ
ق
قـــول ﷲ تبـــارك وتعـــالىِ  :إ ﱠن ِفــي خ َْلــ ِ
ض َو ْ
ار
س َم َوا ِ
ال ﱠ
ت َواﻷ َ ْر ِ
اخـتِﻼفِ اللﱠ ْيـ ِل َوال ﱠن َهـ ِ
ُ
ْ
َ
ب) آل عمـران(١٩٠ :
ﻵ َيا ٍ
ت ﻷ ْولِي اﻷل َبـا ِ
ثم قال) :يا بﻼل ويل لمن قرأ هذه اﻵيـة ولـم
يتفكر فيها(.
فــا يــدعونا ويأمرنــا بــالتفكر فــى خلــق
الســموات واﻷرض ،والتــدبر فــى مخلوقاتــه
ســــبحانه صــــغيرها وكبيرهــــا ،ظاهرهــــا
وباطنها ،والتفكر فـى اﻹنسـان ومـا فيـه مـن
آيــات بينــات ظــاهرة علنيــة وباطنــة خفيــة،
ويجــــب أن ﻻ نتفكــــر فــــى ذات ﷲ لقــــول
الرســول ) :تفكــروا فــى خلــق ﷲ وﻻ
تفكروا فى ذات ﷲ ،فإنكم لن تقـدروه قـدره(
يقول إمامنا :
المكون للبـصـيـرة ﻻحـــــــــا
نور
ُ
ِّ
فـــــى الكائنات فأشرقت مِ صباحا
لم يبق فـى ذا الـكــون مـن جزئية
صراحـــا
إﻻ وﻻحـــــت بالضياء ُ
دلت على سر العلى تنزهـــــــــت
أسماؤه بل أفصحــــت إفصاحـــا
ﻻحت ﻷهل الفكر شمس صفاتـــه
فرأوا بها آثارها مصباحـــــــــــا
لقد فرض ﷲ سبحانه وتعالى العديد مـن
العبادات التي يتقرب بها إليه سـبحانه ،ومـن
أجمــل العبــادات عبــادة التفكــر فــي خلــق ﷲ
وفـي الكـون ،وقـد جـاء فـي القـرآن الكـريم
العديد من اﻵيات التي تـدعو كـل مسـلم إلـى
التفكر والتدبر ،وذلك ﻷهميـة التفكيـر لزيـادة
العلم والمعرفة بما خلق ﷲ سبحانه وتعـالى،

والتــدبر والتفكــر يشــتركان فــي معنــى هــو:
التأمل ،لكن بينهما خﻼف؛ وقد أوضـح ذلـك
الجرجاني فقال :التدبر :عبارة عن النظر في
عواقب اﻷمور ،وهو قريـب مـن التفكـر؛ إﻻ
أن التفكر تصرف القلب بـالنظر فـي الـدليل،
والتدبر تصرفه بالنظر في العواقب ،ويقـال:
اﻷمر :تأ ﱡملـه والنظـر فـي إدبـاره ،ومـا
تدبﱡر
َ
يؤول إليه في عاقبته ومنتهاه ،ثم استُعْمِ ل في
تأمـل معانيـه
كل تأمل؛ فمعنى تدبر القـرآن :ﱡ
َبصـر مــا فيــه ،فالمقصــود بتــدبر القــرآن
وت ﱡ
ونتبصـر
الكريم أن نتأمل معانيه وتوجيهاته،
ﱠ
ما فيه مـن هدايـة ونـور ،وﻻ نكتفـي بترديـد
الكلمات دون معايشة وإدراك.
يقول اﻹمام أبو العزائم : 
سُح فى العوالم واشهدن أسرارى
كيما ترى حـــــال الصفا أنوارى
واشهد بدائع آى صنعى وال َحظـن
نور الصفات بمظهــــــر اﻹسفار
سح فى حـيْرة
فى الهيكل الدانى ف ُ
والحظ غيوب تنزل اﻷقــــــــدار
يُجلى لك الوجه العلى منزهـــــا
عن نسبة اﻷكوان واﻵثــــــــــار
فى تلكمو اﻵثار فاشهد حكمـــة
عن قدرة ﻻحت لفرد ســـــــــار
وفى كتابه المبدع" :النـور المبـين لعلـوم
اليقين ونيل السـعادتين" يقـدم اﻹمـام المجـدد
ً
فصــوﻻ مــن الكتــاب فــى
أبــو العــزائم 
أسرار التفكر فى آﻻء ﷲ واﻹنسان ،ومعانى
التــدبر فــى القــرآن تــدهش العقــول وتحيــر
اﻷفكار ،وعلى سبيل المثـال نقـدم بعـض مـا
كتبه فى هذا المجال تحت عنوان :نموذج من
فهم الناس لزهرة واحدة فيقول:
ولــو كتبنــا مــا يفهمــه أن ـواع النــاس فــي
زهرة واحدة لما وسع ذلك مجلـدات ضـخام،
عالمــا
نموذجــا مــن ذلــك :لــو أن
أورد لــك
ً
ً
كمياويا أخذ زهرة وحللها وكشف ما فيها من
أنواع المعادن والغازات المختلفة والجـواهر
ذات الرائحـــة الطيبـــة ،وعضـــو الـــذكورة
واﻷنوثــة فيهــا ،ثــم بــين خــواص كــل نــوع
منفر ًدا ،وخواصها مجتمعـة ،وجـاء الطبيـب
فبين لنا ما تزيله مـن اﻷمـراض ،ومـا تفيـده



من تنبيه القوة ،وما يحصل منها من الضرر
إذا لـــم تســـتعمل بحكمـــة ،وتأثيرهـــا علـــى
اﻷجسام الحيوانية والمعـادن ،وجـاء الشـاعر
العبقــري والنــاثر البليــغ فوصــفها بالعبــارة
وصفًا يمثلها بالخيال بأكمـل حقيقتهـا ،وجـاء
المصـــور فرســـمها رسـ ـ ًما نظريـ ـا ،وجـــاء
الفيلسوف فشرح لنا قواها القابضة ومـا فيهـا
مـ ـن الرطوبـــات ،وأبـــان لنـــا عـــن توســـط
عناصـرها وامتزاجهـا ،وعمـا فيهـا مـن قـوة
اﻹدراك التي تتحول بها إلى الشـمس شـروقًا
وغرو ًبا ،والخواص التـي بهـا هـذا التجـاذب
الغريب ،ثم جاء الحكيم العارف با تعـالى،
فأبان لنا أسرار عجائب قدرة ﷲ ،وشرح لنا
اﻵيــات الظــاهرة فيهــا ،بعباراتــه الروحانيــة
وإشاراته القدسية ،لمـا وسـع ذلـك مجلـدات،
وهذا في زهرة صغيرة.
ّ
وربمــا دخــل اﻹنســان روضــة فتِحــت
أزهارهـــا ،وتناجـــت أطيارهـــا ،وتمايلـــت
أغصــانها وجــري المــاء تحتهــا فــي أخاديــد،
كأنه سـبائك الفضـة يجـري فـي جـداول مـن
مسك ،فﻼ يلتفت لفتة متدبر ،وﻻ ينظر نظـر
مستبصر ،وﻻ يصغى لتسـبيح تلـك اﻷزهـار
لمبــدعها الحكــيم القــادر ،لغفلــة قلبــه وعمــي
بصــيرته ،فســبحان الظــاهر الــذي ﻻ يحجــب
عن اﻷفكـار لظهـور آياتـه ،البـاطن الـذي ﻻ
علُوا وعظمة وكبرياء وهو
تدركه اﻷبصارُ ،
اللطيف الخبير ،يقول إمامنا :
ُز ﱠج بالفكر فى شئون المعانى
صن باﻷمانــــــــى
بيقين مح ﱠ
تتجلى من الشئون شمـــوس
مشرقات بنورها الربانـــــى
ﻻ تجاوز تلك الشئون بفكـــر
فالمعانى جلت عن اﻹمكـــان
ورياض التفكير تلك المرائـى
وهو كنز طل ْس ُمه بالمبـــانـــى
ودع القلب للمقلب يُجلــــــــى
فيه ما شاء من شهود بيانـــى
وإلى ﷲ فر بالحول منــــــــه
بسكون ﻻ َحيْرة وافتتـــــــــان
ودع ال َحول للم ِّحول واسكـــن
مطمئ ًنا بالواحد الصمدانــى
وصلى ﷲ على سيدنا محمد وآله وسلم.










في قـول ﷲ ﺗﻌـﺎﻟﻰَ  :يـﺎ َب ِنـي إِ ْسـ َرائِي َل
ي اﻟﱠ ِﺗ ـي أ َ ْنﻌَ ْم ـتُ َع َل ـ ْي ُك ْم َوأَ ِّن ـي
ا ْذ ُك ـ ُرواْ ِن ْﻌ َم ِﺗ ـ َ
علَﻰ ْاﻟ َﻌﺎﻟَمِ ينَ ) اﻟبقرة(٤٧ :؛ يذكر
فَض ْﱠلﺗ ُ ُك ْم َ

ب ﻟَ َكـﺎنَ خ َْيـ ًرا ﻟﱠ ُهـم ِ ّمـ ْن ُه ُم
َوﻟَ ْو آ َمنَ أ َ ْهـ ُل ْاﻟ ِكﺗـَ ﺎ ِ
َﺎســـــ ُقونَ ) آل
ْاﻟ ُمؤْ مِ ُنـــــونَ َوأ َ ْك َثـــــ ُرهُ ُم ْاﻟف ِ

أهل عصـر رسـول ﷲ  مـﺎ ﺗفضـل بـه

عمران.(١١٠:

علــﻰ أســﻼفهم مــن اﻟــنﻌم اﻟﺗ ـي ذكرهــﺎ فــي
اﻵيﺎت اﻟسﺎبقة ،ومن أنه سبحﺎنه فضلهم علﻰ
أهــل عصــرهم فــي زمــﺎن رســلهم علــيهم
اﻟصﻼة واﻟسﻼم ،وفيمﺎ ب ّينه في كﺗبهم اﻟسﺎبقة
مــن ذكــر رســول ﷲ  وبيــﺎن موﻟــده



عليــه اﻟصــﻼة واﻟســﻼم ،فــﺎ ﺗﻌــﺎﻟﻰ يقــول:
ﺎس ﺗَـأ ْ ُم ُرونَ
ُ كن ـﺗ ُ ْم خ َْي ـ َر أ ُ ﱠم ـ ٍة أ ُ ْخ ِر َج ـتْ ﻟ ﱠِلن ـ ِ
ع ِن ْاﻟ ُمنك َِر َوﺗُؤْ مِ ُنونَ ِبﺎ ﱠ ِ
ِب ْﺎﻟ َم ْﻌ ُروفِ َوﺗَ ْن َه ْونَ َ

وهجرﺗه ومﺎ يﻼقيـه مـن اﻟﻌـرب فـي زمﺎنـه
ﻟيﺗــذكروا ويﻌﺗنقــوا اﻹســﻼم ،ويكونــوا أول
أنصـــﺎر رســـول ﷲ  ﻟســـﺎبﻖ علمهـــم
بﺎﻟخبر اﻟصﺎدق.
وقيل :فضلت أسﻼفكم ،فنسب نﻌمه علﻰ
آبﺎئهم وأسﻼفهم إﻟﻰ أنهﺎ نﻌم منـه علـيهم ،إذ
كﺎنت مآثر اﻵبﺎء مآثر ﻟﻸبنـﺎء ،واﻟـنﻌم عنـد
نﻌم ـﺎ عنــد اﻷبنــﺎء ﻟكــون اﻷبنــﺎء مــن
اﻵبــﺎء ً
اﻵبــﺎء ،وأخــرج جــل ذكــره قوﻟــهَ  :وأَ ِّن ـي
ع َل ـﻰ ْاﻟ َﻌ ـﺎﻟَمِ ينَ  مخ ـرج اﻟﻌمــوم،
فَ ﱠ
ض ـ ْلﺗ ُ ُك ْم َ
صﺎ؛ ﻷن اﻟمﻌنـﻰ :وأنـي
وهو يريد به خصو ً
فضلﺗكم علﻰ عﺎﻟم َمن كنﺗم بين ظهريه وفي
زمﺎنه.
وعن أبي اﻟﻌﺎﻟيةَ  :وأ َ ّنِي فَض ْﱠلﺗ ُ ُك ْم َع َلـﻰ
ْاﻟ َﻌــﺎﻟَمِ ينَ  قــﺎل :بمــﺎ أعطــوا مــن اﻟملــك
واﻟرسل واﻟكﺗب ،علﻰ عﺎﻟم من كﺎن في ذﻟك
اﻟزمﺎن ،فإن ﻟكل زمﺎن عﺎﻟ ًمﺎ ،فبنو إسـرائيل
ﻟم يكونـوا مفضـلين علـﻰ أمـة سـيدنﺎ محمـد

أمﺎ قوﻟه ﺗﻌﺎﻟﻰَ  :واﺗﱠقُواْ َي ْو ًمﺎ ﱠﻻ ﺗ َْجـ ِزي
عةٌ َو َﻻ
ش ْيئًﺎ َو َﻻ يُ ْق َب ُل مِ ْن َهﺎ َ
عن ﱠن ْفس َ
َن ْف ٌ
شفَﺎ َ
س َ
ص ُرون) اﻟبقـرة:
يُؤْ َخ ُذ مِ ْن َهﺎ َ
ع ْد ٌل َو َﻻ هُ ْم يُن َ
(٤٨؛ فمﻌنـــﻰ) :ﺗَ ْجـــ ِزي( :ﺗُغنـــي ،ويقـــﺎل:
" َجزَ ْي ـتُ عنــك" أي :قضــيتُ عنــك ،فمﻌنــﻰ
يومـﺎ ﻻ ﺗقضـي نفـس عـن
اﻟكﻼم إ ًذا :واﺗقوا ً
نفس شيئًﺎ وﻻ ﺗغني عنهﺎ غنﻰ.
وعند اﻟطبري :فـإن قـﺎل ﻟنـﺎ قﺎئـل :ومـﺎ
مﻌنﻰ ﻻ ﺗقضي نفس عن نفس شيئًﺎ وﻻ ﺗغني
عنهﺎ غنﻰ؟ ،فإن أحدنﺎ اﻟيوم ربمﺎ قضﻰ عـن
وﻟده أو واﻟده أو ذي اﻟصداقة واﻟقرابة َدي َْنـه،
وأمــﺎ فــي اﻵخــرة فــإن قضــﺎء اﻟحقــوق فــي
اﻟقيﺎمــة مــن اﻟحســنﺎت واﻟســيئﺎت ،ف ـرحم ﷲ
عب ًدا كﺎنت عنده ﻷخيه َمظلمة في عِرض أو
مﺎل أو جﺎه فﺎسﺗحله قبل أن يؤخذ منه وﻟـيس
ثَ ﱠم دينـﺎر وﻻ درهـم ،فـإن كﺎنـت ﻟـه حسـنﺎت
أخذوا من حسنﺎﺗه ،وإن ﻟـم ﺗكـن ﻟـه حسـنﺎت
حملوا عليه من سيئﺎﺗهم ،وهذا فـي مﻌنـﻰ مـﺎ
ورد عن رسول ﷲ .

واﻟﺗقوى محصورة  -كمﺎ يبين اﻹمﺎم أبو
اﻟﻌزائم  -في أربﻌة أنواع :وهي ﺗقوى اﻟيوم؛
قﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰَ  :واﺗﱠقُواْ َي ْو ًمﺎ ﺗ ُ ْر َج ُﻌـونَ فِيـ ِه ِإ َﻟـﻰ
ﷲ) (اﻟبقــرة ،(٢٨١:وﺗقــوى اﻟــرب؛ قــﺎل
ﺗﻌـــﺎﻟﻰَ  :يـ ـﺎ أَي َﱡهـ ـﺎ ﱠ
ﺎس اﺗﱠ ُقـ ـو ْا َرب ُﱠكـ ـ ُم
اﻟنـ ـ ُ
)اﻟنســﺎء ،(١:وﺗقــوى اﻟنــﺎر ﻟقوﻟــه ســبحﺎنه:
ﺎر ﱠاﻟ ِﺗــــي َوقُود َُهــــﺎ ﱠ
َ فــــﺎﺗﱠقُواْ ﱠ
ﺎس
اﻟنــــ ُ
اﻟنــــ َ
ﺎرة ُ) اﻟبقـرة ،(٢٤:وﺗقـوى ﷲ؛ قـﺎل
َو ْاﻟحِ َج َ
ﺗﻌﺎﻟﻰَ  :يﺎ أَي َﱡهـﺎ ﱠاﻟـذِينَ آ َم ُنـواْ اﺗﱠ ُقـواْ ﱠ َ َحـ ﱠﻖ
ﺗُقَﺎ ِﺗ ِه) آل عمران ،(١٠٢:وﻟكل نـوع منهـﺎ
فصـ َلهﺎ اﻹمـﺎم
مقﺎم من مقﺎمﺎت اﻟيقين  -اﻟﺗي ﱠ



فــي كﺗﺎبــه" :أصــول اﻟوصــول" عنــد شــرح

وﺗﻌﺎﻟﻰ عن أن ﺗضره اﻟمﻌﺎصي وإن كثرت،

مقﺎمﺎت اﻟيقين .-

أو ﺗنفﻌه اﻟطﺎعﺎت وإن جلـت ،وهـو سـبحﺎنه
َضـ ِل
اﻟضﺎر اﻟنﺎفع ،قﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰَ  :و ﱠ ُ ذُو ْاﻟف ْ

ً
فضﻼ وكر ًمــــــــــــﺎ
أمﺗي
بﺎﻟسمﺎح ﻟهﺎ ﺗجــــــــــــــود
أمﺗي واﻟنﺎس ُ
طــــــــــــــرا

ْاﻟﻌَظِ ِيم) اﻟبقرة.(١٠٥:
واﻟﺗقوى هي اﻟخوف اﻟشديد اﻟـذي يجﻌـل
اﻹنســﺎن يــﺗحفظ مــن اﻟوقــوع فــي اﻟمهﺎﻟــك
اﻟمسﺗقبلة اﻟمﺗحققة ،واﻟيوم ﻻ يُﺗقﻰ وإنمﺎ يُﺗقﻰ
مﺎ يكون فيه من اﻟشئون اﻟهﺎئلة اﻟﺗـي ﻻ ق َِبـل
ﻟﻺنسﺎن بهﺎ.
وقد ذكر بﻌض ﺗلك اﻟشئون اﻟﺗي ﺗقشـﻌر
منهﺎ جلود أهل اﻹيمﺎن فقﺎل سبحﺎنهَ  :ي ْو ًمﺎ
ش ـ ْيئًﺎ) اﻟبقــرة:
ع ـن ﱠن ْف ـس َ
ﱠﻻ ﺗ َْج ـ ِزي ن َْف ـ ٌ
س َ
(٤٨؛ أي :ﻻ يقبل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ مـن اﻟﻌبـد ً
بـدﻻ،
بل وﻻ ﺗرى إنسﺎ ًنﺎ يرحم وﻟـدًا وﻻ واﻟـدًا وﻻ
واﻟدة ً ﻟشدة هول ذﻟـك اﻟيـوم ،وإنـﺎ ﻟنـرى اﻷم
واﻷب عند اﻟفزع يفران ﺗﺎركين أوﻻدهمﺎ في
اﻟغرق أو اﻟحـرق؛ فكيـف يكـون اﻟحـﺎل عنـد
فــزع هــذا اﻟيــوم؟ ،قــﺎل ســبحﺎنهْ  :اﻷ َ ِخـ ﱠﻼء
ض َعــد ﱞُو ِإ ﱠﻻ ْاﻟ ُمﺗﱠ ِقــينَ 
َي ْو َم ِئــ ٍذ َب ْﻌ ُ
ضــ ُه ْم ِﻟــ َب ْﻌ ٍ
)اﻟزخرف.(٦٧ :

فينﺎديه اﻟحميــــــــــــــــــــد

وقـــد وردت اﻟســـنة اﻟمطهـــرة بإثبـــﺎت
اﻟشــفﺎعة حﺗــﻰ مــن اﻹخــوان ،قــﺎل :
ْ
ان ﱠ
يـوم
)أ ْك ِث ُروا مِ نَ
اﻹخ َو ِ
فإن ِﻟ ُك ِّل أخٍ شفﺎعةً َ
اﻟقيﺎمــة( ،وقــد أورده اﻟســيوطي فــي جمــع
ْ
وان ،ﱠ
فـإن
اﻟجوامع بلفظ) :اسﺗكثروا مِ نَ
اﻹخـ ِ
يوم اﻟقيﺎمـةِ( ]ابـن اﻟنجـﺎر
ﻟك ِّل
ٍ
مؤمن شفﺎعةً َ

يﺎ حبيبي يﺎ محمـــــــــــــــد
قد وهبﺗُك مﺎ ﺗــــــــــــــريـد
إن ﺗ ُــــــــ ِر ْد أطفأتُ نـــﺎري
أو ﺗ ُ ِر ْد يُمـــــــــــــح اﻟوعيـد
في اﻟضحﻰ يﺎ عرش وصفي
قــــــــــــــــد وعدﺗُك ﻻ أحيد

عن أنس[.
سـﻰ أَن
ومن فقه مﻌنﻰ قوﻟه ﺗﻌـﺎﻟﻰَ  :
ع َ
َي ْبﻌَثَكَ َربﱡكَ َمقَﺎ ًمﺎ ﱠمحْ ُمودًا) اﻹسـراء(٧٩:؛

وقـــول ﷲ ﺗﻌـــﺎﻟﻰَ وﻻَ يُؤْ َخـــذُ مِ ْن َهـــﺎ

آمــن بﺎﻟشــفﺎعة؛ ﻷن اﻟمقــﺎم اﻟمحمــود ﻟــيس

َع ْد ٌل

مرادًا به مكﺎن يقيم بـه  إنمـﺎ هـو شـأن

وﻟو بملء اﻷرض ذه ًبﺎ ،وهذه نهﺎية اﻟﺗـوبيخ

من اﻟشئون اﻹﻟهيـة يصـيره ﷲ ﺗﻌـﺎﻟﻰ كمـﺎﻻ

ﻟلكفﺎر واﻟمنـﺎفقين؛ ﻷن اﻟﻌقـل ﻻ يﺗصـور أن

ﻟرسول ﷲ  ويشهده اﻟخﻼئﻖ منه فﺗلهج

إنسﺎ ًنﺎ يوم اﻟحسـﺎب يملـك شـيئًﺎ  -ﻷن اﻟﻌـﺎﻟم

أﻟسنﺗهم بحمـده ؛ ﻟمـﺎ يﺗفضـل بـه علـﻰ

كله يكونـون حفـﺎة عـراة ُ
غـ ْر ًﻻ ،بـل ويكـون

اﻟخﻼئــﻖ مــن اﻟرحمــة واﻟمغفــرة بشــفﺎعﺗه

اﻟرسل في هذا اﻟيوم في نهﺎية اﻟفزع اﻷكبـر؛

صلوات ﷲ وسﻼمه عليه.

ﻷنهم يُسأﻟون يوم اﻟقيﺎمة أمﺎم ﷲ ﺗﻌـﺎﻟﻰ عـن

)اﻟبقرة (٤٨:أي :ﻻ يُقبـل منهـﺎ فديـة

يقــول اﻟشــيخ اﻟﻌقــﺎد :وإيــﺎك أن ﺗظــن أن

سيرﺗهم في اﻟدعوة إﻟﻰ ﷲ ﺗﻌـﺎﻟﻰ ،ويكونـون

ﷲ ﺗﻌــــﺎﻟﻰ يقــــولَ  :و ًﻻ يُ ْق َبـــ ُل مِ ْن َهـــﺎ
عةٌ) اﻟبقرة(٤٨ :؛ اﻟشـفيع مﻌلـوم ﻟغـة،
َ
شفَﺎ َ

عمومـﺎ ،بـل إن
هذه اﻵية فيهﺎ نفـي اﻟشـفﺎعة
ً

شهداء علﻰ اﻷمم وهم أعلم اﻟنﺎس بﺎ ﺗﻌﺎﻟﻰ

هذه اﻵية خﺎصة بﺎﻟيهود فإنهم كفروا وحملوا
أوزارا مع أوزارهم وضلوا سواء اﻟسبيل فﻼ
ً

وعدم قبول اﻟشفﺎعة في هـذه اﻵيـة مـراد بـه

وبﻌظمﺗــه وكبريﺎئــه ،قــﺎل ســبحﺎنه وﺗﻌــﺎﻟﻰ:
اﻟصــــﺎ ِدقِينَ َعــــن ِصــــ ْدقِ ِه ْم
ِ ﻟ َي ْســـ ـأ َ َل ﱠ

شفﺎعة ﻟهم.

)اﻷحزاب.(٨ :

بني إسرائيل اﻟذين كفروا بمﺎ جﺎء به رسـول
ﷲ  ،وإن كﺎن عدم اﻟقبول خﺎصﺎ ببنـي

أمــﺎ اﻟشــفﺎعة اﻟخﺎصــة بــﺎﻟمؤمنين فــإنهم

وإذا كﺎنوا ﻻ يملكون شيئًﺎ؛ فسـيﺎق اﻵيـة

أذنبوا؛ واﻟذنب بمنزﻟة مرض ﻟه دواء يرجﻰ

إسرائيل إﻻ أنه عﺎم في كـل مـن مـﺎت علـﻰ

ﻟه اﻟشفﺎء ،فيشفع اﻟمصطفﻰ 

ﺗهديد وإنذار ﻟهم ﻟﺗقوم عليهم اﻟحجة اﻟبﺎﻟغـة،

فيـه؛ ﻷن

يــوم ﻻ ينفــع مــﺎل وﻻ بنــون إﻻ مــن أﺗــﻰ ﷲ

غيــر اﻹيمــﺎن ،قــﺎل ﺗﻌــﺎﻟﻰ :فَ َمــﺎ َﺗــنفَﻌُ ُه ْم
عةُ اﻟ ﱠشﺎفِﻌِينَ " اﻟمدّثر "٤٨:أي اﻟكفﺎر.
َ
شفَﺎ َ
أمﺎ شفﺎعة سـيدنﺎ محمـد  فـي أمﺗـه
فﺎﻹيمﺎن بهﺎ واجب ،كيف ﻻ وقد قﺎل ﺗﻌـﺎﻟﻰ:
ضــــﻰ
ف يُ ْﻌطِ يــــكَ َر ﱡبــــكَ فَﺗ َْر َ
َ و َﻟ َســــ ْو َ
)اﻟضحﻰ.(٥ :
واﻹيمــﺎن بقبــول اﻟشــفﺎعة ﻟلمــذنبين مــن
اﻟمسلمين ﻻ يخﺗلـف فيـه إﻻ ضـﻌفﺎء اﻹيمـﺎن
ممن يحكمون بحظهـم وهـواهم علـﻰ اﻟغيـب
اﻟمصــون؛ ويﺗصــورون أن فضــل ﷲ ﺗﻌــﺎﻟﻰ
كفضل خلقه؛ وأن اﻟﻌصﺎة أضروا ربهم ﺗنزه

أصل اﻹيمﺎن ثﺎبت.
أمﺎ اﻟكﺎفر فقد ذهب منـه اﻟخيـر ،وانطفـأ
منه اﻟنور ،ومﺎت فيه اﻟضمير ،فﻼ عﻼج ﻟـه
إﻻ دخول اﻟنﺎر.
حفظ ﷲُ علينﺎ اﻹيمﺎن ،وسلﱠ َمنﺎ مـن أهـل
اﻟطغيﺎن ،إنه علﻰ مﺎ يشﺎء قدير.
يقول اﻹمﺎم أبو اﻟﻌزائم :
عندهﺎ يأﺗي اﻟمشفـــــــــــع
فيوافينﺎ اﻟسﻌـــــــــــــــــود
وﻟدى اﻟﻌرش ينــــــــــﺎدي
يﺎ رحي ًمﺎ يـــــــــــــــﺎ ودود



بقلب سليم ،ومن سبقت ﻟهم اﻟحسنﻰ سﺎرعوا
إﻟﻰ اﻟﺗوبة طـﺎمﻌين فـي قبـول ﷲ إيـﺎهم وﷲ
يقبل اﻟﺗوبة عن عبﺎده.
ُنصـ ـ ُرونَ ) اﻟبقـــرة(٤٨:؛
َ و َﻻ ُهـ ـ ْم ي َ
اﻟنصر هو جلب اﻟخيرات ودفـع اﻟمضـرات،
واﻟمﻌنــﻰ :أن مــن مــﺎت ﻻ يــؤمن بــﺎ وﻻ

برسول ﷲ 

ﻻ يجد ﻟه يوم اﻟقيﺎمـة مـن

يجلب ﻟه خير اﻟثواب ويدفع عنه شر اﻟﻌقﺎب؛
إن ﻟــم يوفقــه ﷲ ﺗﻌــﺎﻟﻰ فــي اﻟــدنيﺎ ﻟﻺيمــﺎن
وﻟلﺗوبة واﻹقبﺎل علﻰ ﷲ بإخﻼص.

ﺩﺍﻋﺶ ﻭﺃﺯﻭﻑ  ..ﺗﺄﻣﻼﺕ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺳﻢ ﺍﳌﺸﱰﻛﺔ
ولهذه الجماعــة المتطرفــة أعضــاء فــي
تقــول الدراســات الدوليــة المتــوفرة :إن

عشــرات المناصــب الحكوميــة والرســمية.

)أزوف( هي وحدة يمينية متطرفة ونازيون

وظهـــر عـــدد مـــن النـــازيين علـــى مســـرح

جدد من الحرس الوطني اﻷوكرانــي .مقرهــا

السياسة اﻷوكرانية منــذ اﻻنقــﻼب المــدعوم

مدينــة مــاريوبول علــى ســاحل بحــر آزوف،

أمريكيـ ـا فـــي ٢٠١٤م ،بعـــدما تـــم تعيـــين

والتي أصبحت اﻵن تحت السيطرة الروسية

نائبــا لــرئيس الــوزراء،
أولكســندر ســيش ً

الكاملة ،وهــذا تحــول إســتراتيجي مهــم جــدا

ـرا للـــدفاع ،وإيهـــور
وإيهـــور تينيـــوخ وزيــ ً

فـــي مصـــير الحـــرب  ....قاتلـــت القـــوات

ـرا للسياســة الزراعيــة والغــذاء ،وأنــدري موكنيــك
شفايكا وزيـ ً

اﻹنفصالية الموالية لروسيا خﻼل الحرب في دونباس.

وزيــرا للبيئــة والمــوارد الطبيعيــة .وتســلم رئاســة البرلمــان
ً

تشــكلت آزوف فــي البدايــة كميليشــيا متطوعــة فــي مــايو
٢٠١٤م.
شهدت أول تجربة قتالية لهــا فــي اســتعادة مــاريوبول مــن
اﻻنفصاليين الموالين لروسيا في يونيو ٢٠١٤م.

أندريه باروبي ،ما بين  ١٤أبريل ٢٠١٦م إلى  ٢٩أغســطس
٢٠١٩م ،وهــو مــن أبــرز مؤسســي الحــزب النــازي الجديــد
اﻻجتماعي القومي ﻷوكرانيا.
ويحدثنا التاريخ أن التعاطف بــين المتطــرفين اﻷوكــرانيين

فــي  ١٢نــوفمبر ٢٠١٤م ،تــم دمــج آزوف فــي الحــرس

واﻷيـــدولوجيا النازيـــة لـــيس جديـــدًا ،فقـــد رصـــد الخبـــراء

الوطني اﻷوكراني ،ومنــذ ذلــك الحـين أصــبح جميــع اﻷعضــاء

اﻹســـتراتيجيين صـــعود الفكـــر النـــازي فـــي أوكرانيـــا منـــذ

جنودًا متعاقدين يخدمون في الحرس الوطني.

اﻻستقﻼل عن روسيا الســوفيتية عــام ١٩٩١م .وقبــل الحــرب

في عامي  ٢٠١٥و ٢٠١٦م اكتســبت الكتيبــة الكثيــر مــن

مع روسيا انتشرت جرائم الكراهية ضد اﻷجانب واﻷقليات في

اﻻهتمام وحصلت على التعاطف من الحركات النازيــة الجيــدة،

أوكرانيــا بشــكل ممــنهج علــى يــد هــؤﻻء المتطــرفين ،وجــرى

واستخدمت أي ً
ضا الرموز النازية للتعبير عن شعاراتها.

اتهــام غربــي بحــق منظمــة  ١٤Sاﻷوكرانيــة النازيــة عــام

في مارس ٢٠١٥م ،قال متحدث باسم الكتيبة :إن حــوالي
 ٪٢٠-١٠من أعضائها من النازيين.

٢٠١٨م بأنها تمارس إبادة ممنهجة بحق الغجــر بتكليــف مــن
الحكومة اﻷوكرانية وقتذاك.



تؤكــد الدراســات المتــوفرة عالميــا أن
اﻷب الروحي للنازيين الجـدد فـي أوكرانيـا

رغم ما قد يبدو من تنقاض شكلي بـين

هو“ :استيبان بانديرا” الذي كان من أبرز

التنظيمين المتطرفين إﻻ أنهما يشتركان في

وتحـول
أعضاء الحزب القـومي اﻷوكرانـي
ّ

جملــة مــن )المبــادئ واﻷهــداف( وتحديــ ًدا

إلى زعيم له ،قاتل ضـد اﻻتحـاد السـوفيتي

اليوم بعد الغزو الروسـي ﻷوكرانيـا ويمكـن

وبولندا في الثﻼثينيّات ،وتعاون مع الجيش

حصرها في اﻵتي:

ذراعــا لـــه أثنـــاء الحـــرب
النـــازي وكـــان
ً
العالمية الثانية ،وبعد انتهائهـا اسـتمر فـي
تنفيــذ عمليــات عســكرية ضــد الســوفييت؛
حتى أواسط الخمسينيات.
اغتالــه عميــل للمخــابرات الســوفياتية
عام ١٩٥٩م في ميونيخ اﻷلمانية .وعقـب

 -١القاسم المشترك اﻷكبـر هـو مقاتلـة
الروســي والثــأر والكراهيــة المتوطنــة لــه،
فتنظيم داعش اﻹرهـابي لـن ينسـي أن أحـد

كانت مساندة لهمـا فـي مرحلـة معينـة لكـن

أهم القوي التي هزمت مشروعه في سوريا

المبدأ تقويض الـدول ونشـر الفوضـى ،وأن

والعراق كان هو الجيش والطيران الروسي

مشروعهما القومي أو الـديني لـن يبنـي إﻻ

المســاند للدولــة الســورية ،ونفــس اﻷمــر

علــى أنقــاض تلــك الــدول وبعــد تفكيكهــا

بالنسبة لجماعة )أزوف( لن تنسـي أن مـن

وتدمير جيوشها الوطنية.

انهيــار اﻻتحــاد الســوفيتي ،أُعيــد تأســيس

هزمهــا فــي )أوكرانيــا ككــل وفــي مدينــة

الخﻼصة إذن :نحن أمام تحـول عـالمي

الحزب القومي اﻷوكراني ،وأُعيـد اﻻعتبـار

ماريوبول تحديـ ًدا والتـي تمثـل لهـا المعقـل

جديد ستكون فيه تلـك الجماعـات المتطرفـة

لـــ”بانديرا” ،فنصــبوا تماثيــل لــه وأطلقــوا

التــاريخي( هــو الروســي؛ لــذا العــداء لــه

ـرا عل ـى مــن أطلقهــا ووظفهــا ،ولــيس
خطـ ً

دور
اسمه على شوارع ،وكان لهذا الحزب ٌ

مشــترك وقــوي بــين داعــش وأزوف رغــم

حربـا فـي
خطرا فقط على روسيا التي تدير
ً
ً

اﻷفكار النظرية المختلفة بينهما  ..وسـتظل

أوكرانيــا منــذ ٢٠٢٢/٢/٢٤م تقــول أنهــا

هــذه اﻷفكــار مســتبعدة إل ـى أن يــتم هزيمــة

حرب وجود؛ ﻷنها تـرتبط بأمنهـا القـومي..

روسيا ..وهو أمر قد يطول جدا وقته!

ويقول الغـرب أنهـا حـرب عدوانيـة ،يجـوز

رئيس في أحداث اﻻنقـﻼب )الـذي يسـمونه
بـــــالثورة البرتقاليـــــة!( عـــــامي ٢٠١٣
كبيــر فــي
تــأثير
و٢٠١٤م ،وأصــبح لــه
ٌ
ٌ
الدولة ونظامها.
ومــن كثــرة جرائمــه ووحشــيته تجــاه
مخالفيــه خاصــة فــي إقلــيم الــدونباس ذو
الجذور الروسية  ...صـار يسـمي )داعـش
أوكرانيا ( وليس كتيبة أزوف!.

 -٢يشــترك التنظيمــان المتطرفــان فــي

فيها استخدام كل اﻷسلحة من اﻻقتصاد إلـى

استسهال القتل وتبرير شريعته انطﻼقًا مـن

)داعش( و)أزوف( .واﻷخيرتان تقوﻻن من

أيـــــــديولوجيتهم العنصـــــــرية الفاســـــــدة

خــﻼل ممارســتهم التاريخيــة ..أنهمــا ضــد

والمتطرفة.

الجميــع :روســيا والغــرب ..بــل ضــد العــالم

 -٣يشترك )داعش وأزوف( في عقيدة
نش ـر الفوض ـى وتقــويض الــدول؛ حت ـى لــو



أجمع! فمن بيده الغلبة في كل هذا الصـراع
المركب والممتد؟ سؤال برسم المستقبل.

ﺗـﻬــﺎﻧــﻰ




* اﻷخ الفاضــل والمحــب الصــادق معــالي المستشــار الجليــل
نصر البــدراوي شعيشــع بزفــاف كريمتــه الــدكتورة نــدى إلــى
السيد المستشار محمد رمضان شحاته ..بالحامول – محافظــة
كفر الشيخ.



* اﻷخ المرحــوم عبــد الخــالق عبــد الصــمد الشــنودي شــقيق
اﻷســتاذ محمــد وابــن عــم الحــاج زكريــا الشــنودي ..ســجين –
قطور  -غربية.







لجميــع النــاجحين فــي الشــهادات اﻻبتدائيــة
واﻹعداديـــة والثانويـــة العامـــة واﻷزهريـــة
نظـرا لضـيق المسـاحة
والجامعات المختلفـة؛
ً
وكثــرة عــدد النــاجحين ،ونســأل ﷲ أن يكــون
النجاح حليفهم في القادم من أيامهم.

ســ ـئِ ْلت ُ ْم أَج َْبــ ـت ُ ْم
امــ ـا إِذَا ُ
َيــ ـا ك َِر ً
ً
َ
ْ
ت َوغيْثـــــا
ارا ِلل َمك ُْر َمـــــا ِ
َوبِ َحـــــ ً
َ
ِلســــ ـائِ ِلينَ إِذا َمــــ ـا
َوك ُُنــــ ـوزً ا ل ﱠ
َوأ َ َم ً
انــــــا ِل ْل َخــــــائِ ِفينَ َو َكه ًْفــــــا
َو َمـــــﻼَذًا ِل ْل ُم ْلت َ ِجـــــينَ َوع َْو ًنـــــا
ٰ
ِســـ ٍار
َيـــا آ َل َطـــ ٰهَ َنـــا َد ْيت ُ ُك ْم ِبا ْنك َ
َاشـا
اسـتَج َْرتُ َوح َ
يَا آ َل ٰ َطـ ٰهَ ِإ ِّنـي ْ
يَا آ َل ٰ َ
ط ٰهَ فـِ ي ُم َ
حْكـ ِم الـ ِذّك ِْر َر ِّبـي
ض ـ ِل مِ ْنــهُ
اونَ بِا ْلفَ ْ
لَك ُُم ـو َم ـا ت َ َ
شـ ْ
ســـبِي
ِينـــي بِ ُكـــ ْم يَق ِ
َويَق ِ
ِينـــي َونَ َ
َ
َ
ِسـابِي َوأ ِّنـي
ْف أ ْخ َ
شـ ٰى ب َْعـ َد ا ْنت َ
َكي َ
ع ِل ْمـ ـت ُ ْم يُ ْت ِمـ ـي َو ُذ ِ ّلـ ـي َو َف ْقـ ـ ِري
َو َ
َو ِبـــأ َ ْهلِي َو ُ
اجي
غ ْرب َِتـــي َواحْ ت َِيـــ ِ

ْس ِل ـي َ
غ ْي ـ ُر ح ُِّب ـي
َو ِب َجه ِْل ـي َو َل ـي َ
صـا ِل ُم ْ
ضـنًى ُم َعنـى
سـ ِعدُوا ِبا ْل ِو َ
أَ ْ
صــ ِري َو َه ﱠيــا
ســا َدتِي ِلنَ ْ
َبــاد ُِروا َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ِفــي حِ َمــا ُك ْم نزلــتُ أ ْر ُجــو نــدَا ُك ْم
فَأَف ُ
ســ ـانَ ُك ْم ذَا؛ ِﻷ َ ِّنــ ـي
ِيضــ ـوا إِحْ َ
ْس يُ ْر ِضـــي ُك ُمو أ َ َيـــا آ َل ٰ َ
طـــ ٰهَ
َلـــي َ
َ
شـ ـهُو َد ُك ْم َوأفِي ُ
ضـ ـوا
ام َنحُونِي ُ
َفـ ـ ْ
َواجْ عَ ُلـ ـونِي لَ ُكـ ـ ْم ِبغَ ْيـ ـ ِر ْ
اشـ ـتِغَا ٍل
صــدِي
أَك ِْر ُمــونِي َونَ ِ ّج ُحــوا ُكــ ﱠل قَ ْ
ٰ َهــــ ِذ ِه َحــ ـا َجتِي َرفَ ْعــــتُ َو ِإ ِّنــ ـي
يعـ ـا
أَ ْ
سـ ـ ِعدُونِي َو ُكـ ـ ﱠل أ َ ْه ِلـ ـي جَمِ ً
امنَ ُحــوا ُك ـ ﱠل َمــ ْن أَت َ ـانِي ُم ِريــدًا
َو ْ
ُ
ْ
َ
َوأَغِيث ـوا َم ـ ِن انت َ َم ـ ٰى ِل ـي َو َوال ـ ٰى
الـرحْ ٰ َم ِن تُتْ َلـ ٰى ع ََلـ ٰى َمـ ْن
َو َ
صﻼَةُ ﱠ
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ب
َوع ََلــــ ٰى ِآلــــ ِه َو ُكــــ ِ ّل ِصــــحَا ٍ




َولُيُ ً
اســـ ـت ُ ِغثْت ُ ْم أ َ َ
غ ْثـــ ـت ُ ْم
وثـــ ـا إِذَا ْ
آو ْيــ ـت ُ ْم
َوح ُ
ُصــ ـونًا َمــ ـ ْن أ َ ﱠم ُكــ ـ ْم َ
ْ
َ
َ
يَ ﱠم ُمـ ـوا ف ْ
ضـ ـلَ ُك ْم لَ ُهـ ـ ْم أ ْغـ ـ َد قـ ـت ُ ْم
ير أ َ َجـــــ ْرت ُ ْم
َوع َِيـــــاذًا ِل ْل ُم ْ
ســـــت َ ِج ِ
ِشـــ ـ ﱠد ٍة لَبﱠ ْيـــــت ُ ْم
َمـــ ـ ْن د َ
َعـــــا ُك ْم ل ِ
َو ِبــ ـذُ ٍ ّل َهــ ـﻼﱠ ل َ
ِضــ ـ ْعفِي َرحِ ْمــ ـت ُ ْم
ب َْعـ ـ َد ح ُِّبـــي أ َ ِّنـــي أ ُ َ
ضـ ـا ُم َوأ َ ْنـ ـت ُ ْم
َقــ ْد ح ََبــا ُك ْم بِ ُكــ ِّل َمــا َقــ ْد َ
طلَ ْبــت ُ ْم
شـــئْت ُ ْم
َولَ ُكـــ ْم مِ ﱠمـــا ع ِْنـــ َدهُ َمـــا ِ
ق ع ِْنـــ َد ُك ْم َوأ َ ْنـــت ُ ْم قَبِ ْلـــت ُ ْم
صـــا ِد ٌ
َ
ٌ
َ
َ
َضــعَة مِ ْنك ُُمــو َوف ْ
ب ْ
ضــﻼً أج َْبــت ُ ْم؟!
سـ ـ ِ ّري َو َ
عل ِْمـ ـت ُ ْم
ظــاه ِِري َقـ ـ ْد َ
َوبِ ِ
ســمِ ْعت ُ ْم
َود َ
ُعــائِي ِفــي ُكــ ِ ّل َو ْقــ ٍ
ت َ
ٰ
ٰ
طــهَ لَ ُكــ ْم فَ َهــﻼﱠ نَ َ
َيــا آ َل َ
ظــ ْرت ُ ْم؟!
ســ َع ْدت ُ ْم
وري َلــ ْو أَنﱠ ُكــ ْم أ َ ْ
َيــا ُ
ســ ُر ِ
َفــ ـأَغِيثُوا َو َكــــ ْم َو َكــ ـ ْم َبــــاد َْرت ُ ْم
َوأ َ َيـــــادِي ُك ُمو فَ َهـــــ ْل أ َ ْنعَ ْمـــــت ُ ْم؟!
أ َ ْنت َ ِمـــي َوا ْل ُفـــؤَا َد مِ ِّنـــي َملَ ْكـــت ُ ْم
اضي َ
ضـمِ ْنت ُ ْم
ُ
اضي بِ َما ِل َم ِ
ش ْغ ُل َم ِ
ٰ
ٰ
َيـــا آ َل َ
عـــ ﱠو ْدت ُ ْم
ي َمـــا َ
طـــهَ ع ََلـــ ﱠ
سـ ـ َوا ُك ْم َيـ ـا َم ْن ل َِقـ ـد ِْري َرفَ ْعـ ـت ُ ْم
ِب ِ
صـد ََر ا ْلفَ ْ
ضـ ِل أ َ ْن ـت ُ ْم
فَ ُمـ َرادِي يَـا َم ْ
اضــي﴾ قَ ِب ْلــت ُ ْم
َو ِاثــ ٌ
ق أَنﱠ ُكــ ْم ِلـــ ﴿ َم ِ
علَ ْيـ ـ ِه ُجبِ ْلـ ـت ُ ْم
امنَ ُحـ ـونِي مِ ﱠمـ ـا َ
َو ْ
ْ
َ
ِل َ
ْ
ُ
ســ َمحْ ت ُ ْم
يــق الف ُتــوحِ إِذ قــ ْد َ
ط ِر ِ
بِا ْ
ع ِ ّم ُمـــوا َمـــا َو َه ْبـــت ُ ْم
عت َِقـــا ٍد َو َ
ْ
َ
س ا ْل ُو ُجـو ِد مِ ْنـهُ أ َ
ضـأت ُ ْم
ُهـ َو َ
شـ ْم ُ
َوع ََلـى ا ْل ُم ْفـ َردِينَ َمـ ْن َقـ ْد َج ـ َذ ْبت ُ ْم

