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٣٤

ﻏ ــاﻳﺘ ــﻨا

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

دﻋﻮﺗﻨا

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

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

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

اﻻشﱰاﻛات
داﺧﻞ ﻣ ﺼ ـ ﺮ  ١٥٠ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻨﻮ ﺧﺎﻟﺼﺔ رﺳﻮم اﻟﱪﻳﺪ.
ﻻرا ﺳﻨﻮ ﺧﺎﻟﺼﺔ رﺳﻮم اﻟﱪﻳﺪ.
قﻲ دول اﻟﻌﺎﱂ  ٧٥دو ً

إلى أبنائي وبناتي من آل العزائم
إلى المحيطين بي والمتواصلين معي من المنتسبين ﻷبي العزائم
إلى أبناء أبي العزائم الذين تعرفونهم ،والذين ﻻ يعرفهم إﻻ أبو العزائم
إلى من ينتهجون نهج أبي العزائم في مشارق اﻷرض ومغاربها
إلى المخلصين في حبنا واﻷوفياء في دعوتنا
إلى كل من هيﱠﺄ ﷲ قلبه لخدمة دعوة اﻹمام أبي العزائم
إلى كل من اصطفاهم ﷲ وأمدهم بسره ومدده في هذا الوقت
إلى كل من جذبته العناية اﻹلهية فتعلق بخاتم ُو ﱠراث خير البرية
إلى كل من رضي عنهم اﻹمام أبو العزائم ،ورضي عنهم خلفاؤه
إلى جنود اﻹمام أبي العزائم الذين ينتظرون لحظة ظهوره
أكتب إليكم اليـوم رسـالتي ،بعـد أن خاطبـ ت رسـائلي السـابقة القريـب
والبعيد ،والعدو والصديق ،والصالح والطالح ،والحي والميت.
ما تﺄخرت رسالتي عنكم لغفلـة أو لغـرض ،وإنمـا ﻷنكـم أقـرب النـاس
ي ،وقــد خاطبــت الجميــع فــيكم وأمــامكم ،فحظيــتم بالنصــائح العامــة
إلــ ﱠ
والخاصة ،لكن اﻷمر يستوجب في النهاية أن أخصكم برسالة تخـرج مـن
قلبي لتﻼمس قلوبكم اللينة ،وعقولكم الذكية ،وأفئدتكم المعلقة بحبِّنا.
اعلمــوا أنــه كمــا أنــتم مســؤولون منـ ا ،فــﺄنتم مســؤولون عــن اﻷمــة
اﻹسﻼمية بﺄثرها ،صﻼحكم صﻼحها ،وضياعكم -حفظكم ﷲ منـه -ضـياع
لهذه اﻷمة.
أنتم أقرب الناس إلى آل بيـت رسـول ﷲ  ،أنـتم مـن تـربيتم علـى
حبِّهم ،وعشتم في كنفهم ،وقرأتم أورادهم ،وحضـرتم مجالسـهم وحلقـات
ذكرهم.
أنتم -والسابقون لهذا الجيـل والﻼحقـون لـه -ممـن قـال فـيهم حضـرة
ي
المصطفى) :واشوقاه إلى إخواني( ،وقال فـيهم جـدنا اﻷكبـر اﻹمـام علـ ﱡ
ً
ابن أبي طالبَ ) :و ِددْتُ أنِّي قَ ْد َرأَ ْيـتُ إِ ْخ َوانَ َنـا(ً ،
تخمينـا؛ ﻷنـه لـم
يقينـا ﻻ
ي ٍ طـوال التـاريخ سـوى إمـامكم السـيد
يَ ُر ﱠد على رسول ﷲ وﻻ اﻹمـام علـ ّ
محمد ماضي أبي العزائم حين قال:
صــتْ
َرا ٌ
ص َ
ب تَ َخ ﱠ
ان ا ْل َح ِبيــ ِ
ح ِﻹ ْخــ َو ِ
اصـــــ ُر َ
ِينـــــ ِه
ون ِلد ِ
إِ ْخ َو ُانـــــهُ َوال ﱠن ِ
صـ ـدِيقُ ُه ْم
يرهُ ْم َو َ
ـر ُه ْم َو َ
صـ ـ ِغ ُ
َو َكبِيــ ُ
شـ َر ٰى َل َن ـا ْ
بُ ْ
ـب ِل ـذَا ِتنَا
اشـتَاقَ ا ْل َح ِبيـ ُ
شــ ـ ْوقًا ِلــ ـذَاتِكَ َيــ ـا َحبِيبِي دَائِ ًمــ ـا
َ
صـــــتَنَا ِبـــــﺄ ُ ُخ ﱠو ٍة
ص ْ
اســـــيِّدِي َخ ﱠ
يَ َ
ســـ ِيّدِي ُمتَتَا ِب ًعـــا
شـــ ْك ًرا َو ُ
ُ
شـــ ْك ًرا َ



ُمـ ـ ْذ َكـ ـ َ
ان ُم ْ
اح
شـ ـتَاقًا لَ ُهـ ـ ْم ِب َ
صـ ـبَ ِ
ُون ِل َح ْ
شــــد َ
اح
َوا ْل ُم ْر ِ
ضــــ َر ِة ا ْل َف ﱠتــــ ِ
ســ ﱡر اﻷ ُ ُخــ ﱠو ِة ِمــ ْن ِر ً
اح
ِ
ضــا َو َ
ســ َم ِ
َوتَ َم ﱠنــــ ٰى يَ ْر َ
اح
آنــــا ِب َقــــ ْو ِل ِصــــ َر ِ
اح
شــ ـ ْوقًا َو َ
َ
شــ ـ ْوقًا َز ِائــ ـدًا بِ ِصــ ـيَ ِ
اح
نَ َ
او ْلتَ َنــ ـا ِمــــ ْن َح ْو ِضــ ـكَ ا ْلفَ ﱠيــ ـ ِ
ِم ﱠمـــ ْن ِب ُكـــ ْم ِفـــي َم ْ
اح
شـــ َه ِد ا ْلفَ ﱠتـــ ِ

لقد كانت سنة ﷲ الماضية في عباده ،أن
يبعت لهم نبيا أو رسوﻻً ليجدد أحوالهم ،مـن
الكفر لﻺيمان ،ومن الغفلة لﻺيقاظ.
ثم كانت ثورة التجديد الكبرى بالشـريعة
الكاملة في عهد سيدنا رسول ﷲ  ،وﻷن
النبوة قـد ختمـت فانتقلـت مهـام التجديـد مـن
اﻷنبيـاء لﻸئمـة المجــددين ،الـذين قـال عــنهم
يبع ـ ُ
المصــطفى  ) :ﱠ
اﻷم ـ ِة
ث لِه ـذِه ﱠ
إن ﱠ َ َ
سن ٍة من يج ِ ّد ُد لَها دينَها(،
على ِ
رأس ك ِّل مائ ِة َ
ً
وذلــك رحمــة لهــذه اﻷمــة ،وحفظـا لــدين ﷲ
بتيسير تطبيقه وفق متطلب كل عصر.
ظل اﻷئمة المجددون اﻻثنـا عشـر بدايـة
من اﻹمام علي بـن أبـي طالـب؛ حتـى خـاتم
الـ ُـو ﱠراث المحمــديين مــوﻻي اﻹمــام المجــدد
الســيد محمــد ماضــي أبــي العــزائم ،يطلقــون
علومهم التجديدية في كل عصر ،بما يتوافـق
مـــع أحـــوال اﻷمـــ ة ووضـــعها السياســـي
واﻻجتماعي واﻻقتصادي والثقافي والفكري.
لكــن كمــا ختمــت النبــوة برســول ﷲ،
ختمت الوراثة باﻹمام أبي العـزائم ،وبالتـالي
انتقلــت مهــام التجديــد مــن اﻷئمــة المجــددين
ﻷوصياء اﻹمام الختم ،كمـا انتقلـت مـن قبـل
من اﻷنبياء لورثة النبي الختم.
لذلك كان لزا ًما علـى خلفـاء اﻹمـام أبـي
العــزائم اﻷوصــياء ،أن يقومــوا بالتجديــد مــع
كل نقلة عصرية؛ حتى قيام الساعة.
جـــاء اﻹمـــام أبـــو العـــزائم بمشـــروعه
الفكــري اﻷعظــم لتوحيــد المســلمين ،ونشــر
مﻼمحه في كتب :اﻹسـﻼم وطـن ،واﻹسـﻼم
نسب ،واﻹسﻼم دين ﷲ ،ووسائل نيل المجـد
اﻹسﻼمي.
واســتعرض آليـــات تطببيقـــه فـــي بقيـــة
مؤلفاته وكتبه التي أمﻼها على مدار سنوات
دعوته المباركة.
كان العصر الذي جاء فيه اﻹمـام -وهـو
القرن العشرين الميﻼدي /القرن الرابع عشر
الهجري -يتميز بعدة مﻼمح:
 -١أمة مفرقة ومحتلة ،فﻸول مرة يكون
المسلمون بﻼ خليفة ،وكـل دولـة تبحـث عـن
استقﻼلها.
 -٢وسائل الطباعة موجودة لكنها بدائية.
 -٣حروب عالمية طاحنة فـي كـل بقـاع

١٩٢٦م ،وق ﱠدموه ليخطب فيهم خطبة عرفة،
بعد أن أقاموه خليفة عن رسول ﷲ .
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اﻷرض.
 -٤بداية ظهور فتنة الخوارج الجدد.
 -٥هجمة من المستشرقين على اﻹسﻼم.
 -٦تخلف وجهل منتشران في اﻷمة.
 -٧الولــع بكــل مــا هــو غربــي ،يقابلــه
حركة وطنية مخلصة.
 -٨اليهـود بـدأوا فـي مخططهـم ﻻبـتﻼع
فلسطين.
وكان اﻹمام أبو العزائم بما حباه ﷲ مـن
علــم ،وبذكائــه المفــرط ،وهيبتــه الواضــحة
قادرا على التعامل مع كـل هـذه المعضـﻼت
ً
وتقديم العﻼج الناجز لها؛ حتى بايعته الوفود
اﻹســﻼمية فــي موســم حــج عــام ١٣٤٤هـــ -



المﻼمــح اﻷساســية لعصــر اﻹمــام أبــ ي
العــزائم ســتظل قائمــة؛ حتــى قيــام الســاعة،
لكنها ستشهد بعض التجديد مع الوقت:
 -١اﻷمة ما زالت متفرقـة ،ومحتلـة إمـا
باﻻحتﻼل الوطني من الطـابور الخـامس ،أو
باﻻحتﻼل الفكري من أعدائها.
 -٢وســائل الطباعــة تطــورت ،ووصــلنا
للعصر الرقمي.
 -٣الحروب العالميـة اسـتبدلت بحـروب
الجيل الرابع والخامس ،والحروب الثقافية.
 -٤الخــوارج اســتفحل شــرهم ووصــلوا
لحكم بعض الدول اﻹسﻼمية.
 -٥هجمات المستشرقين ما زالت قائمة.
 -٦التخلف والجهل منتشران.
 -٧المولعــــون بــــالغرب والوطنيــــون
يتحاربون في معارك مختلفة.
 -٨فلسطين ابتلعت بالفعل.
وﻷن اﻷدوات تغيرت ،فكان لزا ًما علينـا
ونحــن أوصــياء اﻹمــام المجــدد الخــتم ،أن
أيضـا ونقــدم مشــروعًا فكريـا
نطـور أدواتنــا
ً
جديدًا -منبثقًا من ثوابت مشروع اﻹمـام أبـي
العزائم -يناسب هذا العصر ..وهذه هي سـنة
التجديد.
فــي الحقيقــة لقــد عكفــتُ منــذ أن توليــتُ
مشيخة الطريقة العزميـة عـام ١٩٩٤م علـى
استكمال مهمة السيد عز الـدين ماضـي أبـي
العزائم ،فقمت بإعـادة طباعـة مـا طبعـ ه مـن
عمـا لــم
كتـب اﻹمــام أبــي العـزائم ،والبحــث ﱠ
وتقريبــا أكملــت
يطبــع مــن قبــل لطباعتــه،
ً
نثـرا
طباعة كل تـراث اﻹمـام أبـي العـزائمً ،
ونظم ـا ،ولــم يتبــقَ ســوى اســتكمال تفســيره
ً
)أسرار القـرآن( ،الـذي بعـون ﷲ سيسـتكمل
قريبًا.
ثــم إننــي قــدمت اﻹمــام أبـ ا العــزائم فــي
الـو ﱠراث المحمـديين( ،و)اﻹمـام
كتب) :خاتم ُ
أبــو العــزائم كمــا ق ـ ﱠدم نفســه( ،و)اﻹمــام أبــو
العــزائم وقضــايا عصــرية( ،وخلفــاءه الســيد
)صـ ِ ّديق
أحمد ماضي أبا العـزائم فـي كتـاب ِ
الدعوة العزمية( ،والسيد عزالدين ماضي أبا
العزائم في كتاب )عمﻼق الدعوة العزمية(.

وقمــت بإعــادة طباعــة مؤلفــات الســيد
عزالـــدين) :اﻻحتفـــال بالموالـــد مشـــترع ﻻ
مبتدع( ،و)إسﻼم الصوفية هو الحل ﻻ إسﻼم
الخوارج( ،وطبعتُ كتابه )تكفير  +تبشـير=
تنصير( ،وكتابه )أيها القرنيون هﻼﱠ فقهتم(.
وهـــي مؤلفـــات مهمـــة فـــي صـــياغة
المشروع الفكري الذي قمت بصـياغته علـى
مدار الثﻼثين عا ًما الماضية.

كما أن القرآن لم ينـزل مرتﱠ ًبـا ،ولـم يقـل
مبوبـة ،كمـا
رسول ﷲ  أحاديثه
ﱠ
الغـراء ﱠ
بوبها علماء اﻷحاديث بعد ذلك ،كذلك لم يُ ْم ِل
ﱠ
اﻹمام أبو العزائم مشـروعه الفكـري مرتبـً ا؛
ﻷن سنة التجديد تعني أن ُي ِ ّ
نزل ﷲ -في حال
القرآن -أو أن يخاطب الناس في حال السـنة
ومشاريع اﻷئمة الفكرية بما يناسب كل وقت
وحال ومشكلة ،وفي النهاية يرتب المشـروع
الفكــري وفــق مــا أراده صــاحبه ،ليناســب
اﻷجيال التالية.
ً
اﻹمام أبو العزائم مثﻼ ،أملى بعض كتبه
كإجابة عـن سـؤال ،والـبعض اﻵخـر عنـدما
ٌ
حدث ،وكذلك سـرتُ علـى سـنته،
كان هناك
عامـــا
فأصـــدرتُ كتبـــي طـــوال الثﻼثـــين ً
الماضية ،وفق ما اقتضت حالـة اﻷمـة ،وهـا
أنا اليوم أرتبها لكم كمشروع فكري تجديـدي
تقدمــه مشـــيخة الطريقــة العزميـــة ﻷبنائهـــا
ولﻸمة اﻹسﻼمية جمعاء خﻼل القرن الواحد
والعشرين المـيﻼدي /القـرن الخـامس عشـر
الهجري.
إنه مشروع فكري مستنبط مـن مشـروع
اﻹمام أبي العزائم الـرئيس؛ ﻷنهـا سـنة أهـل
ي) :علمني رسـول ﷲ
البيت ،يقول اﻹمام عل ﱞ
ألف باب من العلم ،فاستنبطتُ مـن كـل بـاب
ألف باب(.
مشروع الطريقة العزمية الفكري للقـرن
الواحــد والعشــرين يتكــون مــن عــدة محــاور
هدفها:
 -١تمسك المسلم بإسﻼمه تمس ًكا يقينيا.
 -٢تحصــين المســلم مــن فــتن اﻷعــداء
الداخليين.
 -٣تحصــين المســلم مــن فــتن اﻷعــداء

الخارجيين.
 -٤ثورة التغيير.
 -٥تجهيز اﻷمة للنهضة.
 -٦تطبيق مشروع اﻹمام أبـي العـزائم
ﻹظهار الدين الحق.
هذا المشروع فكرته تتلخص في أنه فـي
البدايــة ﻻ بــد أن يقــف المســلم علــى أســاس
صلب يقيني بأنه اختـار الـدين الصـحيح ،ثـم
نحصــنه مــن فــتن أعــداء الــدين الــداخليين
ِّ
والخـارجيين ،ونتيجــة مـروره بهــذه الحــرب
غالبـا مـا
من خصوم الدين داخليا وخارجيـاً ،
يكون قد تلوث بفتنة ،فنأخذ بيده لثورة تغييـر
تتضمن وضـع قـدوة لـه وتسـليحه بـاﻷخﻼق
وتفتيح عقله بمنهج التصوف.
عندما ينفتح عقلـه ويتحسـن ُخلقـه ،فإننـا
ســنطلب منــه أن يــنهض باﻷمــة ،فيســارع
بالعمل على وحدتها وتقدمها.
شخصـا نهضـويا
عندما يكـون الشـخص
ً
مرتب ً
طا بأهل البيت ،نأخذ بيـده ليسـير خلـف
إمام زمانه ،اﻹمام أبي العزائم ،فيكون عامﻼً
من عماله يساهم في تطبيق منهجـه ..وسـيتم
ذلك بمنهج علمي متدرج.
واﻵن إلى تفصيل هذا المشروع:

نتيجـــة الهجمـــة الشـــاملة علـــى الـــدين،
والدعوة لتبني الدين اﻹبراهيمي الـ ﱠد ﱠجالي ،ﻻ
بد أن تكونـوا علـى أرض صـلبة مـن تيقـنكم
من أنكم تتبنون الدين الصحيح.
هــذا اليقــين ســيأتيكم مــن قــراءة كتــابي
)اﻻختيار الصعب(.
كما سيكون عليكم قراءة كتابي )حضارة
الغرب آيلة للسقوط ..واﻹسـﻼم هـو الحـل(،
لتتأكدوا أنه ﻻ حل للوضع الحـالي للعـالم إﻻ
باﻹسﻼم ،وعلـيكم أن تقـرأوا كتـاب )مـؤتمر
العطــاء الحضــارى لﻺســﻼم( لتفخــروا بمــا
ق ﱠدمه دينكم للبشرية.

اﻷعداء الداخليون عـدة أصـناف ،بينتهـا
لكم في كتـاب )احـذروا الطـابور الخـامس(،
وخطرا الخوارج.
وأعظمهم فتنة
ً
لذلك فإن أول كتاب في هذا المحور هـو



كتاب سماحة السـيد عـز الـدين ماضـي أبـي
العزائم )أيها القرنيون هﻼﱠ فقهتم( ،ثـم كتـابي
)يهود أم حنابلة( ،وسلسلة الفتوحات العزمية
فى الرد على الوهابيـة ،التـي صـدرت باسـم
لجنة البحوث والدراسات بالطريقة العزميـة،
وعددها  ٣٦كتابًا.
ثــم كتبــي) :فتــاوى ســلفية فــي خدمــة
شــوه اﻹســﻼم(،
الصــهوينية( ،و)الوهابيــة تُ ّ ِ
و)الجماعة اﻹرهابية وأدعياء السلفية وتكفير
المســلمين خدمــة للصــهيونية( .و)اﻹخــوان
المســـلمون متـــي وكيـــف ولمـــاذا؟( للجنـــة
البحـــوث والدراســـات بالطريقـــة العزميـــة،
وكتاب )مؤتمر الـدور السـعودي فـى ضـياع
اﻷمة اﻹسﻼمية(.
ومـــن المفيـــد قـــراءة كتـــاب )تكفيـــر +
تبشير= تنصير( للسـيد عـز الـدين ،ﻹظهـار
خطورة الـدور الـذي تقـوم بـه الوهابيـة مـن
تكفير المسلم.
وفي الختام تقرأ كتابي )قتلة مفسـدون أم
شهداء مصلحون؟( ،لتعرف أن هؤﻻء ﻻ بـد
أن يطبق عليهم حد الحرابة؛ ﻷنهـم مفسـدون
في اﻷرض.
وﻷنه حيثما وجدت فتنة الوهابية ،فهناك
فتنة العلمانيـة واﻹلحـاد المقابلـة لهـا ،فعلـيكم
بقـــراءة كتبـــ ي )العلمانيـــة الوجـــه اﻵخـــر
لليهودية( ،و)مـؤتمرات المـرأة بـين الجهالـة
والعمالة( ،لتعرفوا مﻼمح وطرق عﻼج هذه
الفتنة.
ويتحدث عن اﻹلحاد كتاب )دعم السـلفية
 +إضــعاف الصــوفية = صــحوة إلحاديــة(
للدكتور عبدالحليم العزمي.

ومفصـل
متأن
هذا الجانب تناولته بشكل
ﱠ
ٍ
في كتبـي )حكومـة العـالم الخفيـة فـي خدمـة
الصهيونية( ،و)المنهج الصـهيوني الصـليبي
فى محاربة المسـلمين( ،وكـذلك فصـلناه فـي
كتاب )ندوة أعداء اﻷمة بالـداخل والخـارج(
التي نظمتها مشيخة الطريقة العزمية.
ولقد شكرت عد ًدا من أعـدائنا فـي كتـب
)شكرا أوبامـا لفضـحك عمـﻼء
صلة ،مثل
مف ﱠ
ً
و)شكرا نتنيـاهو( ﻹظهـاره
الفتنة المذهبية(،
ً
صـــدق اﻹســـﻼم فـــي وصـــف الشخصـــية

اليهودية.
ثــــم بينــ ـ ت )حكــــم اﻻســــتعانة بغيــــر
المسلمين( ،وناقشت قضية )الوﻻء والبراء(،
في كتابين منفصلين.
ثــــم إن مشــــيخة الطريقــــة العزميــــة -
بمشاركة طرق صوفية أخرى -كانت الجهـة
الوحيدة في العالم اﻹسﻼمي التي ردت علـى
خطــاب الــرئيس اﻷمريكــي اﻷســبق بــاراك
أوبامــا مــن جامعــة القــاهرة عــام ٢٠٠٩م،
بكتـــاب )مـــؤتمر رســـالة اﻷمـــة اﻹســـﻼمية
ﻷمريكا(.
ويختم هذا الجانب بقـراءة كتـاب )الفتنـة
العظمــى ..كيــف ســيغوي الــ ﱠد ﱠجال العــالم؟(
للدكتور عبدالحليم العزمي )تحت الطبع(.

في هذا المحـور سـيكون أول كتـاب هـو
كتابي )رسالة الضمير :هل نحن مسلمون؟(،
لتقــارنوا بــين مــا أنــتم عليــه وبــين الصــورة
ال ُمثلى لﻺسـﻼم ،والتـي سأعرضـها فـي هـذا
الكتاب الذي أعده للنشر قريبًا.
ثم علـيكم قـراءة كتـابي) :رسـائل شـيخ
الطريقة العزمية( ،فهو يحتوي علـى رسـائل
عــدة -مــن ضــمنها هــذه الرســالة -للعامــة
والخاصة ،تش ِ ّخص اﻷمراض وتق ِ ّدم العﻼج.
ثم كتابي )كيف نتغير؟( وهو كتاب أ ُع ﱡده
للنشر قريبًا ،لتبيين خطوات التغيير.
هذا التغيير سيكون له مقومات هي:
 -١الثورة اﻷخﻼقية.
 -٢اتخاذ القدوة الصالحة.
 -٣اﻻلتزام بالمنهج الصوفي.
أما المقـومين اﻷول والثـاني ،فقـد كلفـت
ابنــي البــار عبــدالحليم العزمــي ،بــأن يــدرس
الســـيرة النبويـــة وســـيرة أهـــل البيـــت ،ثـــم
طباعتهما فـي مـؤلفي )السـيرة النبويـة ﻷبـي
العــزائم( ،و)موســوعة ســيرة أهــل البيــت(،
ﻹبــراز اﻷخــﻼق المحمديــة وأخــﻼق وســير
أئمـ ة أهــل البيــت ،ﻻتخــاذهم قــدوة صــالحة،
حاضــرا معكــم كــل شــهر
وليكــون ذكــرهم
ً
لتظلوا مرتبطين بهم ،وقد راعيـت أن تكـون
الليــالي شــهرية كمــا دوريــة مجلــة )اﻹســﻼم
وطن( ،لتكون الجرعة الشهرية المقدمـة ﻵل
العزائم :ليلة ومجلة وكتا ًبا جدي ًدا ،وقد بـدأت
ً
تزامنــا مــع إطﻼقــي لمؤلفــات
هــذه الليــالي

المشروع الفكري الجديد ،وتزام ًنا مع طرحنا
لكتــاب هديــة مــع مجلــة )اﻹســﻼم وطــن(
شهريا.
وقد أصـدرت مشـيخة الطريقـة العزميـة
كتــاب )الصــﻼة والســﻼم علــى والــدي خيــر
اﻷنام( ،ﻹظهار أبوي المصطفى  كقدوة
بعد دفع شبه الوهابيين عنهما ،وكتاب )القول
الصــائب فــي إســﻼم أبــي طالــب( للــدكتور
عبدالحليم العزمي لرد شبهات اﻷمويين عنه،
وكــذلك كتــاب )أم اﻷنــوار فاطمــة الزهــراء(
لتقديم السيدة الزهراء قدوة لنساء اﻷمة.
ثــم ســننت اﻻحتفـــال بموالــد أصـــحاب
العبـــاءة) :اﻹمـــام علـــي والســـيدة الزهـــراء
واﻹمـــام الحســـن واﻹمـــام الحســـين ،(
بجانـب الســيدة آمنــة بنـت وهــب  والــدة
المصطفى  -وهو أول احتفال في تاريخ
حاضرا معكم دو ًما.
اﻹسﻼم ،-ليبقى ذكرهم
ً
الــــو ﱠراث
وأصــــدرت كتــــب )خــــاتم
ُ
صــ ِ ّديق الــدعوة العزميــة(،
المحمــديين( ،و) ِ
و)عمﻼق الدعوة العزمية( ،لتقديم اﻹمام أبي
العزائم وخلفائه كقدوة ﻵل العزائم واﻷمة.
كما قدمت عد ًدا من القدوات القريبة مـن
الناس في ك ـت ابي )نمـاذج القـدوة الصـالحة(،
قدوات ليسوا أئمة وليسوا أنبياء ،لكي يـدرك
أمرا صعبًا.
الناس أن الوصول للقدوة ليس ً
أما المقوم اﻷخير ،فهو اﻻلتـزام بـالمنهج
الصوفي؛ ﻷنه منهج علمي استنباطي فلسـفي
منهج ـا حدســيا مثــل
تحليلــي تــأملي ،ولــيس
ً
المنهج السلفي ،فأول ما يقرأ في هذا الجانب
كتـاب )إســﻼم الصـوفية هــو الحـل ﻻ إســﻼم
الخوارج( لسماحة السيد عز الدين ،ثم كتابي
)الصوفية ماضـيها وحاضـرها ومسـتقبلها(،
والذي أظهرت فيه مـا كـان عليـه الصـ وفية،
ومــا هــم عليــه اﻵن ،ومــا المطلــوب مــنهم
مســـتقبﻼً ،وهـــو يُســـتكمل بكتـــاب )الهدايـــة
الصوفية والفتنة الوهابية( للدكتور عبدالحليم
العزمــي للمقارنــة بــين دور الصــوفية فــي
الهداية مقارنة مع مشروع الفتنة الوهابي.
ويفيـــد فـــي هـــذا الجانـــب قـــراء كتـــب
مـــؤتمرات الطريقـــة العزميـــة) :التصـــوف
الوجه المشرق لﻺسﻼم( ،و)الـدور الصـوفى
فى استعادة مجد اﻷمة اﻹسـﻼمية( ،و)الـدور
الصـــوفى فـــى تجديـــد الخطـــاب الـــدينى(،
و)الـــدور الصـــوفى فـــى مواجهـــة الهيمنـــة



الصــليبية والصــهيونية( ،و)الــدور الصــوفى
فى مواجهة تحديات العصر(.
كمـا علــيكم التســلح باﻷدلـة لــرد شــبهات
خصــوم التصــوف مــن خــﻼل قــراءة كتــاب
السيد عزالدين )اﻻحتفل بالموالـد مشـترع ﻻ
مبتــــدع( ،وسلســــلة كتــــب )موحــــدون ﻻ
قبوريــــون( للجنــــة البحــــوث والدراســــات
بالطريقة العزمية.

اﻻستعداد لنهضة اﻷمة يكون ببناء الفرد
واﻷسرة والمجتمع ،والوحـدة بـين المسـلمين
على أساس محبة أهل البيت.
في البداية علينا وصف الحالة الحاضـرة
لﻸمة ومقارنتها بماضيها ،وهـو مـا قمنـا بـه
في كتاب )مـؤتمر همـوم اﻷمـة اﻹسـﻼمية..
رؤية صوفية للتشخيص والعﻼج(.
ثـــم فـــي جانـــب بنـــاء الفـــرد واﻷســـرة
والمجتمع قدمتُ كتاب )اﻷمة اﻹسـﻼمية فـى
نهايــة قــرن وبدايــة قــرن جديــد( ،وقــد ركــز
نجلي وخليفتي من بعـدي السـيد أحمـد عـﻼء
الدين ماضـي أبـو العـزائم علـى جانـب بنـاء
صل فـي كتابـه )بنـاء البيـت
اﻷسرة بشكل مف ﱠ
اﻹسﻼمى(.
قـدمتُ
كتـابي
وفي جانب توحيـد اﻷمـة،
)التقريب مدخل لوحدة المسلمين( ،وبينتُ أن
أهــل البيــت أســاس وحــدة هــذه اﻷمــة ،وقــد
فرقت بشـكل واضـح بـين أتبـاع أهـل البيـت
ﱠ
)خط النبوة( ،وبين أعدائهم )خط الملك( ،في
كتــابي )صــراع الملــك والنبــوة بــين هاشــم
وأمية(.
ويفيــد فــي هــذا المحــور كتــا َب ْي) :البُعــد
السياســى لنهضــة أهــل البيــت( و)منظومــة
الحقــوق بــين أهــل البيــت واﻷمــم المتحــدة(،
للدكتور عبدالحليم العزمي.
يخوفون المسلمين بعـذاب
وﻷن الوهابية ّ ِ
القبر؛ حتى ﻻ يجاهدوا أعداءهم الداخليين أو
الخارجيين ،وﻻ ينهضون ،قدمنا كتب )الج ﱠنة
والنعيم المقيم( و)الجنة وموجباتها( ،من أجل
تشويق المسلمين للقـاء ﷲ بمجاهـدة اﻷعـداء
والعمل على نهضة اﻷمة.
وقــد أقمنــا جلســات حواريــة بمشــيخة
الطريقــة العزميــة بعنــوان )تجديــد الخطــاب
الديني( ،لتجديد الخطاب الفاسـد الـذي قدمتـه

الوهابيــة لﻸمــة ،وطبعنــا نتائجهــا فــي كتــاب
قــيم ،وكــذلك طبعنــا كتــاب )مــؤتمر مفهــوم
العمل الصالح وأساليب استنهاض اﻷمة(.
وقدمتُ رسالتي للمتشككين في كتاب )ما
استعصى على قوم منال إذا اﻹقدام كـان لهـم
ركابا( ﻷبين كيف تنهض هـذه اﻷمـة ،وأنهـا
إذا أرادت لن يوقفها أحد.

لقــد أملــى اﻹمــام أبــو العــزائم عشــرات
ً
مؤلفـا )هـذا
المؤلفات ،وصل إلينـا منهـا ٥٦
باحتساب أسرار القـرآن -بأجزائـه الثﻼثـين-
مؤلفًا واح ًدا ،وديون ضياء القلوب -بقصـائده
التـــي تجـــاوزت العشـــرة آﻻف فـــي عشـــر
ً
مؤلفـا واحـ ًدا ،والنجـاة فـي سـيرة
مجلدات -
رسول ﷲ - الذي تكون من سـبع عشـر
جز ًءا -مؤلفًا واح ًدا(.
وقــد أعــدت طباعــة العديــد مــن مؤلفــات
اﻹمام أبي العزائم خﻼل فترة توليتي لمشيخة
الطريقـــة العزميـــة -بعـــد تخـــريج أحاديثهـــا
وفصل كﻼم اﻹمام عن كﻼم غيره -وطبعـت
ما لـم يطبـع منهـا ،إضـافة إلـى أننـي قـدمت
اﻹمــام أبـ ا العــزائم بشــكل جديــد مــن خــﻼل
الـو ﱠراث المحمـديين(،
مؤلفات جديدة) :خـاتم ُ
و)اﻹمــام أبــو العــزائم وقضــايا عصــرية(،
و)اﻹمام أبو العزائم كما ق ﱠدم نفسه(.
ثم استكملت مـنهج السـيد عزالـدين فـي
مساعدة الباحثين في تنـاول فكـر اﻹمـام أبـي
العزائم بشكل متخصص ،ففي عهـده رضـي
ﷲ عنه :حصل الباحث محمد يوسف حمودة
على الدكتوراه من جامعة اﻷزهر عن رسالة
إعــداد الــدعاة فــي اﻹســﻼم ،والتــي لخصــها
وطبعها فيما بعد بعنوان "منهج التربيـة عنـد
اﻹمام أبي العزائم" ،وكـذلك حصـل الباحـث
أحمد يسـري العزبـاوي علـى الـدكتوراه مـن
جامعة اﻷزهر على رسـالة "النثـر الصـوفي
عنــد كتــاب مصــر المحــدثين" ،ومــن بيــنهم
اﻹمــام أبــي العــزائم ،وكــذلك رســالة" :آثــار
اﻹمام محمد ماضـي أبـى العـزائم الشـعرية،
دراسة فنيـة" ،والتـي نـال بهـا الدكتورسـرى
محمد حسن درجة "الماجستير" من أسيوط.
وفي عهدي فتحت الباب للباحثين للمزيد
مــن هــذه الدراســات فكانــت دراســة "الشــيخ
محمـــد ماضـــي أبـــو العـــزائم ودوره فـــي

التصــوف اﻹســﻼمي" للــدكتور محمــد الســيد
المليجي ،و"اﻹمام أبو العزائم وجهـوده فـي
التفسير وعلوم القرآن" ،للدكتو ربيع يوسـف
شحاتة الجهمـى ،و"الحـب اﻹلهـى فـى شـعر
اﻹمام محمد ماضى أبى العـزائم" و"العَﻼقـة
بــين الرمــز والمحتــوى فــى شــعر المدرســة
الشــاذلية" للــدكتور رجــائى محمــد إبــراهيم
تميمم.
ثم رسالتَ ْي "جهود اﻹمـام المجـدد السـيد
محمــد ماضــى أبــى العــزائم فــى العقيــدة"،
و"جهود الشـيخ أبـى العـزائم فـى الـرد علـى
شــبه أهــل الكتــاب والمستشــرقين" ،للــدكتور
ســامي عــوض محمــد العســالة ،و"الطريقــة
العزمية وآراؤها الصوفية" الباحـث إبـراهيم
أحمــد العمــاوى ،و"المســائل الفقهيــة لﻺمــام
وترتيب ـا
جمع ـا
محمــد ماضــى أبــى العــزائم-
ً
ً
وتأصــيﻼً" ،للباحــث صــﻼح محمــد صــﻼح،
و"تخريج اﻷحاديث النبويـة عنـد اﻹمـام أبـى
العــزائم وبيــان وجهــة نظــره فــى دﻻﻻتهــا"
للباحــث محمــد عبــاس أصــنعي ،و"جهــود
اﻹمام أبى العزائم فى السيرة النبوية وأثرهـا
فــى الــدعوة اﻹســﻼمية" للباحــث الحســ ينى
حلمى المعاملى.
ورسالة "الفكـر اﻻقتصـادي ع ـن د اﻹمـام
المجــدد الســيد محمــد ماضــي أبــي العــزائم"
للدكتور عبدالحليم العزمي ،ورسـالة "الحـب
اﻹلهــى فــي شــعر الســيد محمــد ماضــي أبــي
العزائم -دراسة موضـوعية فنيـة" ..للباحـث
عصام السيد عبـد الحميـد الصـيفى ،ورسـالة
"اﻹنسان والمجتمع عند اﻹمام المجـدد السـيد
محمد ماضي أبـي العـزائم" ،للباحـث إسـﻼم



النجار ،ورسالة "الفكر التربوي عنـد اﻹمـام
أبي العزائم" للباحث عمرو عبدالستار.
وقـــد جمعـــت ملخصـــات بعـــض هـــذه
الدراسات في كتاب )بحوث ورسـائل علميـة
عــن اﻹمــام أبــى العــزائم( ،وطبعــت بعضــها
صا لهـا سـواء فـي كتيبـات أو
كامﻼً ،أو تلخي ً
كتب أو مقاﻻت بمجلة )اﻹسﻼم وطن(.
وكذلك صـدرت كتـب عـن اﻹمـام مثـل:
كتاب "اﻹمام أبو العـزائم وأثـره فـى التربيـة
الفكرية" للدكتور /بكر إسماعيل الكوسـوفى،
ممثل كوسوفا فى مصر ،وكتاب "اﻹمام أبـو
العــزائم ..ســيرة تنبــئ عــن ســريرة" للشــيخ
قنديل عبدالهادي ،وكتاب "شـرح الحكـم مـن
جوامــع الكلــم لﻺمــام أبــي العــزائم" لﻸســتاذ
سميح قنديل.
هذه الدراسات والكتب كلها مباشرة عـن
اﻹمام أبي العزائم وعلومـه ،وإن كـان هنـاك
كتــب ودراســات وموســوعات تحــدثت عــن
اﻹمام ضمن سـياقها ،لكـن ﻻ مجـال لـذكرها
هنا.
هذه الدراسـات المتخصصـة ،ضـرورية
لتطبيق مـنهج اﻹمـام أبـي العـزائم وتبسـيطه
وتفهيمه للعامة والخاصة.
وقــد أصــدرت الطريقــة العزميــة كتــابين
لتوثيق جهودنا في حفظ تراث ومنهج اﻹمـام
خﻼل هذه المرحلة وهما) :الطريقة العزميـة
إلى أين؟!( ،و)التبيان في الرد على أصحاب
البيان(.
لذلك فإن البـدء فـي هـذا المحـور يكـون
بقــراءة مؤلفــات اﻹمــام ،ثــم قــراءة كتــاب
)دعوتنا( الذي خطه السيد عزالدين؛ ليلخص
معالم دعوة آل العزائم ،ثم قـراءة الدراسـات
التخصصية عن منهج اﻹمام أبي العزائم ،ثم
قراءة ما استنبط من علومه مـ ن أمثـال كتـب
تﻼمذته :الشيخ عبدالباسط القاضـي ،والشـيخ
ســـعد العقـــاد ،والشـــيخ طـــاهر مخاريطـــة،
وغيــرهم مــن نجبــ اء مدرســة اﻹمــام أبــ ي
العزائم.
ولقد كلفت ابني البار عبـدالحليم العزمـي
بأن يخـتم سـيرة أهـل البيـت بتـدريس سـيرة
ومنهج اﻹمام أبـوالعزائم بشـكل جديـد وغيـر
مسبوق ،وأنـا علـى يقـين أنـه سـيكون عمـﻼً
متكامﻼً يخدم هذا المحور أفضل خدمة بعون
ﷲ وتوفيقه.

إلى آل العزائم
إن هــذا المــنهج الفكــري المتكامــل هــو
جــزء مــن تجديــد اﻹمــام أ ـب ي العــزائم ،وهــو
مشـــروع تجديـــدي ق ﱠدمـــه خلفـــاؤه ،ضـــمن
مشاريع تجديدـي ة أخـرى سـيقدمها أوصـياؤه
المقبلون عندما يقتضي الوقت وتتغير أدوات
أعداء اﻷمة ،ويتبدل حال اﻷمة من حال إلـى
حال سواء لﻸفضل أو لﻸسوأ.
اعلموا أن التجديد لن يصدر إﻻ من إمام
مجــدد أو أوصــياء آخــر المجــددين ،ولــذلك
تفشــل محــاوﻻت الحكومــات والمؤسســـات
الدينية في التجديد؛ ﻷنها بعيدة عن المجددين
بحق ،لذلك عليكم في كل وقـت أن تصـدروا
إمام الوقت باعتباره قدوة لﻸمة.
انتفعوا بهذا المشروع الفكري وادرسـوه
وط ِّبقوه وع ِلّموه ﻷوﻻدكم وأحفادكم ،واعلموا
أن عليكم أن تكونوا نواة نهضـة هـذه اﻷمـة،
عليكم أن تكونوا البلورة التـي يجتمـع حولهـا
المســلمون فــي مشــارق اﻷرض ومغاربهــا،
فابــدأوا بأنفســكم ثــم أســركم ،ثــم محــيطكم،
وعندما تكونون نـواة حسـنة ،اجمعـوا علـيكم
الصوفية ،ثم ستجتمع عليكم اﻷمة جميعًا.
علــيكم بتقــديم الكثيــر لــوطنكم ،فــامنعوا
الفوضـى والرشــوة والفســاد ،وامنعــوا البنــاء
علــى اﻷراضــي الزراعيــة ،وســاعدوا فــي
ضــبط وحــش الزيــادة الســكانية ،وادعمــوا
البحث العلمي ما استطعتم ،وتخلﱠقـوا بـأخﻼق
سيدنا وموﻻنـا رسـول ﷲ  ،فـي البدايـة
ابـــدأوا بأخﻼقـــه قبـــل اﻹســـﻼم )الصـــدق
واﻷمانة( ،ثـم زيـدوا عليهـا أخـﻼق اﻹسـﻼم
تــدر ًجا ،وعنــدما تصــلون لمكــارم اﻷخــﻼق،
سيعلو نجمكم ،ويخزى عدوكم ،وتنتصر بكم
اﻷمة.
في الحقيقـة :إن رسـالتكم أصـعب ممـن
كان قبلكم ،فكل جماعـة صـالحة سـارت مـع
إمــام زمانهــا ،وتنقلــت جــيﻼً بعــد جيــل مــع
خلفائه من أئمة الوقت ،إما رضي ﷲ عـنهم،
فــرزقهم معرفــة اﻹمــام الجديــد بعــد انقضــاء
المئة عام ،أو ضلﱡوا فأخرج ﷲ اﻹمام الجديد
فــي مكــان بعيــد عــنهم ،أو جعــل ﷲ اﻹمــام
مستترا فأصبحوا بﻼ إمام.
ً
أما أنـتم يـا آل العـزائم ،فـإنكم آخـر أمـة

ﻵخر إمـام ،فإمـا أن ت ُصـلحوا مـن شـأنكم أو
سـيتم اسـتبدالكم ..وجمـيعكم تحفظـ ون أبيـات
اﻹمام أبي العزائم :
إن تكـــــــونوا أهلها فزتم بما
قــــــ ﱠدر ﷲ من الخير لراغب
أو تكــــــــن للمخلصين لربهم
س ْف ِل المواكب
صرتم العالة في ُ
واعلموا أن اﻻستبدال هنا قد يحدث على
شكلين :إما تغيير اﻷفراد ،أو تغيير النفوس.
تغيير اﻷفراد يكون لﻼستبدال الجماعي،
مثل) :تغيير الجيـل -أو انتقـال اﻹمـام لمكـان
جديد لجمـع أتبـاع جـدد :مثـل هجـرة اﻹمـام
ي ِ بن أبي طالب للكوفة(.
عل ّ
وتغيير النفوس يكون لﻼستبدال الفردي،
ويكــون باﻹبعــاد عــن اﻹمــام ،ووضــع حائــل
نفســـي دون الوصـــول إليـــه ،فيشـــغلك ﷲ
بمرض ،أو بدنيا ،أو بأوﻻد ،أو بأموال ،سـر
قول السيدة زينب الكبرى:
ض ع ّنا
عر ُ
أيها المــ ُ ِ
إن إعراضــكَ مـ ّنا
لو أردنــاكَ جعــلنا
ك ﱠل ما فيــك ي ُِردْنــا
أسـأل ﷲ أن يحفظكــم مـن الســقوط فــي
س ْفل المواكب ،وأن يحفظكـم مـن أن تكونـوا
ُ
عالة على أئمة أهل البيت.
إخــواني :كــل مــا يصــدر مــن مؤلفــات
جديــدة لــي فــي الفتــرة المقبلــة ،أو أكلــف بــه
ُخ ﱠلـص رجـالي ،ضــعوه ضـمن شـبيهاته فــي
الســتة ،واعلمــوا أن مجلــة
ســياق المحــاور ِ ّ
)اﻹسـﻼم وطــن( هــي ســجل حياتنــا ،ولســان
حالنا ،وما ينشر بها طوال الوقت من أخبـار
ومقاﻻت وتحليﻼت وآراء هو جزء ﻻ يتجزء
من هذا المشروع الفكري.
أبنائي :عليكم بتنفيذ كل وصـية وصـيت
بها عوام اﻷمة وخواصها في كتابي )رسائل
شيخ الطريقة العزمية( ،فكل ما أوصـيت بـه
غيركم أنتم أولى بتطبيقه.
طريقنـــا بركـــة ورســـالة ،أمـــا بركتـــه
فمســتمرة إلــى قيــام الســاعة ،لكــن علــيكم
اﻻهتمام بالرسـالة ،والتـي هـي إعـادة المجـد
الــذى فقــده المســلمون والــذى لــن يتحقــق إﻻ
بعودة الخﻼفة اﻹسﻼمية.
تﻼمذتي :يا من تفضل ﷲ عليكم بدراسة



العلــوم الشــرعية وعلــوم الحقيقــة ،تســلﱠحوا
بالبحــث العلمــي ،وأكثــروا مــن الدراســات
النوعيــة والتخصصــية فــي فكــر اﻹمــام أبــي
العــزائم وخلفائــه ،واســتنبطوا مــن علومــه
علو ًما جديدة ،وافتحوا عقولكم وقلوبكم لتلقي
العلم الوافر ،فمن أراد إظهار أمرنا ،أمـددناه
وبرنا ..فعليه بدء العمل وعلينا تمامه.
بسرنا ِ ّ
ِّ
واعلموا أنكـ م لـن تسـتطيعوا أن توجهـوا
الناس لكي يروا اﻹمام أبا العزائم كما ترونه
بســهولة ،فالتجربــة الشخصــية غيــر قابلــة
للتعميم ،بعكـس التجربـة العلميـة فهـي قابلـة
للتعميم ،ولذلك فـإنكم تسـتطيعون أن تجعلـ وا
الناس يعرفون اﻹمام أبـا العـزائم مـن خـﻼل
دراسـ ـ اتكم عـــن علومـــه ،ومـــلء مكتبـــات
الجامعات بها.
رفقتي :اعلموا أن أخطر وأبعـد أعـدائكم
الخـــارجيين هـــم اليهـــود مغتصـــبو أرض
فلســطين ،وأخطــر أعــدائكم القــريبين ســوء
خلقكم ،ولن تنتصـروا علـى العـدو البعيـد إﻻ
بعد قضائكم على عدوكم القريب.
واعلموا أن اﻹسﻼم مظهر وجوهر ،فـﻼ
يغرنكم خطاب خط ال ُملك بأن اﻹسﻼم عبارة
عن عبادات فقط ،فجوهر اﻹسﻼم اﻷخـﻼق،
والعبادة بدون أخـﻼق فسـاد ،والعبـادة بـدون
أخﻼق ﻻ ت ُ ْدخِ ُل الجنة.
ُخلتــي :احفظــوا أنفســكم مــن الفــتن ،وﻻ
تتعرضوا لها ،وإذا تعرضتم فعلـيكم بـاليقين،
ومحاربتها بالتجرد من الحظ واﻷهواء.
أحبتـــيِ :ســ ﱡر طريقنـــا الحـــب ،فـــأحبوا
ضا ،وأعينوا بعضكم ما استطعتم،
بعضكم بع ً
ً
وأعلموا أنكم عباد ﷲ إخوانا ،فكونوا رحماء
بينكم ،فإنه من لم يكن في قلبه حـبﱞ لرسـول
ﷲ  ولنا وﻹخوانه ،فليس منـا ..والحـب
عمل ﻻ قول.
ختا ًما :أحمد ﷲ على ما ساقه علينـا مـن
ِن َعــ ٍم ،ومــا منحــه إ ﱠيانــا مــن علــوم ،وعلــى
اصـ طفائه رجــاﻻً مخلصــين يعملــون معنــا،
وأسأله أن ينتفع آل العزائم وعموم المسـلمين
بهذا المشروع التجديدي ،لعل ﷲ يحدث بعـد
أمرا.
ذلك ً
وصلى ﷲ على سيدنا وموﻻنا رسـول ﷲ
وعلى آله وسلم.





اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﻧﻰ

ال عاء اﻷول ع صﻼة ر ع
ﻲ ِ ،وببُ ُ
ﻲ ِ ِفـﻲ
ﻲ ِ ِفـى
اللﱠ ُه ﱠم
ط ِ
ِ
ِ
ونـكَ العَ ِلـ ّ
بطونـكَ ال َج ِلـ ّ
بظهوركَ العَ ِل ّ
ُ
إلهـﻲ أ َ ْن ت ُ َج ِ ّمـ َل َ
ظـاه ِِري ِب َج َمـا ِل أ َ ْسـ َمائِكَ
ظ ُه ِ
وركَ ال َباطِ ِن ،أ َ ْسأَلُكَ َيـا ِ
ظ ِنﻲ فِﻲ بُ ُ
ال ُح ْسن َٰىَ ،وأ َ ْن تحف َ
طو ِنﻲ بصح ِة وجو ِدي؛ حتﱠ ٰى أكـونَ عبـدًا
لَكَ َيا ربﱠ العالمينَ .
إل ِهﻲ إل ِهﻲ إل ِهﻲْ ،
خطفَةَ
إكرام
ع
ان ،واصطنا َ
ٍ
إحسان ،واجتبا َء ح ﱠن ٍ
ٍ
َيا ربﱠ العالمينَ .
َ
ﻲ ِ ،وبـإنزا ِل
ﻲ ِ فِﻲ ل ْيـ ِل ال َب َر َكـ ِة ال َج ِلـ ّ
إل ِهﻲ إل ِهﻲ إل ِهﻲ ،بنزولِكَ العَ ِل ّ
ً
ً
َ
َ
َ
أنواركَ  ،أسألُكَ ْ
ِيهـا
أسراركَ فِﻲ لي ِل
ِ
ِ
أن تَجْ عَل ِنﻲ ليْلـة مباركـة تَتَ َنـ ﱠز ُل ف َ
أسراركَ .
ب
بأسرار غي ِبكَ  ،وغيو ِ
ِ
ِ
ْ
َ
الحقيـر ،فـاحفظ ِلـﻲ
الكبير وأ َنا العَ ْب ُد
ﻲ
ُ
ُ
إل ِهﻲ إلهﻲ إل ِهﻲ ،أ ْنتَ العَ ِل ﱡ
ﻲ ِ،
مرتبتـﻲ؛ حتﱠـ ٰى أكــونَ لَ ـكَ َي ـا ربﱠ العــالمينَ ِ ،ب ْ
ِ
اﺿ ـطِ َر ِاري ال َح ِق ِيق ـ ّ
ْ
َ
غ ْيـ ِر
نفسـﻲ ِمـ ْن َ
َوفَاﻗَ ِتﻲ الحقيقي ِة .واحفظ ِنﻲ َيا إل ِهﻲ مِ ْن أ ْن أ ْش َه َد ِفـﻲ ِ
الربُو ِب ﱠيـ ِة .وأَ ْشـ ِه ْد ِنﻲ َهـذَا الجمـا َل ِفـﻲ َم َقـ ٍام
تو ﱡج ٍه إلَ ْيكَ معا ِنﻲ صفا ِ
ت ﱡ
وبصري.
تكو ُن فِي ِه أنتَ سم ِعﻲ
ِ

اللﱠ ُه ﱠم إِ ّنِى مؤه ٌل ﻷ َ ْن أكونَ فِﻲ أ َ ْعلَ ٰى ِع ِلّ ِّيينَ  ،وﻷ َ ْن أكونَ فِﻲ أَسف ِل
ْ
واجعل ِنﻲ
وام ُح تَأ َ ﱡه ِلﻲ للسﱠافِلِينَ ،
سافلينَ  ،وأنتَ ال ُمقَ ّد ُِر َيا إِلَ ِهﻲ؛ فتَفَ ﱠ
ﺿلْ ْ
بإحسانِكَ مِ ْن أ َ ْه ِل ِع ِلّ ِّيينَ .
ْ
لنتعرف ِب َها إلَيْكَ  ،ولنتوكـ ﱠل
اﻷسباب
جعلتَ
إل ِهﻲ إل ِهﻲ إل ِهﻲ ،إ ﱠنكَ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ﻲ ،فاجعل َه ـا ل َنـا َي ـا ربﱠ
ف َ
ِيه ـا علَ ْيـكَ  ،ولنشــه َد ِف ـﻲ ط ِّي َه ـا جمال ـكَ العَ ِل ـ ﱠ
ﺿ َرتِكَ  .وأسبابًا معلقةً فِﻲ عـالينَ متصـلةً
َ
العالمينَ َمطا َيا إﻗبا ٍل َعل ٰى ح ْ
ْ
ْ
بجوارحِ َنـاَ ،
بَ ،وﻻَ تُوﻗِف َن ـا أما َم َه ـا .واجعل َن ـا
ﻻ تَحْ ُجب َْنـا َع ْن ـكَ باﻷســبا ِ
َ
ُم َج ﱠملِينَ بقولِكَ َ  :فف ﱡِروا إِلـ ٰى ِ
ﷲ) الـذارياتَ (٥٠ :مـ َع شـهو ِد كمـا ِل
التوحيدِ ،وني ِل التفريدَِ ،يا ربﱠ العالمينَ ِب ِس ِ ّر َﻗ ْو ِلـكَ ُسـ ْب َحانَكَ ۤ  :يـس
إِلَ ٰى ﻗو ِل ِه تَعَالَ ٰىَ  :وه َُو ال َخﻼﱠ ُق العَلِي ُم)ۤ يس.(٨١ :
ق،
اللﱠ ُهـ ﱠم َيـا خــﻼقُ َيـا علــي ُم نســألُكَ فــوا ِت َح ال َخ ْيـ ِر ،وواسـ َع الـ ّ
ـر ْز ِ
شـيْئا ً أَن
سـ ْب َحا َنكَ  :إِ ﱠن َمـا أ َ ْمـ ُرهُ إِذَا أ َ َرا َد َ
َو ُم َ
ﻖ ﻗَ ْو ِلـكَ ُ
شا َه َدةِ ال َج َما ِل ِب َح ّ ِ
َ
َيقُو َل لهُ ُكن َف َي ُكو ُن)  ...يس.(٨٢ :

ال عاء ال انﻲ ع صﻼة ر ع
ﱠ
أظهـرتَ ،
فأظهرتَ َما
الل ُه ﱠم ،إ ﱠنكَ تَ َج ﱠليْتَ
ْ
ْ
مجــدًا َوذَ ًاتــاَ .فــأ َ ْ
ُثــ ﱠم َب َ
ط ْنــتَ ك ََمــاﻻً َو ْ
ظ َه ْرتَ
ـرتَ
للعُ ُقــو ِل َمــا ِبــ ِه تَ َع ﱠر َفــتْ ِإلَ ْيــكَ  ،وأظهــ ْ
واح َما ِب ِه ت ََو ﱠكلَتْ علَ ْيـكَ  .فأ َ ْنـتَ ال ﱠ
اهر
ظـ ُ
لﻸَر ِ
آياتـ ـكَ  ،ﱠ
س ِفـ ـﻲ
اهر ِ
للعقـــو ِل ِفـ ـﻲ ِ
للحـ ـ ِ ّ
الظـ ـ ُ
ُمك ﱠَون َِاتــكَ  ،ﱠ
وح ِفـ ـﻲ تَ َج ِلّ َي ِاتـ ـكَ ،
الظـ ـاه ُِر للــ ﱡ
ـر ِ
ﱠ
ﱠ
الظاه ُِر لنفخ ِة القُد ُِس فِﻲ َمجْ لَ ٰى ذَاتِكَ .
ولكنـكَ
س ِب َم ـا أ َ ْ
ظ َه ـ ْرتَ ِم ـ ْن
ســبحانَكَ َ ،ح َج ْب ـتَ ِ
الح ـ ﱠ
َ
ان
اع الجما ِلَ .و َح َجبْتَ ال َع ْق َل ِب َد َﻻ ِئ ِل البُ ْر َه ِ
أ ْن َو ِ
فَلَ ْم ُ
وأرﺿـكَ ِإ َلـ ٰى
ينفـ ْذ ِمـ ْن
أﻗطـار سـمواتِكَ
ِ
ِ

ت
أسرار
بسـبُ َحا ِ
ِ
ملكوتـكَ َ .و َح َج ْبـتَ اﻷ َ ْر َوا َح ُ
ِ
ـريم ،فَ َلـ ْم ت ﱠ
ع َلـ ٰى ِس ـ ِ ّر
ـ
ل
ع
ال
وجهـ
كَ
ِ
َط ِل ـ ْع َ
ﻲ ِ الكـ ِ
ِ
َ ّ
القدر و َما فوﻗَهَُ .و َح َجبْتَ َن ْف َخةَ القُد ُِس بعظم ٍة
ِ
وكبريا َء لَ َد ْي َها ﱠ
س وال َم ْحـﻖُ  ،فأسـألُكَ َيـا
الط ْمـ ُ
أسـرار
عـ ْن
إل ِهى َك َما ﱠأنـكَ َح َج ْبـتَ أروا َح َنـا َ
ِ
ﻗَد َِركَ َ .وأَ َبحْ تَ لنَا ْ
أن نسألَكَ تغي َﱡر َمـا َﻗـد ْﱠرتَ
س ٍن ،ومِ ْن ش ٍ َّر ِإلَى َخي ٍْر ،ومِ ْن
مِ ْن سُوءٍ إلَ ٰى َح َ
ِش ﱠدةٍ و َبﻼَءٍ إلَ ٰى َر َخاءٍ َو َه َنا َءةٍ .وهَا َنحْ ُن َن ْرفَ ُع
ب،
وب واﻷ ُك ﱠ
ب المجي ِ
ف إلَ ٰى حﺿرةِ القري ِ
القُلُ َ
تكن ت َ ْعلَ ْمـهُ ،وﻻَ نُحِ ُ
شﻲ ٍء ل ْم ْ
ﻻَ ِلنُ ْع ِل َمكَ ب َ
يطـكَ



عل ًما ب َما تجهلُ ،ولك ﱠننَا نُسْمِ ُع ﻗلو َبنَا وأروا َحنَا
ﺿ َ
لمـ ْن
أ ﱠننَا اﻷ ِذﻻﱠ ُء ال ُم ْ
ط ﱡرونَ  ،وأ ْنـتَ ال ُم َل ِّبـﻲ َ
عقلـﻲ،
ْغ َيا
روحـﻲْ ،
واسـ َم ْع َيـا ِ
ِ
د َ
عاكَ  ،فاص ِ
سﻲ .أسـألُكَ َيـا مجيـبُ ْ
وسار ْ
أن ُتـ َنعّ َِم
ع َيا حِ ِ ّ
سﻲ بجمالِكَ ﱠ
الظاه ِِر ِفـﻲ ك َْو ِنـكَ ْ ،
وأن ُتـ َنعّ َِم
حِ ِ ّ
إبـداع صـنعِكَ ْ .
نفسـﻲ
ببدائع
عق ِلﻲ
وأن ُتـ َنعّ َِم ِ
ِ
ِ
وبمـا
ب َما تُحِ بﱡ مِ نَ ال ُم ْشتَ َه َيا ِ
ت ِفـﻲ شـريعتِكَ َ ،
واﻹخوانْ ،
وأن
فس والول ِد
تحبﱡ مِ نَ
الخير لل ﱠن ِ
ِ
ِ
ت ُ َنعّ َِم روحِ ﻲْ ،
بوجهـكَ الجميـ ِل
تـواج َه ِنﻲ
وأن
ِ
ِ
ببرهـان فَأ َ ْين ََمـا تُ َو ﱡلـوا َفـثَ ﱠم َو ْجـهُ ﷲِ
ﷲ
َيا ُ
ِ

)البقرة.(١١ :
ٌ
ﱠ
إل ِهﻲ إل ِهﻲ إل ِهﻲ ،ﱠ
إن أجسا َمنَا ُم َرك َبة ِمـ ْن
اﻷســقا ُم
يهــا
ْ
عناصــر الوجــودِ ،وإ ﱠن َهــا ِ
ِ
تعتر َ
ﱠ
راض ْ
ع ـ ِن العِل ـ ِة
واﻷم ـ
ُ
ْ
ﻲ َ
وأن ـتَ ال ُم َنـ ﱠزهُ العَ ِل ـ ﱡ
مم ـا
ض،
َ
ِّ
فحص ـ ﱠنا بحصــونِكَ المنيع ـ ِة ﱠ
والغ ـ َر ِ
ُ
فاﻗبض أروا َحنَا
يُ ْس ِق ُم ويُؤْ ِل ُم .والغاية الموتُ ،
ْ
ﱠ
واكشـف َلنـا ْ
جمالـكَ ؛ حتـ ٰى
بـديع
عـن
بيدِكَ ،
ِ
ْ
ِ
ْ
نخر َج مِ َن ال ﱡدن َيا فرحينَ مستبشرينَ بلقائِكَ يـا
ربﱠ العالمينَ .
ْ
َ
إل ِهﻲ إل ِهﻲ إل ِهﻲ ،ط ْمـئ ِْن ﻗلو َب َنـا ِبـ ِذك ِركَ ،

نفوســنَا
َو َر ّ ِوحْ أروا َح َنــا ِب َر ْي َح ِانــكَ َ ،وأ َ ْســك ِْر
َ
ِب َ
وركَ .
ط ُه ِ
ع َلــ ٰى ﱠ
الط َمــ ِع
إلهــﻲُ ،ج ِب ْل َنــا َ
إلهــﻲ ِ
إلهــﻲ ِ
ِ
ْ
ُ
ﱠ
فيمــا
ِ
والحــ ْر ِ
ص والت َنــاف ِس ،فاجعل َنــا نطمــ ُع َ
ْ
َ
ص َعلــ ٰى َمــا تحــبﱡ ،
لــ َديْكَ  ،واجعل َنــا ن َْحــ ِر ُ
ْ
ْ
َ
س فِي َما يق ِ ّربُنَا إليْكَ ُزلف َٰى.
واجعلنَا َنتَنَافَ ُ
إلهــﻲَ ،لنــا أوﻻ ٌد وإخــوا ٌن
إلهــﻲ ِ
إلهــﻲ ِ
ِ
ويس ـ ْر َلن ـا
أكرم َن ـا
وأحبــابٌ وآلٌ؛
بإكرام ـكَ ّ ِ ،
ِ
ْ
ﱠ
ُ
الخيـر الـذِى ْأنـتَ أهلـهُ يـا
مطا ِل َبنَا ،وأَعْطِ َنـا
َ
ﻗولـكَ ســبحانَكَ ۤ  :يـس
ـر ِ
ربﱠ العــالمينَ بسـ ِ ّ

ال عاء ال ال

الخـﻼﱠ ُق العَ ِلـي ُم
ﻗول ـ ِه ســبحا َنهَُ  :و ُهـ َو َ
إلَـ ٰى ِ
)يس.(٨١ :
ـادر َ
عل ـ ٰى ْ
أن تَ ْف َع ـ َل َم ـا
َيـا ﱠ
رب ـاهُ ْأن ـتَ القـ ُ
وحسـ ْن ُم ْسـتَ ْق َب َلنَا،
س ِْن أحوا َلنَا،
ِّ
تَشَا ُء .اللﱠ ُه ﱠم ح ّ
وامـنَحْ َلنـا َول ُِكـ ِّل أخٍ ِمـ ْن إخوان َِنـا َمـا يُحِ ﱡبـهُ،
ْ
ـرا
ِيم ـا ﱡ
تحب ـهُ؛ حتﱠ ـ ٰى نتﱠ ِح ـ َد أمـ ً
واجعــلْ َذ ِل ـكَ ف َ
بسـر
ش ﱡب ًها بأخﻼﻗِكَ  ،وإﻗباﻻً علَيْكَ ،
وإرادة ً وتَ َ
ِّ
شـيْئا ً أَن
ﻗولِكَ سبحانَكَ  :إِ ﱠن َما أ َ ْمـ ُرهُ إِذَا أ َ َرا َد َ
َيقُو َل لَهُ ُكن َف َي ُكو ُن)  ...يس.(٨٢ :

ع صﻼة ر ع

ي
إله ـﻲ،
ْ
باﺿ ـطِ َر ِارنَا وفَ ْق ِر َن ـا وفاﻗَت َِنـا نقـ ُ
ـف ب ـيْنَ ي ـ َد ْ
إله ـﻲ ِ
إله ـﻲ ِ
ِ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
عظمتِكَ  ،نستغيث بوج ِهكَ  ،نشه ُد فِﻲ أنف ِسنَا َما فِينَا مِ ن جمالِكَ  ،ونشه ُد
حولَنَا َما أحا َ
ط بنَا ْ
أنعمـتَ ِبـ ِه
من إحسانِكَ ؛ حتﱠ ٰى
تنظر ﻗلوبُنَا َإلـ ٰى َمـا ْ
َ
غيب ـا مصــو ًنا يجــذبُنَا بكلّ َِن ـا َإل ـ ٰى َم ـ ْن أع َ
ط َان ـا اﻹيجــا َد
ع َلي َْن ـاَ ،فن َْش ـ َه َد ً

ْ
حيـث ﻻَ نعلـ ُم فَن َْشـ َ
ُ
ُ
واحفظ َنـا ِمـ ْن ْ
ط َح
أن نطلُ َبـكَ ِمـ ْن
حيـث نعلـ ُم.
مِ ْن
بمـا َج ﱠم ْلـتَ ِبـ ِه
َو َنتِيهَ .ك ِ ّم ْلنَا ب ُ
س ﱠن ِة سي ِ ّدنَا وموﻻَ َنـا ُم َح ﱠمـ ٍد َ .ج ِ ّم ْل َنـا َ
ص ّدِيقِينَ مِ ْن عبادِكَ .
ال ِ ّ
ﱠ
َ
إل ِهﻲ إل ِهﻲ إل ِهﻲ ،هذ ِه ليلةُ
الفرﻗان ،أ ْع ِنـﻲ ا َ
ِيهـا
لليلـ َة الـت ﻲ ي ُْفـ َر ُق ف َ
ِ

العلـم،
سـرار هـذَا
إلهـﻲ أ
واﻹمدادَ ،فالك ﱡل م ْنكَ ْ
ِ
وإليـكَ ِ
َ
وبـكَ  ،فأشـه ْدنَا ِ
ﻖ؛ ﱠ
حتـ ٰى تكـونَ بـيْنَ أعين َِنـا
واكشف لنَا َيا ر ﱠبنَا ال
ْ
ستائر َ
َ
ع ْن ْتلكَ الحقائ ِ

الكبـر ٰى َمـا َي ْقـ َو ٰى ِبـ ِه يقينُ َنـا،
أمر
آياتـكَ
حكيم .إل َه َنـا أ َ ْشـ ِه ْدنَا ِمـ ْن ِ
ٍ
ك ﱡل ٍ
َ
وت ْ
أبصـارنَا
وتبصـر
َط َمئ ﱡِن ِب ِه ﻗلوبُنَا ،وتسم ُع آذانُ َنـا تسـبي َح الكائنـاتِ،
ُ
ُ
القدر وحكمةَ ذلِكَ يا ربﱠ العالمينَ ،
وسر
غي َبكَ المصونَ ،
ﻗولـكَ
بسـر ِ
ِّ
ﱠ
ِ

ب السﱠاهُونَ ُ .ك ْن
معالم ﻻَ نَغيبُ إذَا
غاب الغافلونَ  ،وﻻَ نُحْ َجبُ إذَا ُح ِج َ
َ
َ
ْ
معالم ُم َج ﱠملَةً أما َمكَ ؛ حتﱠ ٰى تكونَ ُمريدًا َلنـا،
معالم َبيْنَ أعي ِننَا ،واجعلنَا
َ
َ
ﺿ ٰى بق َيامِ َنـا
ح
ونكونَ ُمرادينَ لحﺿْرتِكَ  .أ ْنتَ تفر ُ
بظهوركَ فينَا ،وتر َ
ِ
يرﺿيكَ  ،وفِى الك ِّل المشيئةُ مشيئتُكَ  ،وإ ﱠنا نحبﱡ ْ
راﺿيًا،
ب َما
أن تكونَ
ِ
ِ
ْ
ُ
َ
ﻲ
لنقوم لكَ سبحانَكَ ب َما
فامنحْ نَا المعونة
ِ
َ
يرﺿيكَ ع ﱠنا ،وتِلكَ المعونة ِه َ
َ
يرﺿينَا ع ْنكَ  ،فأ ْس ِب ْغ َل َنـا َمـا ﻻَ بـُ ﱠد َل َنـا
ع ﱠنا ،وأ ْنتَ تعل ُم َما
َما
ِ
ترﺿيكَ َ
ِ
ارَ .يـا
ام أعيُ ِننَا ْأنـتَ الف ِ
َاعـ ُل ال ُم ْختـَ ُ
ِع الﺿ ُﱠر ِ
وريﱠاتِ ،و ُك ْن أ َم َ
مِ ْنهَُ ،و َو ّس ِ
ْ
تجعل َنـا نشـه ُد ربوبيـةً
مجيب الـدعاءِ ﻻَ
أنفسـنَا .وﻻ
لغيـركَ  ،وﻻَ ِفـﻲ ِ
َ
ِ
ّ
ً
َ
َ
نشه ُد ألوهية لغي ِركَ وﻻَ فِﻲ
جرد َْنـا ِمـنَ
العـالم اﻷعلـ ٰى ،خل ْ
ِصـ َنا لـكَ ّ ِ ،
ِ
ﻻ تحبﱡ ْ
ب ،اجذ ْبنَا إلَيْكَ َ .م ْن نحنُ إذَا َل ْم ت ُ ِع ﱠنا؟ أنتَ َ
أن نكونَ فِى
ال ﱠش َوا ِئ ِ
ﱠ
ولكنــكَ تحــبﱡ ْ
أن نكــونَ ِفــﻲ اﻷع َْلــيْنَ  ،ك ََم ـا ﻗلــتَ َ  :وأَنــت ُ ُم
ســافلينَ ،
اﻷ َ ْعلَ ْونَ ) محمد.(٣٥ :
كن َمعَنَا بمعَا ِنﻲ أسمائِكَ ال ُح ْسـن َٰى؛ ﱠ
ﱠ
إل ِهﻲ إل ِهﻲ إل ِهﻲْ ،
نتخلـﻖ
حتـ ٰى
ب َلنَا ،حتﱠ ٰى َنف ﱠِر إلَيْكَ شاهدينَ َما َلنَا ِفـﻲ
ِب َها .واجذ ْبنَا إلَيْكَ جذبةَ محبو ٍ
العلم؛ َف ُن ْق ِب َل
النور ،و َما لَكَ فِينَا ب َما منحْ تَنَا مِ نَ
أنف ِسنَا ب َما وهبتَهُ َلنَا مِ نَ
ِ
ِ
نﺿــ ْر
ِب ُك ِّل ﱠيت َِنــا ع َل ْيــكَ  ،وت ُ ْق ِبــ َل ْأنــتَ ِب ُك ِّلي ِﱠتــكَ ع َلي َْنــا يــا ربﱠ العــالمينَ ّ ِ .
نفوسـنَاْ .أنـتَ ت ْ
َطلُبُنـَ ا َيـا
زك
ص ْن جوار َحنَا ،ط ِ ّه ْر ﻗلو َب َنـاِّ ،
وجو َهنَا ،ح ِ ّ
َ
ُ
ُ
القوة َ الﱠتِى نطلبـُ كَ ِب َهـا
حيث ت َ ْعلَ ُم ومِ ْن
ر ﱠبنَا مِ ْن
حيث ﻻَ َن ْعلَ ُم ،ف َهبْ لنَا ﱠ

الخـﻼﱠ ُق العَ ِلـي ُم) يـس:
ﻗولـ ِه سـبحا َنهَُ  :و ُهـ َو َ
سبحانَكَ ۤ  :يس إِ َلـ ٰى ِ
.(٨١
عـ ْن
إل ِهﻲ إل ِهﻲ إل ِهﻲ ،ﻗَ ْد َرف ْع َنـا إلَ ْيـكَ شـئو َننَا ،وت َْر َج ْم َنـا بألسـن ِتنَا َ
ﻻ َم ْن َجـ ٰى ْ
ﻻ َم ْل َجأ َ و َ
ﻗلو ِبنَا ،لنعتق َد أ ﱠننَا عبي ٌد أذﻻ ُء ،وأ ﱠنكَ ﷲُ الﱠ ِذي َ
منـكَ
إﻻﱠ إ َليْكَ  ،ونزدا َد بذلِكَ يقي ًنا ،ونعتق َد ﱠ
َ
يرﺿيكَ ع ﱠناَ .ما
دعونـاكَ
أن ذلِكَ
ِ
ﻻعتقا ِدنَا أ ﱠنكَ تجه ُل حا َلنَا -ﱠ
ج إلَ ٰى
تنز ْهتَ وتعالَيْتَ  -أ َ ْو لعلمِ نَا أ ﱠنكَ محتا ٌ
وحقّـكَ  ،ولكـ ﱠ
تلهـو ،وأروا َح َنـا
ـن
عاءِ  .ﻻَ ِ
الـ ﱡد َ
احـةٌ ،وﻗلو َب َنـا ُ
َ
نفوسـنَا َج ﱠم َ
س
تشتاقُ إلَيْكَ  ،فنح ُن ن َُهـ ﱡز
القلـوب ِب َمـا ُن ْع ِل ُم َهـا ِب َمـا َلـكَ  .و ُن َج ِ ّمـ ُل ِ
الحـ ﱠ
َ
أمامـكَ ْ .
ب
وأنـتَ سـبحانَكَ
بالخﺿوع َبيْنَ ي َديْكَ  ،ونُعَ ِ ّم ُر القَ ْل َ
بالخشـوع َ
ِ
ِ

نائمـا ف ُنوﻗ َ
ﱠ
وعن ْ
ْ
عن ْ
تنز ْهتَ ْ
بـالكﻼم،
أن ت ُ َن ﱠبهَ بال ﱡدعاءِ ،
ِظـكَ
أن تكـونَ ً
ِ
وعن أ ْن يشغلَكَ شأنٌ ْ
ْ
حـﻖ
القلـوب
شأن .هَا نح ُن رف ْعنَا لَكَ
َ
بيقـين ّ ٍ
ٍ
عن ٍ
ﻲ إذَا د َعاكَ  .أعطِ نَا جمالَكَ ﻷبدا ِننَا .و ِغ َنـاكَ لجميعِنـَ ا.
أ ﱠنكَ تجيبُ الدا ِع َ
ليـوم
اﻷكبـر
و ِعل َمكَ لقلو ِبنَا.
ونورك ﻷرواحِ نَا ،وعنايتـَ كَ ورﺿـوانَكَ
ِ
َ
َ
لقائـكَ  ،وأكــر ْم أبنا َء َنـا وإخوان ََنـا ،وأعْطِ َنـا َم ـا نحــبﱡ بفﺿ ـلِكَ َيـا ربﱠ
ِ
ْ
بسر ﻗولِكَ سبحانَكَ ِ  :إ ﱠن َما أ َ ْم ُرهُ ِإ َذا
العالمينَ .
واجعلنَا نعم ُل ب َما تحبﱡ ّ ِ ،
س ْب َحانَ الﱠ ِذى ِب َي ِد ِه َملَ ُكوتُ ُك ِّل َ
أ َ َرا َد َ
ش ْﻲءٍ
شيْئا ً أَن َيقُو َل لَهُ ُكن َف َي ُكو ُن* فَ ُ
َوإِ َل ْي ِه ت ُ ْر َجعُونَ ) يس.(٨٣ -٨٢ :



لمــا كــان اﻹنســان جــوهرة عقـ د
المخلوقـــات وعجيبـــة العجائـــب،
وقــد جمــع ﷲ فيــه كــل حقــ ائﻖ
الوجــ ود 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 عليـ ه
﴿و ِإذَا
بالملك الكبيـ ر ،قـال تعـالىَ :
ِيمـ ـا و ُملَ ًكـ ـا
َرأ َ ْيـ ـتَ َثـ ـ ﱠم َرأ َ ْيـ ـتَ نَع ً
ـرا﴾ )اﻹنســـان ،(٢٠ :وهـــذا
َكبِيــ ً
الملك الكبيـر هـو لﻺنسـان الـذي
اتبع رسول ﷲ  حﻖ اﻻتباع.
وللعقول أن تحتار في اﻹنسـان!،
فبينـــا تـــراه وروحـــه الطـــاهرة
ســائحة فــي ملكــوت ﷲ اﻷعلــى،
مشــــرفة علــــ ى 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 مـــ ن الكائنـــ ات،
وســـــبيل نجاتـــــه وســـــعادته،
ومهــاوى هﻼكــه وضــﻼله ،ومــا
فصله اﻹمام المج ِ ّدد السيد محمـد
ماضــي أبــو العــزائم عــن حقيقــة
اﻹنســـان ،والحكمـــة مـــن إيجـــاد
الخلﻖ ،وبدء الحقيقة اﻹنسـانية،
وإرسال الرسـل ،وتـأثير اﻹسـﻼم
علــى اﻹنســان ،ونجــاة اﻹنســان
بالمصطفى  ،وما ادعاه أهـل
الجهالـ ة فـ ي 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 .


كما أن ﷲ تعالى قـدﱠر المعصـية
علــى ســـيدنا آدم ؛ قــدﱠر لـــه
التوبـــة إبــ ً
ـرازا لقـــدر المصـــطفى
صـى آ َد ُم
 ،قال تعـالىَ  :و َع َ
اب
َر ﱠبهُ فَغ ََوى * ث ُ ﱠم اجْ ت ََبـاهُ َر ﱡبـهُ فَتـَ َ
علَ ْيـــ ِه َو َهـــدَى) طـــه– ١٢١ :
َ
 ،(١٢٢وقــال تعــالى :فَتَلَ ﱠقـى آ َد ُم
اب َعلَ ْيــ ِه
ِمــن ﱠر ِّبــ ِه َكل َِمــا ٍ
ت فَ َتــ َ
)البقرة.(٣٧ :
ذكـــر القرطـ ـ ـبي واﻷلوســـي أن
سيدنا آدم  رأى مكتو ًبا على
سو ُل ﷲِ( فتشـفع بـذلك
ساق العرشُ ) :م َح ﱠم ٌد َر ُ
فهــي الكلمــات ،ويــروى أن ﷲ تعــالى لمــا ﺧلــﻖ
فرفَ َع
سيدنا آدم  قال لهَ ) :يا آد ُم ْ
ارفَ ْع رأ َ
سكَ َ ،
العـرش
ق
ِ
رأ َ
سهُ فرأى َ
نور محم ٍد  في سـراد ِ
ي
فقالَ :يا ربّ ما هذا النور؟ ،قال :هذا
ُ
النـور نبـ ﱞ
مِ ن ذريتِكَ اس ُمه في السـماءِ أحمـد وفـي اﻷرض
محمــد ولــوﻻه مــا ﺧلقت ُ ـك وﻻ ﺧلقــتُ ســما ًء وﻻ
أرضًا( "النجاة في سيرة سيدنا رسول ﷲ لﻺمـام
أبي العزائم".
وروى الحاكم في صحيحه عن سيدنا عمر بن
)لمــا
الﺧطــاب  قــال :قــال رســول ﷲ  :ﱠ
ـﻖ
اقتـ َ
ـر َ
ف آد ُم الﺧطيئـةَ قــال :يــا ربّ ِ ،أســألُك بحـ ّ ِ
َ
محم ـ ٍد لمــا َ
غف ـرتَ لــي ،قــال ﷲُ تعــالى :يــا آد ُم،
ﱠ
محمـدًا ولـم أﺧلُ ْقـه؟ قـال :يـا ربّ ِ،
عر
وكيف
فتَ
ﱠ
َ
إ ﱠنك ل ﱠما ﺧ َلقت َنـي بيـدِك  -أي مـن غيـر واسـطة أم
ي مِ ن ُر ِ
وحـك  -أي ِمـن ﱡ
وأب  -ونفَﺧتَ ف ﱠ
الـروحِ
المبتدأة منكَ المتشرف ِة باﻹضـاف ِة إليـك  ،-رفَعـتُ
رأسي فرأيتُ
قوائم
العرش مكتوبًا عليهـا :ﻻ إلـهَ
ِ
َ
ُ
ﱠ
فتُ
ُ
ضـيف
ت
ﻻ
ك
أنـ
فعر
ِ،
ﷲ
ل
رسو
ﷲ مح ﱠم ٌد
ُ
َ
ﱠإﻻ ُ
ْ
ﻖ إليك ،فقـال ﷲُ تعـالى:
إلى اسمِ ك ﱠإﻻ أ َحبﱠ الﺧل ِ
ي ،وإذ سـألتَني
صدَقتَ يا آد ُم ،إ ﱠنه َﻷ َ َحبﱡ الﺧل ِ
ﻖ إل ﱠ



محمـ ٌد
بحقِّه فقد غفَرتُ لك ،ولـوﻻ
ﱠ
ما ﺧلَقتُك] .اﻹمام أبـو العـزائم فـى
النجاة ،والقسطﻼنى فى المواهـب،
والبيهقـــى فـــى الـ ـ دﻻئل ،وتـــاريخ
دمشﻖ[.
وقــــد قــــدﱠر ﷲ  أن يعمــــر
اﻷرض بآدم وذريته ،وقدﱠر سبحانه
أيضًا أن يجعـل إبلـيس سـببًا لﺧيـر
بنــي آدم ولشــرهم ،وبــ ﱠين ســبحانه
تلــك الحقــائﻖ ً
بيان ـا ﻻ يحتــاج إلــى
دليل لوضوحه جليا.
وقــد أعلمنــا  أن الشــيطان لنــا عــدو ،قــال
تعالىَ  :وقُ ْلنَا ا ْه ِب ُ
عد ﱞُو َولَ ُكـ ْم
طواْ َب ْع ُ
ض ُك ْم ِل َب ْع ٍ
ض َ
َ
ين) البقـرة:
فِي اﻷ َ ْر ِ
ض ُم ْستَقَ ﱞر َو َمتـَ اعٌ إِلـى ِحـ ٍ
(٣٦؛ وأن فـ ـي هيكلنــا اﻹنســاني محــل وسوسـ ته
مــن حيــث ﻻ نعلــم وحــذرنا مــن الوقــوع فــي
المســارعة لتنفيــذ وسوســته ،وأمرنــا بالمجاهــدة
الفادحة في دفع وسوسته وما يرد علينا من لممـه
ودسائســـه ،ووعـــدنا ســـبحانه وتعـــالى برفعـــة
الدرجات عنده ونيل النعـيم المقـيم فـي دار الﺧلـد
مــع اﻷبــرار ،أو نيــل الحــب والقــرب منــه مــع
اﻷﺧيار ،أو نيل ما ﻻ عين رأت وﻻ أذن سـمعت
وﻻ ﺧطــر علــى قلــب بشــر ،مــع الــذين أنعــم ﷲ
علــــيهم مــــن النبيــــين والصــــديقين والشــــهداء
والصالحين.
كل ذلك وعدنا ﷲ به سبحانه بسـبب مجاهـدتنا
ً
وإجـﻼﻻ لنهيـه
هذا العدو تعظي ًما ﻷمر ﷲ تعـالى
وهـــو الفاعـــل المﺧتـــار الهـــادي المضـــل ،قـــال
سبحانه :ي ُِض ﱡل َمـن َي َشـاء َو َي ْهـدِي َمـن َي َشـاء
)النحل ،(٩٣ :ولكنه ستر القدر عنا وأﺧفى غيبـه
المصون عـن العقـول والعيـون ،فسـبحان مـن ﻻ
يعلم قدره غيره ،وﻻ يبلغ الواصفون صفته ،كمـا
ﻻ يعلم قد ََره إﻻ من شاء أن يحيطه بشيء منه.

أنت في غنى عنه مما هو مضـر لـك ،وكلفـك سـبحانه مـن العبـادات
أهبط آدم وحواء متلبسين بالمعصية ليدخﻼ حضرة القبول من ﷲ

وحبـب إليـك الفضـائل التـي
والقربات مـا هـو فـي طاقتـك ووسـعك ،ﱠ

بما يجب أن يدخل به على تلـك الحضـرة كـل عبـد مسـلم وهـو الـذل

ينـافس فيهـا العـالمون ،ويبـذل ﻷجلهـا الـنفس والنفـيس المقربــون ،ﻻ

بسبب المعصية وانكسار القلب لخـوف العقوبـة ،وبالتبتـل والتضـرع

ﻻحتياج منه سبحانه وافتقار ،بل ليجعلك خليفة له ،ويجملك بأخﻼقـه،

والتملق بين يدي الغفور التواب.
وتلك هي الجواذب التي تجذب العبد بعناية ﷲ تعالى إلى حضرة

ويقربك إلى حضرته ،ويؤانسك بمشاهدته.
ولم يكن ذلك الذي ر ﱠ
قيامـا بنفـع عـام
غ َبـك فيـه وحب َﱠبـه إليـك؛ إﻻ ً

قبوله وغفرانـه وإحسـانه ،وكـل عبـد طلـب الـدخول علـى ﷲ بعملـه

وخير شامل للعالم أجمع ،ليشعر قلبك الرحمة والحنان ،ويكاشفك بأنه

الصالح أو بعلمه الواسع أو بنسبه الشريف أو باسـتحقاقه لمـا آتـاه ﷲ

الفاعل المختار لكل شيء ،وأن العالم كله كلمة مـن كلماتـه ،ومظهـر

مـن نعمـة وعافيـة وجـاه ،أو بآبائـه وأجـداده أو بحولـه وقوتـه كذبتـه
وحسيرا ،ونادته تلك الحضرة العليـة :ﻻ يـدخل
الحقائق وردته خاسئًا
ً

من مظاهر آياته ،وصور تنبئ بقوته وقدرته ،وبديع صنعه ،وانفراده
سبحانه باﻹيجاد واﻹمداد ،يقول اﻹمام المج ّدِد في قصيدة له:

متبرئ مـن حولـه وقوتـه ،ذليـل
عليها إﻻ منكسر القلب ،خائف َو ِجل ِ ّ

ص ْغتَ حقيقتي
على أحسن التقويم ُ
وأ ْب َد ْعتَنـِـي مـثــ ًﻼ بـســـ ِ ّر الحكم ِة

الجانب ،يئس من نفسه ومن كل نظير له ،ﻻ يعتمـد إﻻ علـى ﷲ ،وﻻ
يتوكل إﻻ عليه سبحانه ،وﻻ يعبد أحدًا سواه.

وجملتَـنـــي باﻵي ِ ْ
أظ ِه ْر خف ﱠيـــهــا

ومن ظن أن نسبه حجة على ﷲ تعالى طرد وهلك ولو كـان ابـن

ور رتبـتــي
سر البدءِ في ُ
ﻷشه َد ﱠ
س ِ

نوح  ،أو اعتقد أنه بلغ الوﻻية الكبرى فأمن مكر ﷲ تعالى ونأى

ص ْغتَنِي بيديكَ فــــي
تفضلتَ بد ًءا ُ

التي هي حقيقة نفسه؛ فيندم وﻻت حين مندم.

ْ
ي ً
أوﻻ
فأظ ِه ْر ُ
لروحِ ي س ﱠِر َب ْد ِئــــــ َ

بجانبه إلى جانب ما اعتمد عليه قهره ﷲ؛ حتـى تنكشـف لـه الحقـائق
والسالكون الذين سبقت لهم الحسنى هم كما قال تعالىَ  :و ﱠالـذِينَ

حنان من عـواطـف رحـمــ ِة
مقام
ِ
ٍ
بالعينين حـكـمــــةَ نشـأتـي
ﻷشه َد
ِ

امـا) الفرقـان ،(٦٤ :فـأخبر ﷲ عـنهم أنهـم
َي ِبيتُونَ ل َِر ِّب ِه ْم ُ
سـ ﱠجدًا َوقِ َي ً
ع ﱠنـا
يبيتون لربهم سجدًا وقيا ًما ،وبعـد ذلـك يقولـونَ  :رب َﱠنـا ْ
اصـ ِر ْ
ف َ

بنعمتِك اﻷولى لدى البدءِ سيـــدي

عذَا َب َها كَانَ غ ََرا ًما) الفرقان.(٦٥ :
اب َج َه ﱠن َم ِإ ﱠن َ
عذَ َ
َ
أما من اعتمد على علمـه وعملـه فهـذا إبلـيس لسـنا فـي معـرض

ظهورا ومشـهــدًا
ضلْ وج ِ ّم ْلنِي
تف ﱠ
ً

الكﻼم عنه في هذا الموضـوع؛ ﻷنـه عبـد ﷲ سـبعين ألـف سـنة كمـا
ورد ،ومنح الوﻻية الكبرى والقـرب والمشـاهدة كمـا أخبـر ﷲ عنـه،

ت علـيـــــ ِة
ضلْ بنُ ْع َمى حبّ ِ ذا ٍ
تف ﱠ
اض الحـظـيرةِ
به أته ﱠنى في ريـــ ِ
سألتُك مضطرا أ ِعــــ ْدنِي مج ﱠمـﻼ
وخير الـمـعـونــ ِة
بسابق ِة ال ُحسنى
ِ

وكــان طــاووس المﻼئكــة وخــازن الســماء اﻷولــى ،فلعنــه ﷲ بســبب
اعتماده على جوهر نفسه الذي هو من النار وعلى عمله الكثير.

ظاهرا بــل وباط ًنا
وأ ْش ِه ْد عيوني
ً
ظهور ا ِﻻصْطِ ــــفَا لحقيقتي
جما َل
ِ

منحنــا ﷲ مشــاهد التوحيــد العليــة ،ورزقنـ ا اﻷدب معــه ســبحانه
بقدرنا ،واﻷدب الكامل معه سبحانه حسن اتباع رسول ﷲ .

وارفَعَ ْن
لك الحم ُد أ ْس ِع ْد ِنـي بــح ِّبكَ ْ

بعــد هــذا البيــان تبــين كيــف أن ﷲ تعــالى مهــد الطريــق ﻹقامــة
ض َله على كثير من خلقه ،فأنت
وكر َمه وف ﱠ
اﻹنسان في اﻷرض ،فخلقه ﱠ

ِي القرآ ُن والمـصـطـفى الذي
َوسِي َلت َ

أيها اﻹنسان بكمالك السهل عليك تخدمك المﻼئكة لمكانتك وقربك من

وأظ ِه ْرنِي ْ
ْ
ضلْ
ي ال ُهدى
تف ﱠ
وأظ ِه ْر ِب َ

ب العـبـودةِ
قدر العـب ِد ُرتَــ َ
بفضلِكَ َ
نور الشريعـــ ِة
ور ِ
أتى بال ُهدى وال ﱡن ِ

ربك.

ص ْن ُ
ع َب ْيدَكَ مِ ن عناءٍ وشـــــدةِ
وح ِ ّ

وكيف ﻻ؟!؛ وقد جعلك الرب جل وعﻼ خليفة في أرضه ،وجعل

خصوم المسلمـيــنَ أ ِعــ ﱠز َنــــا
أ ِذ ﱠل
َ

خلقك في أحسن تقويم على صورته بمعاني صـفاته ،وسـخر لـك

علَى َ
ب ُم َح ﱠمـــ ٍد
طهَ الحـبـيـ ِ
وص ِّل َ

لك ما تشاء عنده.
ما في السموات وما في اﻷرض جمي ًعا منه ،وهو القريـب لـك منـك،

وم ّك ِْن لـنــا ربـي بـــآي ِ الشـريـع ِة
صﻼة ً بها نَحْ َ
ظى بفض ٍل َو ُوسْعــ ِة

والمجيب لك عنك ،أباح لك ما ﻻ بد لك منه وأكمل ،وحظر عليك مـا



وأثبت ما ثبت مـن منفعـة معاويـة بتلـك المطالـب التـي عرضـها
نقل الرواة والمؤرخون عـن كـل ناصـح أنـه أشـار علـى عثمـان
بترك خطة من خططه في السياسة العامة ،ولـم ينقـل مثـل ذلـك عـن
معاوية في جليـل مـن اﻷمـر وﻻ يسـير ،ولـم يقـف مثـل موقفـه غيـر
مروان بن الحكم الذي ﻻ يملك أن ينهى عثمان عن شـيء؛ ﻷنـه كـان
سبب الشكوى وصاحب التبعات جميعًا في كل مأخذ من مآخذ الثـوار
علـى العهــد كلــه والسياســة بجملتهــا ،فــإذا كــان ســكوت مــروان عــن
النصح بالتغيير مفهو ًما متوقعًا فمثل هذا السكوت من معاوية ﻻ يفهـم
إﻻ على وجه واحد ،وهو أنه يعفـي نفسـه مـن تبعـة النصـيحة ليملـي
للخليفة فيما يرضاه ،ويعلم أن التغيير النافع يصيبه في مقدمـة الـوﻻة
المحسوبين على العهد كله ،وقد كان يتعهد للخليفة بكفايته أمـر الشـام

على الخليفة في شدته  -مطلبه أن تكون له وﻻية الدم بعد مقتله ،فإنه
بمثابة وﻻية العهد بإذن صاحب اﻷمر ،إذ كان القصاص إنمـا يتـوﻻه
القائم بالشريعة حيث تقام حدود الدين ،ولم يكن عثمـان ليخشـى عليـه
القتل من فرد يعتدي عليه غيلة فيكون عمل ولـي الـدم أن يقتـاده إلـى
الحاكم القائم بالشريعة ،ولكنه خشي عليه القتل من جماعات ثـائرة ﻻ
يتــولى إدانتهــا والقصــاص منهــا غيــر صــاحب ســلطان أقــوى مــن
سلطانها ،وسلطان من تؤيده وتطيعه على شرطها ،فإذا كـان معاويـة
قد طلب وﻻية الدم بعد مقتل عثمان؛ فقـد طلـب وﻻيـة العهـد وفارقـه
وهو يعلم أنه مقتول.
وأوشك الخليفة أن يقتل ،فإذا نظرنا فـي أرجـاء العـالم اﻹسـﻼمي

ويسأله أن يفرض على الوﻻةِ اﻵخـرين مثـل ذلـك اليـوم … فـإن لـم

يومئذ لم نجد أح ًدا أقدر على نجدته من معاوية؛ ﻷنه الـوالي المسـتقر

يقدروا مثل قدرته كان حقا له أن يخلفهـم أو يـنفض يديـه مـن العمـل

في وﻻيته منذ عشرين سنة ،يقصى عنها كل من يعاديه ،ويبقـى فيهـا

والمشورة.

كـل مـن يواليـه ،وغيـره مـن الــوﻻة فـي ذلـك العهـ د ـب ين معــزول أو



معتزل ،أو مهدد في سلطانه ،كما هدد الخليفـة فـي عاصـمته ،ومـن
كان حول الخليفة من سروات) (١المدينة فليس في وسـعه أن ينصـره
بقــوة أقــوى مــن الدولــة وحراســها وأشــياعها ،فــإذا جمــح الســفهاء
جماحهم الذي يغلب الدولـة علـى قوتهـا وهيبتهـا؛ فحـري أﻻ يصـده
زاجر وﻻ ناصح ممن ﻻ يملكون غير الزجر والنصيحة.
وأيا كان القول في السروات اﻵخرين ،فواجـب معاويـة واضـح
ﻻ لبس فيه ،وليس مما يقيله من هذا الواجـب أن الخليفـة أبـى عليـه
إقامة جيش دائم إلى جواره يرزقه من بيت المال ،فإن عمل الجـيش
الدائم غير عمـل النجـدة العاجلـة ،وﻻ يـﻼم والـي الشـام علـى نجـدة

أهل الشام؟.

عاجلة بعد أن طلب الخليفة النجدة من الوﻻة ،ولو أنه كان يﻼم على

فقال معاوية :أما طلبي بدمه نصرة له؟

ذلك ،لكان اللوم أهون عليه من ترك الخليفـة لقاتليـه يسـفكون دمـه،

فضحك أبو الطفيل ثم قال :أنت وعثمان كما قال الشاعر:

وهو معتذر بأمر صدر إليه في حال غير هذه الحال.
لقد كان ذوو الجرأة من المعارضين لعثمان يلقون معاويـة بهـذا
اللوم ،كلما أخذهم باللوم؛ ﻷنهم لم ينصروه ،ومن هؤﻻء أبو الطفيـل
عامر بن وائلة الصحابي كما جاء في تاريخ الخلفاء للسيوطي:
قال له معاوية :ألست من قتلة عثمان؟ قـال أبـو الطفيـل :ﻻ …
ولكنني ممن حضره فلم ينصره.
قال :وما منعك من نصره؟
قال :لم تنصره المهاجرون واﻷنصار.
فقال معاوية :أما لقد كان حقه واجبًا عليهم أن ينصروه.

ووقعت الواقعة ومات الخليفة قتيﻼً ،وذهب معاوية يطالب بدمـه
يسـلّمه قتلـة عثمـان ،ممـن يـذكرهم
ي بيعتـه؛ ﻷنـه ﻻ ِ
وينكر على عل ٍّ
إجماﻻً أو يسميهم بأسـمائهم ،وآل اﻷمـر كلـه بعـد حـين إلـى معاويـة
يصنع بهؤﻻء ما يشاء ،فلم يأخذ واح ًدا منهم بجريـرة مشـهودة ،ولـم
يحاســب أحـ ًدا علــى جريــرة مســتورة تتطلــب اﻹشــهاد ،وكــان يلقــى
الرجل منهم فﻼ يزيد على أن يسأله كما سأل أبا الطفيل :ألسـت مـن
قتلة عثمان؟ ثم يصرفه في أمان ،وقـد يسـكت عـن سـؤاله ويصـرفه
مزو ًدا بالعطاء.

فقال أبو الطفيل :فما منعك يا أمير المؤمنين مـن نصـره ومعـك



ولـيس لـه ،فكيـف بعـد هـذا أن يقــول

هو له ،والروح أما تهذبه أو تكون طيعة له،

أحدهم:

وﻻ روح أجمل له سوى ما يمسه السـاعون،

ـ دع لي تحديد ما بينكما.
أرد عليه:

ـ من وحدها التي تسكن الروح؟

هي تحدد وتعلم ،وتنكر ،وأنا أعذرها.

غـرورا
في كل أحوالكن أنتن لـي ،لـيس
ً
إنما فيض محبة ،تعلو فوق كل ما أريد ،لكن
من رسم ووسم يرمي بكن في بحر الغوايـة،
ويقول بﻼ ورع:
ـ هذا ﻻ قرار له.

وحدهم الذين يتوقفون أحيا ًنا ليسألوا:

ﷲ في النساء ،إنهن أكثر فه ًما ،رغم كل

وبــــين هــــذه وهــــذه يمــــوت الــــزمن

مــا يقــال عــنهن .المــرأة أقــرب إلــﻰ الرهــان

والمســافات ،ويتجلـ ﻰ ذلــك الــذي بوســعه أن

اﻷول ،واللعبـــة اﻷولـــﻰ ،الغوايـــة ،اللـــذة،

يحــب ثــﻼث جمــيﻼت ،ويمكــن لســعيره أن

التعــب ،التبتــل اﻻفتتــان ،الوصــول ،إنهــا أم

يرسل ألسنة ناره لتشعل شوقهن إليه ،وحـين

الذين كانوا ،وهـؤﻻء الـذين نـراهم ،وأولئـك

يضطرم مـا بـين الهيـام والهيـام ،تـدرك كـل

الــذين يــأتون ،ويهــدون إلــﻰ الحيــاة مــا ﻻ

منهن أنه لها فقط.

نعــــرف ،وﻻ يمكننــــا مقــــابلتهم ،وهــــي أم

يا أيها الساعي بين ما أنا فيه وما أريده،

اﻻفتتــ ان ،حيــث معهــا الســعار واﻻشــتعال

ـ أنت القرار.

وما يتـوق إليـه الـذين ﻻ أريـد أن أكـون فـي

والمﻼمســة ،وبهــا تحــل الراحــة ،وينفســح

فـــأي عـــزم هـــذا بوســـعه أن يتجاهـــل

نظرهم رو ًحا خالصة يتبعها لحمي وعظمي،

الطريق إلﻰ تعب جديد ،إنه ذلـك الـذي يـأتي

المســتقر الحنــون الــدافئ ،الــذي لــيس لكــل

فجسدي يأخذني بعنف ،وﻻ أمل لي سوى أن

إلـــﻰ الـــدنيا ،فـــالﻼئي مـــنهن يـــدركن هـــذا

الرجــال منــه نصــيب .إنــه الــرحم ،هــو لهــا،

ضـا قربـﻰ؛ ﻷنـه عطـاء ﷲ،
أعتبر نداءاته أي ً

يختصرن زما ًما ومكا ًنا ،ليحيا العشق.

وأقول لكل واحدة منكن:



معهــا وبهــا يفــرغ الجســد مــن دنيويتــه

منذ أن رأيتك تجلسين في وجه الريح ،وحتﻰ

الطرية حين كنت أنام مطمئ ًنا ،وتهطل علـﻰ

فتستيقظ الروح ،وهذا ما ﻻ يدركـه أصـحاب

اللحظة التي رأيتك فيها تتمددين علﻰ سـرير

أذني لتسـليني ،ثرثـرة تـدفعينها بـﻼ حسـاب،

الشهوات المسـتعرة لـذاتها ،الـذي يقـف عنـد

النهاية فـي مستشـفﻰ بسـيط ،ودموعـك تسـج

جعلت الناس يقولون عنك أن كل ما في قلبك

غواية المرأة وهي سرها البديع ،الذي يتعدى

ـارا مسـنونة ،أراهــا ترتفــع
علـﻰ خــديك أحجـ ً

علﻰ لسانك ،فأنت كنت تبوحين بكـل شـيء،

مجرد الجذب إلﻰ الخلود.

وتصطدم بجباهنا جميعًا ،لتقول لنا:

ليس إلﻰ أي أحد ،إنمـا ﻷهلـك اﻷقـربين .أنـا

أمي أنت رغم أني لم أستقر فـي رحمـك
ثانية واحدة ،لكنني سكنت روحك .ﻻ يمكنني
ي ،وحكاياتــك الصــامتة،
نســيان حــدبك علــ ﱠ
ي
وغنـــاؤك العـــذب الـــذي كـــان يمـــﻸ أذنـ ـ ﱠ
موســيقﻰ ،تسلســل بهــا عقيرتــك المشــبوبة
بــالحزن ،دون أن تــدري أنــت أننــي ألــتقط
حباتها.
كنت مولعة بالترديد الغارق في اﻷسـﻰ،
وأنا مجذوب إلﻰ اﻹنصات إليك ،وأنـت وأنـا
فــي خــﻼء ،ﻻ يجرحــه شــيء ســوى النســائم
الطريـة ،والعصـافير الســابحة فـوق خضــرة

ـ أنتم راحلون مثلي.

كنت في مطلعهم حـين كنـت ألـتقط حروفـك

أيتها التي رأتني وقت أن كنت مخفيا في

في صفار العصر الكسـير ،الـذي تبحـر فيـه

تائهــا فــي المدينــة ،وعلــﻰ
عــالم الضــياعً ،
مفترق اﻷيام .وقالت لي:

الشمس إلﻰ غربتها.
ويلفنا الليل ،أنا للغمـام والرمـاد والغـبش

ـ جئت إليك.

الطائر في فضاء ﻻ أعرف له نهايـة ،وأنـت

ووصفت لي المكان ،ووجوه الصـحاب،

منذورة للكلمات الهائمـة ،التـي ﻻ يمكنهـا أن

والمقام ،وأنت التـي لـم تـأت أبـدًا إلـﻰ حيـث

تصل إلﻰ سمعك؛ ﻷن أعماقـك مسـكونة بمـا

حللــت وأقمــت ،ومــن يومهــا اعترفــت لــك

هو أجمل.

بالوﻻية.

أيتها التي رحلت ،م ّدي كفيك لي لتجعلي

يا أمي التـي لـم يضـمني رحمهـا ،لكنـي

الموت يتمهل ً
قليﻼ ،أنـت معـي ،وأنـا معـك،

خرجت من نفسـها ،التـي هـي فـوق أي لحـم

فجودي علي من هناك بشيء مما أنـت فيـه،

ودم .غنــاؤك ﻻ يــزال يطربنــي ،وحجــرك

فأنا لم أنتـه بعـد ممـا أريـد قولـه ،أو كتابتـه،

يسعني ،وكلماتك التي كانـت تـداعب النسـائم

بينمــا أرى كثيــرين حــولي معلقــين بأهــداف

ممتــدة؛ حتــﻰ المــدى ،وتحــت زرقــة ســماء

حروفي.

ظهورا منحنية وسط الحقول.
صافية ،تستر
ً

الحروف لك أنـت أيتهـا التـي لـم تعـرف

كنت تسكتين فجأة ،فألح عليك أن تعودي

أي حرف من تلك التي كـانوا يعلموننـا إياهـا

إلـﻰ الغنــاء فتفعلـي؛ ﻷن محصــولك لـم يكــن

في المدارس ،لكنك أدركت المعاني البعيـدة،

ينفد أبدًا ،أتﻰ إليك من إنصاتك إلﻰ المـذياع،

التــي همــس لــك ذات يــوم مـ ن ﻻ نــراه وﻻ

وأغاني النسوة في أفراحنا القليلة.

نسمعه ،ويملؤنا وجوده ،فأدركـت أن أجسـاد

حجــرك كــان مخــدعي ،تهدهــديني عليــه

البشر إلﻰ ذهاب ،وتبقﻰ أرواحهم ،والغناء.

دون أن تدري أنه قد صار مقامي إلﻰ اﻷبد،



وكل عـالم فقيـه فـي



اﻷصــول يعلــم أن رمــي

إن اﻷئمة من السلف والخلف  كلهم متفقون على تنزيـه ﷲ

اﻷشاعرة بأنهم خارجون

تعالى عن الحوادث ،وأنه ﻻ يحده زمان وﻻ يحيط به مكان ،وأنـه ﻻ

عــن دائــرة أهــل الســنة

يصح حمل اﻷينية هنا على ظاهرها بحال مـن اﻷحـوال ،حتـى ورد

والجماعــة غلــط عظــيم

عن سيدنا أبى بكر الصـديق  قولـه" :العجـز عـن درك اﻹدراك

وباطــل جســيم؛ لمــا فيــه

أيضـا:
إدراك ،والبحث فى كنه ذات الرب إشراك" ،وورد عنه قوله
ً
"ســبحان مــن لــم يجعــل للخلــق ســبيﻼً إلــى معرفتــه إﻻ بــالعجز عــن

مــن الطعــن فــي العقائــد

معرفته" وورد عن سيدنا على  أنه قال" :ﻻ يقال) :أيـن( لمـن

اﻹســــﻼمية المرضــــية

أ ﱠين اﻷين؟ وﻻ يقال) :كيف( لمن ك ﱠيف الكيف؟" ..إلى غير ذلـك مـن
النصـوص الــواردة عـن الســلف الصـالح فــى تنزيـه ﷲ  ،وأهــل
السنة من أتباع اﻷئمة اﻷربعة وغيرهم متفقون علـى ذلـك ﻻ خـﻼف
بينهم فيه .قـال القاضـى عيـاض فيمـا نقلـه عنـه اﻹمـام النـووى فـى
"شرحه على صحيح مسلم" ]ﻻ خﻼف بين المسـلمين قاطبـة فقـيههم
ومحدثهم ومتكلمهم ونظارهم ومقلدهم أن الظواهر الواردة بـذكر ﷲ

والتضليل لجمهرة علماء







ف ِب ُكـ ُم
تعالى فى السماء كقوله تعالى﴿ :أَأَمِ نتُم ﱠمن فِي ال ﱠ
س َماءِ أَن َي ْخ ِس َ
ض﴾ ونحــوه ليســت علــى ظاهرهــا ،بــل متأولــة عنــد جمــيعهم[،
اﻷ َ ْر َ

اﻷمـــة عبـــر العصـــور،
وهـــم الـــذين حفـــظ ﷲ
تعــالى بهــم هــذا الــدين.
وعلى مـذهب اﻷشـاعرة
كــان كبــار علمــاء أهــل
الســـنة ،ومـــنهم اﻹمـــام
اﻷشـــــعري ،واﻹمـــــام
الجــــــويني ،واﻹمــــــام

وعليه :فﻼ يجوز وصف ﷲ سبحانه وتعالى بالحوادث ،فﻼ يوصـف

البــاقﻼني ،واﻹمــام ابــن

سبحانه بأنه فوق شيء أو فى جهة على معنى المكانية والجهة تعالى

حجر ،واﻹمـام الـرازي،

ﷲ سبحانه عن ذلك.

واﻹمام الغزالي ،واﻹمام



ابـــن عســـاكر ،واﻹمـــام

يثار بين الحين واﻵخر اتهام بأن منهج اﻷشـاعرة يُخـالف مـنهج

العــز ابــن عبــد الســﻼم،

أهل السّنة والجماعة ،ودلل البعض بآراء علمـاء وشـيوخ فـي رمـي

واﻹمام النووي ،واﻹمـام

اﻷشاعرة بالبُعد عن منهج الدين القويم ،ما يثير جـدﻻً يحمـل الطعـن

البيضـــاوي ،والقاضـــي

في العقيدة والتضليل لمنهج َج ْمهرة علماء اﻷمة عبر العصـور ،فهـم

عياض وغيرهم الكثيـر؛

غالب أهل السنة والجماعة فهم يمثلون أكثر من  ٪٩٠من المسلمين،

ولهــذا فمــذهب اﻷزهــر



الشريف وعلمائه هو المذهب اﻷشـعري ،كمـا أنـه مـذهب جمـع بـين

جاهــل ،أو مبتــدع زائــغ

اﻷخذ بالعقل والنقل في فهم وإثبـات العقائـد ،وهـو مـذهب قـائم علـى

عـــن الحـــق مائـــل ،وﻻ



تنزيه ﷲ تعالى عـن كـل مـا ﻻ يليـق بجﻼلـه سـبحانه وتعـالى .ومـن

يســـبهم وينســـب إلـــيهم

يخرج اﻷشـاعرة مـن دائـرة أهـل السـنة والجماعـة ،أكيـد أنـه جاهـل

خــﻼف مــا هــم عليــه إﻻ

بالدين وأصـوله ،فـﻼ ي َُعـ ﱠول عليـه وﻻ يُلتَفـت إليـه؛ فـﻼ يـزال السـادة

فاسق ،وقد قال ﷲ :

صـدﱡوا الشـبهات
اﻷشاعرة هم جمهور العلماء من اﻷمة ،وهـم الـذين َ

َ و ﱠالـــــ ـذِينَ ُيـــــ ـؤْ ذُونَ

أمام ال َمﻼحِ َدةِ وغ ـي رهم ،وهـم الـذين التزمـوا بكتـاب ﷲ وسـنة سـيدنا

ت
ْال ُمـــؤْ مِ نِينَ َو ْال ُمؤْ مِ َنـــا ِ

رسول ﷲ  عبر التاريخ ،و َم ْن ﱠ
فسـقهم أو شـ ﱠكك فـي
كفـرهم أو ﱠ

ِبغ َْيــ ِر َمــا ا ْكت ََســبُوا فَ َقــ ِد

عقيدتهم فإنه ي ُْخشَى عليه في دينه .وقـد سـئل اﻹمـام ابـن رشـد الجـد

احْ تَ َم ُلـــوا بُ ْهت ًَانـــا َو ِإ ْث ًمـــا

المالكي عن حكم منتقص السـادة اﻷشـاعرة فـي "فتـاواه" )،٨٠٢ /٢

ُم ِب ًينـــا] ..اﻷحـــزاب :

ط .دار الغرب اﻹسﻼمي( ،وهذا نص السؤال والجواب:

صــ َر
 .[٥٨فيجــب أن يُ َب ﱠ

]ما يقول الفقيه اﻷ َ َجـ ﱡل أبـو الوليـد  -وصـل ﷲ توفيقـه وتسـديده،

ﱠب
الجاهــ ُل مــنهمُ ،
ويــ َؤد َ

ونهج إلـى كـل صـالحة طريقـه  -فـي أبـي الحسـن اﻷشـعري ،وأبـي

َتاب
الفاســــــقُ  ،وي ُْســــ ـت َ

فورك ،وأبـي
إسحاق اﻹسفراييني ،وأبي بكر الباقﻼني ،وأبي بكر بن َ

المبتدعُ الزائغ عن الحق

المعــالي ،ونظــرائهم ممــن ينتحــل علــم الكــﻼم ،ويــتكلم فــي أصــول

ً
مستسهﻼ ببدعة،
إذا كان

الديانات ،ويصنف للرد على أهل اﻷهواء؟ أَهُ ْم أئمةُ رشا ٍد وهداية؟ أم

ضــ ِرب
فــإن تــاب وإﻻ ُ

هم قادة حيرة وعمايـة؟ ومـا تقـول فـي قـوم يسـبونهم ،وينتقصـونهم،

أب ـدًا؛ حتــى يتــوب؛ كمــا

ويسبون كل من ينتمـي إلـى علـم اﻷشـعرية ،ويكفـرونهم ،ويتبـرؤون

فعل عمـر بـن الخطـاب

مــنهم ،وينحرفــون بالوﻻيــة عــنهم ،ويعتقــدون أنهــم علــى ضــﻼلة

بص ـ ِبيغ
رضــي ﷲ عنــه َ

ُصـنَع بهـم ،ويُ ْعت ََقـد فـيهم؟
وخائضون في جهالة؟ فمـاذا يقـال لهـم ،وي ْ

المــتهم فــي اعتقــاده ِم ـ ْن

َف عن غلوائهم؟
أيُ ْت َركون على أهوائهم أم يُك ﱡ

ض ْربه إيـاه؛ حتـى قـال:
َ

فأجاب رحمه ﷲ :تصفحت  -عصـمنا ﷲ وإيـاك  -سـؤالك هـذا،

"يــا أميــر المــؤمنين ،إن

ووقفت على الـذين سـميتَ مـن العلمـاء ،فهـؤﻻء أئمـة خيـر وهـدًى،

كنــت تريــد دوائــي فقــد

وممن يجب بهم اﻻقتداء؛ ﻷنهم قاموا بنصر الشـريعة ،وأبطلـوا ُ
شـ َبه

بلغت مني موضع الداء،

أهل الزيغ والضﻼلة ،وأوضحوا المشكﻼت ،وبينوا ما يجب أن يـُ دان

وإن كنـــت تريـــد قتلـــي

بــه مــن المعتقــدات ،فهــم بمعــرفتهم بأصــول الــديانات العلمــا ُء علــى

ي" ،فخ ﱠَلـ ـى
فـــأجهز علـ ـ ﱠ

الحقيقة؛ لعلمهم با  ،وما يجب له ،وما يجوز عليـه ،ومـا ينتفـي

وﷲ أســــــأل
ســــــبيله،
َ

عنه؛ إذ ﻻ ت ُ ْع َلـم الفـروع إﻻ بعـد معرفـ ة اﻷصـول ،فمـن الواجـب أن

العصــــــمة والتوفيــــــق

ف بفضائلهم ،وي َُقـ ﱠر لهـم بسـوابقهم؛ فهـم الـذين عنـى رسـول ﷲ
يُ ْعت ََر َ
عد ُ
ُولـهَُ ،ي ْن ُفـونَ َع ْنـهُ
 بقولهَ ) :يحْ ِمـ ُل َهـذَا ْالع ِْلـ َم ِمـ ْن ُكـ ِّل خ ََلـفٍ ُ

برحمتـــه[" .قالـــه أبـــو
الوليــد محمــد بــن رشــد

يف ْال َغـالِينَ َ ،وا ْنت َِحـا َل ْال ُمبْطِ ِلـينَ َ ،وت َأ ْ ِويـ َل ْال َجـا ِهلِينَ ( " .صـ ححه
تَحْ ِر َ

الفقيه المالكي الفيلسـوف

أحمد وعبد البر وحسـنه الحـافظ العﻼنـي ورووه عـن مجموعـة مـن

المعـــــــــروف ت ٥٩٥

الصــحابة" ،فــﻼ َيعت َِقـد أن اﻷشــاعرة علــى ضــﻼلة وجهالــة إﻻ غبــي

هجري".






بقية :الفضائل الخاصة:
بقية -٥ :أبناء عمومة النبى :
بقية - ١ :اﻹمـام علـ ﻲ بـن أبـى طالـب:

أخو الرسول 

وولى ومولى المـؤمنين

:
ﻲٍ
أحاديــث خاصــة بفضــائل اﻹمــام علــ ّ
:
وردت أحاديــث خاصــة بفضــائل أميــر
المؤمنين علي بن أبى طالب  ،ومن هذه
اﻷحاديث ما يلى:
روى البخــارى فــى صــحيحه ) :حــدثنى
محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شـعبه عـن
سعد ،قال :سمعت إبراهيم بن سعد عـن أبيـه

قال :قال النبـى 

لعلـ ي "أﻻ ترضـى أن

تكون منى بمنزلة هارون من موسى؛ إﻻ أنه

ولــد أب فــإن عصــبتهم ﻷبــيهم مــا خــﻼ ولــد
فاطمة فإنى أنا أبوهما"] .رواه أحمد[.

ليس نبـى بعـدى" ]البخـارى[ .فهـذا الحـديث

وعــن زيــد بــن أرقــم ،قــال رســول ﷲ

يدل على فضل علـ ي ،ويـدل علـى أنـه أحـﻖ

" :كــان أول مـ ن أســلم علـ ي بــن أبــى

باﻹمامة التـي هـي أعلـى مـن الخﻼفـة ،فـإن

طالب" ]أخرجه أحمد والترمذى وصححه[.
وفى مسند اﻹمام أحمد قـال :حـدثنا زيـد

هارون كان نبيا.
وعن ابـن عبـاس قـال :نظـر رسـول ﷲ

ابن الحباب ،حدثنى الحسين بن واقد ،حدثنى

إلى علي بن أبى طالـب ،فقـال" :أنـت

عبد ﷲ بن بريـدة ،حـدثنى أبـو بريـدة ،قـال:

سيد فى الـدنيا وسـيد

حاصرنا خيبر فأخذ اللواء أبوبكر فانصـرف

فى اﻵخرة" ]أخرجه

ولم يفتح له ،ثم أخذه من الغـد فخـرج فرجـع

أبو عمر وأبو الخيـر

ولــم يفــتح لـ ه ،وأصــاب النــاس يومئــذ شــدة

والحاكمى[.

وجهــد ،فقــال رســول ﷲ " :إنــى دافــع



المفكر الصوفي
المستشار
 

وقـــــــال :

اللــواء غ ـ ًدا إلــى رجــل يحبــه ﷲ ورســوله،

"إن ﷲ  جعـــــل

ويحب ﷲ ورسوله ،ﻻ يرجع حتى يفـتح لـه؛

ذريــة كــل نبــى فــى

فبتنــا طيبــة أنفســنا أن الفــتح غــ ًدا ،فلمــا أن

صـــــــــلبه ،وإن ﷲ

أصبح رسول ﷲ 

تعــالى جعــل ذريتــى

فدعا بـاللواء ،والنـاس علـى مصـافهم ،فـدعا

فى صـلب علـ ي بـن

عليا وهـو أرمـد فتفـل فـى عينيـه ودفـع إليـه

أبى طالب".

اللــواء ،وفــتح لــه" ،قــال بريــدة :وأنــا فــيمن

ضا" :كل
وقال أي ً



تطاول لها.

قائمـا
الغـداة ثـم قـام ً

وجاء فى مسند أبى يعلى من حديث أبـى

سعيد الخدرى  أن رسول ﷲ 

أخذ

الراية فقال" :من يأخذها؟ فقـال الزبيـر :أنـا،
فقال :أمط ،ثم قال النبى  :من يأخـذها؟
فقال رجل :أنا .فقال له النبى  :أمط ،ثم
قــال النبــى  :مــن يأخــذها؟ فقــال رجــل
آخر :أنا .فقال :أمط ،فأعطاها علي بـن أبـى
طالب وفتح ﷲ على يديه خيبر".
وقد خرج مرحب وهـو سـيد أهـل خيبـر




وبين اﻻستحقاق للخﻼفة.
وقــد ورد فــى صــحيح البخــارى بعــض

    
  

  
  
  
    
  
    


ﻗ عل

أنى م ح

شاكى ال ﻼح

اﻹمــام أحمــد ج  .[٤وجــاء عــن ســتة مــن
لم

ب

أنا ا ل

ى أمى ح ره

كل

غ ا ات

الصحابة" :من كنت وليه فعلي وليه".
ولــيس فــى هــذا الحــديث أن علي ـا أحــﻖ

فخرج علي فقال:
س

 -١حدثنا قتيبة حدثنا حاتم عن يزيـد بـن
أبى عبيد عن سلمة قال :كان علي قد تخلـف
عـن النبــى  فــى خيبــر وكــان بــه رمــد
فقال :أنا أتخلف عن رسول ﷲ  فخرج
علـ ي فلحــﻖ بــالنبى  ،فلمــا كــان مســاء
الليلة التى فتحها ﷲ فى صباحها قال رسول
ﷲ ) :ﻷعطين الراية أو ليأخذن الراية

يخطر بسيفه ويقول:
خ

اﻷحاديث الواردة فى فضل علي  منها:

بالخﻼفـة ،وإن أثبــت لــه اﻹمامــة؛ ﻷن النبــى
ه

 لـــم يـــوص بالخﻼفـــة ،وإنمـــا أشـــار

ه ال

ثم مكنـه ﷲ منـه فضـرب رأس مرحـب

إشارات منها :حديث عائشة أن النبـى 

فقتله ،ثم كان الفتح على يديه.
وهكذا عمرو بـن ود العـامرى فقـد قتلـه
علي بن أبى طالب ،وشـارك فـى قتـل ثﻼثـة

قال" :ادعـى لـى أبـاك وأخـاك؛ حتـى أكتـب
كتابـا ،فــإنى أخــاف أن يتمنــى مــتمن ويقــول
ً

غ ًدا رجﻼً يحبه ﷲ ورسوله أو قال يحب ﷲ
ورسوله يفتح ﷲ عليه( فإذا نحـن بعلـ ي ومـا
نرجوه فقالوا :هـذا علـ ي فأعطـاه رسـول ﷲ
 الراية ففتح ﷲ عليه.
 - ٢حدثنا محمد بن رافـع حـدثنا حسـين
عــن زائــدة عــن أبــى حصــين عــن ســعد بــن
عبيدة قال :جاء رجل إلى ابـن عمـر ،فسـأله
عن عثمان فـذكر عـن محاسـن عملـه ،قـال:

قائل :أنا أولى".

لعل ذاك يسوءك ،قال :نعم ،قـال :فـأرغم ﷲ

ان
من صناديد قـريش وأنـزل ﷲ َ  :هـذَ ِ

وهــــذا كمــــا يقــــول اﻹمــــام الشــــافعى

ان ْ
ص ُموا فِي َر ِّب ِه ْم) الحج.(١٩ :
َخ ْ
اختَ َ
ص َم ِ

والطحاوى رحمهمـا ﷲ :إن الحـديث ﻻ يـدل

هذا هو علي بن أبـى طالـب  ،الـذى

على أن عليا أحﻖ بالخﻼفة ،وإنمـا هـو وﻻء

اجتمعــت فيــه الشــجاعة ،والفقــه فــى الــدين،

اﻹســـﻼم كقولـــه تعـــالىِ  :إ ﱠن َمـ ـا َو ِلـ ـ ﱡي ُك ُم ّ ُ

ثم قال لعـل ذاك يسـوءك ،قـال :أجـل ،قـال:

والزهــد فــى الــدنيا ،وارتفعــت منزلتــه حيــث

الصـﻼَة َ
ِيمـونَ
ﱠ
َو َر ُ
سولُهُ َوالﱠذِينَ آ َمنُواْ ﱠالـذِينَ يُق ُ

فأرغم ﷲ بأنفك ،انطلﻖ فاجهد على جهدك.

كــان أبــو بكــر وعمــر  يأخــذان برأيــه

َويُؤْ ُتــونَ ﱠ
الز َكــاة َ َو ُهــ ْم َراك ُِعــونَ ) المائــدة:

 - ٣حدثنا علي بن الجعـد أخبرنـا شـعبة

ومشــورته بســبب مــا أعطــاه ﷲ مــن الفقــه

 ،(٥٥وكقولــــــه تعــــــالىَ  :و ْال ُمؤْ مِ ُنــــ ـونَ

عن أيوب عـن ابـن سـيرين عـن عبيـدة عـن

والعلم.

ض) التوبـة:
َو ْال ُمؤْ مِ نَاتُ َب ْع ُ
ض ُه ْم أ َ ْول َِيـاء َب ْعـ ٍ

علي  قال :اقضوا كما كنتم تقضون فإنى

ويقــول النبــى  فـ ي علـ ي بــن أبــى

ص علـ ـ ي؟
 (٧١فـــإن قـــال قائـــل :فلـــم ُخـ ـ ﱠ

أكره اﻻختﻼف؛ حتى يكون للناس جماعة أو

طالــب" :مـــن كنـــت مــوﻻه فعلــ ي مـــوﻻه"

فــالجواب :أن خصوصــية علـ ي دليــل علــى

أموت كما مات أصحابى ،فكان ابـن سـيرين

]الترمذى مـن حـديث زيـد ـب ن أرقـم ومسـند

منزلتــه الرفيعــة .وفــرق بــين علــو المنزلــة،

يرى أن عامة ما يروى عن علي الكذب.



بأنفك ،ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله،
قال :هو ذاك بيته أوسط بيوت النبـى ،

القرآن يحــث المــؤمنين علــى العمــل؛
حتــى فــي أوقــات الراحــة ،وأقصــد يــوم
الجمعة ،فيقول ﷲ تعالى في ذلك :فَإِذَا
ض
ت
ضــيَ ِ
ﱠ
الصــﻼة ُ فَانت َِشــ ُروا ِفــي اﻷ َ ْر ِ
قُ ِ
ضـ ـ ِل ﱠ ِ .فـــأين هـــذا
َوا ْبت َُغـ ـوا ِمـ ـن فَ ْ
التواكل الــذي يلصــقه المﻼحــدة باﻹســﻼم
والمســلمين؟ .والســنة النبويــة لصــاحبها
 تحث على العمل والسعي الدؤوب
غير المنقطع مــن أجــل عمــارة اﻷرض،
يقول الرسول ) :إذا قامــت الســاعة
وفــي يــد أحــدكم فســيلة فــإن اسـ تطاع أﻻ
تقوم حتى يغرسها فليغرسها( .بــل ونجــد
الرسول الكريم  يضرب مثﻼً أعلى
فــي الــدعوة إلــى العمــل حيــث رفــض
انقطـــاع النـــاس للعبـــادة فـــي المســـجد
واعتمـــادهم علـــى غيـــرهم فـــي المأكـــل
والمطعم والمشرب والملبس ،وامتدح من
يعمل ويكد من كسب يده بشــرف وأمانــة
وتقوى ومراقبة من ﷲ تبارك وتعالى.
ولقــد خلــط أولئــك المستشــرقون بــين
التوكل الذي يعنــي تــدبر اﻷمــور واﻷخــذ
باﻷســـباب والتـــزود بالطاقـــة الروحيـــة
والعبادة ،وبين التواكل الذي يعني الكسل
وعدم اﻷخذ باﻷسباب والوسائل المعينــة.
وكلنا يعرف كيف طرد الفاروق عمر بن
الخطــاب أولئــك المتــواكلين المنقطعــين
للعبادة في المسجد معتمدين على غيــرهم
فــي رعــايتهم وقضــاء شــؤونهم ،وقــال
عبارته المشهورة" :إن الســماء ﻻ تمطــر
ذهبًا" ،واستشهد فــي ذلــك بحــديث النبــي
 الذي يقول فيــه) :لــو تــوكلتم علــى
ﷲ حق توكله؛ لرزقكم كما يرزق الطيــر
صا وتروح بطانًا(.
تغدوا خما ً
وليس هذا فحسـ ب بــل جعــل اﻹســﻼم
العمل المفيد مــن أســباب الثــواب وزيــادة
الحســنات ،وقــد ورد فــي القــرآن الكــريم
العديــد مــن اﻵيــات التــي تتعلــق بهــذه
المعاني ومن ذلــك قولـ ه تبــارك وتعــالى:
ض ذَ ُلــ ً
وﻻ
ُ هــ َو ﱠالــذِي َج َعــ َل لَ ُكــ ُم ْاﻷ َ ْر َ



ام ُ
شوا فِي َمنَا ِكبِ َها َو ُكلُوا مِ ن ِ ّر ْزقِ ِه َوإِلَ ْي ِه
فَ ْ
النﱡ ُ
ور وقولــه تعــالىَ  :ولَقَـ ْد َم ﱠكنﱠـا ُك ْم
ش ُ
ش قَ ِلـيﻼً
فِي اﻷ َ ْر ِ
ض َو َجعَ ْلنَا لَ ُك ْم فِي َها َمعَايِ َ
ﱠما تَ ْشـ ُك ُرونَ  ،كمــا أن السـنّة الشــريفة
تضمنت العديد من النصوص التي تحــث
علــى العمــل والكســب الحــﻼل مثــل قــول
طعامــا
الرســول ) :مــا أكــل أحــد
ً
خيرا من أن يأكل من عمل يــده( ،وقولــه
ً
) :مــن أمســى كــاﻻ مــن عمــل يــده
مغفورا له(.
أمسى
ً
وطالما رصــدنا الحمــﻼت المـ ذعورة
مـــن مروجـــي الفتنـــة الـ ـ ذين يهـــاجمون
اﻹسﻼم الحنيــف باﻻتهــام خفيــة وعﻼنيــة
بــأن اﻹســﻼم معــا ٍد حقيقــي للمــرأة ،وأنــه
هضــم حقهــا ،وأغفــل حقيقتهــا ودورهــا
التــاريخي قبــل اﻹنســاني .والمجــال غيــر
متسع لعرض وضع المرأة قبل اﻹســﻼم،
ومــا كــان عليــه النكــاح مــن صــور أكثــر
ـارا لهــا مــن نكــاح
وحشية وهمجية واحتقـ ً
مــرورا
استبضــاع ،إلــى نكــاح الــرهط،
ً
بنكاح صواحبات الرايات ،انتهــا ًء بنكــاح
الشغار والبدل والضغينة.
وﻻ شك أن موقف المرأة كان صـ عبًا
فـــي ظـــل التصـــور اﻹســـﻼمي لـــبعض
الصحابة ،ورغم ذلك شاركت النساء فــي
النضـــــال اليـــــومي للعـــــيش والحيـــــاة
اﻻجتماعيــة واﻻكتشــاف اليــومي لطبيعــة
اﻹســـﻼم ،فكــ ﱠ
ـن يعملـــن باﻹضـ ـ افة إلـــى
اكتشــاف أحكــام القــرآن واﻹســﻼم دون
تمييز أو تهميش أو إلغاء ،وهذا يدل على
أن المــرأة ليســت هــي العــورة ،بــل إن
العــورة هــي العــورة ،وهــو مــا فصــله
رســـولنا الكـــريم  ،فكانـــت المـــرأة
تغــزل وتنســج وتبيــع مــا تصــنعه وســط
مرأى ومسمع الجميع ،وهذا يؤكد طبيعــة
المجتمــع المــدني الــذي ﻻ يميــز أي فــرد
عن بقية أعضائه.
ولــو أن اﻹســﻼم قــد قــوض مكانــة
المرأة ،وسعى إلى تغييبهــا حضــاريا لمــا

ســمعنا أســما ًء بعينهـ ا مــن نســاء اﻹســﻼم
الصــالحات ،كالســيدة خديجــة ،والســيدة
صــفية ،والســيدة فاطمــة ،وزينــب بنــت
جحش ،وأم أيوب اﻷنصـ اري ،وجهيــزة،
وأم حكيم ،وغيرهن كثيــرات .وﻻ بــد أن
نقــر حقيقــة تاريخيــة وهــي أن اﻹســﻼم
أنصــف المــرأة اﻹنصــاف كلــه ،وأزال
عنها مــا لحقهــا مــن ظلــم ،وحررهــا مــن
العبوديـــة واســـ تغﻼل جســـدها ،ورفـــع
مكانتها وأعلى منزلتها ،في الوقــت الــذي
لم يعترف الغرب بحقــوق المــرأة إﻻ فــي
القرن التاسع عشر بعد جهاد طويل.
وعجيـــب جـــدا أمـــر هـــؤﻻء الـــذين
يقصـ ـ رون حقـــوق المـــرأة فـــي حجـــاب
رأســها ،وارتــدائها للبنطــال ،ومشــاركتها
العمل وسط الرجال ،وذهابها إلى صــﻼة
التراويح ،وغيرهــا مــن القضــايا الجدليــة
لصــرف اﻷنظــار عــن ســماحة اﻹســﻼم
وإتاحة الحرية للمرأة في معامﻼت البيــع
والشراء ،واﻻحتفاظ بمالها ،وقد أجاز لها
حق التملك ،وساوى بينهــا وبــين الرجــل.
وﷲ تعالى يقول في ذلكَ  :و َمـن يَ ْع َمـ ْل
ت ِم ـن ذَ َك ـ ٍر أ َ ْو أُنث َـى َو ُه ـ َو
ِم ـنَ
الص ـا ِل َحا ِ
ﱠ
ُ
ُمؤْ مِ ٌن فَأ ْو َلئِكَ يَ ْد ُخلُونَ ال َجنﱠةَ َوﻻَ ي ْ
ُظلَ ُمـونَ
نَقِيراً.
واﻹسﻼم الحنيف لم يمنع المــرأة مــن
ع ِمـ َل
الجهاد والعمل ،قال تعــالىَ  :مـ ْن َ
صـالِحا ً ِ ّم ـن ذَ َكـ ٍر أ َ ْو أُنثَـى َو ُه ـ َو ُم ـؤْ مِ ٌن
َ
فَ َلنُ ْح ِي َي ﱠنــــهُ َح َيــــاة ً َ
ط ِيّ َبــــةً ،والتــــاريخ
اﻹســـﻼمي يحفـــظ أســـماء الصـــحابيات
الﻼتي جاهدن في ســبيل ﷲ مثــل الربيــع
بنــت معــوذ التــي قالــت :كنــا نغــزو مــع
رسول ﷲ نسقي القوم ونخــدمهم ونـ داوي
الجرحى ،ونرد القتلى إلــى المدينــة .هــذا
بخﻼف ما صنعه اﻹسﻼم للمرأة من حــق
الميراث وكانت ﻻ ترث ،وكذلك تحريمه
لوأد البنات وهن صغيرات.
لكن معظم المستشــرقين مــن العصــر
الحــديث يضــيقون النظــرة نحــو اﻹســﻼم
ويصرون على إظهار الفروق القليلة بين
حقوق وواجبات كل من الرجل والمــرأة،

اليــوم تنــادي بتمكــين المــرأة اجتماعيــا
وسياسيا ودينيا ،فإن اﻹســﻼم منــذ أربعــة
عشر قرنًا وأربعــين ســنة قــام بهــا وخيــر
دليل بيعــة العقبــة الكبــرى ،ومــن العجــب
ترك الزمام لهؤﻻء الذين يصــرون علــى
جعــل المــرأة كــائن غيــر طــاهر ،وهــذا
باطل ،وأنهــا كلهــا عــورة ،وهــذا باطــل،
وأنهــا كــائن نــاقص ـ ومــن منــا يتســم
بالكمــال والتمــام ـ وأنهــا عديمــة التفكيــر
ولهم جميعًا أردد قول الشاعر:
إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه
وصدق ما يعـتــــاده مـــن توهم

ونؤكد لهم أن هذه الفروق المعــدودة كمــا
ذكر الشيخ محمد الغزالي احترام ﻷصــل
الفطــرة اﻹنســانية ومــا ينبنــي عليهــا مــن
تفاوت الوظائف ،فاﻷســاس قولــه تعــالى:
ع َم َل
ضي ُع َ
اب لَ ُه ْم َربﱡ ُه ْم أَنِّي ﻻَ أ ُ ِ
فَا ْستَ َج َ
ُ
َ
ضـ ُكم ِ ّمـ ْن
عامِ ٍل ِ ّمن ُكم ِ ّمن ذَك ٍَر أ ْو أنثَى بَ ْع ُ
َ
ض. 
بَ ْع ٍ
وأكــاد أجــزم لهــؤﻻء الــذين يؤكــدون
ـرا علــى أن اﻹســﻼم قــد قهــر
خفيــة وجهـ ً
المرأة ،بأن أبين لهم أن اﻹسﻼم منح لهــا
حق الدعوة إلــى ﷲ ،واﻷمــر بــالمعروف
والنهــي عــن المنكــر ،والتــدريس ،بــل
ومجادلـــة المﻼحـــدة والمـــارقين .لكـــن
المحــاربين ملتزمــون بقضــايا فتنــة ذكــر
المــــرأة ﻻســــمها ،ووجههــــا العــــورة،
وصوتها العورة ،والكارثة أننا ابتلينا منــذ
فتــرة ليســت بالقريبــة بأنــاس ﻻ يتــدبرون
القرآن ،ويحرفون كﻼم رسول ﷲ 
عن مواضعه ،فيبــذلون قصــارى جهــدهم
فــي إحــداث فتنــة حقيقيــة ســﻼحهم فيهــا
المرأة.
لقد بنيــت حقــوق المــرأة فــي اﻹســﻼم
علــى أعــدل أســاس يتقــرر بــه إنصــ اف
صـ احب الحــق ،وإنصــاف ســائر البشــر
معه ،وهو أســاس المســاواة بــين الحقــوق
والواجبــات ،وإذا كانــت الــدول المتقدمــة



ﻻ بـــد أن يعـــي المســـلم القـــوي أن
شريعته السمحة قد وفرت له عدة أســلحة
يمكـــن أن يســـتخدمها فـــي حربـــه ضـــد
المﻼحــدة والعلمـــانيين ،وهــذه اﻷســـلحة
ليست عنيفة أو متطرفة ،إنما هي أســلحة
وقائيـــة وحجـــج يســـتطيع أن يســـتخدمها
المســـلم فـــي صــــراعه ضـــد مــــزاعم
وافتراءات الذين يهاجمون اﻹسﻼم ،مثــل
تعميــق الصــلة بــالقرآن الكــريم؛ فعلــى
المســـلم أن يســـعى إلـــى تعميـــق صـــلته
ً
ـيرا،
بالقرآن الكريم؛ تﻼوة
وحفظـا ،وتفسـ ً
ووعــي أثــره فــي حفــظ وحــدة المســلمين
الفكريــة ،وإبــراز فكــرة إعجــاز القــرآن،
والحرص على إقامة اللسان بقراءة آيــات
القرآن على أنهــا حجــة فــي ضــبط اللفــظ
العربــي والجملــة العربيــة .كــذلك تعميــق
الصـــلة بالســـنة النبويـــة الشـــريفة ،فـــي
حرص المسلم على تعميق صلته بالقرآن
أيضـا
الكريم ،يجب عليه أن يعمق صلته
ً
بالســنة النبويــة الشــريفة ،وتعــرف ســيرة
الرسول  ،ودراسة الحديث النبــوي
الشـــريف ،وحفظـــه وفهمـــه وتمثـــل مـــا
يحتويـــه مـــن اﻷحكـــام واﻵداب والقـــيم،
وإدراك منزلته مع ما يتطلبه من اﻻتبــاع
واﻻقتداء ،ثم تقدير الجهود العظيمة التــي
بذلها علماء المسلمين في تــدوين الحــديث
وتنقيته من الدس والوضع والتشويه.


)د( وﻷنه دين مستمر متجدد على أرقى
ما يكون من النظم واﻷحكام والمبـادئ .....
وحســـبه شـــرفًا وخلـــو ًدا أ ـن ـ ه تنزيـــل رب
العالمين ،وتشريع أحكم الحاكمين ،وأنه يفـي
بحاجات البشرية في كل زمان ومكان ،ويمد
اﻹنســانية بتشــريعات حيويــة راقيــة متكاملـ ة
إلـــى أن يـــرث ﷲ اﻷرض ومـــن عليهـــا،
سـنُ
وشعاره في ذلك قوله تعـالىَ  :و َمـ ْن أَحْ َ
مِ نَ ﱠ ِ ُح ْك ًما ِّلقَ ْو ٍم يُوقِ ُنونَ ) المائدة(٥٠ :
ـرا وخلــو ًدا أن
ويكفــي هــذا اﻹســﻼم فخـ ً
يشهد عظماء الغرب علـى عظمتـه وحيويـة
تشـــريعه  ....وإلـــيكم مـــا قالـــه الفيلســـوف
اﻹنجليزي )برناردشو() :لقد كان دين محمد

بانتساب رجل كمحمد  إليها ،إذ إنه رغم

أهــــــــــﻢ
اﻷﺳـــباب
الوقائيــــﺔ
ﻓﻲ تقليل
الحـــوادث

)( ٤

أميته استطاع قبل بضعة عشر قر ًنا أن يـأتي
بتشــريع ســنكون نحــن اﻷوربيــون أســعد مــا
نكون ،ولو وصلنا إلى قمته بعد ألفي سنة(!!
جاء النبيون باﻵيات فانصرمت
وجـئـتـنـا بجـديــد غير منصرم
آياته كلما طـــال الـمـــدى ُجدُد
ق وال ِقدم
يزيـنـهــن جـمـال ال ِع ْت ِ
)هـ( وﻷنه دين يجعل التعليم منذ الصغر
إلزامي ـا ومجاني ـا دون أن يكــون تمييــز بــين
العلــوم الشــرعية والعلــوم الكونيــة؛ إﻻ مــن
ناحية الحاجة والكفاية واﻻختصاص.
أما أن اﻹسﻼم دين يجعل التعليم إجباريا
وإلزاميا فلﻸحاديث التالية:

موضـع تقـديم سـام؛ لمـا ينضـوي عليـه مـن

 -روى ابن ماجه عن أنس بن مالك 

حيوية مدهشة ،وأنه الـدين الوحيـد الـذي لـه

أنه قال :قـال رسـول ﷲ ) :طلـب العلـم

ملكة الهضم ﻷطوار الحيـاة المختلفـة .......

فريضة على كـل مسـلم( ،ولفـظ المسـلم فـي

أرى واج ًبا أن يُدعى محمـد منقـذ اﻹنسـانية،

الحــديث عــام يشــمل الــذكر واﻷنثــى علــى

وإن رجﻼً كشاكلته لـو تـولى زعامـة العـالم

السواء.
 -وروى الطبراني في الكبير عن علقمة

الحديث لنجح في حل مشكﻼته(.
ويقـول الــدكتور )ايزكـو انســاباتو() :إن

عـن أبيــه عــن جـده قــال :خطــب رســول ﷲ

الشــريعة اﻹســﻼمية تفــوق فــي كثيــر مــن

 ذات يـــوم فـــأثنى علـــى طوائـــف مـــن

بحوثهــا الشــرائع اﻷوروبيــة ،بــل هــي التــي

ـرا ثـ م قــال) :مــا بــال أقــوام ﻻ
المســلمين خيـ ً

تعطي للعالم أرسخ الشرائع ثباتًا(.

يُفِّقهـــــ ون جيـــــرانهم وﻻ يعلمـــــونهم ،وﻻ

ويقــول العﻼمــة )شــبرل( عميــد كليــة

يعطونهم ،وﻻ يـأمرونهم ،وﻻ ينهـونهم ،ومـا

الحقوق بجامعة )فيينـا( فـي مـؤتمر الحقـوق

بــال أقــوام ﻻ يتعلمــون مــ ن جيــرانهم ،وﻻ

ســــنة )(١٩٢٧م ) :إن البشــــرية لتفتخــــر

يتفقهــون ،وﻻ يتعظــون ،وﷲ لــ يعلمن قـــوم



جيــــــرانهم ،ويفقهــــــونهم ،ويعظــــــونهم،

            

ويــأمرونهم ،وينهــونهم ،وليــتعلمن قــوم مــن

            

جيــــــرانهم ،ويتفقهــــــون ،ويتعظــــــون؛ أو

  

ﻷعاجلنهم العقوبة".



 -وروى ابـــن ماجـــه عـــن أبـــي ســـعيد

ناسـا مـن أهـل الصـفة
شيبة – قال) :علمـت ً

مجانية التعليم سواء علـى صـعيد الدولـة ،أو

الخدري  قال :قال رسول ﷲ ) :مـن

سا،
الكتاب والقرآن ،فأهدى لي رجل منهم قو ً

على صعيد اﻷفراد ،حيث يقصد من يتصدى

ممن كنـت أعلمـه الكتـاب والقـرآن ،وليسـت

للتعلــيم فــي عملــه وجــه ﷲ ،والتقــرب إليــه،

بمال ،وأرمي عليها في سـبيل ﷲ ،فقـال :إن

ابتغاء مرضاته  ....وكان من نتيجة ذلـك أن

كنت تحب أن تكون طوقًا من النار فاقبلها(.

أقبل الناس على العلم والتعلم بشكل ﻻ نظيـر

كتم عل ًما ينفع ﷲ بـه النـاس فـي أمـر الـدين؛
ألجمه ﷲ يوم القيامة بلجام من نار(.
فإذا كان طلب العلم – في نظـر اﻹسـﻼم
– فريضة على المسـلم والمسـ لمة ،وإذا كـان
المستنكف عن تعلم العلم أو تعليمـه مهـد ًدا –
مــن قبــل الشــرع – بالعقوبــة ،وإذا كــان مــن
ملجمـا بلجـام مـن نـار يـوم
يكتم العلم النـافع
ً
القيامة ،أفﻼ يـدل كـل هـذا علـى أن اﻹسـﻼم
واجبــا
ديـــن يجعـــل تعلـــم العلـــم أو تعليمـــه
ً
إلزاميا؟!
أما أن اﻹسـﻼم ديـن يجعـل التعلـيم بكـل
اختصاصــاته مجاني ـا فللمواقــف التــي وقفهــا
النبــي  فــي مجانيــة التعلــيم ،وتحــذيره
الشديد من أخذ اﻷجر على التعليم ﻷصحابه.
فقــد ثبــت تاريخيــا أنــه عليــه الصــﻼة
والسﻼم كان ﻻ يتقاضى على دعوته وتعليمه
أجرا ،ومبدأه الرسـل مـن قبلـه قولـه
من أحد ً
ي
تعالىَ  :و َما أَسْأَلُ ُك ْم َعلَ ْي ِه مِ ْن أَجْ ٍر ۖ إِ ْن أَجْ ِر َ
علَ ٰى َربّ ِ ْالعَالَمِ ينَ ) الشعراء.(١٠٩ :
إِ ﱠﻻ َ

أيضـا أن أبنـاء المسـلمين
وثبت تاريخيـا
ً

لــه فــي تــاريخ البشــرية  ........يقــول أحــد

الــذين كــانوا يؤمــون المســاجد ،والمــدارس

المفكرين) :إن الدولة اﻹسﻼمية سبقت العـالم

 .......للعلم والتعلم كانوا ﻻ يبذلون في سبيل

ً
جميعـا
مجانـا للمـ واطنين
كله في نشر التعليم
ً

أجرا!! ،بل كانوا يدرسون في بعـض
تعلمهم ً

بـــﻼ تمييـــز أو محابـــاة ،فكانـــت المـــدارس

العصور على حساب الدولة  ......ولقد كـان

جميعـا فـي
مفتوحة على مصاريعها للشـعب
ً

علماء السلف يحذرون من يتصدى لﻺرشـاد

المسجد ،ودور العلم ،واﻷمـاكن العامـة ،فـي

أجرا ،يقول
والتعليم في أن يأخذ على تعليمه ً

كل البﻼد التي دخلت اﻹسﻼم ،ومن بقايا ذلك

اﻹمام الغزالـي ) :علـى المعلـم أن يقتـدي

التعلــيم الحــر المبــاح التعلــيم المجــاني القــائم

بصاحب الشرع  ،فﻼ يطلب علـى إفـادة

بـــاﻷزهر الشـــريف  ،وبكليـــة دار العلـــوم،

شـكورا،
أجرا ،وﻻ يقصد به جزاء وﻻ
ً
العلم ً

وجميــع المــدارس الشــرعية  ......فــالطﻼب

وطلبــا للتقــرب
بــل يُعلمــه لوجــه ﷲ تعــالى
ً

يمنحون فيها إعانات مالية لتوفير الغذاء لهـم

إليه( ،قال سـبحانه علـى لسـان أحـد أنبيائـه:

ممــا تعمــل الــدول اﻵن علــى تعميمــه فــي

علَ ْي ِه َمـ ً
ي ِإ ﱠﻻ
َ و َيا قَ ْو ِم َﻻ أَسْأَلُ ُك ْم َ
اﻻ ۖ ِإ ْن أ َ ْجـ ِر َ

أرجائها().(١

علَى ﱠ ِ) هود.(٢٩ :
َ
س ـن
نســتنتج مــن ذلــك كلــه :أن اﻹســﻼم ّ

وثبــت تاريخيــا كــذلك أن مصــعب بــن
ومعلمــا إلــى
داعي ـا
عميــر الــذي بعثــه 
ً
ً
المدينــة ،ومعــاذ بــن جبــل الــذي أرســله إلــى
اليمن ،وجعفر بن أبي طالب الذي أرسله إلى

علمـا ينفــع ﷲ
قال رسول ﷲ ) :من كــتم ً

أجرا.
يتقاضون من أحد ً

به الناس في أمر الدين؛ ألجمه ﷲ يوم القيامــة

الحبشــ ة  ......وعشــرات غيــرهم كــانوا ﻻ
ومن تحذيره عن أخذ اﻷجر أن عبادة بن
الصامت  - كما روى أبو داود عـن أبـي

بلجام من نار(.



-رواه ابن ماجة في سننه-




وصف مسؤول أممي اﻷوضاع التي يعيشها النازحون في الخيام بشمال سوريا
بالمروعة ،ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد لنقل هؤﻻء اﻷشخاص من الخيام
إلى مأوى مؤقت أكثر أم ًنا وكرامة.
ووفقًا لما نقله موقع أخبار اﻷمم المتحدة ،ففي شمال شرق سوريا ،انهارت حوالي
ألف خيمة إما بالكامل أو تضررت بشكل كبير ،بسبب تساقط الثلوج الكثيف في بعض
المناطق ،وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر مئوية .وفي شمال غرب
البﻼد ،تضاعفت اﻷوضاع اﻷمنية المتردية من معاناة السكان وتتسبب في نزوح
الكثيرين.
وقالت إلسا كيرك ،مديرة منظمة "فيلت هونجر هيلفه" في سوريا في تصريح لوكالة اﻷنباء اﻷلمانية )د.ب.أ( :إن آﻻف الخيام حول إدلب وحلب
لحقت بها أضرار أو حل بها الدمار.
وأضافت" :إن الوضع بالنسبة للمقيمين في المخيمات مهلك .وباتت مراتبهم مبتلة وﻻ يمكن تجفيفها ،وهناك نقص في اﻷغطية .كما أن العديد من
الﻼجئين ليس لديهم المال لتدفئة منازلهم في ظل درجات الحرارة الشتوية الباردة".
وفي إحاطة افتراضية ،قال نائب منسق اﻷمم المتحدة اﻹقليمي للشؤون اﻹنسانية لﻸزمة السورية ،مارك كتس ،للصحافيين في نيويورك ":إننا
قلقون للغاية بشأن الوضع هناك ،وكما تعلمون فإن واحدة من بين أكثر الفئات السكانية ضعفًا في العالم تعيش في تلك المنطقة".
وأضاف ":خﻼل هذا الطقس البارد للغاية ،رأينا بالفعل مشاهد مروعة في اﻷيام القليلة الماضية".
ودعا كتس المجتمع الدولي إلى فعل المزيد والمساعدة في إخراج هؤﻻء اﻷشخاص من الخيام إلى مأوى مؤقت أكثر أم ًنا وكرامة.
ولفت إلى أنه في اﻷيام اﻷخيرة ،كان العاملون اﻹنسانيون يبذلون قصارى جهدهم لتنظيف الشوارع وجلب العيادات المتنقلة إلى هؤﻻء اﻷشخاص
وإصﻼح أو استبدال بعض الخيام المتضررة ،وتوفير المواد اﻹغاثية اﻷخرى كالطعام واﻷغطية والمﻼبس الشتوية ،وغيرها من المساعدات الطارئة.
وقال كتس :إن اﻷمم المتحدة ناشدت الحصول على أكثر من أربعة مليارات دوﻻر لكل سوريا العام الماضي ،لكنها حصلت فقط على  ٪٤٥من
ذلك ،والعام الذي سبقه تلقت  ٪٥٨من التمويل الذي كانت تأمل في الحصول عليه.
وأوضح كتس أن العديد من النارحين ليس لديهم مجارف أو معدات أخرى ﻹزاحة الثلوج ويستخدمون أيديهم العارية.
وقال" :إننا بالفعل نرى أن النظام اﻹنساني على مستوى العالم منهك للغاية في الوقت الحالي ،مع أزمات كبيرة في دول مثل أفغانستان واليمن
وإثيوبيا وجنوب السودان .وفي سوريا يعاني الناس بسبب عشر سنوات من هذه الحرب".
وأشار إلى وجود  ٦٫٥مليون نازح داخليا في سوريا ،وأقر بأن تكلفة تلبية اﻻحتياجات لهؤﻻء اﻷشخاص كبيرة.
يشار إلى أن محافظة إدلب هي آخر معقل للمعارضة المسلحة التي ترعاها تركيا ،والتي أوقفت زحف الجيش السوري لتحريرها بعد تفاهمات
دولية مع أمريكا وروسيا ،ومن وقتها وهي خاضعة للجماعات الموالية ﻷنقرة.



أصدر البنك الدولي بيانًا صحفيا ،مرفقًا بأحدث تقرير قُطري له ،قال فيه :إن اﻻنهيار اﻻقتصادي في لبنان يجعله من بين العشرة
اﻷوائل ،وهو أكبر ثﻼث حاﻻت محتملة على مستوى العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر ،مضيفًا أن الكساد كان سببًا عمدًا من
قبل النخبة في البﻼد.
وجاء في البيان الصحفي أن "الكساد اللبناني المتعمد هو من نسق النخبة في البﻼد التي استولت على الدولة منذ فترة طويلة
وعاشت على ريعها اﻻقتصادي".
وأضاف البنك الدولي" :يستمر هذا اﻻستيﻼء على الرغم من شدة اﻷزمة  -وهي واحدة من بين العشرة اﻷوائل ،وربما أكبر ثﻼثة
انهيارات اقتصادية في جميع أنحاء العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر؛ لقد أصبحت تهدد استقرار البﻼد على المدى الطويل
والسﻼم اﻻجتماعي".
يُظهر تقرير أن الناتج المحلي اﻹجمالي اﻻسمي للبنان قد انخفض بنسبة  ٪٥٨في عامين ،وكان التضخم عند  ٪١٤٥العام الماضي
ثالث أعلى معدل في العالم ،وانخفضت اﻹيرادات الحكومية إلى النصف ،ونسبة الدين إلى الناتج المحلي اﻹجمالي  ٪١٨٣في الدولة.
البلد هو رابع أعلى مستوى في العالم”.
وقال ساروج كومار جها ،المدير اﻹقليمي للمشرق بالبنك الدولي في البيان الصحفي" :إن اﻹنكار المتعمد أثناء الكساد المتعمد يخلق
ندوبًا طويلة اﻷمد على اﻻقتصاد والمجتمع".
وأضاف" :على مدى عامين من اﻷزمة المالية ،ما زال على لبنان تحديد طريق موثوق به نحو التعافي اﻻقتصادي والمالي ،ناهيك
عن الشروع في ذلك".
وقالت رئاسة الوزراء اللبنانية :إن المفاوضات الرسمية بين صندوق النقد الدولي والحكومة بشأن إجراءات دعم إخراج البﻼد من
أزمتها اﻻقتصادية بدأت.

قالت صحيفة إسبانية :إن المغرب أ ﱠجل افتتاح السفارة اﻹسرائيلية بسبب موقف تل أبيب في نزاع الصحراء ،وضعف اللوبي اليهودي في
واشنطن للدفاع عن مصالح الرباط.
وقالت صحيفة " "Ecsaharauiاﻹسبانية :إن العﻼقات بين إسرائيل والمغرب تمر ببرودة ملحوظة ،خاصة أن العاهل المغربي محمد
مؤخرا الدبلوماسي اﻹسرائيلي ديفيد غوفرين ،الذي يشغل منصب السفير في الرباط.
السادس لم يستقبل
ً
ويرى مراقبون أن سبب هذا اﻻنقسام في العﻼقات الثنائية ،الذي يثير مخاوف إسرائيل ،هو غضب المغرب من بعض القضايا اﻷساسية،
ﻻ سيما تلك المتعلقة بالصحراء ،بحسب الصحيفة.
واستقبل ملك المغرب منتصف يناير في الرباط ،عد ًدا من السفراء الجدد الذين قدموا أوراق اعتمادهم كسفراء فوق العادة مفوضين.
وضمت القائمة سفراء من عشرات الدول من اﻹمارات وسلطنة عمان وتشيلي والنرويج والمملكة المتحدة ومصر واﻷردن وبلجيكا والسنغال
والهند وكازاخستان ،لكن العاهل المغربي لم يستقبل الدبلوماسي اﻹسرائيلي دافيد غوفرين الذي يقدم نفسه كسفير ﻹسرائيل في الرباط ومدير
مكتب اﻻتصال .وأكد محمد السادس في أكثر من مناسبة على أن المغرب وافق بالفعل على فتح السفارة اﻹسرائيلية في ديسمبر الماضي.
وقال المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى بيتاس ،في شرح سبب عدم استقبال الملك للدبلوماسي اﻹسرائيلي" :فيما يتعلق بموضوع
السفراء ،تحترم بﻼدنا اتفاقية فيينا التي تتحكم في جميع مسارات البروتوكول المتعلقة بهذا المجال" .فجاء رد المتحدث باسم الحكومة على
عدم استقباله السفير يزيد من الغموض؛ ﻷنه لم يوضح أي شيء أو يبدد الشكوك.








لم يستمر ترند واحد لفترة طويلة مثل ترند فيلم "أصحاب وﻻ أعز" الذي
ظل ﻷيام يثير الجدل في وسائل اﻹعﻼم ومواقع التواصل اﻻجتماعي في
مصر.
الفيلم الذي تضمن إيحاءات جنسية تعبر عن خيانات زوجية وزنا وفساد
أخﻼقي ،باﻹضافة إلى تطبيع الشذوذ الجنسي ،أثار معركة بين أنصار
التحرر الفني وبين المدافعين عن قيم اﻷسرة المصرية.

ما بﲔ السطور

بداية ﻻ بد لنا أن نصف اﻷشياء بوصفها الصحيح ،فاصطﻼح "نشر
المثلية الجنسية" هو اصطﻼح مخادع؛ ﻷن أنصار تعددية الميول الجنسي
يسمون الشخص السوي الذي يحافظ على فطرته "مغاير جنسيا" أي ينجذب
للجنس المغاير له ،ويسمون الشاذ بـ"المثلي"؛ ﻷنه ينجذب لنفس جنسه،
وهي تسميات خادعة ،فكلمة مثلي قريبة من المثالية وﻻ تثير في النفوس أي
تحفيز ،بعكس كلمة مغاير التي تثير النفوس تما ًما مثل كلمة الشذوذ ،لذلك
فإنهم تﻼعبوا باﻻصطﻼحات ،حتى ينفر الناس من الفطرة السوية الطبيعية
لكونها أصبحت "مغايرة" ،ولطفوا الشذوذ بأن أسموه "مثلية".
لذلك علينا أﻻ نقع في الفخ ونقول :مثلية جنسية ،بل نقول :شذوذ جنسي،
أو لواط أو سدومية )نسبة لقوم سيدنا لوط( كما تسميه بعض الدول
اﻹسﻼمية.
في الحقيقة تجرى محاوﻻت عديدة في هذه العشرية )٢٠٣٠-٢٠٢٠م(
لتقنين وضع الشذوذ الجنسي ،وجعل الناس تقوم به ،أو على اﻷقل تتقبله.
شبكة نتفليكس المنتجة للفيلم هي إحدى اﻷذرع الرئيسة في مشروع
تطبيع الشذوذ الجنسي ،فﻼ يخلو فيلم أو مسلسل من إنتاجها سواء عربي أو
غربي من تلميح أو تصريح للشذوذ ،سواء كان ذلك من صميم السياق
الدرامي أو مقحم عليه.
حتى إن الشركات السينمائية الكبرى مثل مارفال ،بدأت هي اﻷخرى في
إنتاج شخصيات خارقة في أفﻼم الخيال العلمي من الشاذين جنسيا.
لقد أصبح الدفاع عن الشذوذ الجنسي حق ،مثل حقوق المرأة ،وأصبح
هناك منظمات تدافع عن الشاذين ،بل إن بعض الدول الغربية تعاقب من
يهاجم الشاذين ،وﻷن وسائل التواصل اﻻجتماعي تحذف أي منشورات
تهاجمهم ،وهدأت اﻷصوات في مهاجمتهم؛ حتى على مستوى اﻹعﻼم
نظرا ﻷن أغلب اﻹعﻼميين
المحلي ،خوفًا من التصنيف في الغرب،
ً
يترددون على دول الغرب في رحﻼت وزيارات ودورات ،وﻻ يحبذون أن
يكتب أنهم ضد الشذوذ الجنسي.
عندما أخبرنا رسول ﷲ  أن )كل مولود يولد على الفطرة فأبواه
يهودانه أو ينصرانه( ،كان هذا إشارة إلى أن المولود يولد على الفطرة في
دورا في
كل شيء :دينًا وخلقًا وجنسًا وثقافًا ،ثم تلعب البيئة المحيطة حوله ً
إفساد هذه الفطرة.
من بين الفطرة التي يولد عليها اﻹنسان هو أنه ينجذب جنسيا إلى الجنس
اﻵخر ،لكن هؤﻻء اﻷبالسة يعمدون اﻵن إلى إفساد هذه الفطرة ،من أجل
ممارسة أو تقبل الشذوذ.

ﻻ يوجد إنسان يولد شا ًذا ،لكنه إذا تعرض ﻻنتهاك جنسي أو تعرض
لمحتوى جنسي شاذ ،فإنه مع الوقت سيفقد فطرته وينحاز لهذه اﻻنحرافات.
مشكلة الشذوذ أنه سيزيد من الفجوة المجتمعية ،ويدمر ما تبقى من
الترابط اﻷسري ،وكذلك فإن زرع قيم التحرر وممارسة الحرية الجنسية
الفردية من قبل المراهقين ستعمل على زيادة هذه الفجوة وبالتالي يتفكك
المجتمع ذاتيا.
لقد بدأوا في البداية في طرح أعمال فنية لشباب يعيشون حياتهم بمفردهم
بعيدًا عن أهلهم ،ويقومون فيها بكل أشكال الحرام :من زنا وخمور ،ثم
عندما تقبل الوعي الجمعي للناس ذلك ،عمدوا إلى تطوير اﻷمر للشذوذ.
شعارا لهم ،وهو كما بين سماحة
إن الشواذ جنسيا يتخذون علم قوس قزح
ً
السيد عﻼء أبو العزائم في رسالته للشباب عﻼمة من ﷲ لنبيه سيدنا نوح
بأنه لن يهلك اﻷرض كلها مرة أخرى ،ولذلك فإن اختيارهم له عﻼمة على
تحدي اﻹله :سنفعل ما نريد ،ولن تنتقم منا.
لكن اﻹمام عليا كرم ﷲ وجهه عندما تحدث عن هﻼك أمريكا ،قال:
)يهبط من السماء على بﻼد اﻷمريك في الحائط الغربي من اﻷرض كويكب
العذاب عندما تكتفي المرأة بالمرأة ،والرجل بالرجل ،ويرضى الحاكم هناك
بالدم البريء يسال في القدس ...فيرسل ﷲ عذاب الرجفة على اﻷمريك،
وتمطر السماء ويﻼً لهم ،وتشب نار بالحطب الجزل غربي اﻷرض(.
هذا يعني أن نشر الشذوذ هو عﻼمة من عﻼمات أفول الحضارة الغربية
الحديثة ،وﻷنهم يعلمون ذلك يحاولون توريط العالم أجمع في فتنة الشذوذ؛
ﻷنهم يدركون أن عاقبته اﻹلهية ﻻ ت ُبقي وﻻ تذر.
لذلك يقول اﻹنجيل في سفر الرؤيا عن هﻼك أمريكا) :وسيبكي وينوح
عليها ملوك اﻷرض الذين زنوا وتنعموا معها حينما ينظرون دخان حريقها
* واقفين من بعيد ﻷجل خوف عذابها قائلين :ويل ويل .المدينة العظيمة بابل
المدينة القوية؛ ﻷنه في ساعة واحدة جاءت دينونتك( ).(١٠-٩ :١٨
هذا يعني أنه سيكون لهم شركاء في الزنا والشذوذ الذي سيهلكهم ﷲ به
من خارج أمريكا ،هؤﻻء سيندمون أشد الندم عندما يرون العذاب يحل
بأمريكا كما حل ببابل اﻷولى ،وبقوم سيدنا لوط .
في الحقيقة :إن العﻼج الوحيد الناجز للقضاء على هذه التصرفات ،هو
خفض تكاليف الزواج لتسهيله ،وإعطاء دورات تأهيلية للزواج للراغبين
فيه؛ حتى نحافظ على استقرار اﻷسر ،وبالتالي استقرار المجتمع.
إن الغﻼء الفاحش في الزواج هو السبب الرئيس في بحث الشباب عن
المحتوى الجنسي في الدراما والمواقع اﻹباحية ،ولﻸسف فإن هذا المحتوى
اﻵن يغلب عليه الشذوذ.
كما أنه ﻻ بد من توعية النشئ بخطر ما يتعرضون له من حرب على
الهوية اﻹنسانية والدينية والثقافية ،فإن كانت التربية بالصمت والتلميح نفعت
مع أجيالنا واﻷجيال السابقة ،فإن التربية بالصراحة والمكاشفة ستكون
الناجحة مع اﻷجيال القادمة؛ ﻷن ما سيسكت عنه اﻷبوان خجﻼً ،سيتعرض
له الطفل بتفاصيله ،فﻼ بد أن نسبق اﻷدوات التكنولوجيا بخطوة؛ حتى
عندما يتعرض أبناؤنا لهذا المحتوى ،يكون لهم مناعة تجاهه ،فالعﻼج في
هذه المشكلة سيكون لقا ًحا سابقًا ﻻ دوا ًء ﻻحقًا.





كاذبـا
ﻋبدك" ،فإن كان صادقًا فﻼ شـهادة لﻠعبـد ،وإن كـان ً

ﻰ بن أبﻰ طالب :
قال أمير المؤمنين اﻹمام ﻋﻠ ّ

فكذلك؛ ﻷنه إذ لم يبا ِل في مجﻠسك بالكـذب ،فـﻼ يبـالي فـي

 -لكل دار باب ،وباب دار اﻵخرة الموت.

مجﻠسي .فعذره الخﻠيفة ،وإنما رده القاضي أبو يوسـف لمـا

 -إن لك فيمن مضـﻰ مـن آبائـك وإخوانـك لعبـرة ،وإن

في كﻼم هذا الوزير من إذﻻل لنفسه ،وطاﻋته ﻷجل الدنيا.



مﻠك الموت دخل ﻋﻠﻰ داود النبي ،فقال :من أنت؟ قال :مـن
ﻻ يهاب المﻠوك ،وﻻ تمنع منـه القصـور ،وﻻ يقبـل الرشـا،
قال :فإذن أنت مﻠك الموت جئت ،ولم أستعد بعد! فقال :فأين

قــال اﻹمــام المجــدد الســيد محمــد ماضــﻰ أبــو العــزائم
رضوان ﷲ ﻋﻠيه:
وم؛ ﻻَ َي ُمــوتُ َو ِإ ْن َمــاتَ
ي ِ ا ْل َق ﱡيــ ِ
َ -مــ ْن أَحْ َيــاهُ ﱠ ُ ِبــا ْل َح ّ

فﻼن جارك ،أين فﻼن نسيبك؟ قال :ماتوا ،قال :ألم يكن لك
في هؤﻻء ﻋبرة لتستعد.

س ُدهُ.
َج َ
ص َر ِبـهَِ ،وا ْل َح َيـاة ُ ا ْل َمﻠَ ُكوت ﱠِيـةُ:
يَ :م ْن َ
سمِ َع ِبا ﱠ ِ َوأ َ ْب َ
 -ا ْل َح ﱡ

 -مــا أخســر صــفقة المﻠــوك إﻻ مــن ﻋصــم ﷲ ،بــاﻋوا

َح َياة ُ فِ ْع ٍل َو َ
وم َب ْعـ َد
اﻋـةٍَ ،وا ْل َح َيـاة ُ ا ْلقُد ِْسـ ﱠيةَُ :ح َيـاة ُ ق َِيـ ٍام ِبقَيـﱡ ٍ
ط َ

اﻵخرة بنومة.
 إن هذا الموت قد أفسد ﻋﻠﻰ الناس نعيم الدنيا ،فما لكمﻻ تﻠتمسون نعي ًما ﻻ موت بعده.

ارا إِلَ ٰﻰ َمـ ْن ﻻﱠ
وم والتﱠب ِْرئ َ ِة مِ ْن ُك ِّل َم ْعﻠُ ٍ
وم ،ف َِر ً
ُم َج َاوزَ ةِ ا ْلعُﻠُ ِ
ار) اﻷنعام.(١٠٣ :
ص ُ
ص َ
ار َوه َُو يُد ِْركُ اﻷ َ ْب َ
تُد ِْر ُكهُ اﻷ َ ْب َ
ص ـ ْرفَةٌ ،أ َ ْو َح َي ـاة ٌ َمﻠَك ﱠِي ـةٌ
 -ا ْل َح َي ـاة ُ :إِ ﱠم ـا َح َي ـاة ٌ َح َي َوان ﱠِي ـةٌ ِ

 انظر العمل الذي يسرك أن يأتيك الموت وأنت ﻋﻠيـهفافعﻠه اﻵن ،فﻠست تأمن أن تموت اﻵن.

سا ِن ﱠيةُ.
ِي ا ْل َح َياة ُ ا ِﻹ ْن َ
خَا ِل َ
صةٌ ،أ َ ْو َح َياة ٌ ُم ْزد ََو َجةٌ مِ ْن َها َوه َ
لرو َحان ﱠِيـةُ :ت ْ
َظ َه ـ ُر ِبا ْل َح ـا ِل َوا ْل َم َق ـا ِلَ ،وا ْل َح َي ـاة ُ
 -ا ْل َح َيـاة ُ ا ﱡ


قيل :إن الفضل بن الربيع وزير الخﻠيفـة الرشـيد ،شـهد

ش ْه َوةَِ ،وا ْل َح َياة ُ ا ْلقُد ِْسـ ﱠيةُ :ت ْ
َظ َه ُر ِبا ْل َح ِ ّ
ا ْل ُج ْس َما ِن ﱠيةُ :ت ْ
ظ َوال ﱠ
َظ َهـ ُر

ﻋند أبي يوسف فرد شـهادته ،فعاتبـه الخﻠيفـة وقـال لـه :لـم

ار َمجْ ﻠَﻰ الذﱠاتَِ ،وا ْل َح َيـاة ُ
َارا ِ
ت فِي أ َ ْخفَﻰ ا ْل َخفَا مِ ْن أ َ ْن َو ِ
ِبا ِﻹش َ

رددت شهادته؟ ،قال :ﻷني سمعته يو ًما يقـول لﻠخﻠيفـة" :أنـا

ا ِﻹ ْب ِﻠي ِس ﱠيةُ :ت ْ
ت.
َظ َه ُر فِي ا ْل ِه َم ِم َوا ِﻹ َرادَا ِ



 سماحة موﻻنا اﻹمام المجـدد حجـة اﻹسـﻼم
والمسلمين فى هذا الزمان السـيد محمـد ماضـى
سـ ﱠر ُك ْم ،ونفعنـا ﷲ بكـم،
أبو العزائم  -قـدس ﷲ ِ
وجعلكم وليا مرشـدًا لطـﻼب العلـم النـافع – مـع
هــﻼل شــهر شــعبان ينكــر الــبعض إحيــاء ليلــة
نصفه ،واﻻجﺗماع وقت صـﻼة المغـرب وقـراءة
يــس واﻷدعيــة ،وصــيام يــوم نصــف شــعبان،
وزيــارة القبــور فــى صــبيحة ليلــة النصــف مــن
شعبان ،فنرجو من سماحﺗكم أن ﺗكشف لنا عـن
أحكــام هــذه اﻷمــور؛ حﺗــى ننﺗفــع بهــذا الخيــر
الكثير..

فأجاب سماحﺗه قائﻼً:



خـص
جميعـا أن ﷲ
 :أجمـع المسـلمون
ﱠ
ً
بفضــله أفــرادًا مــن عبــاده الصــالحين ،وأمكن ـةً
خاصـةً وأزمنـةً خاصـةً ،فجعــل فــى اﻷســبوع
شــهرا
يومــا وهــو يــوم الجمعــة ،وفــى الســنة
ً
ً
للصــيام وأربعــة أشــهر حــرم ،وخــص ليلــة
اﻹســراء بحبيبــه ،فــﻼ حــرج علــى فضــله أن
يخص ليلـة النصـف مـن شـعبان فـى كـل عـام
بفضــيلة اســتجابة الــدعاء وقبــول التوبــة ممــن
يتوب والعفو عن كثير مـن المـذنبين ،والفضـل
بيـد ﷲ يؤتيــه مــن يشــاء .ﻻ يمنــع هــذا الفضــل
العظيم إنكار من أنكر فقـد ذكـر فضـلها اﻹمـام
أبــو طالــب المكــى  -وهــو مــن أئمــة الســلف
الصــالح الصــادقين فــى الفضــل والروايــة فــى
كتابــه )قــوت القلــوب(  -أن ليلــة النصــف مــن
شــعبان كــان يعتنــى بهــا أصــحاب رســول ﷲ
 ويجتمعون لصﻼة النوافل جماعة ،إحيا ًء
والتماسـا لخيرهـا؛ فقـد ورد ﱠ
أن فيهـا ترفـع
لها
ً
اﻷعمــال وتقــدر اﻷرزاق واﻵجــال ،وقــد ورد
فيها الدعاء المـأثور الـذى يلـتمس فيـه الـداعى
ى اللطــف فــى قــدر ﷲ ،و تعــالى فيهــا
خفــ ﱠ
شـا ُء َويُ ْث ِبـتُ
نظرات إلى خلقهَ  :ي ْم ُحو ﷲُ َمـا َي َ
ب) الرعــد ،(٣٩ :كمــا أورد
َو ِعن ـ َدهُ أ ُ ﱡم ا ْل ِك َتــا ِ
اﻹمــام أبــو طالــب المكــى أن الســلف الصــالح
 كــانوا يحيــون ليلــة النصــف مــن شــعبان.
وكانوا يصـلون فيهـا مائـة ركعـة يـأملون فيهـا
الخير).(١
وقــد ورد فــى إحيائهــا أحاديــث ،وإن كــان
ســندها لــم يبلــغ درجــة الصــحاح فيكــون علــى
شــرط البخــارى أو مســلم إﻻ أنهــا فــى فضــائل
اﻷعمال واﻷخذ بها حسن .واﻷحاديث الـواردة
فى الفضـائل اﻷ َ ْو َلـى للمسـلم أن ي َُسـ ِلّ َم بهـا مـن
أحكام ـا
غيــر تــدقيق فــى ســندها؛ ﻷنهــا ليســت
ً
شرعية ،وﻷن أحاديث الفضائل كان يخص بها
الصـفﱠ ِة الـذين
رسول ﷲ  أفرادًا من أهـل ﱡ
أقبلوا على ﷲ بال ُك ِلّ ﱠي ِة ،وهم الذين أمر ﷲ حبيبه
سه معهم.
ص ِّب َر نف َ
 أن يُ َ
وإنكار من أنكـر علـى أحاديـث الفضـائل؛
ﻷنهــا لــم تثبــت عنــده بســند يقبلــه هــو بحســب
مرتبته ،كسند اﻹمام البخـارى ومسـلم )رضـى
ﷲ عنهما( ،وهـذان اﻹمامـان جمعـا مـا يتعلـق
ـلم
باﻷحكــام التــى يجــب أن يلــزم بهــا كــل مسـ ٍ
ِّ
وأمـ ـا اﻷحاديـــث
وينفـ ـذُها الخليفـــة و ُ
ع ﱠم ُالـ ـه ،ﱠ
المتعلقة بتزكية النفس وطهارة القلوب ومعاملة
عـــﻼﱠم الغيـــوب وعلـــوم اﻹيمـــان واﻹيقـــان
فروا من الكو َني ِْن إلى
واﻹحسان :فحملها رجا ٌل ﱡ
إيثارا للعلم والعمل
ﷲ تعالى ولزموا الصفة
ً
ً
حفظــا ﻷنفــاس رســول ﷲ
علــى غيرهمــا ،أو

 فى الليل والنهار.



ى تلـك الليلـةْ ،
واﻷ َ ْولَى ْ
وأن نحسـنَ
أن نُ ْح ِي َ
الظن بحملة الحديث ورواتـه ،ونطمـ َع ْ
ﱠ
أن ننـا َل
ال َخي َْر الذى ورد عن السيدة عائشة  قالـت:
ﷲ ت ََع ـالَى لَي َْل ـةَ
قــال رســول ﷲ َ ) :ي ْن ـ ِز ُل ُ
ْ
ْ
َ
اء الـ ﱡدن َيا ف َيغ ِفـ ُر
ف ِمـ ْن َ
شـ ْع َبانَ إِلَـى ﱠ
السـ َم ِ
صـ ِ
ال ِّن ْ
(
٢
)
ْ
ب(  .وقـال
ع َد ِد َش ْع ِر َ
غـن َِم َب ِنـى كَلـ ٍ
ﻷَ ْكثَ َر ِم ْن َ
يع ا ْل ُم ْسـ ِل ِمينَ ِفـى ِت ْلـكَ
ِ ) :إ ﱠن َ
ﷲ َي ْغ ِف ُر ِل َج ِم ِ
ْ
اح ِر َو ُمــد ِْم ِن الخ َْمــ ِر
اللﱠي َْلــ ِة؛ إِﻻﱠ ا ْل َكــاه ِِن َو ﱠ
الســ ِ
(
٣
)
ع َل ـى ِ ّ
الز َن ـا( وقــال
ص ـ ِ ّر َ
اق َوا ِل َد ْي ـ ِه َوا ْل ُم ِ
َو َ
عـ ِّ
ﱠ
ﱠ
ْ
َ
َ
ْ
صـلى ِفـى َهـ ِذ ِه الليْلـ ِة َمائـَ ة َرك َعـ ٍة
َ ) :من َ
ﻼثِينَ يُ َب ِ ّ
س َل ﷲُ تَعَالَى إِلَ ْي ِه َمائَةَ َملَكٍ  ،ثَ َ
ش ُرو َنهُ
أ َ ْر َ
ب ﱠ
ِبا ْل َج ﱠن ـ ِةَ ،وثَ َ
ار،
ﻼ ِثــينَ يُ َؤ ِ ّمنُ َ
ع ـذَا ِ
ون ـهُ ِمــ ْن َ
الن ـ ِ
َوثَ َ
ع ْشــ َرةً
ﻼ ِثــينَ َيــ ْدفَعُونَ َع ْنــهُ َآفــا ِ
ت الــ ﱡد ْن َياَ ،و َ
(
٤
)
ش ْي َ
ع ْنهُ َمكَا ِئ َد ال ﱠ
ان( .
َي ْدفَعُونَ َ
ط ِ
ى بـن أبـى طالـب
روى ابن ماجة عـن علـ ِ ّ
)كرم ﷲ وجهه( عن النبى  أنه قـال) :إِذَا
ﱠ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
ّ
َ
ْ
ومـوا لَ ْيلَ َهـا
ق
ف
،
ب
ع
شـ
َ
ن
مـ
ف
صـ
ن
ال
ة
ْلـ
ي
ل
َت
كَان
انَ
ِ
ِ
ْ
ِ
َْ
ُ
َ
يه ـا
َو ُ
ص ـو ُموا َن َه َ
ار َه ـا َفــإِ ﱠن ﷲَ ت ََع ـالى َي ْن ـ ِز ُل فِ َ
ب ال ﱠ
اء ال ﱡد ْن َيا فَ َيقُو ُل  :أَﻻَ ِم ْن
س َم ِ
ِلغُ ُرو ِ
ش ْم ِس ِإلَى َ
ق فَأ َ ْر ُز َقـهُ؟
ُم ْستَ ْغ ِف ٍر فَأ َ ْغ ِف َر لَهُ؟ أَﻻَ ِمـ ْن ُم ْسـت َْر ِز ٍ
عا ِف َيهُ؟ أَﻻَ ِم ْن َكذَا ،أَﻻَ ِمـ ْن َكـذَا؛
أَﻻَ ِم ْن ُم ْق ِب ٍل فَأ ُ َ
(
٥
)
َحتﱠى َم ْ
طلَ ِع ا ْلفَ ْج ِر( .
س ـو ُل ﷲِ
ام َر ُ
وعــن عائشــة  قالــتَ :ق ـ َ
صـلﱠى فَأ َ َ
السـ ُجو َد؛ َح ﱠتـى
طـا َل ﱡ
 مِنَ اللﱠ ْيـ ِل فَ َ
َ
ُ
َ
ﱠ
َ
ض .فَلَ ﱠمـا َرأ ْيـتُ ذ ِلـكَ ق ْمـتُ ؛ َحتـى
ظ َن ْنتُهُ قَ ْد ُقـ ِب َ
س ِم ْعتُهُ َي ُقـو ُل
َح ﱠر ْكتُ إِ ْ
ص َبعَهُ فَتَ َح ﱠركَ  ،فَ َر َج ْعتُ فَ َ
عـوذُ
س ُجو ِدهِ :أَعُوذُ ِب َع ْفـ ِوكَ ِمـ ْن ِعقَ ِابـكَ َ ،وأ َ ُ
ف ِى ُ
َ
ُ
عــوذ ِبــكَ ِم ْنــكَ  ،ﻻَ
َطكَ َ ،وأ ُ
ســخ ِ
ِب ِر َ
ضــاكَ ِمــ ْن َ
علَى َن ْفسِكَ .
صى ثَنَا ًء َعلَيْكَ  ،أ َ ْنتَ َك َما أ َ ْث َنيْتَ َ
أُحْ ِ
س ُجو ِد َوفَ َر َ
صـ َ
ﻼ ِت ِه
فَلَ ﱠما َرفَ َع َرأْ َسهُ مِنَ ال ﱡ
غ ِمـ ْن َ
َ
َ
شةُ أَ ْو َيا ُح َمي َْرا َء ،أ َ
ى
عا ِئ َ
ظ َن ْن ِ
قَالََ ) :يا َ
ت أ ﱠن ال ﱠن ِبـ ﱠ
سـو َل
خـ
َ
 قَ ْد
اس ِبـ ِك؟( قُ ْلـتُ  :ﻻَ َوﷲِ َيـا َر ُ
َ
َ
ُ
ُ
َ
س ُجودِكَ .
ﷲَِ ،ولَ ِك ﱠن ِنى ظ َن ْنتُ أ ﱠنكَ ق ِبضْتَ ِلطو ِل ُ
ى لَ ْيلَ ٍة َه ِذهِ؟ قَ َالـ ْ
سـولُهُ
ﷲ َو َر ُ
تُ :
فَقَالَ :أَتَد ِْرينَ أ َ ﱡ
ُ
َ
َ
ّ
ف ِمـ ْن َشـ ْع َبانَ ِ ،إ ﱠن
صـ
ن
ال
ة
ْلـ
ي
ل
أَ ْعلَ ُم .قَالََ ) :ه ِذ ِه
ِ ْ ِ
ﷲَ َي ﱠ
ف ِم ـ ْن
صـ ِ
ع َل ـى ِع َب ـا ِد ِه ِف ـى لَي َْل ـ ِة ال ِّن ْ
ط ِل ـ ُع َ
شـــــ ْع َبانَ فَ َي ْغ ِفـــــ ُر ِل ْل ُم ْســـــتَ ْغ ِف ِرينَ َ ،و َيـــــ ْر َح ُم
َ
(
٦
)
ْ
َ
ْ
ّ
ا ْل ُم ْست َْر ِح ِمينَ َ ،ويُ َؤ ِخ ُر أ ْه َل ال ِحق ِد َك َما هُ ْم( .
ى عن ابن ماجة فى صـحيحه عـن
كما ُر ِو َ
أبــى موســى اﻷشــعرى  عــن رســول ﷲ
 أنــه قــال) :إِ ﱠن ﷲَ ت ََعـالَى لَ َي ﱠ
ط ِلـ ُع ِفـى لَي َْلـ ِة
ـع َخ ْل ِق ـ ِه؛ ِإﻻﱠ
ف ِم ـ ْن َ
صـ ِ
ال ِّن ْ
ش ـ ْع َبانَ فَ َي ْغ ِف ـ ُر ِل َج ِميـ ِ
(
٧
)
َاح ٌن( .
ُم ْش ِركٌ َو ُمش ِ
وآل العزائم يحيون تلك الليلة اقتـدا ًء بعمـل
الســلف الصــالح بإجمــاع اﻷمــة فــى مشــارق
ﱠ

اﻷرض ومغاربها على إحيائها ،ولم يشذ مـنهم
إﻻ أهــل اﻹنكــار الــذين تثقــل علــيهم اﻷعمــال
الفاضلة.

   

أمــا اجتمــاع النــاس فــى ليلــة النصــف مــن
شعبان فى المساجد وقت صﻼة المغـرب ،ومـا
يقومـــون بـــه مـــن الصـــﻼة وقـــراءة ۤ)يـــس(
واﻷدعيــة ،فبدعــة محدثــة ﻻ بــأس بهــا؛ ﱠ
ﻷن
الـــدعاء سـ ـ ﱠنة ،واﻻجتمـــاع للصـــﻼة والـ ـدﱡعاء
مشــــروعٌ عنـــــد المقتضــــيات كاﻻستســـــقاء
والخســوف والكســوف .فــإذا اعتقــد النــاس ﱠ
أن
الليلة المباركة هى ليلة النصف من شعبان كمـا
بـيﱠن ذلــك بعــض المفســرين ،فاﻻجتمــاع حسـ ٌ
ـن
مرغوبٌ فيه .وعلى قـول مـن يقـول :ﱠ
إن الليلـة
هى ليلة القَد ِْر ،فاﻻجتماع فى هذه الليلـة يكـون
لذكر ﷲ.


وصــيام يــوم النصــف مــن شــعبان لغيــر
ص َد به التقرب إلـى ﷲ تعـالى ،أو
معتاده ،إن قُ ِ
التﱠشبﱡه ببعض الصالحين ،فهو مباحٌ ،وإن نـوى
به الس ﱠنة فهو مكروه .اللهم إﻻ إذا ثبـت بطريـق
صــحيح ﱠ
أن رســول ﷲ  صــامه .وللمســلم
الخيار فى صـيام أى يـوم إﻻ يـوم الشـك ويـوم
العيدين.

    

أما زيارة القبور فى صبيحة ليلـة النصـف
السـ ﱠنة ،إﻻ ﱠ
أن الـذى
من شعبان ،فﻼ أعل ُمه مـن ﱡ
أعلمــه ﱠ
أن رســول ﷲ  كــان يــزور بقيــع
ُ
ً
الغرقــد حيــث قبــور الصــحابة لــيﻼ منفــردًا،
ونهارا فى بعض أصحابه ،و كان يقـف ويسـ ِلّم
ً
ويدعو لهم .فزيارة القبور فـى صـبيحة نصـف
شعبان بعينها بدعـة حسـنة ،وكـونهم يخرجـون
مجتمعــين ســ ﱠنة؛ ﱠ
ﻷن رســول ﷲ  فَ َع َلــهُ،
ْ
ورف ـ ُع اﻷصــوات عنــد التوجــه لزيــارة القبــور
بدعة ﻻ أعل ُم أ ﱠنها حسنة.

 
من هذا أ ْستَحْ ِس ُن للمسلمين عامةً وﻹخواننا
آل العزائم فى كل أنحاء البﻼد ،أن يجعلوا لليلة
النصـف مـن شـعبان قسـ ً
وافـرا مـن اﻹقبـال
طا
ً
علـــى ﷲ والمســـارعة ﻹحيائهـــا ،فيصـــومون
نهارهــا ويقومــون ليلهــا اقتــدا ًء بهــدى الســلف
ع
ضـ ـ ﱡر َ
الصـــالح ،ويكثـــرون فيهـــا التﱠ َب ﱡتـ ـ َل والتﱠ َ
والقُنُوتَ تعالى.



وعندى ﱠ
أن من الخير فى هـذه الليلـة صـلة
الرحم و ِب ﱡر الوالدين ،واﻹحسـان إلـى الجيـران،
والعفو عمن آذى ،وطلب العفـو مـن المظلـوم،
والتقرب إلى ﷲ ببذل فضل المال إلى الفقـراء؛
وبـذَ َل
ب إلـى ﷲ بمالـه ونفسـهَ ،
حتى يكون تَقَ ﱠر َ
ُ
فى سبيل ﷲ ما يبخل به غيـره .وبـذلك أ َب ِ ّ
شـ ُرهُ
بأنـه صـار ممـن يحـبهم ﷲ تعـالى بـدليل قولـه
ى ِبال ﱠن َو ِافـ ِل؛
ع ْبدِى َيت ََقـ ﱠر ُ
)وﻻَ َيزَ ا ُل َ
ب إِ َلـ ﱠ
َ :
َحتﱠى أ ُ ِح ﱠبهُ.(.....
) (١انظر :قوت القلوب ﻷبى طالب المكى .٨٦/١
) (٢جــاء فــى تفســير الخــازن  ،٣٨٨/٥وفــى عمــدة
القارى شرح صحيح البخارى  ،٤٩/١٧والترمذى فــى
ســننه  ١١٧/٣حــديث  ،٧٣٩وابــن ماجــة فــى ســننه
 ٤٤٥/١حــــــديث  ،١٣٨٩وابــــــن راهويــــــه فــــــى
مســنده ٣٢٦/٢حــديث  ٩٨٠/٣ ،٨٥٠حــديث ،١٧٠٠
ومسند عبد بــن حميــد  ٤٣٧/١حــديث  ،١٥٠٩ومســند
أحمد  ٢٣٨/٦حديث  ،٢٦٠٦٠وكنز العمال ٣١٥/١٢
حديث  ٣١٤/١٢ ،٣٥١٨١حديث .٣٥١٧٩
) (٣جاء فى تفسير السراج المنيــر للخطيــب ٤٠٣٧/١
تفسير سورة الدخان.
) (٤جاء فــى مفــاتيح الغيــب )تفســير الــرازى( ،٢/١٤
وتفســـــير النيســـــابورى  ،٤٩٠/٦وفـــــى الكشـــــاف
للزمخشــرى  ،٢٥٦/٦وفــى تفســير حقــى ،٢٤٤/١٣
وتفســـير الســـراج المنيـــر للخطيـــب  ،٤٠٣٧/١وفـــى
تخريج اﻷحاديث واﻵثار الواقعــة فــى تفســير الكشــاف
.٢٦١/٣
) (٥جــاء فــى المســند الجــامع  ،٣٩١/٣٠وفــى اﻵثــار
المرفوعة فى اﻷخبار الموضوعة  ،٨١/١وفــى إحيــاء
علــوم الــدين  ،٣٩٤/١وفــى ســنن ابــن ماجــة ٤٤٤/١
حديث .١٣٨٨
) (٦جــاء فــى الــدر المنثــور للســيوطى  ،٤٠٣/٧وفــى
شــعب اﻹيمــان للبيهقــى  ٣٨٢/٣حــديث  ،٣٨٣٥وفــى
الترغيب والترهيــب للمنــذرى ٣٠٩/٣ ،١٥٤٩ ٧٤/٢
حديث .٤١٩٦
) (٧جــاء فــى كنــز العمــال  ٤٦٦/٣حــديث ،٧٤٦١
 ٤٦٧/٣ ،٧٤٦٢حــــــــ ديث ،٧٤٦٥ ،٧٤٦٤ ،٧٤٦٣
 ٣١٣/١٢حديث  ٣١٥/١٢ ،٣٥١٧٥ ،٣٥١٧٤حديث
 ،٣٥١٨٤ ،٣٥١٨٢وفـــى المســـند الجـــامع ١٦٩/٢٧
حــديث  ،٨٨٦٩وفــى تحفــة اﻷشــراف  ٢٢٢/٨حــديث
 ،٩٠٠٦وفى مجمــع الزوائــد للهيثمــى  ١٢٥/٨حــديث
 ١٢٦/٨ ،١٢٩٥٧حــــــــــــــديث ،١٢٩٥٩ ،١٢٩٥٨
 ،١٢٨٦١ ،١٢٨٦٠وفى تخريج اﻷحاديث الواقعة فى
أيضـا فــى
تفسير الكشاف للزمخشرى  ،٢٦٥/٣وجــاء
ً
سنن ابن ماجة  ٤٤٥/١حــديث  ،١٣٩٠ومســند إســحق
ابن راهويه  ٩٨١/٣حديث  ،١٧٠٢ومصنف ابن أبــى
شــــــيبة  ٣١٦/٤حــــــديث  ١٠٨/٦ ،٧٩٢٣حــــــديث
 ،٢٩٨٥٩وفـــى مســـند الحـــارث )زوائـــد الهيثمـــى(
 ٤٢٣/١حديث  ،٣٣٨ومصــنف عبــد الــرزاق ٣١٦/٤
حديث  ،٧٩٢٣ومسند الشاميين  ١٢٨/١حــديث ،٢٠٣
 ١٣٠/١حـــــــديث  ٣٦٥/٤ ،٢٠٥حـــــــديث ،٣٥٧٠
وصــحيح ابــن حبــان  ٤٨١/١٢حــديث  ،٥٦٦٥وابــن
حنبــل فــى مســنده  ١٧٦/٢حــديث  ،٦٦٤٢والطبرانــى
فى معجمه اﻷوسط  ٣٦/٧حــديث  ،٦٧٧٦والطبرانــى
فــى معجمــه الكبيــر  ٢٢٣/٢٢حــديث ٢٢٤/٢٢ ،٥٩٠
حديث  ١٠٩/٢٠ ،٥٩٣حديث .٢١٥



ابني مستقبل اﻷمة :روي عن اﻟﻧﺑﻲ  أﻧه قال) :يقول ﷲ يا اﺑــن آدم مــا أﻧصــفتﻧﻲ أتحﺑــب إﻟيــك
وشرك إﻟﻲ صاعد ،كم من ملك كــريم يصــعد إﻟــﻲ مﻧــك
ﺑاﻟﻧعم وتتمقت إﻟﻲ ﺑاﻟمعاصﻲ ،خيري إﻟيك ﻧازل
ﱡ
ﺑعمل قﺑيح( .وقال ﺑعض صلحاء اﻟسلف :قد أصﺑح ﺑﻧــا مــن ﻧعــم ﷲ تعــاﻟى مـ ا ﻻ ﻧحصــيه ،مــع كثــرة مــا
ﻧعصيه ،فﻼ ﻧدري أيهما ﻧشكر ،أجميل ما يﻧشر ،أم قﺑيح ما يستر.
عزيزي مستقبل اﻷمة :حق على من عرف موضع اﻟﻧعمة أن يقﺑلها ممتثﻼً ﻟمــا كلــف مﻧهــا ،وقﺑوﻟهــا
يكون ﺑأدائها ،ثم يشكر ﷲ تعاﻟى على ما أﻧعم من إسدائها ..فإن ﺑﻧا من اﻟحاجة إﻟى ﻧعمه أكثــر ممــا كلفﻧــا
من شكر ﻧعمه ،فإن ﻧحن أديﻧا حق اﻟﻧعمــة فــﻲ اﻟتكليــف تفضــل ﺑإســداء اﻟﻧعمــة مــن غيــر جهــة اﻟتكليــف،
فلزمت اﻟﻧعمتان ومن ﻟزمته اﻟﻧعمتان فقد أوتﻲ حظ اﻟدﻧيا واﻵخرة ،وهذا هو اﻟسعيد ﺑاﻹطﻼق.
وإن قصرﻧا فﻲ أداء ما كلفﻧا من شكره قصر عﻧا ما ﻻ تكليف فيه مــن ﻧعمــه ،فﻧفــرت اﻟﻧعمتــان ومــن
ﻧفرت عﻧه اﻟﻧعمتان فقد سلب حظ اﻟدﻧيا واﻵخرة ،فلم يكن ﻟه فﻲ اﻟحياة حظ وﻻ فﻲ اﻟمــوت راحــة ،وهــذا
هو اﻟشقﻲ ﺑاﻻستحقاق.
]كتاب أدب اﻟدﻧيا واﻟدين ،ﻷﺑى اﻟحسن اﻟماوردى ط – ١٦ .اﻟقاهرة ص.[٧٥
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معصو ًما ،وأبو بكر وعمر وعثمان ليس فـي




اﻷمة من يقدح فيهم إﻻ الرافضة ،والخوارج
المكفــرون لعﻠــي يوالــون أبــا بكــر وعمــر
ويترضون عنهما ،والمروانية الذين ينسـبون

قال القاضي :وعيت هذا ..فهـات المثـال
الرابع.

عﻠيا إلﻰ الظﻠم ،ويقولون :إنه لـم يكـن خﻠيفـة
يوالون أبـا بكـر وعمـر مـع أنهمـا ليسـا مـن

قال الميﻼني :المثال الرابـع هـو حقـد ان
ي ٍ وأهل بيت النبوة الذي
تيمية عﻠﻰ اﻹمام عﻠ ّ
عبــر عنــه بقولــه ..) :إن عﻠيــا لــم ينزهــه
المخالفون ،بـل القـادحون فـ ي عﻠـي طوا ـئ ف
متعددة ،وهـم أفضـل مـن القـادحين فـي أ ـب ي
بكر وعمر وعثمان ،والقـادحون فيـه أفضـل
من الغﻼة فيـه ،فـإن الخـوارج متفقـون عﻠـﻰ
كفــره ،وهــم عنــد المســﻠمين كﻠهــم خيــر مــن
الغﻼة الذين يعتقدون إﻻهيته أو نبوته ،بل هم
– والذين قـاتﻠوه مـن الصـحابة والتـابعين –
خيــر عنــد جمــاهير المســﻠمين مـ ن الرافضــة
إمامـــا
اﻻثنـــ ﻰ عشـــرية ،الـــذين اعتقـــدوه ً



أقاربهم ،فكيف يقال مع هـذا :إن عﻠيـا نزهـه
المؤالف والمخالف بخﻼف الخﻠفـاء الثﻼثـة..
ومــن المعﻠــوم أن المنــزهين لهــؤﻻء أعظــم
وأكثر وأفضل ،وأن القادحين في عﻠي؛ حتﻰ
بالكفر والفسوق والعصيان طوائف معروفة،
وهم أعﻠـم مـن الرافضـة وأديـن ،والرافضـة
عﻠمـ ـا ويـ ـ ًدا ،فـــﻼ يمكـــن
عـــاجزون معهـــم ً
الرافضة أن تقـيم عﻠـيهم حجـة تقطعهـم بهـا،
وﻻ كانوا معهم في القتال منصورين عﻠـيهم،
كافرا وظال ًما
والذين قدحوا في عﻠي وجعﻠوه
ً
ليس فيهم طائفة معروفة بالردة عن اﻹسﻼم،
بخﻼف الذين يمدحونه ويقدحون في الثﻼثة..

بخﻼف من يكفر عﻠيا ويﻠعنه مـن الخـوارج،
وممن قاتﻠه ولعنه من أصحاب معاوية وبنـي
مروان وغيـرهم ،فـإن هـؤﻻء كـانوا مقـرين
باﻹسﻼم ..بل إذا اعتبر الذين كانوا يبغضونه
ويوالــون عثمــان والــذين كــانوا يبغضــون

تيمية أن يحـذف هـذا الحـديث الصـحيح مـن

الصــحابة أن عمــر كــان أشــد عــداوة لﻠكفــار

خيـرا مـن
عثمان ويحبون عﻠيا ،وجد هـؤﻻء
ً

دواوين السنة لفعـل لكنـه ـ عنـد عجـزه عـن

والمنافقين مـن عﻠـي ،وأن تـأثيره فـي نصـر

أولئك من وجوه متعددة ،فـالمنزهون لعثمـان

ذلـــك ـ راح يتﻼعـــب بمعنـــاه ليفرغـــه مـــن

اﻹســﻼم وإعــزازه وإذﻻل الكفــار والمنــافقين

القادحون في عﻠي أعظم وأدين وأفضـل مـن

محتواه ،فقد قال فيه) :المقصود هنا أنه يمتنع

أعظم من تأثير عﻠي ،وأن الكفـار والمنـافقين

المنزهين لعﻠي القادحين في عثمان كالزيديـة

أن يقــال :ﻻ عﻼمــة لﻠنفــاق إﻻ بغــض عﻠــي،

أعداء الرسول يبغضونه أعظم مما يبغضون

مثﻼً ،فمعﻠوم أن الذين قـاتﻠوه ولعنـوه وذمـوه

وﻻ يقول هذا أحد من الصحابة ،لكن الذي قد

كافرا يبغض
عﻠيا .ولهذا كان الذي قتل عمر
ً

مــن الصــحابة والتــابعين وغيــرهم هــم أعﻠــم

يقال :إن بغضه من عﻼمات النفاق ،كما فـي

دين اﻹسﻼم ،ويـبغض الرسـول وأمتـه فقتﻠـه

وأديـن مـن الــذين يتولونـه ويﻠعنـون عثمــان،

الحديث المرفوع» :ﻻ يبغضني إﻻ منـافق«،

ضا لﻠرسول ودينه وأمته .والذي قتل عﻠيـا
بغ ً

ولــو تخﻠــﻰ أهــل الســنة عــن مــواﻻة عﻠــي

فهذا يمكن توجيهه ،فإنه من عﻠـم مـا قـام بـه

كــان يصــﻠي ويصــوم ويقــرأ القــرآن ،وقتﻠــه

وتحقيق إيمانه ووجوب مواﻻته ،لم يكن فـي

عﻠي من اﻹيمان بـا ورسـوله والجهـاد فـي

معتق ًدا أن ﷲ ورسوله يحب قتل عﻠي ،وفعل

المتولين لـ ـه مـن يقـدر أن يقـاوم المبغضـ ين

ســبيﻠه ،ثــم أبغضــه عﻠــﻰ ذلــك ،فهـ و منــافق،

ذلك محبة

ورسـوله – فـي زعمـه – وإن

لــه من الخوارج واﻷموية والمروانيـة ،فـإن

ونفــاق مــن يــبغض اﻷنصــار أظهــر؛ فــإن

عا .والمقصـود أن
كان فـي ذلـك ضـاﻻ مبتـد ً

هؤﻻء طوائف كثيرة().(١

اﻷنصار قبيﻠة عظيمة لهم مدينة ،وهـم الـذين

النفاق في بغض عمر أظهر منـه فـي بغـض

وهذا الكﻼم وحده كاف لﻠدﻻلة عﻠﻰ مدى

تبوؤوا الدار واﻹيمان مـن قبـل المهـاجرين،

عﻠي().(٣

حقده عﻠﻰ اﻹمام عﻠي ..وﻻ يحتـاج منـي أي

وبالهجرة إلﻰ دارهم عز اﻹيمان ،واسـ تظهر

وهكذا أصبح الحديث في نظر ابن تيميـة

توضيح.

أهﻠه ،وكان لهم من نصر ﷲ ورسوله مـا لـم

ً
منطبقــا عﻠــﻰ عمــر ﻻ عﻠــﻰ عﻠــي ..أو أن

قال القاضي :ولكن كيف يقول ابن تيمية

يكن ﻷهل مدينة غيـرهم ،وﻻ لقبيﻠـة سـواهم،

الشيعة هم الذين حذفوا اسم عمـر واسـتبدلوه

هذا ،وقد ورد في الحديث عـن اﻹمـام عﻠـي:

فــﻼ يبغضــهم إﻻ منــافق .ومــع هــذا فﻠيســوا

باسم عﻠي.

)والذي فﻠق الحبـة ،وبـرأ النسـمة ،إنـه لعهـد

بأفضــل مــن المهــاجرين ،بــل المهــاجرون

النبي اﻷمي إلي :أنه ﻻ يحبني إﻻ مؤمن ،وﻻ

أفضل منهم .فعﻠم أنه ﻻ يﻠزم من كون بغض

يبغضني إﻻ منافق()(٢؟.

الشخص من عﻼمات النفاق أن يكون أفضل

قــال الميﻼنــي :لــو كــان فــي إمكــان ابــن

مــن غيــره .وﻻ يشــك مــن عــرف أحــ وال





تتعرض المجتمعات اﻹسﻼمية بشكل خاص والمجتمعات
اﻹنسانية بصورة عامة لحرب شرسة من التيار النيوليبرالي
الذي يهدف فرض ثقافته الشاذة على العالم أجمع.
من ضمن محاور هذه الثقافة:
 إباحة ما يسمى بهتانًا بزواج الشواذ.أحرارا في
 تحرير اﻷطفال من السيطرة اﻷبوية ،وجعلهمً
قراراتهم الدينية والجنسية.
 دفع المرأة نحو العمل والتوظيف ،وتحقير مهمتها كأم،من أجل أن تفشل في تربية أوﻻدها تربية صحيحة.
 -دفع الناس إلى الطﻼق ،وتيسيره من خﻼل القوانين



وبرامج الفضائيات التي تشجع السيدات عليه ،وفي المقابل
تصعيب الزواج وزيادة تكاليفه؛ حتى يتم التخلص منه
بالتدرج.



 تحريف مفاهيم الدين ،وضربه بالتطرف ،تمهيدًا لتجريمه،ثم إعﻼن قيام دين إنساني جديد.
 تقليص الكثافة السكانية عبر نشر اﻷوبئة والحروب،وتقليل الزواج الطبيعي وزيادة نشاط الشواذ جنسيا.
 دفع الناس دفعًا نحو اﻻنحطاط اﻷخﻼقي.كل هذا يدفعنا إلى عالم متفكك بالكامل ،يفقد فيه اﻷب



سيطرته على أوﻻده ،ويفقد فيه رجل الدين سيطرته على
أتباعه ،ويفقد فيه رئيس الدولة القدرة على توجيه شعبه،
من أجل أن يسهل قيادة العالم كله قيادة واحدة من قبل
ال ﱠد ﱠجال اﻷعظم.
نظرا ﻷن المجتمعات اﻷصلب؛ حتى اﻵن هي المجتمعات
و ً
اﻹسﻼمية ،فإنها تتعرض بشكل مكثف لموجات شديدة من
الهجوم الثقافي؛ حتى أصبح الشباب المسلم في أضعف
حاﻻته بسبب استهدافه على مدار الساعة من خﻼل مواقع
التواصل اﻻجتماعي ووسائل اﻹعﻼم والمنصات الرقمية.
فما طبيعة الحرب الثقافية التي نتعرض لها؟
وهل نستطيع مواجهتها؟



فـــي عـــام ١٩٧٠م نشـــر الكاتـــب والمفكـــر
اﻷمريكـ ي "ألفــين تــوفلر" كتابــه الشــهير "صــدمة
ً
محلﻼ فيه الكثير من مظـاهر اﻹربـاك
المستقبل"،
التي يتعرض لهـا اﻹنسـان فـي العصـر الحـديث،
وخاصة ذلك الذي يعيش في معمعة التقـدم التقنـي
الهائــل فــي الغــرب ،وخــرج بنتيجــة مفادهــا أن
اﻹنســان )فــردًا وجماعــات( يتعــرض باســتمرار
لضغوط "صدمات" هائلة ،عبر التغيرات الكبيـرة
في الظروف الحياتية التـي يعيشـها ،وذلـك خـﻼل
فتــرات قصــيرة جــدا ،وأن القــدرة علــى التكيــف
معها غالبًا ما تكون محدودة.
بالرغم من أن البعض سيتمكنون من الـتﻼؤم
مـــع اﻷوضـــاع الجديـــدة ،ويســـعدون بهـــا ،فـــإن
الكثيرين سيواجهون هـذه الصـدمات بـردود فعـ ٍل
مختلفة ،قد تبدأ بنـوع مـن النفـور والقلـق ،وعـدم
مرورا بحاﻻت من
التجاوب مع تغيﱡرات العصر،
ً
ً
وصوﻻ إلى العنف!
اﻻكتئاب والجنون ،وربما
لقد تجسﱠد هذا الموقف بالفعل في المجتمعـات
الغربيــة ،وبشــكل حــاد خــﻼل الفتــرة التــي تلــت
الحــرب العالميــة الثانيــة ،فمــع تــوفر المزيــد مــن
وسائل الترف ومـواد اﻻسـتهﻼك ،وإقحـام أحـدث
مبتكرات العصر من مظاهر الرفاهية فـي الحيـاة
تحولــت هــذه الشــعوب إلــى
اليوميــة لكــل فــرد ،ﱠ
ً
وصــوﻻ إلــى
المزيــد مــن الطلــب واﻻســتهﻼك،
اﻹباحيــة المطلقــة ،وضــياع ال ُهويــة واﻻنضــباط،
والبحث عن الملذات بشكل محموم ﻹرواء الشـبق
الذي انطلق كانفﻼت العمﻼق من قمقمه.
غالب ـا مــا
ولمــا كــان هــذا الطلــب الﻼمحــدود ً
يصـطدم بقــدرة محــدودة علــى اﻹشــباع للوصــول
إلى النشوة ،فإن الهروب من الواقع كان فـي رأي
ً
ممتازا ﻹخماد هذه الثورة ،فظهرت
الكثيرين حﻼ
عقــاقير الهلوســة والمخــدرات والمســكرات علــى
مخلصـا
اختﻼف أنواعها بدور المنقـذ ،واعتبـرت
ً
سري ًعا للقضـاء علـى أي رغبـة عقليـة لﻺحسـاس
بهـــذا الضـــياع ،فـــي الوقـــت الـــذي يســـمح فيـــه
لﻸعصـاب المنهـارة باســتجداء خـيط رفيـع متبــق
كشعور أخير باللذة.
أما الفئـة اﻷخـرى -ولعلهـا اﻷكثـر عقﻼنيـة-
فقد اختـارت اﻻنتظـام فـي زيـارة عيـادات الطـب
النفسي ،والتي تش ِ ّكل بمجموعها نحو نصف عـدد
العيادات الطبيـة فـي الوﻻيـات المتحـدة بـين كافـة
التخصصــات ،أو اﻻنخــراط فــي جماعــات دينيــة
غريبة ومصطنعة ،أمﻼً في إنقاذ مـا يمكـن إنقـاذه
في المجتمع ،أو علـى اﻷقـل الهـروب مـن الواقـع
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الــذي لــم يَعُ ـد يقــيم أهميــة تــذكر لﻺنســان وقيمــه
الروحية ،فظهـرت حركـ ات مثيـرة تـدعو للعـودة
إلــى التــدين وإحيــاء "اﻷخﻼقيــة المســيحية" مــن
جديد ،بعد أن تم نبذ الدين فـي كثيـر مـن مظـاهر
الحياة مـع بدايـة حركـات العلمانيـة واﻹلحـاد فـي
عصر النهضة ،وخـرج مئـات الشـبان والشـابات
منـذ عقـد السـتينيات إلــى الشـوارع وهـم يرتــدون
المسوح ويقرعـون الطبـول ،فـي طقـوس عجيبـة
لتلــك المــذاهب المبتكــرة ،والتــي تحمــل أســما ًء ﻻ
تقل عنها غرابة؛ مثل" :هـاري كريشـنا"" ،جـون
بيــرش"" ،كوكلــوكس كــﻼن"" ،معبــد الشــعب"
و"بعثة الضوء اﻹلهي".
ولكـــن مـــا تـــأثير هـــذا التفتـــت اﻻجتمـــاعي
واﻷخﻼقي على الفكـر والثقافـة فـي عـالم الغـرب
اليــوم؟ ومــا دور العولمــة ،ممثلــة فـ ي الشــركات
متعددة الجنسيات ووسـائل اﻹعـﻼم العالميـة ،فـي
نشر هذا اﻻنحطاط المذهل فـي تلـك المجتمعـات،
والــذي بــات يســيطر علــى أوســاطها الثقافيــة،
تحديدًا ،وبشكل أكثر وضو ًحا؟
ثم أين تقع ثقافتنا العربية واﻹسﻼمية من هذا
التوســع الثقــافي الــذي بــات يهــدد كافــة الثقافــات
العالميــة ،ويشــكل عنصــر قلــق؛ حتــى ﻷولئــك
القائمين على رموز الثقافـة الغربيـة )اﻷوروبيـة(
نفسها؟

لعل تعريف الثقافة اليوم هو من أكثر اﻷمور
فكثيـرا مـا نجـد الكتـاب الـذين يتعرضـون
تعقيدًا،
ً
لهـــذه المهمـــة ،وهـــم يقومـــون بجمـــع عشـــرات
التعــاريف المنشــورة لهــذا المصــطلح ،كمــا فعــل
عالمــا اﻹنثروبولوجيــا اﻷمريكيــان "كلوكهــون"
ً
تعريفـا
و"كروبير" ،عنـدما قـدما أكثـر مـن ١٥٠



للثقافة ،ليعترفا بعدها بأنهما لم يجدا فـي أي منهـا
ً
شامﻼ وخاليًا من النقص؛ ولـذا فقـد انتقينـا
تعريفًا
أحد التعاريف الشائعة ،ﻻعتقادنا بأنه يشتمل علـى
كافة المجاﻻت التي يرتكـز عليهـا بحثنـا فـي هـذه
المقالة ،وهو تعريف للدكتور محمد علي حـوات،
يصف فيـه الثقافـة بأنهـا منظومـة متكاملـة ،تضـم
النتاج التراكمي لمجمل موجات اﻹبداع واﻻبتكار
التي تتناقلها أجيال الشعب الواحـد ،وتشـمل بـذلك
كل مجاﻻت اﻹبداع في الفنون واﻵداب والعقائـد،
واﻻقتصــاد والعﻼقــات اﻹنســانية ،وترســم الهويــة
المادية والروحية لﻸمة لتحديد خصائصها وقِيَمها
وصـــورتها الحضـــارية ،وتطلﱡعاتهـــا المســـتقبلية
ومكانتها بين بقية اﻷُمم).(٢
وبهذا فإن الثقافة إرث تاريخي يحمل الطـابع
المميز لكل أمة ،فهـي غيـر قابلـة للعولمـة؛ إذ إن
محاولة عولمة أي ثقافة تعني في الحقيقـة السـعي
بس ـط هيمنتهــا علــى الثقافــات اﻷخــرى؛ إمــا
إلــى ْ
بطمسها ،أو تحييدها في عدد من المجاﻻت ،وهذا
ما سيتضح لنا خﻼل السطور القادمة.

لقــد أصــبحت الشــركات متعديــة الجنســيات
اليــوم جــوهر النظــام الرأســمالي الحــديث ،فهــي
صــنع القــرارات المتعلقــة
الﻼعــب الــ رئيس فــي ُ
بنوعية اﻹنتاج وحجمه وكيفيتـه ،وطـرق توزيعـه
وقنوات نقله ،وكل مـا يتعلـق باﻹنتـاج والتوزيـع؛
مــــن حيــــث الزمــــان والمكــــان ،والتحركــــات
والترابطـــات اﻷماميـــة والخلفيـــة ،بـــل إن هـــذه
الشركات باتت هي المسؤولة عن تحديـد حاجـات
المستهلك نفسه ،فلم تعـد فـي حاجـة لتقصـيها ،ثـم
العمـــل علـــى إشـــباعها ،خاصـــة وأن المســـتوى
الحضاري الذي وصل إليه هذا المستهلك يضـمن
له إشباعًا كليا أو شبه كلي لكافة حاجاته اﻷساسية
والكمالية ،وعليه فإن هذه الشـركات باتـت معنيـة
اليوم بإقناعـه بحاجتـه إلـى منتجـات جديـدة قـد ﻻ
اجـا لهــا علــى اﻹطــﻼق ،عبــر وســائل
يكــون محت ً
الدعايـــة الرخيصـــة ،ثـــم تقـــديمها لـــه بصـــورة
اســتهﻼكية غيــر نهائيــة ،بمعنــى أنهــا ﻻ تصــمم
ﻹشباع الحاجات المطلوبـة بشـكل كامـل ،بـل يـتم
تــرك هــامش واســع لخطــط التطــوير المســتقبلية،
والتي تكون في الكثير من اﻷحيان قد أعـدت قبـل
سنوات عدة؛ وذلك ﻹحـداث حاجـات جديـدة فيمـا
بع ـدُ ،تــتم إثارتهــا ،ثــم الــدعوة إليهــا مــن جديــد،
بوســائل إبهــار جديــدة ،ومظــاهر جــذب وتســويق
أكثر جدة.

إن هــذا "النظــام المتعــدي للجنســيات" يســتند
فــي طبيعــة وجــوده وامتــداد عﻼقاتــه علــى شــبكة
أخرى شديدة التعقيد ،تبدأ من المؤسسـات الدوليـة
ذات الطــابع اﻻقتصــادي؛ مثــل :منظمــة التجـ ارة
العالمية ،البنك وصندوق النقد الـدوليين ،ومنظمـة
مرورا بمنظمـات ثقافيـة
التنمية والتعاون الدولية،
ً
ً
دوليــة أخـــرى مثـــل اليونســكو ،ووصـــوﻻ إلـــى
المنظمات واﻷحﻼف السياسية والعسـكرية؛ مثـل:
حلف اﻷطلسي ،واﻻتحاد اﻷوروبي.
كمـــا تلعـــب الجامعـــات ومراكـــز البحـــ ث

وقد امتد هذا السرطان الخبيث بشـكل سـريع
ومفــاجئ ،خــﻼل الســنوات القليلــة الماضــية ،إلــى
ألعــاب الفيــديو والمجــﻼت المصــورة ،ومواقــع
اﻹنترنت المتاحـة للجميـع وبأسـهل الطـرق حـول
العالم؛ حتى لم يعد الجنس والعنف -اللذان يقدمان
غريبـا علـى
ولﻸسف الشديد بأبشع الصور -شيئًا
ً
اﻷطفال والمـراهقين فـي الـدول الغربيـة ،كمـا ﻻ
يبدو في المقابـل أن جيلنـا الناشـئ فـي مـأمن مـن
ذلك.
إن اﻻعتماد على أذواق المشاهدين في تبرير

دورا ﻻ يقل أهميـة ،بينمـا تـرتبط
والتدريب أي ً
ضا ً

المواد التي تقدم إلى عامة الناس ،ويرغمون على

كل من وكاﻻت اﻷنباء الدولية وشركات اﻹعـﻼن

دخولها إلى عقر ديارهم ،أتاحت لمحطات التلفـزة

وشــبكات التلفــزة اﻷرضــية والفضــائية ،ومواقــع

اﻷمريكية أن تعرض في مطلع التسـعينيات ١١٥

غالبــا مـــع الشـــركات متعديـــة
شـــبكة اﻹنترنـــت ً

فيلم ـا بوليســيا ،تشــتمل علــى  ٤٠٦مــن الجــرائم
ً

الجنســيات  -بصــﻼت أكثــر وضــو ًحا؛ إذ تحمــل

الوحشــية -كمــا أحصــتها إحــدى الدراســات -ممــا

على عاتقها مهمة نشر السلوكيات واﻷفكـار التـي

جعل الجرائم المقدمة على الشاشة تزيـد بعشـرين
ضــع ًفا علــى الجــرائم التــ ي تحــدث علــى أرض
ِ

فــــي بوتقــــة الثقافــــة المعولمــــة ،ذات الطــــابع

الواقع ،فيما يؤكد البعض أن كﻼ الرقمين مؤهلين

اﻻستهﻼكي الغربي الموحد).(٣

لﻼزدياد).(٤

تضمن صهر أكبر عدد ممكن مـن ثقافـات العـالم

والخطر اﻷكبر فـي هـذه السياسـة ﻻ يقتصـر

ً
ترجمانـا لعــالم
وهكــذا بــات الفــن الــذي كــان

لبسـط
على نشر الثقافـة اﻻسـتهﻼكية التـي تسـعى ْ

"المعنى" مرآة لعالم "الصورة"  -على حـد تعبيـر

نفوذ الشركات متعدية الجنسيات فحسـب ،بـل تـتم

د .غﻼم علي حداد عادل  -وتحولت السينما التـي

أيضًا محاولة عولمـة السـلوك المهنـي والـوظيفي

ســميت فــي بــداياتها بــالفن الســابع ،إلــى مــرآة

فــي العــالم كلــه ،وحتــى توحيــد المفــاهيم العلميــة،

لﻼبتــذال فــي أحــط أنواعــه ،فيمــا قــام المنتجــون

والسياسية ،وكل ما يتعلـق بالنشـاط اﻹنسـاني ،ثـم

باستغﻼل الجنس الذي اكتشف بأنه السلعة اﻷكثـر

اعتماد هذه المفاهيم الغربيـة المعولمـة باعتبارهـا
الح ـ ﱠل العــالمي اﻷفضــل ،والوحيــد لكافــة مشــاكل

روا ًجا ،وكأن عدساتهم لـيس باسـتطاعتها التعبيـر
إﻻ بلغة اﻷجساد المأجورة ،لتقوم محطات التلفـزة

البشرية.
مــع تصــاعد وتيــرة الليبراليــة والــدعوة إلــى
الحريــة ،لــم يعــد مــن الســهل إيقــاف هــذا الضــخ
المســعور للقــيم واﻷفكــار الغربيــة عبــر قنواتهــا
اﻹعﻼمية على جميـع شـعوب العـالم؛ حتـى بـات
من الصعب -إن لـم يكـن مسـتحيﻼً -الوقـوف فـي
تعرضــت شــعوب
وجــه هــذا التيــار الهائــل ،وإﻻ ﱠ
العالم الثالث لحملة أكثر وحشـية لﻼنتقـاد والقـذف
بكل صفات اﻻنغﻼق والتخلف والرجعية.
إننــا نفاجــأ كــل يــوم بكــم هائــل مــن البــرامج
واﻷفـﻼم التـي باتـت تقـدم علـى أنهـا لكافـة أفـراد
اﻷسرة ،فـي حـين أنهـا فـي الحقيقـة ليسـت كـذلك
غالبـا مـا تحتـوي بشـكل أو
على اﻹطـﻼق ،فهـي ً
بــآخر علــى جرعــة ﻻ بــأس بهــا مــن المشــاهد
العاطفية  -إن لم نقل اﻹباحية  -أو مشـ اهد العنـف
الدموية ،بل إن بـرامج اﻷطفـال بحـد ذاتهـا باتـت
مــﻸى بهــذا الغثــاء الــذي قلمــا ينتبــه إليــه أوليــاء
اﻷمور.

ـرا علــى دور
فيمــا بعــد بمهمــة نقــل مــا كــان حكـ ً
العرض إلـى المنـازل كـل ليلـة ،وتصـبح مراقبـة
الفــرد لصــﻼحية مــا يعــرض عليــه وعلــى أفــراد
أسرته ،شبه مستحيلة).(٥
وعبــر هــذا التحــالف القــائم بــين الشــركات
العالميـــة ووســـائل اﻹعـــﻼم ،ومـــع تحــ ﱡـول هـــذه
اﻷخيــرة إلــى شــركات تجاريــة بحــد ذاتهــا ،تقــوم
أساســا علــى الــربح المــادي ،والتوســع القــاري
ً
ﻻقتسام اﻷسواق العالمية واحتكارها بأيـدي القلـة،

لقــد أدرك المســـتثمرون اﻷمريكيـــون مـــدى
اﻹقبال العالمي على الثقافة الرخيصة ،وأن الناس
عمومــا يميلــون إلــى العــرض اﻹعﻼمــي الــذي
ً
يضــمن لهــم إشــباع قــدر كــاف مــن غرائــزهم،
وإمضــاء المزيــد مــن الوقــت فــي سـ بيل التســلية،
فبينما تنفق الحكومات اﻷوروبية اﻷمـوال الطائلـة
لدعم مبدعيها من الفنانين والشـعراء والمخـرجين
المســـرحيين والســـينمائيين ،أوكلـــت الوﻻيـــات
المتحدة مهمـة اختيـار ونشـر ثقافتهـا إلـى عمالقـة
الســـينما فـــي هوليـــود وشـــركات اﻹعـــﻼن فـــي
مانهاتن.
وفي ظل الليبرالية المطلقة التي ﻻ تعرف إﻻ
الربح ،والبراجماتية التي تؤمن بـأن الغايـة تبـرر
الوســيلة ،يقــوم هــؤﻻء بدراســة أذواق الشــريحة
اﻷوسع من المستهلكين ،في العالم كله ،ثـم تحديـد
رواجـا وربحيـة ،وهكـذا يصـبح
المنتجات اﻷكثر
ً
كــل مــن :فــان دام ،ورامبــو ،وشــاكيرا ،ومايكــل
جاكسون نجو ًما يحملون شـ علة الثقافـة اﻷمريكيـة
أرباحـا
إلى العالم ،ويمتصون من خﻼل منتجاتهم
ً
طائلة).(٦
وهذا أمر طبيعـي جـدا فـي عصـر العولمـة؛
حيث يتحول عدد من أبنـاء الطبقـات الوسـطى أو
المسحوقة إلى نماذج مثالية للجنس البشـري ،بعـد
أن يــتم تصــنيعها بدقــة خلــف الكــواليس ،عبــر
محترفين في انتقاء النجوم وتحويلهم إلـى كائنـات
أسطورية.
وعبر الحمـﻼت اﻹعﻼنيـة الضـخمة ،وكافـة
وسائل اﻹبهار والتزييـف ،يصـبح هـؤﻻء النجـوم
المثل اﻷعلى لﻸجيـال الشـابة حـول العـالم ،ويـتم
تقــديم نمــط معيشــتهم بــأدق التفاصــيل لجمــاهير
المعجبــين؛ إذ بــات مــن الممكــن  -وعبــر شــبكة
اﻹنترنـــت  -اﻹجابـــة عـــن أســـئلة كثيـــرة حـــول
أوضـــــاعهم اﻻجتماعيـــــة ،ومواعيـــــد نـــــومهم
واســـتيقاظهم ،وأطبـــاقهم المفضـــلة ،ومعتقـــداتهم
وطبيعة حياتهم الجنسية الماجنة أو الشاذة.

فإنه من الطبيعي جـدا  -والحـال هـذه  -أن تـنحط
الثقافــة العالميــة إلــى أدنــى المســتويات ،وأن يــتم
تصـنيف أفــراد هــذا العـالم ،الــذي يســعى الــبعض
لتحويلـه إلــى قريــة صــغيرة ،حســب "الماركــات"
التجاريــة التــي تحمــل مشــترياتهم شــعاراتها ،أو
حسب مصادر معلوماتهم التي تمطرهم بها مئـات
الصـــحف واﻷقنيـــة الفضـــائية ومواقـ ـ ع الشـــبكة
العنكبوتية.



بالرغم من كـل مـا سـبق ذكـره مـن مظـاهر
الغزو الثقـافي ،الـذي تتعـرض لـه معظـم شـعوب
العالم ،والفقيرة منهـا والعربيـة  -اﻹسـﻼمية علـى
وجه الخصوص ،فإنه ما يـزال هنـاك الكثيـر مـن
المثقفــين العــرب يرفضــون هــذا الطــرح جملــة
وتفصيﻼً ،معتقدين أن هذا التوسع الثقافي الغربـي

اﻷمريكــي -إنمــا يــتم َوفــق آليــات الســوق الحــرةالتي تسـمح للجميـع بالمنافسـ ة ،وأن هـذا الشـعور
لـــيس إﻻ نتيجـــة لشـــيوع "نظريـــة المـــؤامرة"،
وســيطرتها علــى فكــر المــواطن العربــي ،الــذي
اعتاد على إلقاء اللوم على اﻵخرين ،للتملص مـن
عبء المسؤولية ،كما يعتقد هؤﻻء بأن ما أسميناه
موجهـا بطبيعــة الحــال إلــى
بــالغزو الثقــافي لــيس
ً
أُمتنــا العربيــة  -اﻹســﻼمية دون غيرهــا ،بــل ﻻ
نتاج ـا تجاري ـا يعــرض فــي كافــة
يعــدو أن يكــون ً
اﻷسواق العالمية ،كما أن اﻷثر السلبي لهذا الناتج
على المجتمعـات الغربيـة نفسـها ،يعـد فـي رأيهـم
دليﻼً كافيًا ﻹثبات عدم وجود أي نية مسبقة لـديهم
فـــي تقصـــد اﻹســـاءة إلـــى مجتمعاتنـــا أو ثقافتنـــا
المحلية.
تمامــا أن المــواطن
لقــد بــات مــ ن الواضــح ً
البسيط لم يعد معنيا بهذا الغزو ،وفي الوقت نفسه
نجد المثقف العربي ما يزال مصرا على اﻻلتـزام
باغترابــه الثقــافي؛ ليضــمن لنفســه اﻹبقــاء علــى
مسافة كافية تفصله عن العامة ،وتحفظ له المكانة
اﻻجتماعية المرموقة على قمة برجه العاجي.
أمــا وســائل إعﻼمنــا العربيــة ،والتــي تتمثــل
ضـ ـعف
ً
أساسـ ـا بـــالقنوات الفضـــائية لغيـــاب أو َ
ـرح بعــد مكانهــا الــذي
الوســائل اﻷخــرى ،فلــم تَبـ َ
وجـدت فيـه ،بـل مـا تـزال فـي َحيـرة مـن أمرهـا
حيال توفير المـواد اﻹعﻼميـة الكافيـة لشـغْل مـدة
البث التي تمﻸ ساعات اليوم والليلة كاملـة ،وهـي
غالبــا مـــا تـــتم تعبئتهـــا باﻹســـفاف ،أو بـــإغراق
ً
المشــــاهد باﻹعﻼنــــات ،أو بــــالبرامج واﻷفــــﻼم
المستوردة أو المقلدة ،والتي هي جزء مـن الغـزو
الثقــافي ،فضـﻼً عــن بــرامج التســلية والمســابقات
واســـتهﻼك الوقـــت ،والتـــي ﻻ هـ ـ ﱠم لهـــا ســـوى
اســتدراج المشــاهد للمزيــد مــن اﻻســتهﻼك عبــر
اﻹعﻼنات التجارية ،أو تسطيح مستواه اﻷخﻼقـي
والفكــري؛ لتكــون بــذلك شــريكة فــي هــذا الغــزو
بشكل أو بآخر ،وربما دون أن تُسيء النية.

إن الشــباب العربــي اليــوم  -بصــرْ ف النظــر
عن المستوى الثقافي الـذي وصـل إليـه  -ونتيجـة
لتدهور اﻷوضاع اﻻقتصادية والتنموية في الكثير
مــن الــدول العربيــة ،بــات يعــاني مــن مشــاعر
اﻹحبــاط واليــأس مــن الحمــﻼت اﻷجنبيــة -والتــي
غالبًا ما تجد لها أصدا ًء داخلية -والتي تتزامن مع
الجمــود اﻻجتمــاعي ،والتراجــع فــي الحضـــور
السياســي والثقــافي علــى الســاحة الدوليــة ،اﻷمــر
الذي أدى بطبيعة الحال إلى ضياع الهوية الثقافية

لهذه الفئات الشابة ،وتصاعد مشاعر السخط على
عموم اﻷوضـاع المعيشـية واﻻجتماعيـة السـائدة،
ومما يزيد اﻷمر سو ًءا ارتفاع وتيـرة التـوتر بـين
الــداعين إلــى ضــرورة اﻹصــﻼح والتطــوير مــن
جهــة ،وبــين المناهضــين لهــذه الحركــة بــدعوى
الحفاظ على اﻷصالة وقدسية التراث.
وﻻ شــك فــي أن هــذه العوامــل مجتمعــة قــد
دافعـا قويـا للنفـور
تشكل لدى الكثير مـن الشـباب ً
من كل ما يربطهم بتراثهم وعقيـدتهم ووطنيـتهم،
على اعتبـار أن هـذه المفـاهيم "التقليديـة" تنـاقض
توجههم التجديـدي ،وتـدفعهم لتحميـل مجتمعـاتهم
وظـــروف معيشـــتهم المســـؤولية كاملـــة تجـــاه
مشــكﻼتهم ،ويــدعمهم فــي ذلــك كمــا هــو واضــح
التوجــه العــالمي المحمــوم لتعمــيم أنمــاط معيشــية
مخالفة تما ًما لما اعتادوا عليه.
وعلــى الــرغم مــن ذلــك ،تشــكل اﻷســباب
تمامـا
السالفة نفسها دوافع ﻻتخاذ مواقف مضـادة ً
لتلــك التــي ذهــب إليهــا ســابقوهم؛ إذ يصــبح ذلــك
مباشـرا
الغزو الخارجي على رموز ثقافتهم سـببًا
ً
للتمسك بها ،بل ويقوي إيمانهم بأن الخـﻼص مـن
مشــاكلهم المستعصــية ﻻ يــتم إﻻ بــالثورة علــى
واقعهــم المؤســف ،لتغييــره نحــو اﻷفضــل ،وممــا
يزيد اﻷمـر سـو ًءا أن يسـود لـدى هـؤﻻء الشـباب
اعتقــاد بــأن جميــع مــن حــولهم متــورط بشــكل أو
بـــآخر فـــي عمليـــة "المـــؤامرة" ،وأن اﻹصـــﻼح
والتغييــر ﻻ يــتم إﻻ بشــكل راديكــالي وعنيــف؛ إذ
يعنــي اﻻنتظــار لـــديهم المزيــد مــن اﻻستســـﻼم
والتخاذل.
ً
ووفقـ ـا لهـــذه اﻵليـــة يبـــرز لـــدينا اتجاهـــان
متناقضــان؛ أحــدهما موغــل فــي انســياقه نحــو
الغرب ،واﻵخر غارق فـي التطـرف ،وهنـا تـأتي
وسائل اﻹعﻼم لتلتقط أصوات كل مـن اﻻتجـاهين
كل حسب تعاطفه مع اﻵخـر -وتحـاول إخراجـهإلــى الســطح مــع كــل وســائل اﻹبهــار والجــذب
الجماهيري الضرورية ،فـي الوقـت الـذي يخسـر
قـوتهم -
فيه المعتدلون )الوسط( المزيد مـن نقـاط ﱠ
على الـرغم مـن كـونهم اﻷغلبيـة السـاحقة  -إذ ﻻ
يستبعد مع مرور الوقت أن يتسـرب الكثيـر مـنهم
إلـى هــذا اﻻتجــاه أو ذاك ،حســب تصــاعد صـ وته
وخفوت اﻵخر ،فيما ﻻ يـزال الغـزو الخـارجي -
وعلى الرغم من كل ذلك -مستمرا.
أمـــام هــــذا اﻻستقصــــاء لواقعنــــا العربــــي
واﻹسﻼمي ،فإن محاولة إيجـاد حـل سـليم ونـاجح
ﻻ يتم إﻻ بوضع اليد أوﻻً على مشكﻼتنا الداخلية،
ثم محاولة إبراز التوجه المعتدل كحل وسط لكافة



المشاكل الداخلية والخارجية على السواء.
وهــذا ﻻ يــتم بــالطبع اعتمــادًا علــى جهــود
الحكومــات أو المنظمــات فقــط ،وإنمــا باﻹيمــان
الشعبي الواسع والقناعـة التامـة بأهميـة اﻻعتـدال
والوســطية كمــنهج علمــي وعملــي ســليم ﻹخــراج
المجتمع من أزمتـه الخانقـة ،كخطـوة أولـى علـى
طريق المواجهة.
ـرا ،فــإن العولمــة واقــع ﻻ يجــدي معــه
وأخيـ ً
أسلوب الرفض ،بل هي تيار بدأ باﻻقتصاد وامتـد
إلى السياسة والثقافة ،وأصبح حقيقـة نعيشـها كـل
يوم ،فﻼ يسعنا والحال هذه أن نعتقد بـأن تضـييق
الخناق على قنوات الوصل بين ثقافتنـا وأي ثقافـة
ناجعـا ،فلـم يعـد هنـاك
أخرى وافدة ،سيكون حـﻼ
ً
مجال بعد اليوم لﻼنعزال والتقوقع ،كمـا ﻻ يصـح
في المقابل إطﻼق العنان لكل ما هو وارد بعُجـره
وبُجـــره بـــدعوى اﻻنفتـــاح والتحـــرر؛ فالشـــباب
العربي اليوم يتوقع منا تقديم البديل المﻼئـم لكافـة
رموز الثقافة اﻷجنبية التي يحرم منها ،وﻻ نعتقـد
أن عقول الشباب عاجزة عن إبداع هذا البديل في
حــال تــوفر البيئــة المﻼئمــة ،وذلــك ضــمن حــدود
الشـريعة اﻹســﻼمية ،وأعـراف المجتمــع الشــرقي
وأخﻼقياته.
نســأل ﷲ تعــالى أن يكشــف لقلوبنــا حقيقــة
الجمــال الربــانى ،الــذى بــه ننجــذب بكليتنــا إلــى
الرضوان اﻷكبر.
وصلى ﷲ وسلم وبارك على سـيدنا وموﻻنـا
محمد وعلى آله أجمعين.
) (١أحمد دعدوش ،إشكاليات الثقافة في عصر العولمة ،موقع
اﻷلوكة٢٠١٤/٧/٥ ،م ،بتصرف.
) (٢محمد علي حوات ،العــرب والعولمــة ..شــجون الحاضــر
وغمـــوض المســـتقبل ،مكتبـــة مـــدبولي ،القـــاهرة،٢٠٠٢،
ص.١٧٤
) (٣إبراهيم سعد الدين عبدﷲ؛ النظام الــدولي الجديــد وآليــات
التبعية :آليات التبعية في إطار الرأسمالية المتعدية للجنسيات،
ضمن ندوة التنمية المستقلة فــي الــوطن العربــي بتــاريخ -٢٦
/٢٩إبريــل  ١٩٨٦عمــان ،اﻷردن ،مركــز دراســات الوحــدة
العربية ،بيروت ،ص.٢١ – ٢٠
) (٤د .السيد هاشم ميرلوحي؛ أمريكا بﻼ قناع ،ترجمــة عــﻼء
الرضائي ،مركز الغدير للدراسات اﻹسﻼمية ،بيــروت ،ط،١
 ،٢٠٠٣ص.١٢٨
) (٥إيـــاد شـــاكر البكـــري ،عـــام ٢٠٠٠؛ حـــرب المحطـــات
الفضائية ،دار الشروق ،عمان ،ط ،١٩٩٩ ،١ص.٢٥٩
) (٦روجيــه غــارودي؛ أمريكــا طليعــة اﻻنحطــاط؛ تعريــب
عمــرو زهيــري ،دار الشــروق ،القــاهرة  -بيــروت،١٩٩٩ ،
ص.١٠٢ -١٠١

الدكتور



الـــرحيم والـــرحمن ،أمـــر

وما ينــاظره ومــا يشــابهه مــنهج تربــوى،

الحمـــد

باﻹحســــــان ِ إ ﱠن ّ َ َيـــــأْ ُم ُر بِ ْال َعـــــ ْد ِل

ليس فرقة وﻻ جماعة ،بل "طريقة عامــة

ان .(١)والصﻼة والســﻼم علــى
اﻹ ْح َ
َو ِ
س ِ

ع َلـ ـى
جامعـــة "َ  ،وأَ ْن َلـ ـ ِو ْ
اسـ ـتَقَا ُموا َ

ومتــى حصــل ذلــك كــان ﷲ تعــالى هــو

خير مبعوث باﻹحسان لخير أمة أخرجت

ال ﱠ
ط ِر َ
غـــ َدقًا،(٥)
يقـــ ِة ﻷ َ ْســـقَ ْينَاهُ ْم َمـــا ًء َ

المتولى لقلب عبــده ،المتكفــل لــه بتنــويره

لﻶنام سيدنا محمــد القائــل) :اﻹحســان أن

"مجاهــدة ومكاشــفة ") ،(٦تربيــة ﻷميــر

تعبد ﷲ كأنك تراه ،فإن لم تكن تراه فإنــه

وسلطان البدن )أﻻ ّ
إن فى القلــب مضــغة

يراك() ،(٢وعلى آله وصحبه ومن اتبعــه

إذا صلحت صلح الجسد كله ،وإذا فسدت

ووﻻه ،وبعد:

فســد الجســد كلــه؛ أﻻ وهــى القلــب( )،(٧

فالتصـــوف الحـــق منهـــاج وجـــدانى

)إن ﷲ – تعــالى ﻻ ينظــر إلــى صــوركم

يجمــع بــين الشــريعة والحقيقــة ،فاﻹيمــان

وﻻ إلــى أشــكالكم وﻻ إلــى أحســابكم إنمــا

الـــركن القبلـــى "عبوديـــة " واﻹســـﻼم

ينظر إلى قلوبكم() ،(٨وهو الفرار بالكلية

"الشريعة "" :عبادة " ،واﻹحسان الــركن

قلب ـا وعق ـﻼً وجســ ًدا إلــى ﷲ عــز وجــل
ً

السلوكى" :عابدة") ،(٣يجمع بين عبادات

فَ ِفـــ ﱡروا إِ َلـــى ﱠ ِ ،(٩)وهـــو هجـــرة

القلـــب والحـــواس والجـــوارح الظـــاهرة

روحية إليــه ســبحانه وتعــالى )والمهــاجر

والباطنة ،فيصدق عليه :اسم لما يحبه ﷲ

من هجر ما نهى ﷲ عنه(

).(١٠

–عــز وجــل – ويرضــاه مــن اﻷقــوال

ومن جيد ما يستشهد به "إن الطريــق

واﻷفعال ) ،(٤والتصوف وفــق مــا ســلف

إلى ذلك إنما هو تقديم المجاهدة ،أو محو



الصفات المذمومة ،وقطع العﻼئــق كلهــا،
واﻹقبال بكنه الهمة علــى ﷲ عــز وجــل،

بأنوار العلم ،وإذا تــولى ﷲ ســبحانه أمــر
القلــب فاضــت عليــه الرحمــة ،وأشــرق
النـــور فـــى القلـــب ،وانشـــرح الصـــدر،
وانكشف سر الملكوت ،وانقشع عن وجه
القلــب حجــاب الغــرة بلطــف الرحمــة،
وتﻸﻷت فيه حقائق اﻷمور اﻹلهية ،فليس
علــــى العبــــد إﻻ اﻻســــتعداد بالتصــــفية
المجــردة ،وإحضــار الهمــة ،مــع اﻹرادة
الصـــادقة ،والـــتعطش التـــام ،والترصـــد
بــدوام اﻻنتظــار ،لمــا يفتحــه ﷲ ســبحانه
وتعالى من الرحمة.
إن التزكيــة هــى الشــريعة والوســيلة
َاب َو ْالحِ ْك َمةَ ،(١١) قَ ْد
َ ويُ َع ِّل ُم ُه ُم ْال ِكت َ

اهـا ،(١٢) وكمــا قــال أهــل
أ َ ْفلَ َح َمـن زَ ﱠك َ

والخبيث " ،بــين " اﻷصــيل والــدخيل "،

السبيل :الشــريعة جــاءت بتكليــف الحــق،

بين النفيس والخسيس ".

ﱠ َ لَ َم َع ْال ُم ْح ِسنِينَ .(٢١)
فتعلم سيرة القوم بالتجرد طلبًا للحق،

والحقيقة جاءت بتعريف الحق ،فالشريعة

فـــإذا ميـــز وجاهـــد وطبـــق وحقـــق

وﻻ يخـــدعنك المخـــادعون والمنكـــرون

أن تعبده ،والطريقة أن تقصده ،والحقيقــة

صا ِب ُرواْ َو َرا ِب ُ
ا ْ
ص ِب ُرواْ َو َ
طواْ َواتﱠقُـواْ ّ َ

والمزايــدون ،فالراكــب -كمــا قــال أميــر

أن تشهده ،قال ﷲ – عز وجل  -إِ ﱠيـاكَ

َلعَلﱠ ُك ْم ت ُ ْف ِل ُحونَ .(١٧)

المؤمنين سيدنا عمر  -كثيــر ،والحــج

نَ ْعبُ ُد و ِإيﱠاكَ ن َْسـتَعِي ُن ،(١٣) وقــال  -جــل

وﻻ يشــغب علــى المــنهج تصــرفات

شأنه ُ -كونُواْ َربﱠانِ ِيّينَ بِ َما ُكنـت ُ ْم تُعَ ِلّ ُمـونَ

أدعيـــاء ومـــزاعم دخـــﻼء وســـلوكيات

ســـونَ ،(١٤) 
اب َو ِب َمـ ـا ُكنـــت ُ ْم تَد ُْر ُ
ْالك َِتـ ـ َ

جهﻼء ،وقدح أغبياء ،فقدر المنهج الحــق

وبصــر،
والشــريعة قيــام بمــا أمــر بــه
ّ

أن يجابه بشياطين اﻹنس والجن يُوحِ ﻲ

والحقيقة شهود لما قضى وقدّر ،فشــريعة

ف ْالقَ ْو ِل ُ
ورا
بَ ْع ُ
ض ُه ْم إِلَى بَ ْع ٍ
غ ُر ً
ض ُز ْخ ُر َ

بﻼ حقيقة :عاطلة ! ،وحقيقة بﻼ شــريعة:

شــاء َر ﱡبــكَ َمــا َفعَ ُلــوهُ َفــذَ ْرهُ ْم َو َمــا
َو َلــ ْو َ

باطلــــة ،فالشــــريعة والحقيقــــة شــــ ﻲء

)(١٨
صـآئ ُِر ِمـن
َي ْفت َُرونَ  ، قَ ْد َجـاء ُكم َب َ

واحد

ﻲ َفعَلَ ْي َها
ص َر فَ ِلنَ ْف ِس ِه َو َم ْن َ
ﱠربِّ ُك ْم فَ َم ْن أَ ْب َ
عمِ َ

).(١٥

إن مـــنهج التصـــوف قـــويم يحـــرر

علَ ْي ُكم بِ َحفِيظٍ .(١٩)
َو َما أَنَا ْ َ

اﻹنســان مــن عبوديــة غيــر ﷲ تعــالى،

التصوف الحــق منهــاج صــدق لغايــة

يحرر اﻹنســان مــن أســر نفســه وهواهــا،

ت َون ََهـ ٍر ِفـﻲ َم ْق َعـ ِد
ِ إ ﱠن ْال ُمتﱠقِينَ فِﻲ َج ﱠنـا ٍ

وشــهواتها ،يحــرر اﻹنســان مــن ماديــات

ق عِنــــ َد َملِيـــــكٍ ﱡم ْق َتــــد ٍِر،(٢٠)
ِ
صــــ ْد ٍ

وبهيمية الجسد ،يحرر اﻹنسان من شرك

سـبُلَنَا َوإِ ﱠن
َ والﱠذِينَ َجا َهدُوا فِينَا لَنَ ْه ِد َينﱠ ُه ْم ُ

) (١جزء آية  ٩٠من سورة النحل.
) (٢جزء حديث مشهور رواه سيدنا عمر .
) (٣التحفــة فــى التصــوف لســيدنا ابــن عطــاء ﷲ
السكندرى.
) (٤العبودية ﻻبن تيمية ص  ٣٨وما بعدها.
)(٥

اﻵية  ١٦من سورة الجن.

)(٦

جزء من حديث رواه البخارى فى صحيحه.

) (٧حديث رواه أصحاب السنن.
) (٨جزء آية  ٥٠من سورة الذاريات.
) (٩جزء حديث صحيح رواه أصحاب السنن.
)(١٠

المنقذ من الضﻼل لﻺمام أبى حامد الغزالﻲ.

)(١١

جزء من آية  ٢من سورة الجمعة.

) (١٢آية  ٩من سورة الشمس.
) (١٣آية  ٥من سورة الفاتحة.

الشيطان وحزبه!.

)(١٤

وهــذا المــنهج مقيــد بالكتــاب العزيــز

جزء آية  ٧٩من سورة آل عمران.

) (١٥الخطـــاب للشـــيخ محمـــد زكـــى إبـــراهيم –

الذى َ ﻻ يَأْتِي ِه ْالبَاطِ ُل مِ ن َبـي ِْن يَ َد ْيـ ِه َو َﻻ

مِ ْن خ َْل ِف ِه ت َِنزي ٌل ِ ّمـ ْن َح ِكـي ٍم َحمِ يـ ٍد

قليل !!.

بتصرف.

)(١٦

) (١٦اﻵية  ٤٢من سورة فصلت.
) (١٧اﻵية  ٢٠٠من سورة آل عمران.

وبالسنة النبوية الصحيحة ،فكــل تصــرف

)(١٨

قــولى أو فعلــى خالفهمــا فتصــرف باطــل

اﻵية  ١١٢من سورة اﻷنعام.

) (١٩اﻵية  ١٠٤من سورة اﻷنعام.

مردود على صاحبه.

) (٢٠اﻵيتان  ٥٤وما بعدها من سورة القمر.

ينبغى للسالك أن يميــز بــين " الطيــب

) (٢١اﻵية اﻷخيرة من سورة العنكبوت.



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 ســيدنﺎ محمــد عبــده المنتخــب ورسـ وله المرتضــى ،أرســله بﺎلهــدى
وديــن الحــق ليظهــره علــى الــدين ﻛلــه ولــو ﻛــره المشــرﻛون ،وعلــى آلــه اﻷئم ـ ِة
الراشدين ،المطيعين  ،القـ ﱠـوامين بــأمره ،العــﺎملين بإرادتــه ،الفـ ﺎئزين بﻛرامتــه،
وعلى صحﺎبته الهﺎدين المهتدين ،ورضي ﷲ تبـ ـﺎرك وتعــﺎلى عــن اﻹمــﺎم 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 ،ومـ ﺎ
عسى أن نقتدي بأخﻼقهم
َ
ذلك على ﷲ بعزيز





ت َوأَقَﺎ ُموا
ِ إنﱠ الﱠذِينَ آ َمنُوا َوعَمِ لُوا الصﱠﺎ ِلحَﺎ ِ
صﻼَ َة َوآت َ ُوا ﱠ
الزﻛَﺎ َة َل ُه ْم أ َ ْجـ ُرهُ ْم ع ِْنـ َد َربِّ ِهـ ْم
ال ﱠ
علَ ْي ِه ْم َوﻻَ هُ ْم يَحْ َزنُونَ ) البقرة:
ف َ
َوﻻَ َخ ْو ٌ
.(٢٧٧

نوعـان :زكــاة الــنفس ،وزكــاة المــال .فزكــاة
النفس :ذكرها ﷲ تعـالى كمـا ورد فـى غيـر
هذه اﻵية فى قوله تعالىَ  :والﱠذِينَ هُ ْم ل ﱠ
ِلزكَاةِ

فَا ِعلُونَ 

)المؤمنـون (٤ :فـإن إيتـاء الزكـاة

وفعلها مختلفان ،ففعل الزكاة ﻻ يكون إﻻ فى
تزكية النفوس ،وأما اﻹيتاء فﻼ يكون إﻻ فـى
زكاة المال ،وزكـاة المـال :تكـون فـى العـين
والحرث والماشية والركاز ،وقد فصلت ذاك

الزكاة لغـة :هـى الطهـرة والنمـو ،وهـى

)(١

فى كتاب) :أصول الوصـول(

فراجعـه إن

شئت ،ولما كان المقـام متصـﻼً بآيـات النفقـة
نـورا
أعاد ﷲ البيان جذ ًبا مـن جعـل ﷲ لهـم
ً
ليستبين لهم المنهج المستقيم ،وقد قـدمت لـك
أن اﻹيتـــاء واﻹعطـــاء وإن كـــان مـــدلولهما
واح ًدا؛ إﻻ أن اﻹعطاء يكون خاصا للمعطى
لــه ،واﻹيتــاء يكــون عام ـا كمــا قــال تعــالى:
ســبْعا ً ِ ّمــنَ ال َم َثــانِي َو ْال ُقــ ْرآنَ
َ ولَ َقــ ْد آتَي َْنــاكَ َ
يم) الحجــر (٨٧ :أى لــك وﻷمتــك،
العَ ِظــ َ
وقالِ  :إ ﱠنا أ َ ْع َ
ط ْينَاكَ َ
الكـ ْوثَ َر) الكـوثر(١ :
أى خاصـا لــك تتفضــل علــى مــن تشــاء مــن
أمتك بمـا فيـه .وذكـر إيتـاء الزكـاة هنـا بعـد



إجمالها فى عمـل الصـالحات لمزيـة خاصـة

عين رأت ،وﻻ أذن سمعت ،وﻻ خطر علـى

كمـا قــال تعــالىَ  :حـافِ ُ
ت
الصـلَ َوا ِ
ظوا َعلَـى ﱠ

قلب بشر.

الو ْس َ
طى) البقرة.(٢٣٨ :
َوال ﱠ
صﻼةِ ُ

والواجـــب علينـــا الســـمع والطاعـــة
ً
وإيمانـا بـه سـبحانه
ورسوله ،تصديقًا لخبـره
وتعالى ،فهم أحياء عنـد ربهـم حيـاة فـوق أن
نتصـورها ،ﻻ حيـاة مـن هـم عنـد أنفســهم أو

الجار والمجـرور هنـا متعلـق بمحـذوف

عند الكون ،وما تقول فى قـوم فـروا إلـى ﷲ

خبر مقدم ،وأجـرهم مبتـدأ مـؤخر ،والجملـة

رغبة فى الوصول إليه ،وألقوا بأنفسهم علـى

خبر إن ،وقد تقدم الكـﻼم علـى قولـه تعـالى:

ُ
ظ ـب ى الســيوف وتحــت ســنابك الخيــل؛ حتــى

ع َلــ ْي ِه ْم َوﻻَ ُهــ ْم
﴿وﻻَ َخــ ْو ٌ
ف َ
﴿عِنــ َد َر ِّب ِهــ ْم﴾َ ،

بذلوا آخر نفس مـن أنفاسـهم شـوقًا إلـى نيـل

ضا.
َيحْ زَ نُو َن﴾ تقدم الكﻼم عليها أي ً





ســ ِبي ِل ﱠ ِ
ســ َبنﱠ ﱠالــذِينَ قُت ُِلــوا ِفــي َ
َ وﻻَ تَحْ َ
أ َ ْم َو ً
اتــﺎ َبــ ْل أَحْ َيــﺎ ٌء ع ِْنــ َد َر ِبّ ِهــ ْم يُ ْر َز ُقــونَ *

فَ ِرحِ ينَ بِ َمﺎ آتَﺎهُ ُم ﱠ ُ مِ ْن فَ ْ
ش ُرونَ
ست َ ْب ِ
ض ِل ِه َويَ ْ
ف
بِﺎلﱠذِينَ لَ ْم يَ ْل َحقُوا بِ ِه ْم ِمـ ْن َخ ْلف ِِهـ ْم أ َ ﱠﻻ َخـ ْو ٌ
ع ََلـــ ْي ِه ْم َو َﻻ ُهـــ ْم يَحْ َز ُنـــونَ ) آل عمـــران:
.(١٧٠ -١٦٩
جــاء فــي أســرار القــرآن لﻺمــام المجــدد
السيد محمد ماضى أبي العزائم :
سـ َب ﱠن﴾ أى :ﻻ تظـن
﴿وﻻَ ت َحْ َ
قال سبحانهَ :
سـ ِبي ِل ّ ِ﴾
﴿الﱠذِينَ قُ ِتلُواْ﴾ يوم بدر وأحـد ِ
﴿فـي َ
أى :فى إعﻼء كلمتـه ونصـرة دينـه ﴿أ َ ْم َو ًاتـا﴾
كالــذين يموتــون فــى غيــر الجهــاد ،ويســتمر
موتهم إلى يوم القيامة؛ حتى ينفخ فى الصور
﴿ َبلْ أَحْ َياء عِن َد َر ِّب ِه ْم ي ُْرزَ قُونَ ﴾ بل هـم أحيـاء
عند ربهم .ولما كانـت أنـواع الحيـاة تتفـاوت
كما قررنا فيما سبق ،فإن حياة الجماد تخالف
حيــاة النبــات ،وحيــاة النبــات تخــالف حيــاة
الحيـــوان ،وحيـــاة الحيـــوان تخـــالف حيـــاة

اﻹنســان فــى الكــون تغــاير
اﻹنســان ،وحيــاة ِ
ِ
حياة من استشهد فى سبيل ﷲ ،فإنه بقتله في
ســبيل ﷲ فقــد الحيــاة الحيوانيــة ،فأعطــاه ﷲ
تعــالى حيــاة روحانيــة عنــده ســبحانه ،يتــنعم
بلوازم تلك الحياة الروحانيـة عنـد ربـه ،ممـا
يرزقــه ســبحانه بــه؛ مــن اﻷنــواع التــى بهــا
ســعادة وبهجــة ومــﻼذ وأنــس اﻷحيــاء عنــد
ربهم ،فيـرزقهم ﷲ تعـالى مـن فضـله مـا ﻻ

رضــاه ،فصــدقوا فيمــا عاهــدوا ﷲ عليــه،
ووفــروا فــي بــيعهم فقبــل ســبحانه مــنهم،
خيـرا ممـا تقربـوا بـه إليـه ؟ وهـم
وأعطاهم
ً
أحياء يرزقون كما قال تعالى.
ض ِلهِ﴾ الفـرح:
﴿فَ ِرحِ ينَ ِب َما آتَاهُ ُم ّ ُ مِ ن فَ ْ
هــو الســرور الــذي تــدعو إليــه ســوابغ الــنعم
والفوز باﻷمل .والمعنى أنهم مسرورون بمـا
آتاهم ﷲ من فضله بقتلهم فى سبيله سـبحانه،
فإن ﷲ أحياهم الحياة العالية ،وتفضل علـيهم
بخيــر رزقــه الجــامع لمــﻼذ الــروح والــنفس



   
  
    
  
    

   
   

   



  
  




والعقل والحس ،بحسب حياتهم التى أكـرمهم
ﷲ بهــا ،فكــان مــا آتــاهم ﷲ مــن تلــك الحيــاة
موجبـا للفـرح والمسـرة ،وكـأن
وهذا الرزق
ً
ﷲ تعــالى يقــول :يــا عبــادى الــذين بــذلوا
أرواحهم وحياتهم فـى سـبيل إعـﻼء كلمتـي؛
ونصــرة لــديني؛ ﻷمنحــنكم حيــاة روحانيــة
عندي فى دار قدسي ،وﻷرزقنكم مما به بقاء
تلــك الحيــاة أبــديا ،ونيــل مســراتها ومﻼذهــا
وسعادتها.
) (١يطلب كتاب أصول الوصول لمعيــة الرســول 
وغيــره مــن كتــب اﻹمــام أبــى العــزائم مــن مكتبــة دار
الكتاب الصوفي  ١١٤شارع مجلس الشعب.

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 فروعهـ ا،
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.




يمنحكم الهداية والمعرفة ،ويخص قلوبكم
وصدوركم باﻻنشــراح ،ويقــول ســبحانه:



اه ـدُوا ف َِين ـا لَن َْه ـ ِد َينﱠ ُه ْم ُس ـبُلَنَا
َ و ﱠال ـذِينَ َج َ

تﻌقيب:

)العنكبــوت (٦٩ :فهــذه اﻵيــة تقــرر :أن

وبعد فماذا عسانا أن نقــول عــن هــذه
المعرفة اﻹلهامية إذا ما ذهبنا نبحث عــن
أصل لها فﻲ الكتاب والسنة؟

طريق المعرفة انما هــو المجاهــدة بســائر
ألوانها.
كما أن لنا فﻲ قصة العبد الصالح مع

ولكى نجيب على هذا الســؤال ينبغـ ﻲ

سيدنا موسى  أكبــر شــاهد علــى أن

علينا أن نعرف أن منطلق قول الصــوفية

هناك لونًا آخر من العلوم غيــر متحصــل

إنمــا يرتكــز علــى التــزام المــرء بتصــفية

بالنظر ،بل هــو علــم لــدنﻲ ،قــال تعــالى:

القلــب عــن طريــق التقــوى .ونحــن لــو

ع ْبدًا ِ ّم ْن ِعبَا ِدنَا آت َ ْينَاهُ َر ْح َمةً ِ ّمـ ْن
فَ َو َج َدا َ

كثيرا
رجعنا الى كتاب ﷲ  لوجدنا أن ً

علﱠ ْمنَاهُ ِمـن ﱠلـ ُدنﱠا ع ِْل ًمـا) الكهــف:
عِن ِدنَا َو َ

من اﻵيات تتحدث عن اقتران بــين العلــم

ـرا
 .(٦٥كما أن آيــات القــرآن تركــز كثيـ ً

والتقــوى .إذ يقــول ســبحانهَ  :واتﱠقُ ـوا ﱠ َ

على القلوب وتجعلها وسيلة المعرفــة ،إذ

َويُعَ ِلّ ُم ُك ُم ﱠ ُ) البقرة.(٢٨٢ :

يقول سبحانهِ  :إ ﱠن فِﻲ ذَلِكَ َلـ ِذ ْك َرى ل َِمـ ْن

فــالعلم مرتــب علــى التقــوى ،اذ هنــا

َك ـانَ َل ـهُ قَ ْل ـبٌ ) ق (٣٧ :وقولــه تعــالى:

تصريح بالعﻼقة بين التصــفية مــن العبــد

يمـانَ َوأَ ﱠيـ َدهُم
أ ُ ْولَئِكَ َكت َ
َب فِﻲ قُلُـوبِ ِه ُم ِ
اﻹ َ

والفتح مــن الــرب ســبحانه إِن تَتﱠقُـوا ﱠ َ

وح ِ ّم ْنــهُ) المجادلـــة .(٢٢ :وقولـــه
ِبــ ُر ٍ

يَ ْجعَل لﱠ ُكـ ْم فُ ْرقَ ًانـا) اﻷنفــال "(٢٩ :أي:

تعالىَ  :و َمـن يُـؤْ مِ ْن ِبـا ﱠ ِ يَ ْهـ ِد قَ ْل َبـهُ َو ﱠ ُ



علِي ٌم) التغابن .(١١ :وقولــه:
ِب ُك ِّل َ
ش ْﻲءٍ َ

التوجه الى ﷲ واﻻشتغال به عمــا ســواه،

) اﻷعــراف:

منحهم ﷲ كاشـ فًا يــرون بــه اﻷشــياء كمــا



يروا ِف ـﻲ
 .(٧٩وقولــه تعــالى :أَفَ َل ـ ْم َي ِس ـ ُ

هﻲ").(٢

ض فَتَ ُكونَ لَ ُهـ ْم قُلُـوبٌ َي ْعقِلُـونَ ِب َهـا
ْاﻷ َ ْر ِ

ويرد اﻹمام على من ينكر هذه الحال
قــائﻼً" :ومــن قصــرت بهــم هممهــم عــن

)الحج.(٤٦ :
أما إذا جئنا إلى المصــدر الثــانﻲ مــن

التشـــبه بأهـــل المجاهـــدة فـــاﻷولى أن ﻻ

مصـــادر الـــدين – الســـنة المطهـــرة –

يجمعوا علــى أنفســهم بــين الحرمــان مــن

لوجدناه يثبت هذا اللون مــن المعرفــة؛ إذ

الخيــر واﻹنكــار علــى أهلــه .فــﺈن الــذين

يقــول ) :اســتفت قلبــك؛ وإن أفتــاك

راضوا عقولهم بعلوم الرياضة اخترعــوا

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ

من الصناعات والفنون ما به طــاروا فــﻲ

إن النظر مرحلة تمهيدية ﻻ تكفى فﻲ

على ذلك من تفريق المعتمدين عليه إلــى

الجو وغاصوا فﻲ البحــار ،بــل اخترعــوا

– ســبحانه – بــل إن

فرق وأحزاب ،وكيــف ﻻ ومعتمــد العقــل

حي ـر العقــول
مــن أنــواع الصــناعات مــا ﱠ

تمــام هــ ذه المعرفــة إنمــا يتــأتى بطريــق

علــى الحــس ومــا وراء الطبيعــة غيــر

واستعبد العباد ودمر الــبﻼد .فكيــف بمــن

الكشف ،وﻻ يوهب النــاس هــذه المعرفــة

المحســوس ،فالعقــل إذًا قاصــر فـ ﻲ هــذا

جاهد نفسه؛ حتــى زكــت فجانســت العــالم

الكشفية إﻻ بمجانبة الهوى وبغض الدنيا،

المجال ،وﻻ يصلح كوسيلة للمعرفة فيه.

اﻷعلــى؛ وشــهدت مــا هنالــك مــن بهــاء

الناس وأفتوك().(١

المعرفــة الحقــة

يقول صاحب عــوارف المعــارف" :ولمــا

فالصـــوفية لمـــا قويـــت هممهـــم فــ ﻲ

تزكت نفوسهم؛ انجلت مرايــا قلــوبهم بمــا
صقلها مــن التقــوى ،فــانجلى فيهــا صــور
اﻷشــياء علــى هيئتهــا وماهيتهــا ،فبانــت
الـــدنيا بقبحهـــا؛ فرفضـــوها ،وظهـــرت
اﻵخرة بحسنها؛ فطلبوها ،فلما زهدوا فﻲ
الدنيا انصبت إلى بــواطنهم أقســام العلــوم
انصبابًا".
فهم يرون أن العقل فﻲ مجال ما بعــد
الطبيعة عــاجز ﻻ يقــوى علــى إدراك مــا
وراءهـــا ،ولـــذا فـ ـ ﺈن العقـــل فيمـــا وراء
الطبيعة يتخبط تخب ً
طا عظي ًما ،ولــيس أدل

وضياء ونور وجﻼل").(٣
وبعد ،فهذه هــﻲ أهــم مصــادر اﻹمــام
أبى العزائم فﻲ العقيدة التﻲ وقفت عليها،



 

   
   
  
   
  
  
  

  






ً
منطلقــا
وهــ ﻲ مصـــادر غنيـــة ،أجعلهـــا
للتعرف على جهوده ومنهجه فﻲ العقيدة.
وﷲ  المستعان.









عندما أخذت 
أبحـث عـن أبـي جهـل
وجدت أن له أشبا ًها في زمننا هذا ..وهم
كثر.
أشباه أبي جهل يتحدثون في اﻹسﻼم
بدون علم ،ويحاول بعضهم التحدث فـي
كل شيء.
أشــباه أبــي جهــل مــنهم المتشــددون،
والمتنطعــــــون ،ومــــــدعو الســــــلفية،
واﻹرهــابيون ،والــدواعش ،واﻹخــوان،
والعلمــانيون ..هــؤﻻء كلهــم أبــو جهــ ل
العصر الحديث.
سبب كتابتي حول "أبو جهـل" أننـي
قــرأت بمحــض الصــدفة حــديث لســيدنا
ً
فرعونـا،
رسول ﷲ ) :إن لكل أمـة
وإن فرعون هذه اﻷمة أبو جهل(.
أبو جهل اﻷمة هو عمرو بـن هشـام
ابن المغيرة المخزومي القرشي.
أشــد النــاس عــداوة للنبــي  فــي
صــدر اﻹســﻼم ،وأحــد ســادات قــريش

وأبطالها ودهاتها في الجاهلية.
قال صاحب عيـون اﻷخبـار :سـ ﱠودت
قريش أبا جهل ،ولم يطر شاربه ،فأدخلته
دار النــدوة مــع الكهــول ،وعنــدما أدرك
اﻹسﻼم كان يقال له" :أبو الحكم" ،فـدعاه
المسلمون أبا جهل.
أخرج البخاري عن ابن عبـاس قـال:
قال أبو جهـل :لـئن رأيـت محمـ ًدا يصـلي
عند الكعبة ﻷطأن على عنقـه ،فبلـﻎ النبـي
 ذلك ،فقال) :لو فعل ﻷخذته المﻼئكة
عيا ًنا(.
وجـ اء فــي الــدر ﻻبــن عبــدالبر :عــن
عكرمة عن ابن عباس قـال :صـلى النبـي
 ،فجاء أبو جهل ،فقال :ألم أنهك عـن
هذا؟ فانصـرف إليـه النبـي  فزجـره،
فقال :يهددني محمـد وقـد علـ م أن مـا بهـا
رجل أكثر ناديًا مني ،فأنزل ﷲ عزوجل:
س َن ْدعُ ﱠ
الز َبان َِيـةَ) سـورة
 فَ ْل َي ْدعُ نَا ِد َيهُ * َ
العلﻖ.(١٨-١٧ :
قــال ابــن عبــاس :وﷲ لــو دعـ ا ناديــه
ﻷخذته المﻼئكة والعذاب.
ويحكــى ابــن الجــوزي عــن اســتهزاء
أبــي جهــل بــالنبي  حــين أخبــره بنبــأ
إسرائه ،ولكن المقام هنا يضيﻖ بسرد تلك
القصة.
يقول ابـن عبـدالبر عـن قصـة إسـﻼم
سيدنا حمـزة  ،ورده علـى تجـرؤ أ ـب ي
جهل علـى النبـي :وأسـلم حمـزة بـن عبـد
المطلب ،وكان سبب إسﻼمه أن أبـا جهـل
شـــتم رســـول ﷲ  وتناولـــه وحمـــزة
غائب في صيد ،وكان راميًا كثير الصيد،
فلما انصرف قالت له امرأة :يا أبا عمارة:
ماذا لقى ابن أخيك من أبـي جهـ ل؟ شـتمه
وتناوله وفعل ،قال :فهل رآه أحـد؟ قالـت:
نعم أهل ذلك المجلس عند الصفا.
فأتاهم حمزة وهم جلوس ،وأبو جهـل
فيهم ،فجمع على قوسه يديه ،فضرب بهـا
رأس أبي جهل فدق سيتها ،أي ما عطـ ف
من طرفيها.
ثــم قـ ال" :خــذها بــالقوس ،ثــم أخــرى
بالســيف ..أشــهد أنــه رســول ﷲ ،وأن مــا
جاء به حﻖ من عند ﷲ".
لقد سـمي حمـ زة مـن يومئـذ :أسـد ﷲ
وأسد رسوله .



حكى ابن الجـوزي فـي بعـض مجالسـه
رئيسـا فـي الخيـر
وعظه ،فقال :ما خلﻖ ﷲ
ً
إﻻ وخلﻖ له مقابﻼً من أهل الشر.
خلﻖ ﷲ آدم وإبليس ،والخليل والنمروذ،
وموسى وفرعون ،ومحمدًا  وأبا جهل..
وهكذا أبدًا.
ً
فرعون ـا،
وقــد قــال ) :إن لكــل أمــة
وإن فرعون هذه اﻷمة أبو جهل(.
ً
فرعونـا،
وعن قتادة قالت) :إن لكل أمة
وإن فرعون هـذه اﻷمـ ة أبـو جهـل ،قتلـه ﷲ
شر قتلة(.
ويحكى بمناسبة ذلك أن السلطان محمود
اﻷول الغازي ذهب إلى قطب اﻷقطاب أبـي
الحسن الخرقاني ليزوره فقال :حـدثنا حـديثًا
عند أبي يزيد لنسمعه منك ،فقال الشيخ :كان
أبو يزيد رجﻼً من أبصـره نجـا ،ومـن نظـ ر
إليــه اهتــدى ،فقــال الســلطان محمــود :هــذه
أعظم من حضرة محمد  ،فقـد كـان أبـو
جهل وغيره من الكفار يبصرونه وينظـ رون
إليه ،كمال النظر ،ولم ينجوا بل مـاتوا علـى
الكفر؟
فأجاب الشيخ قدس ﷲ سره بـأن هـؤﻻء
كانوا ﻻ يبصرون تلـك الحضـرة ،بـل كـانوا
يبصرون محمد بن عبـدﷲ ،وينظـرون إليـه
بــالنظر أنــه رجــل مــن بنــي آدم؛ حتــى ولــو
كانوا أبصروه بوصفه كونـه محمـ ًدا رسـول
ﷲ  لفـــ ازوا بالســـ عادات ونجـــوا مـــن
الشبهات ،وتنحوا من الضﻼﻻت ،ومصـداق
ذلـك قولـه تعــالىَ  :وتـَ َراهُ ْم َي ْن ُ
ظـ ُرونَ إِلَ ْيـكَ
ْص ُرونَ ) اﻷعراف.(١٩٨ :
َوهُ ْم َﻻ يُب ِ
وتحقيﻖ ذلك أن المحبة اﻹنسانية يشترك
فيهــا اﻷنبيــاء واﻷوليــاء والعلمــاء ،وتســتوى
فيها الخاصة والعامة ،وإنمـا الـذي ينـاط بـه
مراتب الرجال ،ويظهر تفـاوت اﻷقـدار هـو
المعــاني والكمــاﻻت الحاصــلة لﻺنســان مــع
تفاوتها وتكثرها المتعلقة بالقرب اﻹلهي.
ﻻ يعرف هـذه اﻷوصـ اف إﻻ الكـاملون،
فمن غرق في بحار الضﻼﻻت ،وانغمس في
تيه الجهاﻻت ،كيف يعـرف كميـة المتصـف
بصفات الكماﻻت.
أبو جهل هو أبو جهـل فـ ي كـل عصـر،
وفي كل وقت ،وفي كل حين.
نســأل ﷲ الســﻼمة مــن الجهــل وأهــل
الجهل.


بضياع الهوية العربية ،وبالتالﻲ عدم مقدرتنا على استيعاب معانﻲ القرآن.

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

عدة محاضــرات خــﻼل شـــهر 

١٤٤٣ه ،تأكيـ ًدا لــدورها

الكبير فى تبصير اﻷمة بالواجب
المطلوب منها:

يسـوقون الشـذوذ كحـل للزيـادة السـكانية
ولفت سماحته إلى أن اليهـ ود
ِّ
العالمية ،وأنهم يفرضـونه علـى العـالم مـع نشـرهم اﻷخـﻼق الفاسـدة تحـت
مسمى الحرية واﻹبداع.
واستنكر سماحته قيـام الـبعض بتكـريم الﻼعبـين والﻼهـين واعتبـارهم
قدوة ،وتشـجعيهم التجمعـات فـﻲ المهرجانـات والمباريـات الرياضـ ية ،فـﻲ
حين يمنعون زيـارة روضـات الصـالحين ،ممـا يمنـع الشـعوب مـن تفريـغ
الشــحنات الروحيــة الســالبة عنــد المقامــات ،وبالتــالﻲ يزيـ د مــن المشــاكل
النفسية.
وطالب سماحته بمناظرة أصـحاب اﻵراء الشـاذة فـﻲ فكـرهم عﻼنيـة،

فى يوم الجمعة  ٣

١٤٤٣ه ،الموافـق ٢٠٢٢/٢/٤م أقيمـ ت ليلـة

أهل البيت الثانية والسـتون بعـد الماﺋـة بقاعـة اﻹمـام المجـدد السيـ ـد محمـد
ماضى أبى العزاﺋم ،حيـث حضـرها عـدد مـن أبنـاء الطريقـة العزميـة مـن
مختلف المحافظات.
وقد افتتحها سماحة السيد عﻼء أبو العزاﺋم شيخ الطريقة العزمية -بعـد
قراءة القرآن من الشيخ محسن الشناوي -بالحديث عن خطـر العلمانيـة فـﻲ
المجتمعات اﻹسﻼمية والمسيحية ،حيث يهاجمون اﻹسﻼم والمسيحية فقـط،
وﻻ يهاجمون اليهودية ،مما يلفت النظر إلى :من المستفيد منهم.
وحذر سماحته من مظاهر التغريب المنتشرة فﻲ المجتمعـات العربيـة،
حيث أصـبحت أغلـب المحـال التجاريـة تضـع أسـماءها باللغـات اﻷجنبيـة،
وأصبح الكثير من العـرب يـدخلون كلمـات أجنبيـة فـﻲ حـديثهم؛ ممـا يهـدد

كما طالب أن يثور المجتمع على اﻷخﻼق الفاسدة ،ويقاطع اللهو واللعب.
وواصل الشريف عبد الحليم العزمﻲ الحسينﻲ حديثه حـول سـيرة أهـل
البيــت  ،بالحــديث عــن اﻹمــام علــﻲ الرضــا  ،حيــث قدمــه وب ـيﱠن
مراحل حياته ،وتحدث عن حياته فﻲ ظل حيـاة أبيـه اﻹمـام موسـى الكـاظم
ً ،
مبين ـا اﻻنحرافــات الفكريــة والدينيــة ،والفســاد اﻷخﻼقــﻲ ،والمــالﻲ،
والسياسﻲ ،وتعاطف المسلمين مع أهل البيت ،والحركات المسلحة فـﻲ هـذه
مهـد اﻹمـام الكــاظم اﻹمامـة لﻺمــام الرضـا ،وكيــف
المرحلـة ،وبـيﱠن كيـف ﱠ
تصدى لﻺمامة ،ثم بدأ الحديث عن متطلبـات عصـره ،ودوره فـﻲ إصـﻼح
الواقــع الفاســد ،مــن خــﻼل اﻻستضــاءة اﻷولــى التــﻲ عــرض فيهــا مظــاهر
اﻻنحراف الفكري والدينﻲ فﻲ عصر اﻹمام الرضا.
وختمت الليلة بفقرة من اﻹنشاد الدينﻲ لقصاﺋد اﻹمام أبﻲ العزاﺋم قامت
بها الفرقة العزمية بقيادة اﻷستاذ أحمد مخلوف والدكتور أحمد حسنين.
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ﻣﻨﺴــﻮﺑﺎ ﷲ ﺳــﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌــﺎﱃ ،ﻭﺃﺛﺒﺘــﻪ ﰲ ﻣﻮﺍﺿــﻊ ﺃﺧــﺮﻯ ﻣﻨﺴــﻮﺑﺎ
ﻟﻺﻧﺴــﺎﻥ ،ﻓﺎﻟﻔﺎﻋﻠﻴــﺔ ﻭﺭﺩﺕ ﻣﻨﺴــﻮﺑﺔ ﷲ ﺗﻌــﺎﱃ ﻛﻤــﺎ ﻭﺻــﻒ ﺑﻬــﺎ
ﳐﻠﻮﻗﺎﺗﻪ ،ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻫﻨﺎ ﻗﺎﺻــﺮ ﻋﻠــﻰ ﺍﺳــﻢ ﺍﻟﺼــﻔﺔ ﺩﻭﻥ ﺟﻨﺴــﻬﺎ
ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺃﺧ ُــﺮﻯ ﻣــﻦ
ﻛﻤﺜﻠﻬﺎ َ ُ
ﻟﻴﺲ َ َ ﱠ ٌ
ﻭﻛﻴﻔﻴﺘﻬﺎ؛ ﻷﻥ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﱠ َ ﱠ
ﻓﺎﻋﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺨﻠﻮﻗﲔ ،ﻗﺎﻝ ﺗﻌــﺎﱃِ  :ﺇﻥ ﺭﺑـﻚ ﻓﻌـﺎﻝ ِﻟﻤـﺎ ﻳ ِﺮﻳــﺪ ﻫــﻮﺩ:
 ..(١٠٧ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻝ ﻧﻮﺍﺻﻞ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻓﻨﻘﻮﻝ:
وهـذا يعنـي أن الفاعلـي ة المنسـوﺑة

ﻻ

يشاركه فيها غيره ،وإن كانت ثمة مخلوقـات
يفــرق ﷲ  ﺑــ ين فعلــه وﺑــين أفعــال

المخلوقين ﺑقوله تعالى :

ُ الﱠذِي َخلَقَ ُك ْم ث ُ ﱠم

َرزَ قَ ُك ْم ث ُ ﱠم يُمِ يت ُ ُك ْم ث ُ ﱠم يُحْ ِيي ُك ْم َهلْ مِ ن ُ
شـ َركَا ِئ ُكم
سـ ْﺑ َحا َنهُ َوت ََعـالَى
َيءٍ ُ
ﱠمن َي ْفعَ ُل مِ ن ذَ ِل ُكم ِ ّمن ش ْ
ـر ُكونَ ) الـــروم ،(٤٠ :فﺑـــين أن
َ
ع ﱠمــا يُشــ ِ
الخلق والرزق واﻹماتة واﻹحياء يتم ﺑفاعليته
تعــالى ،ويســأل ســؤاﻻً تقريري ـا َ ه ـلْ ِم ـن
شـ ْيءٍ ؟
ش َُركَا ِئ ُكم ﱠمـن َي ْف َعـ ُل ِمـن ذَل ُِكـم ِ ّمـن َ

ولما كانت اﻹجاﺑة ﺑـدهيا ﺑـالنفي ،عقـب 
ُشـر ُكونَ ،
ﺑقولهُ  :
س ْﺑ َحا َنهُ َوت ََعـالَى َ
ع ﱠمـا ي ِ

وهﺑها ﷲ فاعليات وتأثيرات خاصة ﺑهـا ،إﻻ
أن فاعليـــــ ة ﷲ  خالقـــــة ،وفاعليـــــ ات
وتأثيرات المخلـوقين مخلوقـة – ككـل شـ يء
في الكون – ﺑقدرته وحده.
وسـى
قال تعالى :قَا َل فَ َمن ﱠر ﱡﺑ ُك َما َيـا ُم َ

شةً أ َ ْو َ
سـ ُه ْم
َ والﱠذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِ َ
ظلَ ُمـوا أَنفُ َ
اســتَ ْغف َُروا ِلــذُنُو ِﺑ ِه ْم َو َمــن َي ْغ ِفــ ُر
ذَ َكــ ُروا ﱠ َ فَ ْ
ع َلـى َمـا فَعَلُـوا
ُص ـ ﱡروا َ
وب إِﻻﱠ ﱠ ُ َو َلـ ْم ي ِ
الـذﱡ ُن َ
َوهُ ْم َي ْعلَ ُمونَ ) آل عمران.(١٣٥ :


ويمكــن إجمــاﻻً التفريــق ﺑﺑــين الفاعليــ ة
اﻹلهية والفاعلية اﻹنسانية ﺑاﻵتي:
أوﻻً :فاعليـــة ﷲ  خالقـــة ،وفاعليـــة
اﻹنسان مخلوقة ،فاﻹنسـان وأفعالـه وأعمالـه
من خلق ﷲ  ،قال تعالىَ  :و ﱠ ُ َخلَقَ ُكـ ْم
َو َما تَ ْع َملُونَ ) الصافات.(٩٦ :

* قَا َل َر ﱡﺑنَا الﱠذِي أَع َ
شـ ْيءٍ خ َْل َقـهُ ُثـ ﱠم
ْطـى ُكـ ﱠل َ

ﺛﺎﻧ ًي ـﺎ :فاعليــة ﷲ  مطلقــة ،وأفعالــه

)طه ،(٥٠ ،٤٩ :أي خلق كل شيء

تعالى تتم ﺑمشيئته فليس ﻷفعالـه مـن علـة أو

َهدَى

ثم هداه إلى فعله وتأثيره الذي قدر ﷲ له.

سﺑب سوى مشيئته  ،قال تعالى :فَ ﱠعـا ٌل

ومن ثم نجـد آيـات قرآنيـة كثيـرة تنسـب

لّ َِمــا ي ُِريــ ُد) الﺑــروج (١٦ :ﺑينمــا فاعليــة

لﻺنسان فاعلية خاصـة ﺑـه ،فنسـب الفعـل –

اﻹنســان خاضــعة لمشــيئة ﷲ  ،وليســت

طاعة ومعصية – لﻺنسان فـي قولـه تعـالى:

تاﺑعة لمشيئته هو ،قـال تعـالىَ  :وﻻَ ت َُقـولَ ﱠن



ش ـا َء
غ ـداً * ِإﻻﱠ أَن َي َ
اع ـ ٌل ذَ ِل ـكَ َ
ل َ
ِش ـ ْيءٍ ِإ ِّن ـي فَ ِ
ﱠ ُ) الكهف.(٢٤ ،٢٣ :

ﺛﺎﻟﺛًﺎ :ﻻ يحاسـب أحـد ﷲ 

علـى مـا

اسـﺑون ويسـألهم
يفعل ،ﺑينما كـ ل الفـاعلين يُ َح َ

ض ْعفٍ قُ ﱠوة ً ُثـ ﱠم َج َعـ َل
ض ْعفٍ ث ُ ﱠم َج َع َل مِ ْن َﺑ ْع ِد َ
َ

َسا ِل ُمونَ 

ض ْعفًا َو َش ْي َﺑةً َي ْخلُقُ َما َيشَا ُء َوه َُو
مِ ْن َﺑ ْع ِد قُ ﱠوةٍ َ

ليســت ذاتيــة ،ﺑــل هــي أمــر طــارئ علــ ى

ال َع ِل ـي ُم َ
ِير) الــروم (٥٤ :هــذا ﺑالنســﺑة
الق ـد ُ

طﺑيعته ،عﻼوة علـى أن اسـتطاعته ومـا يـتم

للفرد.

)القلم (٤٣ ،٤٢ :ففاعلية اﻹنسان

ﺑها من أفعال مخلوقين جمي ًعا

.

على أفعالهم ،قال تعالى :ﻻَ يُسْأ َ ُل

أما ﺑالنسﺑة لﻺنسـان كمجتمـع ،أو كنـوع

سﺎ :أفعـال اﻹنسـان مقيـدة ﺑـن واميس
سﺎد ً

ع ﱠمــا َي ْف َعــ ُل َو ُهــ ْم ي ُْســأَلُونَ ) اﻷنﺑــاء(٢٣ :
َ

ﺑأســره ،فــإن اســتطاعته تنمــو وتــزداد ﺑنمــو

ﷲ فـ ي الكــون وقوانينــه فــي الطﺑيعــة ،تلــك

ﺑهـذا ،ومـن دون الفـاعلين،

معرفته وتقدم حضارته ،مما يكون مدعاة في

النــــواميس والقــــوانين الحاكمــــة لﻸحيــ ـ اء

الذين يحصي ﷲ أفعالهم وسـجلها ويحاسـ ﺑهم

أغلب اﻷحيان إلى غروره وتكﺑـره وتجﺑـره،

واﻷشــــياء فــــ ي اﻷرض ﺑــــأمره  ،وﻻ

عليها يوم القيامة ،قال تعالىَ  :و ُكـ ﱡل َ
شـ ْيءٍ

قـادرا علـى كـل
قديرا أو
ظنا منه أنه أصﺑح
ً
ً

يستطيع اﻹنسان؛ – حتى يفعل – أن يخـالف

فَ َع ُلــوهُ ِفــي ﱡ
يــر
ِير َو َك ِﺑ ٍ
صــغ ٍ
الز ُﺑــ ِر * َو ُكــ ﱡل َ

شيء ،وينسى أنها مجرد اسـتطاعة أمـده ﷲ

هذه النواميس والقوانين ،ﺑل عليه أن يكتشفها

ﱡم ْست َ َ
ط ٌر) القمر.(٥٣ ،٥٢ :

ﺑها لﻼﺑـتﻼء ،ثـم أنـه سـﺑحانه قـادر علـى أن

– إذا أراد أن ينمـ ي فاعليتــه –؛ حتــى يفعــل

يسلﺑها منه إن شاء .

ﺑمقتضاها.

ﷲ

فأفرد نفسـه 

راب ًعﺎ :وصف ﷲ  نفسه ﺑالقـدرة أنـه
ع َلــى ُكــ ِّل َ
شــ ْيءٍ
قــادر وقــدير ِ ...إ ﱠن ﱠ َ َ

والـدليل علـ ى ذلــك أن الكــافر يــأتي يــوم

وهـــذه النـــواميس الكونيـــة والقـــوانين

)الﺑقرة .(٢٠ :ﺑينما وصـف اﻹنسـان

القيامة مسلوب اﻻستطاعة فﻼ يستطيع؛ حتى

الطﺑيعيــة مــن خلــق ﷲ  ،ومــن ثــم فإنــه

ﺑاﻻستطاعة ولم يصفه ﺑالقدرة ،كما أنـه 

السجود الـذي كـان مسـتطي ًعا لـه فـي الـدنيا.

تعالى يفعـل ﺑمقتضـاها – إذا شـاء – ويفعـل

أيضًا لم يصف نفسه ﺑاﻻستطاعة ،وفـ ي هـذا

س ُجو ِد
ع ْونَ ِإلَى ال ﱡ
ق َويُ ْد َ
َف َ
َ ي ْو َم يُ ْكش ُ
عن َ
سا ٍ

ﺑدونها أو ﺑخﻼفها – إذا أراد  ،-والدليل على

تفريـ ق واضــح ورئــيس ﺑــين الفعــل اﻹلهــي

ارهُ ْم تـَ ْر َهقُ ُه ْم
فَﻼَ َي ْستَطِ يعُونَ * خ ِ
ْصـ ُ
َاشـ َعةً أَﺑ َ

ذلك معجزات اﻷنﺑياء والرسل ،حيث أجـرى

والفعل الﺑشري المخلوق.

الس ـ ُجو ِد َو ُه ـ ْم
ع ْونَ ِإ َل ـى ﱡ
ذ ﱠِل ـةٌ َو َق ـ ْد َك ـانُوا ُي ـ ْد َ

ﷲ علـــى أيـــديهم معلـــوﻻت ﺑـــدون عللهـــا

قَدِي ٌر

خامس ـا :قــدرة ﷲ -التــي يــتم ﺑهــا الفعــل
ً

الطﺑيعية المعتادة ،وهذا تفريق رئـيس ومهـ م

 ،ﺑينمــا

ﺑين فعـل ﷲ وفعـل المخلـوقين ﺑمـا فـي ذلـك

والخلــق اﻹلهــي -صـ فة ذاتيــة

اﻻستطاعة الﺑشرية -التي ينجز ﺑهـا اﻹنسـان
فعلــه أو عملــ ه -أمــر طــارئ علــى الــذات

اﻹنسان.



وﺑناء على ما تقدم يمكننـا القـول :إنـه ﻻ

اﻹنســانية ،زوده ﷲ ﺑهــا فــي الحيــاة الــدنيا

يكمــل إيمــان المســ لم ،وﻻ يــتم توحيــده؛ إﻻ

ليﺑتليــه ،فهــو يولــد ﺑــﻼ حــول وﻻ قــوة وﻻ

ﺑــإفراد ﷲ  ﺑالفاعليــة كـ إفراده ﺑالخالقيــة

اسـتطاعة تـذكر ،ثــم تنمـو اسـتطاعته وتزيــد

أيضــا ،كمــا يجــب أن يكــون إثﺑــات الفعــل
ً

ﺑنمو جسده وازديـاد قوتـه ،ثـم هـي تتنـاقص

لﻺنسان في حدود المﺑـادئ السـت المـذكورة

مرة ثانية ،قال تعالى :

ﱠ ُ ﱠالذِي َخلَقَ ُكم ِ ّمـن

آنفًا.



وهذا ما وقـع فيـه اليهـود حيـث اعتقـدوا
أنهــم " شــعب ﷲ المختــار" وأن بقيــة البشــر



كرم ﷲ بنـي آدم علـى اخـتﻼف
يقول " :ﱠ
ألسنتهم وألوانهم ومـذاهبهم الدينيـة والفكريـة
والعلميـة بمـا مـنحهم فـي طبيعـة خلقهـم مــن
طاقات وقدرات ،وعلى رأسها الطاقة العقلية
واﻹرادة الحرة ،وقدرات النطق واللغة").(١

خلقــوا لخــدمتهم فقــط ،وهــذا مــا نعــاه علــيهم
القرآن الكريم فى آيات كثيرة منها:
علَي َْنــا ِفــي
ْس َ
 ذَ ِلــكَ ِبــأ َ ﱠن ُه ْم َقــالُوا َلــي َس ِبي ٌل) آل عمران.(٧٥ :
اﻷ ُ ِ ّم ِّيينَ َ
يقول الطبرى :يعنى بذلك ﻻ حرج علينـا
فيما أصبنا من أموال العرب وﻻ إثـم؛ ﻷنهـم
على غير الحق وأنهم مشركون.

مكــرم
يقــول " :اﻹنســان
ﱠ
في نظـر القـرآن الكـريم دون
النظــر إلــى دينــه أو لونــه أو
جنسه .......ولم ينظـر القـرآن الكـريم لغيـر
المسلمين نظرة انتقاص بل نظـر لهـم نظـرة
اعتبـــار وإن خالفونـــا ......وعلينـــا نحـــن
المســلمين صــلتهم والعــدل معهــم ومعــاملتهم
المعاملــة الطيبــة بنــاء علــى مبــدأ اﻻحتــرام
المتبــــادل والعﻼقــــات الطيبــــة والمصــــالح

ارى ن َْحـ ُن أَب َْنـا ُء
 َ وقَالَ ِص َ
ت ال َي ُهو ُد َوال ﱠن َ
ﱠ ِ َوأَحِ بﱠا ُؤهُ قُلْ فَ ِلـ َم ي َُعـ ِذّبُ ُكم ِبـذُنُو ِب ُكم َبـ ْل أَنـتُم
َبش ٌَر ِ ّم ﱠم ْن َخلَقَ ) البقرة.(١١٣ :
الصـفﱠار" :هـذا هـو المنطـق
يقول حسن
ﱠ
اﻹلهى الذى يقرر التساوى بـين أبنـاء البشـر
شـ ٌر ِ ّم ﱠمـ ْن
فــى ذاتيــتهم اﻹنســانية َ بـلْ أَنـتُم َب َ
َخلَقَ . " 
)(٣

وهذا ما وقع فيه النازيون حيث اعتقـدوا
أن الجــنس اﻵري هـ و أرقــى اﻷجنــاس ،وأن
اﻷجناس اﻷخـرى فـى مرتبـة دنيـا يجـب أن

المشتركة").(٢

يبعدوا عن الوظـائف المهمـة ونظـروا لبقيـة
مكــرم
إن اﻹنســان  -مطلــق اﻹنســان -
ﱠ

البشر نظرة استعﻼء وعداء.

بنص قرآنى قطعى الدﻻلة َ و َلقَ ْد ك ﱠَر ْمنَا َب ِنـي

فماذا كانت النتيجة؟!

آ َد َم أى أن التكـــريم لكـــل بنـــى اﻹنســـان

حرب عظمى أدت إلى مقتل حـوالى ٦٢

بصرف النظر عن العرق أو النوع أو الـدين

مليون نسمة ،عـﻼوة إلـى عشـرات المﻼيـين
من الجرحـى والمعـاقين ،غيـر مـدن دمـرت

أو المذهب أو الطائفة.
ولكن يأبى المتعصبون والفاشيون عدالـة

بكاملها.

الســـماء ويريـــدون أن يحتكـــروا ﻷنفســـهم

والمحـــزن حقـــا أن التيـــارات الســـلفية

التكريم بناء على الدين أو المذهب أو الطائفة

انزلقت فيما نعاه القرآن الكـريم علـى اليهـود

أو العرق.

اعتبــروا أنفســهم الفرقــة الناجيــة -شــعب ﷲ



المختــار -وبــ ﱠدعوا و ﱠ
كفــروا وحــاربوا بقيــة

حرفون الكلم عن موضعه؟!
أم إنهم يُ ِ ّ

المسلمين ،هذا فى الدائرة اﻹسﻼمية فما بالنـا

 -٢قولــه تعــالىِ  :إ ﱠن أ َ ْك ـ َر َم ُك ْم عِن ـ َد ﱠ ِ
أ َ ْتقَا ُك ْم) الحجرات (١٣ :هذا يوم القيامة.

بغير المسلمين؟!.

أمــا فــى الــدنيا فكــل بنــى آدم مصــان

والدارس لكتـبهم وخطـبهم يجـد نظـرتهم

الكرامة ،المسلم وغير المسلم.

العنصرية اﻻستعﻼئية لﻶخـر ،سـواء اﻵخـر

والحساب عند ﷲ  يوم القيامة.

المسلم أو اﻵخر غير المسلم.

 -٣العقل من أهم أسباب تكـريم اﻹنسـان
 -١لمـا أسـر المســلمون فـى غـزوة بــدر

مطمئ ًنا ،ويدير حال بيعتـه وسياسـة طائفتـه،

وهو مناط التكليف ،ولذلك فغير العاقل غيـر

يرا ،قــال رســول ﷲ ) :لــو
ســبعين أسـ ً

فلمــا ســمع القــديس بنيــامين هــذا ،عــاد إلــى

مكلف ،ولكن يﻼحظ على فكر هذه التيـارات

كان ال ُمطعم بن عدي حيا؛ لتركت له هـؤﻻء

اﻹســكندرية بفــرح عظــيم بعــد غيبــة ثـ ﻼث

عدم اﻻعتداد بالعقل اﻹنسانى.

اﻷسرى( .رواه البخارى

عشرة سـنة ،فلمـا ظهـر فـرح الشـعب وكـل

وهــ ذا واضــح فــى حــوار عبــد الــرحيم
المسمارى.

وذلــك وفــاء لجميلــه فــى جــوار وحمايــة

المدينة بمجيئه ...ولما علـم عمـرو بوصـوله

عند دخول مكة بعد عودتـه مـن

أمر بإحضاره بكرامة وإعزاز ومحبـة ،فلمـا

الطائف سنة  ١٠من البعثـة النبويـة ،وكـذلك

رآه أكرمــه وقــال ﻷصــحابه :إن فــي جميــع

مشاركته فى تمزيق صحيفة مقاطعـة قـ ريش

الكور التي ملكناها إلى اﻵن ما رأيـت رجـﻼً

 -٤النظرة العنصرية الفاشية التى تـؤمن

لبنى هاشم.

يشــبه هــذا ...وكــان اﻷب بنيــامين حســن

بها تلك الجماعات المتطرفة هى مـن أخطـر

المنظر جدا ،ج ِّيد الكﻼم بسـكون ووقـار ،ثـم

اﻷمــراض التــى أصــيب بهــا اليهــود قــدي ًما،

التفت عمرو إليه وقال له:

وكانت السبب الرئيس ﻻنهيارهم.

النبى 

وعندما مات مشـر ًكا بعـد الهجـرة وقبـل

حسـان بـن ثابـت 
غزوة بدر ،رثـاه ﱠ

فـى

قصيدة طويلة بعد استئذان النبى .(٤)"
وهذا تكريم له بإقرار وموافقـة الرسـول
.

ساويرس بن المقفع حيث يقول:
)اﻷب المجاهــد بنيــامين البطــرك وأنــه
ً
خوفـا مـنهم ،فكتـب عمـرو
هارب من الروم
ابن العاص إلى أعمال مصر كتابًا يقول فيه:

تقدر العقل وتحتكم إليه.

جميــع بيعتــك ورجالــك اضــبطهم ودبــر

فلماذا ﻻ يتعلم هؤﻻء مـن تجـارب اﻷمـم

مكرمـــا
أحـــوالهم ،وانصـــرف مـــن عنـــده
ً

السابقة ،والتى نعاها القرآن الكريم فـى آياتـه

مبجﻼً").(٥

البينات؟!.

 -٢عمــرو بــن العــاص وتكــريم اﻷنبــا
بنيـــامين :يؤكـــد ذلـــك المـــؤرخ المســـيحي

مع أن القرآن الكريم مليء باﻵيات التـى

) (١د .محمد فتحي عثمان في تقديمه لكتاب " التعدديــة

 -١الكرامة اﻹنسانية مصونة لبنى البشر
جميعًا ،ﻻ فرق بين مسلم وغير مسلم ،وهـذا
ما يؤكده القرآن الكريم بـنص قطعـى َ و َل َقـ ْد
ك ﱠَر ْمنَا َبنِي آد ََم.

والحرية في اﻹسﻼم " للعﻼمة حسن الصقار.
) (٢فــي تقــديم فضــيلته لكتــاب " الوحــدة الوطنيــة فــي
اﻹســﻼم " لﻸســتاذ طــارق عبــد ﷲ ط ١ســنة  ٢٠٠٦م
دار الفاروق ص .٧ -٦
) (٣مقال :عــن مــاذا نبحــث :كرامــة المســلم أم كرامــة
اﻹنسان؟ حسن الصفار جريدة الشرق اﻷوســط بتــاريخ
 ٨فبراير ٢٠٠٥م العدد .٩٥٦٩

فكيف يأتي هؤﻻء ويقيدون مطلق القرآن

بنيــامين بطــرك النصــارى القــبط لــه العهــد

ويجعلون التكريم للمسلمين فقط؟!

واﻷمــان والســﻼمة مــن ﷲ ،فليحضــر ً
آمنــا

هل يستدركون على ﷲ ؟!



) (٤السيرة النبوية ﻻبن هشام ج ١ص .٣٨٠
) (٥نقــﻼً عـــن د ٠ولـــيم ســـليمان قـــﻼدة " المســـيحية
واﻹســـﻼم علـــى أرض مصـــر " ط ١ســـنة  ١٩٨٦م
صـ  ٢١كتاب الحرية.

ﻓﻲ هذه الحكمة يكشـف لنـا اﻹمـام قـدس
ﷲ سره ،عن مقام ﻓريد من مقامات الصوﻓية
أﻻ وهـــو مقـــام :الفنـــاء ،ويعرﻓـــه اﻹمـــام
بتعريفات متنوعة منها :الفناء هو تجريد عن

اﻷس اذ
س ـح م

لوازم البشرية ،ومقتضيات اﻵدمية ،ونوازع

د ق ـ يل

اﻹبليسية ،وميول النباتية ،ودواعﻲ الجمادية،
مســارعة إلــى الزهــد ﻓــﻲ الــدنيا ،والمجاهــدة
ـبرا
لتلـــك النفـــوس بتحمـــل ﻓـــادع اﻵﻻم صــ ً
وعزيمــة ،تشــب ًها بالعــالم الروحــانﻲ ،اقتــداء
برسول ﷲ  وبأئمة الهدى.
الفناء هو اﻹقبال على ﷲ من غير ﻓترة،
وأهــل الفنــاء هــم أهــل الكهــف الــذين مكثــوا

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

بضــ ًعا وثﻼثمائــة ســنة ﻓــانين عــن البشــرية
ولوازمهــا ،مســتغرقين ﻓــى شــهود التوحيــد
بالتوحيد ،ومتـى تجلـى ﷲ علـى العبـد أﻓنـى
وجوده ﻓظهر الرب ،ﻓا يأخذك منك؛ حتـى
يفنيك عنك ،وكان من دعاء الصالحين :اللهم
خذنى إليك منى ،وارزقنى الفناء عنى ،الفناء
ثﻼث مراتب :ﻓناء عن مرادك بمراده ،وﻓناء
عن الدنيا واﻵخرة برضوانه ،وﻓناء به عنك،
إذن مراتب الفناء ثـﻼث :ﻓنـاء عـن الوجـود،
وﻓناء عن سوى الحق ،وﻓناء عن إرادة غيـر
الحــق ،إذا أﻓنــاك ﻓكنــت وﻻ أنــت ،ثــم يبقيــك
ﻓتكون أنت له وهو لك ،أنت لـ ه عبـ ًدا ،وهـو
لــك رب ـا ،وعﻼمــة الفنــاء ذهــاب الحــظ مــن
الدارين.
الفنــاء هــو بــرزخ بــين الوجــودين :بــين
الوجود الباطل ،وبـين وجـود الحـق بـالحق،
والفنــاء هــو معــراج اﻻجتبــاء ،والبقــاء هــو
مراقى اﻻصطفاء ،وبينهما برزخ ﻻ يبغيـان،
وليس الفناء محو الحقيقة اﻹنسانية كمـا ظـن
أهل الجهالة ،إنما هو اﻹقبال على ﷲ تعـالى



ان َل ُ ـ ْ ِفـي
من غير ﻓترة ،قال تعالىَ :لَق ْ َ ـ َ
َرُسـ ـ ِل ﱠ ِ أُ ْسـ ـَ ةٌ َح َ ـ ـَةٌ) اﻷحـــزاب،(٢١ :
وهذه اﻷسوة ﻓى حاله ومقاله وعمله .

ويبين لنا قـدس ﷲ سـره أن هنـاك ﻓـرق
بــين ﻓنــاء الصــادقين وﻓنــاء الكــاذبين ،ﻓفنــاء

بالجمـــاﻻت هـــو بســـاط اﻷنـــس ،وريـــاض

وشمس الذات قد ظهـرت

الشهود ،ومرابع التنـزﻻت ،والفنـاء بـالجﻼل
هـــو ميـــدان المداﻓعـــة ،ومجـــال الممانعـــة،

ونور القدس قد ﻻحــــــا
وبدر القدس قد لمعــــــا

وطريـــق الرياضـــة ،ووادى التيـــه ،وســـبيل
الخوف.

وﻓضﻼ ناول الراحـــــــا
ﻓنى من شاهد المجلـــــى
ونال السر وارتاحـــــــا

الصــادقين هــو القيــام بــاﻷمر مســارعة إلــى

أيضـا،
ويكشف لنا اﻹمام قدس ﷲ سـره
ً

الســمع والطاعــة ،والفنــاء عنــه بنســبته إلــى

عن الفرق بين الفناء والبقـاء عنـد العـارﻓين،

الموﻓـق المعــين الموجــد الممــد ســبحانه ،أمــا

ﻓيبـــين أن الفنـــاء هـــو العجـــز عـــ ن إدراك

ﻓنــاء الكــاذبين ﻓيكــون بمخالفــة أمــر الحــاكم

العبوديـــة ،والبقـــاء دوام مشـــاهدة اﻹلهيـــة،

وﻻزمـا،
سبحانه ،مع قيـام البشـرية مقتضـى
ً

وحقيقة العبوديـة واقعـة بـين الفنـاء والبقـاء،

لقدس صار ﻓياحــــــــــا

واﻹمام ﻓى هذا إبلـيس )يعنـى القـدوة( ،ﻓنـى

الفنـــاء :الـــتخلص مـــن اﻵدميـــة ،والبقـــاء:

ثم يقول قدس ﷲ سره ﻓى قصيدة أخرى

كاذ ًبا ﻓترك اﻷمر مجان ًبا.

اﻹخﻼص ﻓى العبودية ،مقام ﻓناء الفنـاء هـو

مطلعها:

الفنــاء عــن شــهود الفنــاء ،وهــو البقــاء بــا

حان الشراب هو الوجود الظاهـــــــــر

تعالى عند ربنـا جـل جﻼلـه ،بقـاء العبـد هـو
أيضـا الفـرق
ويبين اﻹمام ﻓى هذا المقام
ً
بين الفانى بالجمال والفانى بالجﻼل ،ﻓالفـانى
بالجمال :ﻓى بسـ ط التجلـى ،ومقامـه حضـرة
الربوبية ،بغيبـه عـن كونـه القيـدى ومظهـره
العبــدى ،وبهــذا تلــوح لــه مــن وراء روحــه

اﻻستغراق ﻓى شهود اﻷلوهية ،وهو مراقـى
اﻻصــطفاء ،بقــاء الحــق ســبحانه هــو عــدم
اﻵخرية ،ونفى لحوق العـدم للوجـود ،ونفـى
اﻵخرية ،ﻓهو سبحانه باق ﻻ آخر لـه ،أبـدى

وغنى بالحقائق مـــــــن
رأى اﻷشباح أرواحـــــا
ولبى من دعى ﻓرقـــــــا

وهــو الـمـدامـــة لـلـعـقـــول يـخــامــر
وهو الشراب الصرف عند أولى الصفا
ولـكــــم بــــه لــلـحـــق ثـــم مظاهــــر
إلى أن يقول:
ولقد دخلت الحان حان شهــــــوده
وشـربــت مـنـهــا كل ما قد يسكـر

ﻻ نهاية له.

القدســية نــور شــمس الــروح الكليــة مــن:

وﻓنيت حتى صرت عرش ظهوره

)ونفخت( ،ﻓيشطح بلسان العبـارة ،ﻓـإن كـان

تهتـــز لـــى عـند البيان منـــــــابر

وجــه الشــهود ســماويا ،تــرجم عــن حقــائق

ﻓإذا ﻻح جمال الوجه بالظهور والسفور،

اﻵيــات ،ودقــائق الحقــائق ،وكانــت عبارتــه

ولبـــى العبـــد داعـــى الوصـــل بالحضـــور،

خمرة المقربين ،ونفخة الروح اﻷمين.

وأشــرقت شــمس الــذات علــى أﻓــق روحــه،

وغرقت ﻓى بحر اﻹحاطة ﻓارقـــا
طــورا أخـوض وتــارة أنـا زاخـر
حتى لقد صرت المحيط وصح لـى

أمـــا الفـــانى بـــالجﻼل :ﻓتنقـــبض نفســـه

وتجلى نور القدس ﻓـى سـماء حقيقتـه ،ولمـع

الملكيــة ،لشــهوده لحالــه الكــونى ،ومظهــره

بدر القدس ﻓى أرجاء سدرته ،وتناول الـراح

العبدى ،ومقامـه حضـرة الهويـة ،ﻓـﻼ يقـوى

المقدس بالفضل ،لديها يفنى العبد الذى شاهد

حقــقت أنــــى مصدر ﻻ صـــــادر

على الغيبة عن )كاف( ،والتحلى بحلية )ياء(

المجلى ،ويمنح السر ﻓيرتاح قلبه ﻓى رحـاب

وحــان الشــراب هــو تجليــات اﻷســماء

وﻻ شــهود ســنا أنــوار شــمس )عــين( ،بــل

ربه ،ويغنى بالحقـائق والرقـائق ،ويلبـى مـن

والصفات اﻹلهية ،الظاهرة ﻓى الكون ،والتﻲ

الحيــرة حالــه ،والرهبــة صــفاته ،والخشــية

دعى ﻓيرتقى إلى قدس العزة اﻹلهيـة الفيـاح،

تخامر العقـول ﻓتغطيهـا عـن شـهود المبـانﻲ

مقامــه ،لــيس لــه لســان ﻓيتــرجم ،وﻻ شــهود

وهــذا مــا صــوره لنــا اﻹمــام المجــدد ﻓــى

بــأنوار المعــانﻲ ،ﻓطــوبى لمــن دخــل حــان

ﻓيعبــر ،وإن انســدلت عليــه أﻓيــاء الهويــة،

قصيدته:

الشهود ،وشـرب خمـرة الـودود ،وﻓنـى عـن

وظــﻼل اﻷلوهيــة ،أبــاح بلهــب نــار الهيبــة،

جمال الوجه قد ﻻحــــــا

ً
عرش ـا لظهــور الملــك
الوجــود؛ حتــى صــار

ﻓأبعـــد القريــــب ،وقطــــع البعيــــد ،ﻓالفنــــاء

وداعى الوصل قد صاحا



أنــى عـلــى نـهــج ابن مريم عابـر
حتى انجلت أسرار طه لى وقـــــد

المعبود ،وهذا هو عين البقاء.








يقــول ﷲ تعــالىَ  :يــا َب ِنــي ِإ ْســ َرائِي َل
ع َلـ ْي ُك ْم َوأَ ْو ُفـواْ
ي ﱠال ِتـي أ َ ْن َع ْمـتُ َ
ا ْذ ُكـ ُرواْ ِن ْع َم ِتـ َ
ُون
اي َفـ ـ ْ
ار َهب ِ
ِبعَ ْهـ ـدِي أُوفِ ِبعَ ْهـ ـ ِد ُك ْم َو ِإ ﱠيـ ـ َ
)البقرة.(٤٠:
فــي ســياق تفســير اﻹمــام المج ـ ّدِد أبــي
العزائم لتلك اﻵية في كتابه" :أسرار القرآن"
ذكر أنه بعد أن بيﱠن ﷲ سبحانه وتعالى دﻻئل
التوحيد بيانا أسجد العقل والحس؛ بيﱠن دﻻئـل
النبــوة ،ثــم شــرح مــا أعــده مــن الخيــر لمــن
صدق اﻷنبياء في الدنيا واﻵخرة ،وما توعـد
به من كذبهم صلوات ﷲ وسﻼمه عليهم مـن
العقوبات.
ثــم كشــف لنــا عــن حقيقــة مــن آياتــه
العظمى وهـو أن ﷲ تعـالى فـتن آدم بـإبليس
فوقع في معصية ربـه ،ثـم أظهـر لنـا واسـع
مغفرتـــه وعمـــيم رحمتـــه بعـــد أن أدب آدم
بإهباطه إلى اﻷرض فغفر له واجتباه ،ليبـين
إكرامـا
لنا أنـه سـبحانه وتعـالى يكـرم العبـد
ً
يفوق إكرام ﷲ لمﻼئكته ،ثم إذا أخطأ خطيئة
واحدة أدبه بسلب اﻹكرام كله ،ثم إذا استغفر
وتاب غفر له واجتباه.
وهذه الحقيقة هـي حصـن اﻷمـن الـذي
يجعل المؤمن بين خوف ﻻ يقنطه من رحمة
ﷲ؛ وبين رجاء ﻻ يجعله يأمن مكر ﷲ؛ قال
ســــبحانهَ  :و َكـــانَ َبـــ ْي َن ذَ ِلـــكَ قَ َو ًامـــا
)الفرقان.(٦٧:
في قول ﷲ تعالىَ  :يـا َب ِنـي إِ ْسـ َرائِي َل



ِي الﱠتِي أ َ ْنعَ ْمتُ َعلَ ْي ُك ْم نادى ﷲ
ا ْذ ُك ُرواْ ِن ْع َمت َ
بني إسرائيل؛ والنداء بالياء يقتضي قربًا.
والمراد بإسـرائيل هنـا هـو يعقـوب بـن
إسحاق بن إبراهيم الخليل علـيهم السـﻼم ،فـ ـ
)إِ ْســراَ( بالعبرانيــة :عبــد ،و)إيــل( اســم ﷲ
َركيب ـا
تعــالى :ﷲ ،وكــذلك كــل اســم ركــب ت ً
مزجيا فهو بمعنى عبد أو خـادم أو حبيـب أو
مــــراد ،كجبرائيــــل وميكائيــــل وإســــرافيل
وعزرائيل.
)يــا َب ِنــي( بمعنــى :يــا
وقولــه تعــالىَ :
فروع ،أو :يا من تنسبون إلـى يعقـوب عليـه
السﻼم بالبنوة.
)يـا َب ِنـي
وكــأن ﷲ تعــالى يريـ د بقولــهَ :
ِإس َْرائِيلَ( أن يـذكرهم بأصـلهم الـورع التقـي
ويذكرهم بوصيته لهـم حـين حضـرته الوفـاة
أن ﻻ يموتوا إﻻ وهم مسـلمون ،قـال تعـالى:
ي
َ و َو ﱠ
صى ِب َها ِإب َْراهِي ُم َبنِي ِه َو َي ْع ُقـوبُ َيـا َب ِنـ ﱠ
ص َ
طفَى لَ ُك ُم ال ّدِينَ فَﻼَ تَ ُموت ُ ﱠن إَﻻﱠ َوأَنتُم
ِإ ﱠن ﱠ َ ا ْ
ﱡم ْس ـ ِل ُمونَ أ َ ْم ُكن ـت ُ ْم ُ
وب
ض ـ َر َي ْعقُ ـ َ
ش ـ َهدَاء ِإ ْذ َح َ
ْال َم ْوتُ ِإ ْذ قَا َل ِل َبنِي ِه َما تَ ْع ُبدُونَ مِ ن َب ْعدِي قَالُو ْا
ِيم َو ِإ ْسـ َماعِي َل
َن ْع ُبـ ُد ِإ َلــ َهكَ َو ِإ َلــ َه آ َب ِائـكَ ِإ ْبـ َراه َ
َوإِ ْس َحاقَ إِ َلــ ًها َو ِاحـدًا َون َْحـنُ َلـهُ ُم ْسـ ِل ُمونَ 
)البقرة.(١٣٣-١٣٢:

والمنادَى هنا هـم معاصـرو رسـول ﷲ
 ،ولم يكونوا فـي عصـر موسـى عليـه
السﻼم ،وﻻ شهدوا تلك النعم بـأعينهم ،ولكـن
ﷲ ســبحانه أخبرنــا أنــه أنعــم علــيهم؛ ﻷن
النعمة على أسﻼفهم بها نالوا هذا المجـد بعـد
أن اشتركوا في النعمة ولم يشتركوا في البلية
التــي كانــت مــن فرعــون ،فهــم فــي الحقيقــة
المــن َعم علــيهم؛ ﻷن الــذي ورث الغنــى نــال
الخير بﻼ َجهد وﻻ كدّ.
وتذكير ﷲ الذين ذ ّكرهم جل ثناؤه بهـذه
ُ
اﻵية من نعمه على لسان رسوله سيدنا محمد
نظير تـذكير سـيدنا موسـى صـلوات
،
ُ
َ
ﷲ عليه أسﻼفهم على عهده ،الـذي أخبـر ﷲ
عنــه أنــه قــال لهــم؛ وذلــك قولــهَ  :وإِ ْذ قَـا َل
ع َلـ ْي ُك ْم
سى ِلقَ ْومِ ِه َيا قَ ْو ِم ا ْذ ُكـ ُروا ِن ْع َمـةَ ﱠ ِ َ
ُمو َ

إِ ْذ َجعَ َل فِي ُك ْم أ َ ْن ِب َيا َء َو َجعَلَ ُك ْم ُملُو ًكا َوآتـَ ا ُك ْم َمـا
ت أ َ َحدًا مِ نَ ْالعَالَمِ ينَ ) المائدة.(٢٠:
لَ ْم يُؤْ ِ
فمن تلك النعم اصـطفاؤُه مـنهم الرسـلَ،
وإنزالُه علـيهم الكتـب ،واسـتنقاذُه إيـاهم ممـا
والضـ ﱠراء مـن فرعـون
كانوا فيه مـن الـبﻼء
ﱠ
وقومـــه ،إلـــى التمكـــين لهـــم فـــي اﻷرض،
وتفجيــر عيــون المــاء مــن ال َح َج ـر ،وإطعــام
ّ
المن والسلوى ،فـأمر جـل ثنـاؤه أعقـابهم أن
يكونوا بما س َلف منه إلـى آبـائهم علـى ُذ ْكـر،
وأن ﻻ ينسوا صنيعه إلـى أسـﻼفهم وآبـائهم،
نعمـه
فيح ّل بهم من النقم ما أحـ ّل بمـن نسـي َ
عنده منهم وكفرها وجحد صنائعه عنده.
وقــد ذكــر الشــيخ العقــاد فــي تفســيره:
"ضياء اﻷكوان في تفسير القرآن"؛ أن قولـه
تعالى :ا ْذ ُك ُرواْ ِن ْع َمت َِي الﱠ ِتي أ َ ْن َع ْمتُ َعلَ ْي ُك ْم
يعنــي :اذكــروا مــواهبي واشــكروني عليهــا،
فإذا تذكروا فخر أجدادهم حافظوا علـى هـذا
المجد والشرف ،وقـد أنعـم ﷲ علـيهم بنعمـة
كبــرى هــي إرســال المصــطفى  ،فإنــه
جـاء ليكمــل العــالم ،وينـور القلــوب ،ويقــوي
الرابطة ،ويداوي النفوس.
واعلم أن النعم كثيرة؛ منهـا مـا اخـتص
الحــق بــه وﻻ يمكــن ﻷي مخلــوق أن يمنحــه
لعبــد؛ وذلــك مثــل الــروح التــي بهــا الحيــاة،
ومثل اﻹيمان الذي به حياة الضـمائر ،ومثـل
إنــزال القــرآن ،وإرســال المصــطفى ؛
فهي أعلى نعم ﷲ على الوجود.
وهناك نعم تصل إليـك بالوسـائط؛ كـأن
يعينك أخوك بماله وبقوته ،وهذا خير أجـراه
ﷲ على يديه وهو المنعم على الطرفين.
وهناك نعمة تترتب على نعمـة أخـرى؛
وهــي ثــواب ﷲ فــي اﻵخــرة يترتــب علــى
طاعتـك هنـا ،فنعمــة ﷲ عليـك بالطاعـة هنــا
فــوق نعمتــه عليــك بالجنــة هنــاك؛ ﻷن هنــا:
ـاهرا
أســاس نلــت بــه شــرف العبوديــة ظـ ً
وباطنا ،فنعم ﷲ كثيـرة َ و ِإن تَ ُعـدﱡواْ ِن ْع َمـتَ
صوهَا) إبراهيم.(٣٤:
ﱠ ِ ﻻَ تُحْ ُ
ولمــاذا خــص اليهــود بقولــه :أ َ ْن َع ْم ـتُ
َعلَ ْي ُك ْم والنعمة عامة للجميع؟.
ﻷن ﷲ تعالى جعل النعمة علـى اليهـود
مضــاعفة وعنايتــه بهــم عظمــى؛ كالضــعيف

الذي وقع في خطر شديد تعتني بـه وتﻼطفـه
بخﻼف السليم ،وأن اليهود كـانوا يسـتفتحون
برســول ﷲ قبــل بعثتــه ،فَلَ ﱠم ـا َج ـاءهُم ﱠم ـا
ع َرفُواْ َكف َُرواْ ِب ِه) البقرة.(٨٩:
َ
في تفسير الـرازي لهـذه اﻵيـة يبـين أن
النعمة على ثﻼثة أوجه:
َ
تفرد ﷲُ بها نحـو أن خَلـق
أحدها :نعمة ﱠ
ورزَ ق.
َ
وثانيهــا :نعمــة وصــلت إلينــا مــن جهــة
غيــره بــأن خلقهــا وخلــق المــنعم ومكنــه مــن
اﻹنعــام ،وخلــق فيــه قــدرة اﻹنعــام وداعيتــه
ووفقــه عليــه وهــداه إليــه ،فهــذه النعمــة فــي
الحقيقة أيضًا من ﷲ تعالى ،إﻻ أنه تعالى لما
أجراهــا علـــى يـــد عبـــده كـــان ذلـــك العبـــد
مشكورا ،ولكن المشكور في الحقيقة هـو ﷲ
ً
تعــــالى ،ولهــــذا قــــال :أ َ ِن ْ
اشــ ـ ُك ْر ِلــ ـي
َول َِو ِالـ َديْكَ ) لقمـان (١٤:فبـدأ بنفسـه ،وقــال
َ :
اس(.
ﷲ َمن َﻻ َي ْش ُك ُر ال ﱠن َ
)ﻻ َي ْش ُك ُر َ
وثالثها :نعمة وصلت إلينا من ﷲ تعالى
بواسطة طاعاتنا ،وهي أيضًا من ﷲ تعـالى؛
ﻷنــه لــوﻻ أنــه ســبحانه وتعــالى وفﱠقَنــا علــى
الطاعات وأعاننـا عليهـا وهـدانا إليهـا وأزاح
اﻷعذار ﱠ
وإﻻ لما وصلنا إلى شيء منها.
فظهر بهذا التقرير أن جميـع الـنعم مـن
ﷲ تعالى على ما قال سبحانه وتعالىَ  :و َما
ِب ُكم ِ ّمن ِّن ْع َم ٍة فَمِ نَ ﱠ ِ) النحل.(٥٣:
إشــارة إلــى أن بنــي إســرائيل ممــن قُـ ّدِر
عليهم الحرمان من اتباع رسول ﷲ:
ْ
ي
وفي قول ﷲ تعـالى :ا ْذ ُكـ ُروا ِن ْع َم ِتـ َ
ﱠالتِي أ َ ْنعَ ْمتُ َعلَ ْي ُك ْم تلك الكلمـة فيهـا إشـارة
إلى أنهم ممن قُدر عليهم الحرمان مـن اتبـاع
رســول ﷲ ؛ ﻷن ﷲ ســبحانه وتعــالى
الروحانيــة مــن الحــب
يتفضــل فيهــب الــنعم ﱡ
واليقــين الحــق واﻷخــﻼق والصـ دق والتوبــة
واﻹنابة ثم يتفضل فينسبها إلى َمن ج ﱠمله بهـا
من العبيد ويشكره عليها ويثني عليه ويبشره
بالملك الكبير ،وإذا قـدر الغضـب علـى أحـد
تفضــل عليــه بــالنعم الكونيــة وببعثــة الرســل
وبإقامة ورثـتهم ،ثـم خـتم علـى قلبـه وجعـ ل
علــى بصـــره غشــاوة ﱠ
وذكــره بتلــك الــ نعم



العظمـــى كمـــا قــ ال ﷲ تعـــالىَ  :يــا َب ِنــي
ِي الﱠتِي أ َ ْنعَ ْمتُ َعلَ ْي ُك ْم.
إِس َْرائِي َل ا ْذ ُك ُرواْ ِن ْع َمت َ
وفي هذا السياق من تفسـير اﻹمـام أبـي
العزائم لﻶية يصرح باعتقاده أن أكثر النـاس
يجهلـــون أربـــع حقـــائق :الخيـــر ،واللـــذة،
والســعادة ،والنعمــة ،ولــو أنهــم علمــوا تلــك
الحقائق لظفروا بها؛ ولكان اﻹنسان في هـذه
الحياة الدنيا كأنه في الجنة العالية.
ومع بعض التفصيل لتلـك الحقـائق مـن
تراث اﻹمـام رضـي ﷲ عنـه؛ ومنـه كتـاب:
"محكمة الصلح الكبرى" والذي يبين فيـه أن
المﻼذ تتفاوت بحسب القوى البشرية:
فـــالخير عنـــد الشـــهوة ملـــبس مﻼئـــم
ومطــاعم شــهية ،والخيــر عنــد الغضــب هــو
الغلبة ولو بالبلية ،والخير عنـد العقـل السـليم
فأوﻻ وبالذات القـرب مـن ﷲ تقدسـت ذاتـه،
واﻹقبال عليه بالكلية لتحصل لـه مرضاته.
الروح هي اللذة المستعلية علـى كـل
لذة ﱡ
خير ،وهـي السـعادة التـي ﻻ تشـ اب بضـير،
وما قبلها دونها ﻷنها مﻼذ شهوانية وخيرات
جســمانية ليســت عنــد أهــل الصــفا بلــذة وﻻ
ســعادة ،وإنمــا هــي دفــع ﻵﻻم وفــرار مــن
البﻼدة؛ فإن لـذة الطعـام إنمـا هـي دفـع ﻵﻻم
الجــوع ،فــإن زال ألــم الجــوع صــار منظــر
الطعــام َيـ ُروع ،وكــذلك الملــبس والمــنكح إذا
زالت الشهوة صار مـن اﻷلـم أقـبح ،وليسـت
اللــذة الحقيقيــة زوال اﻵﻻم فقــط؛ وإنمــا هــو
تحصيل الخير والكمال.
فيا نفسي از َهقِي يا ُروح هيـا
فموتُ
ِي التـداني
ِ
النفس فيه ل َ
ويقول رضي ﷲ عنه:
لو قيل بُحْ باسم َمن تهواه يا ماضي
لذبتُ بل وجوابي كان إعراضي
ً
مهﻼ ﱠ
فإن الذي أهواه َمتﱠعــنِي
ص ْف ِو حتى نلتُ أغراضي
بمشه ِد ال ﱠ
وصار موتي في ِه ُمنتَهى أ َملــِي
اضــي
ولَذﱠ لي في ِه تعذيبي
وإمر ِ
َ

ﺭﻭﺳﻴﺎ ﻭﺍﻹﺧﻮﺍﻥ )(٢/١
ﺣﲔ ﻗﺮﺃﺕ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺧﺮﻳﻒ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻣﺒﻜﺮﺍ!!
ً

يجوز للباحث والمراقب في الشأن الـدولي،

ـرا لطــول المحاضــرة وتشــعبها،
اﻹخــوان ،ونظـ ً

أن ينتقد روسيا  -بوتين في العديد من الملفـات

فﻺننــــا ننتقــــي هنــــا أبرزهــــا علهــــا تفيــــد.

الدولية ،فهي دولة عظمـ ﻰ لهـا أخطاؤهـا ولهـا

يقـــول فرادكـــوف :إن مشـــروع اﻹخـــوان مـــن

سياساتها ومواقفها التي ﻻ تعجـب الـبعض ،قـد

عا عمــيﻼً للقــوى الغربيــة،
البدايــة كــان مشــرو ً

يعتبرها ضده في المصلحة والدور ...ولكـن مـا

وتلــك حقيقــة مهمــة لمــن أراد أن يفهــم مســيرة

ﻻ يجوز -في ظنـي ،ولـيس كـل الظـن إثـم -هـو

ومســـار هـــذا المشـــروع ،ففـــي عـــام ١٩٢٨م

ذكاء وبراعة روسيا  -بوتين في قـراءة وإدارة

وعنــدما انطلقــت فكــرة اﻹخــوان المســلمين فــي

بعــض الملفــات الســاخنة فــي منطقــة الشــرق

مصر ،ﻻقت اﻻحتضان الكبير والدعم الﻼمحدود

اﻷوســط والعــالم ومنهــا اﻷزمــة الســورية التــي

من اﻻستعمار البريطاني في تلك الفترة ،والـذي

ﻻعبـا
انتصرت فيها الدولة السورية علـ ﻰ مـؤامرة دوليـة مـن ٨٣
ً

"فـرق
كانت سياسـته "اﻻسـتعمار البريطـاني" تقـوم علـﻰ سياسـة ِ ّ

إقليميا ودوليا فشلوا جمي ًعا بسبب الدعم الروسي وقـوى المقاومـة

ً
ﻻحقـا مـن
تسد" ،واعتبر أن إنشـاء مثـل هـذه الجماعـة سـتمكنهم

العربية ،وصـبر وصـمود الدولـة السـورية فـي مواجهـ ة المـؤامرة

التصدي للخطر اﻷساس المتوقع في المنطقـة وهـو التيـار القـومي

...وكانت القراءة الروسية الصحيحة هي المنطلـق للـدعم وللنصـر

العربي" ،فﻼ بد أن تواجه هذا التيار بتيار اﻹخوان المسلمين الذي

علﻰ الدواعش ومـن سـاندهم مـن دول وأجهـزة مخـابرات إقليميـة

كان منذ بدايته اﻷولﻰ مناه ً
ضا للقومية العربية".

ً
أيضـا والتـي
ودولية ..ومن القراءات الروسية الصحيحة والناجحة

وفي بدايـة أفـول نجـم بريطانيـا العظمـﻰ فـي الخمسـينيات مـن

جعلتهم ينحازون لمصر وللدول المركزية في المنطقة ضد مشروع

القرن الماضي ،أصبح الوريث الشرعي لبريطانيا في المنطقـة هـي

اﻹخـــوان اﻹرهـــابي؛ هـــو قـــراءاتهم الصـــحيحة لهـــذا المشـــروع

الوﻻيات المتحدة اﻷميركية القوة الصاعدة المهيمنة حديث ًا ،فالعﻼقة

ومعــرفتهم العميقــة بتاريخــه المجــرم ومســتقبله اﻹرهــابي ،فكــان

مع اﻹخوان المسلمين ورثت من البريطانيين إلﻰ اﻷميركان.

موقفهم الرافض والمقاوم له ،وكـان دعمهـم غيـر المحـدود للـدول
التي واجهته خاصة فيما سمي بالربيع العربي.

وفي خمسينيات القرن الماضـي وبعـد نجـاح ثـورة جمـال عبـد
الناصـر واشـتباكها مـع اﻹخـوان المسـلمين التـي فشـلت محاولتهـا

سطورا من هذه القراءة الروسية الناجحـة والحصـيفة
ولنتأمل
ً

بالهيمنــة والســيطرة علــﻰ هــذه الثــورة ،بــدأ المستشــار حســن

لملف اﻹخـوان ومخططـاتهم اﻹرهابيـة ومسـتقبلهم ،الـذي بـدأ فـي

الهضيبي ،المرشد العام لﻺخوان المسلمين ،في تلك الفتـرة بتجديـد

اﻷفول ،قراءة روسية لمشروع اﻹخوان فـي محاضـرة شـاملة قبـل

العﻼقــات مــا بــين اﻹخــوان المســلمين والوﻻيــات المتحــدة ،واتفــق

فتــرة لمــدير المخــابرات الخارجيــة الروســية ميخائيــل فرادكــوف

الطرفان علـﻰ أرضـية التعامـل المشـترك ضـد ثـورة " ٢٣يوليـو"

لمشــروع جماعــة اﻹخــوان ألقاهــا فــي ســفراء دولتــه فــي الشــرق

كونهــا تهــدد المصــالح اﻷميركيــة فــي المنطقــة ،ومــن جانــب آخــر

اﻷوســط ،قــال وقــرأ حقــائق مهمــة عــن تــاريخ وحاضــر ومســتقبل

تستهدف حركة اﻹخوان المسلمين في مشروعها السياسي.



تواصــلت العﻼقــات مــا بــين الطــرفين

وضرورة التصدي له إسﻼميا دون الحاجـة

وتعمقت ووضـعت اﻹشـكاليات والمصـاعب

إلﻰ تدخل أميركي مباشر ،بل ستوفر أميركا

أمام ثورة جمال عبد الناصر ليس في مصر

كل أنواع الـدعم للمقـاتلين اﻹسـﻼميين فـي

فحســب ،بــل فــي بلــدان عربيــة أخــرى فــي

مواجهة اﻻحتﻼل السوفييتي.

محاولــة لوقــف مــد هــذه الثــورة وانتقالهــا

وتولﻰ عبد ﷲ عـزام ،الـذي كـان أبـرز

وتــدعيمها فــي منــاطق أخــرى فــي العــالم

قادة اﻹخوان المسلمين في تلك الفترة ،هذا

العربي.

الملف بالتنسيق مع اﻷميركان وشخصيا مع

فــي بدايــة ســبعينيات القــرن الماضــي

مستشار اﻷمـن القـومي بريجنسـكي ،الـذي

وعند وفاة جمال عبد الناصر واستﻼم أنور

التقــﻰ بعــزام أكثــر مــن مــرة فـ ي باكســتان،

الســادات للحكــم مــن بعــده ،بــدأت عﻼقاتــه

ونســـق وإيـــاه وﻻدة تنظـــيم القاعـــدة فـــي

الدافئة مـع اﻹخـوان عبـر حسـن التهـامي،

ً
عنوانــا لــذهاب كــل
أفغانســتان الــذي كــان

ولكــنهم ســـرعان مـــا انقلبـــوا عليـــه ،بـــل

المقـــاتلين اﻹســـﻼميين مـــن دول عربيـــة

وســاهموا فــي قتلــه فــي حــادث المنصــة

وإســﻼمية لمواجهــة اﻻحــتﻼل الســوفييتي

مخاوف تستهدفهم وتستهدف مصالحهم من

الشهير في العام١٩٨١م عبر تﻼميذهم من

ﻷفغانستان وحرف النظر عـن المعركـة مـع

اﻹخــوان المســلمين ،بــل علــﻰ العكــس مــن

تنظيمات الجهاد والجماعة اﻹسﻼمية.

إسرائيل.

ذلك ،أثبت لهم أن مشروعهم "أي اﻹخـ وان

عﻼقــة المخــابرات اﻷمريكيــة بــإخوان

وعبد ﷲ عزام هـو مـن أوجـد القاعـدة

والمشــروع الغربــي" يلتقيــان فــي مواجهــة

اﻷردن في بداية الثمانينيات وبالتحديد عام

وقيادتها أسامة بـن ﻻدن فـي تلـ ك المرحلـة

التيار القومي الذي ينظر له الغرب وأميركـا

١٩٨٢م وأثنــاء حــرب بيــروت ،عُقــد لقــاء

بالتنســـيق مـــع اﻷميركـــان ،وبـــالرغم مـــن

علﻰ أنه الخطر اﻷكبر لهم في المنطقة ،وأن

مهم وإستراتيجي في اﻷردن بـين اﻹخـوان

اغتيــــال عبــــد ﷲ عــــزام الــــذي اتهمــــت

اﻹخوان المسلمين سيكونون حريصين علﻰ

المســلمين والمخــابرات اﻷميركيــة ممثلــة

المخابرات اﻷميركية السوفييت بقتله إﻻ أن

مصالح الوﻻيـات المتحـدة فـي المنطقـة وﻻ

برئيسها ،وحضـر مـن اﻹخـوان المسـلمين

قنـــوات اﻻتصـــال بقيـــت ومـــا زالـــت بـــين

يوجـــد فـــي تفكيـــرهم أي بـــذرة أو أســـباب

عبد المجيد ذنيبات الـذي لـم يكـن المراقـب

اﻹخوان المسلمين في اﻷردن واﻷميركان.

نائب ـا لعبــد الــرحمن خليفــة
العــام بــل كــان ً
"الذي رفـض حضـور هـذا اللقـاء" ،وعبـد
ﷲ عـــزام وأحمـــد نوفـــل والـــدكتور علـــي
الحوامدة وزيـاد أبـو غنيمـة وعبـد الـرحيم
العكور.



للمواجهة مع اﻷميركان.
وفــي تلــك الفتــرة ،رأى الفريــق اﻷمنــي

صعد نجـم راشـد الغنوشـي كأحـد أبـرز

اﻹستراتيجي الذي يصيغ السياسة الخارجية

وجـــوه اﻹخـــوان المســـلمين فـــي المغـــرب

اﻷميركيـــة بعيـ ـ ًدا عـــن اﻹدارات اﻷميركيـــة

العربي ،وكان زعـيم تنظـيم النهضـة التـابع

مهمـــا كانــــت هــــذه اﻹدارة جمهوريــــة أو

وكان هذا اللقاء بداية رسـمية للتعـاون

لﻺخوان المسلمين في تونس ،وبعد اعتقاله

مـــا بـــين اﻹخـــوان المســـلمين فـــي اﻷردن

والضــغوط التــي مورســت علــﻰ الحكومــة

والمخابرات اﻷميركية.

التونســية ﻹطــﻼق ســراحه والســماح لــه

وفــي هــذا اللقــاء ،تقــرر فــرز عبــد ﷲ

بالتوجه إلـﻰ فرنسـا كﻼجـئ سياسـي فـرزه

عزام كقنـاة اتصـال وتنسـيق بـين اﻹخـوان

التنظـيم العــالمي لﻺخــوان المســلمين كقنــاة

المسلمين والمخابرات اﻷميركية.

اتصال مع الغرب وبالذات مع أميركا.

ديمقراطيــة فــي اﻹخــوان المســلمين ،قــوة
منضبطة بالرهان عليها للقيام بـالتغيير فـي
العـــالم العربـــي ،بعـــد أن شـــاخت اﻷنظمـــة
الحليفة وخوفًا مـن انقﻼبـات داخليـة عليهـا
تكون خارج النفوذ اﻷميركي.
وســارت اﻹدارات اﻷميركيــة المختلفــة

أمــا العﻼقــة بــين اﻹخــوان المســلمين

وخــاض الغنوشــي مرحلــة طويلــة مــن

والمخابرات اﻷميركية ،فكانت وجهتهـا فـي

الحوارات والنقاشات مع مراكـز الدراسـات

والمتعاقبة ،سواء جمهورية أو ديمقراطية،

تلك المرحلة التعـاون فـي التصـدي للنفـوذ

واﻷجهــزة اﻷمنيــة فــي الوﻻيــات المتحــدة

علﻰ ما رسمه الفريق اﻷمنـي اﻹسـتراتيجي

الســـوفييتي فـــي أفغانســـتان والمنطقـــة،

درا علــﻰ أن يبــدد لهــم
وأوروبــا ،وكــان قــا ً

اﻷميركي.





ٱ



* اﻷخ الفاضل الحاج سباعي أحمـد العـزازي والـد د .أبـو العـزائم
وشقيق الحاج سيد العـزازي ،وعـم اﻷسـتاذ محمـد العـزازي نائـب
الطريقــة العزميــة ،واﻷســتاذ عــﻼء ومحمــود وأحمــد العــزازي..
بالصالحية القديمة -شرقية.
* الحاجــة أم صــالح العباســي شــقيقة الحــاج علــي النيــل ..ببــرج
البرلس -كفر الشيخ.
* المرحوم الحاج محمد إبراهيم عبده والد إبراهيم وصبري وشقيق
اﻷخ الفاضــل الحـــاج صـــبري إبـــراهيم عبـــده ..بـــالكفر الجديـــد-
الرحمانية -بحيرة.
* الحــاج محمــد صــالح الســباعي نســيب اﻷســتاذ جمــال الصــادق..
بقرية فرج الكبرى -الرياض -كفر الشيخ.
* اﻷستاذ عمرو رضا محمد رزق ..بعزبة الـدوار -إسـحاقة -كفـر
الشيخ.
* اﻷخ الفاضل الحاج علـي ع ـب دﷲ المغـازي والـد المهنـدس عمـاد
واﻷستاذ محمد ..بالرياض -كفر الشيخ.
* اﻷستاذ أسامة إسماعيل جلو شقيق اﻷستاذ حمادة جلو وابن شقيق
الحاج الشرنوبي جلو ..بسيدي سالم -كفر الشيخ.




يتقدم شيخ الطريقة العزمية بدعوة جميـع
أبنــاء الطريقــة العزميــة ومحبــى آل بيــت



ص ـ ِف َياءِ
ول َوٱ َﻷ ْ
َأ ْنــتَ ُنــ ٌ
ور ِمــ ْن َســ ِّي ِد ٱﻷَ ْن ِب َيــ اءِ َأ ْن ـتَ َف ـ ْر ُع ٱ ْل َب ُت ـ ِ
ٱلصـ َفاءِ
اسـ ِّيدِي ٱ ْل ُح َسـ يْنُ َو ِصـ ﱞي ِم ْن َو ِص ّيٍ ِم ْن د ﱠُر ٍة ِفي ﱠ
َأ ْنـتَ َي َ
ُوب َبـ ْد ًءا َو َخ ْت ًمـ ا َف َشـ ـ ِهي ٌد ِمـ ـ ْن ِخيــ َـر ِة ﱡ
ٱلشـ ـ َهدَاءِ
َق ْد ش َِهدْتُ ٱ ْل ُغي َ
َص َحـدِي ٍ
ث َب ْل َو ِم ْنـكَ ٱ ْل ُم ْختـَ ُار ِفـي ٱ َﻷ ْن ِب َيـاءِ
ال ٱ ْل ُم ْخت َِار ن ﱡ
ِم ْن َج َم ِ
صاغَكَ ٱ ﱠ ُ ِمـ ْن َج َمـ ٍال َوت َْقـ ًوى َأ ْنتَ ِعي َسى ٱل ﱠش ِهي ُد ِفـي ِٱﻹ ْق ِتـدَاءِ
َ
َأ ْنتَ َجـ ّدِي ﱠ
ٱلضـّ َياءِ
ٱلشـ ِهي ُد َوٱبـْ نُ شـَ ِهي ٍد َوٱبْنُ ِس ِ ّر ٱ ْل ُو ُجـو ِد ك َْنـ ُز ِ
ب َوٱ ْن ِت َسـ ـا ِبي ِإ َل ْيـ ـ ِه ْ
خَيـ ـ ُر ْٱر ِت َقـ ـاءِ
ٱﻹ َم ِام ٱ ْل ُح َسي ِْن ُجـ ْد ِلـي ِب ُقـ ْر ٍ
ِب ِ
س ُت ِضي ُء ِفي ٱ َﻷ ْر َجاءِ
د ﱠُرةُ ٱ ْلك َْنــــ ِز ِر ْف َعــــ ٌة َو َب َهــــا ٌء َب ْل َوش َْم ٌ
ور ِمـ ْن َفـ ْو ِق ُكـ ِّل َسـ َماءِ
ض َح ِب ِيبـي َب ْل َو ُنـ ٌ
ور ِفي ُك ِّل َأ ْر ِ
َأ ْنتَ ُن ٌ
َأ ْنـــتَ ِل ْل َعـــا ِل ِم ٱ ْل َع ِلـــ ّيِ ُشـــ ُهو ٌد ِذ ْك ُر َر ِّبي ٱ ْل ُح َسـ يْنُ خَيـْ ُر ٱجْ ِت َبـاءِ
ب ِٱﻹ ْه ِتــدَاءِ
ور ِل َر ِاغــ ِ
اج َبــ ْل َو ُنــ ٌ
َأ ْنـتَ ٰ َيـٱبْنَ ٱ ْل َب ُتـ ِ
ول ُذ ْخـ ٌر ِلـ َر ٍ
ور َجـ ّدِي ِفـي ٱل ﱠلي َْلـ ِة ٱل ﱠظ ْل َمـاءِ
َيــ َ
اح ِبي ِبي َفــ ْر ٌع ت ََو ﱠســ ْل َي ْر ُجــو ُنـ َ
ِلي ِق ًرى ِم ْنكَ ٰ َيٱبْنَ َخي ِْر َو ِصـ ّيٍ ُمـ ﱠن ِلـي ِبـ ٱ ْل ِق َر ٰى َوخَيـْ ِر ٱ ْل َع َطـاءِ
ٱســـ أَ ِل ٱ ﱠ َ َأ ْن َأ َنـــالَ ِشـــفَا ِئي
َأ ْنتَ َم ْو ًلى ِل ْل ُمؤْ ِمنِينَ ٱبـْ نُ َمـ ْو ًلى َف ْ
وع ٱلـ ﱠـر ِاجينَ خ َْي ـ َر ٱ ْل ِق ـ َراءِ
َفٱ ْع ِت َقادِي َأ ْنـتَ ٱ ْل َو ِسـ ي َل ُة ُت ْر َجـ ٰى ِل ْل ُف ـ ُر ِ
ف ٱ ْل ِغ َطـاءِ
ب َب ْع َد َك ْش ِ
اض َيا ًء ِم ْن ش َْم ِس َط ٰـ ٰ َه تـَ َرا َء ٰى ﻷُو ِلى ٱ ْل ُح ّ ِ
َي ِ
يض َقـ ْد َد َعـا ِني ِح ِّبـي ِلك َْنـ ِز ٱب ِْتـ َدا ِئي
َســ ِّيدِي ن َْظــ َر ًة ِل َفــ ْر ٍع َمــ ِر ٍ

ســيدنا رســول ﷲ  لحضــور الحفــل

ب أَ ْهـ ِل ٱ ْل َع َبـاءِ
ِإ ﱠن ِني ٱ ْلف َْر ُع َأ ْنتَ أَ ْ
ور ِع ْل ٍم ِم ْن غَيـْ ِ
صـ ٌل َأ ِلـ حْ ِلـي ُن َ
ٱﻹجْ ِت َبــاءِ
ِلي ِع َيالٌ ُه ُمو ٱ ْل ُف ُرو ُع ٱ ْسأَ ِل ﱠٱللــ ـــ َه ٱ ْل َع َطــا َء ٱ ْل َع ِمــ ي َم ِب ِ
ب ٱ ْل ُم ْخ َتــ ـ ِار ِلﻸُ َم َنــ ـاءِ
اض َيا ًء ِفي ِم ْ
صـ َر َﻻ َح ُم ِشـ ًيرا ِل ْل َح ِبيــ ـ ِ
َي ِ

الجمعــة  ٨شــعبان ١٤٤٣ه الموافــق ١١

صـ ِط َفاءِ
ب ٱ ْل ُم ْخت َِار ِفـي ِٱﻹ ْ
ِإ ﱠن ِنـــي َســـ ِّيدِي ي ُِح ﱡبـــ كَ َق ْل ِبـــي ِل ْل َح ِبي ِ
جْهـ ا َقــ ْد َرآ ُه ٱ ْل َعــا ُلونَ ِفــي ِٱﻹ ْســ َراءِ
َأ ْش ِه َد ِّني ِفي َلي َْلـ ِة ٱﻷُ ْنـ ِس َو ً
ال ِف ـي َم َق ـ ٍام َي ـدُو ُم ِف ـي ِٱﻹ ْج ـ ِت َﻼءِ
صــ ٍ
َكــ ْي أُه ﱠَنــ ٰى َي َ
اســ ِّيدِي ِبٱ ِّت َ

الكبير بمناسـبة مولـد سـبط الرسـول أبـى
عبد ﷲ اﻹمام الحسـين  ،وذلـك يـوم
مــارس ٢٠٢٢م ..بقاعــة اﻹمــام المجــدد

السيد محمد ماضى أبى العزائم 
بمقر الطـريقة العـزمية بالقاهرة
عقب صﻼة المغرب

ٱﻵيــا ِ
ت َوٱ َﻷ ْســ َماءِ
ب َ
ُرو ُح َح ّيِ ٱ ْل ُح َسيْنَ ِ ،م ْنـ ُه تَنـَ ا ِلي ِع ْلــ َم غ َْيــ ِ
ضـ ًﻼ ِلــي َو ِآلـ ـي َ ،وٱ ْلخ َْيــ َر ِل َ
ٱسـأَ ِلي ٱ ﱠ َ ِإ ْن َشـ ِه ْد ِتي ِه َف ْ
َو ْ
ﻸب َْنـ ـاءِ



