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ت  رة يتفق عليها مع اإلدا  اإلعال

 غـــايتـــنا 
د   إال بعودة اخلالفة اإلسالمية. لن يتحقق  يالذن مو ه املسلفقد الذي إعادة ا

د   اليت لة الضا يهذه هـ  سلمون ونسعى لتجديده.فقده امل الذيننشدها وا

 شعار  دعوتنا

وفطرتــــــه  اإلســــــالم ديــــــن هللا    أوالً:
 يها.الىت فطر الناس عل

  اإلســـالم نســب يوصــل إىل  نيــاً:
 . رسول هللا

ــاً: ــن و م  اإلســـال  لثـ ــلمون  وطـ املسـ
 أهله. ايعً مج

 كاتاالشرتا 
 يد. خالصة رسوم الرب  و جنيه سن  ١٥٠ر ـداخل مص 

 خالصة رسوم الربيد. سنو  االرً دو  ٧٥لعامل دول ا يق

 خلقـنا   داــــــــــــواجلهـ        ودـــــــــــــــــ عـبـــــاللــه  م
 ـالفـة غايتنا ــــــــــــواخل       والرسول مقصود

 زائم إمامنا وأبو الع         انـــــــوالقـرآن  حجت

 
 

  .. ]٢) [؟رسالة الضمير: (هل نحن مسلموناالفتتاحية: * 

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

 ١٠ زائمو الع مام المجدد السيد محمد ماضي أباإل ).. ٢رب العالمين ( دستور السالكين طريق* 

  )..١٠( اإلنسان خليفة هللا في األرض* 

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

 ١٤ عقادالمفكر اإلسالمي الكبير المرحوم عباس محمود ال ).. ٣٥معاوية في الميزان ( *

 ١٦ د. عمار علي حسن].. عشرة السابعةصوفية أرضية [الحلقة يات للجوق .. تشلامقام  *

 ١٨ د. محمد اإلدريسي الحسني  )..٢٢* األشعري واألشعرية (

 ٢٠ عادل سعد.  السميع وأ  المستشار رجب عبد)..  ٤١* نصرة النبي المختار في أهل بيته األطهار (

 ٢٢ إسماعيل يأ.د. بليغ حمد .. )٢/٢(  ني.. سياقات الغلو والتأويلالخطاب الدي* 

 ٢٤ د. جمال أمين .. )٦( أهم األسباب الوقائية في تقليل الحوادث *

 ٢٦ زمي محمد عبدالحليم الع  أ.  ..عام ١٠٠إلخواننا من آل العزائم بعد سالة ر *

 ٢٩ يجندد ال د. عزيز محمو .. صول من  أنفذل وق *

 ٣٠ أبو العزائم ماضياإلمام محمد  .. ةأوصاف الصوفي وطريق الصوفي حكم الدين: *

 ٣٢ الحليم  شيماء عبدالاألستاذة  مستقبل األمة .. *

 ٣٤ د. نور الدين أبو لحية أ. ) .. ٣٢* شيخ اإلسالم في قفص االتهام (

ال العالم؟ (ة.. دمضا خيراصو *   ) ١الفتنة العظمى.. كيف سيغوي الدَّجَّ

 ٣٦ يالحسين  يعبد الحليم العزم الشريف                                                             

 ٤٠ بيلي الح الص  أ... ألبي سعيد الخراز كتاب (الصدق)* 

 ٤٢ ل الجميي علالشيخ فضيلة .. ) ١٥( زنونال هم يحعليهم و  وفخذين ال كشف النور عن ال * 

 ٤٤ د. سامي عوض العسالة. .) ٢( فالسل عقيدة م في تقرير  ام أبي العزائأسس منهج اإلم* 

 ٤٦ يمحمد الشندويل.. ف؟عند أهل التصو هل للوقت قيمة* 

 ٤٧        هـ١٤٤٣ رمضان* من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خالل شهر 

 ٤٨ يأ. د. فاروق الدسوق) .. ٧( يدية للعلم والحضارة بين اإلسالم والجاهليةس العقساأل * 

 ٥٠ يالحلفاو يد. محمد حسين ] ..٣٦* أباطيل اإلسالم السياسي (األسس الفكرية لإلرهاب) [

 ٥٢ ميح قنديل أ.س ..)١٣٣(الحكمة  العزائم  يجوامع الكلم لإلمام أبشرح  *

 ٥٤ يهادالشيخ قنديل عبد ال.. )٣(  معلى بني إسرائيل وعهده إليههللا  نعمة *

 ٥٦ د. رفعت سيد أحمد .. والمقاومة  رهابين خلط «اإلخوان الدواعش» بين اإلح من أساء لقيم الحق؟ *

 ٥٨ ي * المجتمع العزم

 



 
 

 
 

مـن خلفـاء األئمـة أئمـة الوقـت،    مـنواحـد  إمـام    واجبًا علـى  لقد كان

 ،فيهـا أزمـاتهم  صرسالة لألمة يلخِّ   بكتابةيقوم    أن  ،الورثة في كل عصر

 ، تماًما كـ"الروشتة" التي يكتبها الطبيب الماهر.ويقدم لهم العالج

في الحقيقة لقد جـاء مـوالي اإلمـام المجـدد السـيد محمـد ماضـي أبـو 

العزائم بمشروع وحدة لمواجهة مرض التفرق، لكن ما منـع األمـة حتـى 

 االلتزام بمشروعه والنهضة: "قلة الضمير".من اآلن  

درست أحوال األمة اآلن، وجدت أن ُجلَّ المسلمين يفعلـون كـل   عندما

ن ويزكون ويحجون، بـال ضـمير، فـال شيء بال ضمير، يصلون ويصومو

 يحصلون على ثمرة هذه العبادات.

يعملون ويرهقون أبدانهم في أعمال طوال الليل والنهـار، لكنهـا غيـر 

خالصة لوجه هللا، فيشعرون بالضيق، وال يحصلون علـى أجـر المجتهـد، 

 وقس على ذلك الكثير والكثير.

ي وأسـالفي مـن لذلك رأيت أنه من واجبي، وسـيًرا علـى سـنة أجـداد

 أئمة الوقت، أن أكتب إليكم "رسالة الضمير.. هل نحن مسلمون؟".

 ،في اللقاء الماضي بدأنا الرسالة بالحديث عن جانب العقيـدة (فـي هللا

 وفي الوارث المحمدي). ،وفي النبي  

 العبادة.في هذا اللقاء نستكمل باقي الرسالة بالحديث عن  و

مجرد تأدية ما أمر هللا ظاهًرا فقط، بل إن تأديـة العبـادة   تالعبادة ليس

كما أوضح اإلمام أبـو   -  ألن هللا  ؛يستوجب ضرورة الحصول على ثمرتها

ــزائم عَ : (-الع وَّ ــَ اتِ لْ ا ن ــَ ــْ  ؛قُُرب ــدََّرَجاتِ اِل ِلنَي ــَ  ،ل َرائِعَ اَع رَّ َوش ــَّ ــِر ِلتَطْ  ؛لش ِهي

 هي األخالق.)، وهذا يعني أن ثمرة كل العبادات  لطَّبَائِعِ ا

فهـا اإلمـام أبـو العـزائم، لـنفهم هللا، وعرَّ   سنقسم العبـادة كمـا فرضـها

اَدةَ إِالَّ  الَ ألنــه ( ؛معناهــا، فنؤديهــا بضــمير مخلــص ةِ َمعْ لْ اَد  بِعْــ ِعبــَ نَّ ِألَ  ؛ِرفــَ

 ).َجنَّةِ ِعبَاَدِة ِللْ لْ ابِ  ِك َولَوْ رْ لشِّ الُو ِمَن  تَخْ  َجاِهِل الَ لْ اِعبَاَدةَ  

أركان اإلسـالم الخمسـة هـي أصـول، ومـا زاد ( أن مبد أن تعل  بداية ال

من والية وحب وقرب هي فروع عنها، فإذا زالت األصول انمحـت   اعليه

 ).الفروع



 
 

 يقول ابن سـينا فـي اإلشـارات والتنبيهـات   
تِ : (عن حكمة تكـرار العبـادة اَدةُ لْ ا  فُِرضـَ ِعبـَ

ِللْ كِّ ذَ مُ لْ ا ِكيُر لتَّذْ اَظ  فَ تَحْ سْ ِليُ   ؛َرتْ بُوِد، َوُكرِّ َمعْ َرةُ 
 ).ِريرِ لتَّكْ اِب 

 وإلى تفصيل أركان اإلسالم:

كما بـين   -شهادتك أن ال إله إال هللا تعني
بــد مــن (اعتقــاد  أنــه ال -اإلمــام أبــو العــزائم

دد، وأول ن عـأن هللا تعالى واحد، ال مالقلب  
له، موجود ال شك فيـه، وحاضـر ال   يال ثان 

 ييغيب، وعالم ال يجهل، قادر ال يعجـز، حـ
وم ال يغفل، حليم ال يسفه، سميع ال يموت، قيُّ 

بصير، ملك ال يزول ملكه، قديم بغير وقت، 
ــزال  ــزل وال ت ــم ي ــائن ل ــد، ك ــر ح ــر بغي آخ

لـم يحـدثها لنفسـه، دائـم أبـد   ة صـفته،الكينون 
ة وصــفه مــاألبــد، ال نهايــة لدوامــه، والديمو

غيــر محــدثها لنفســه، ال بدايــة لكينونيتــه وال 
ــي  ــه، آخــر ف ــة ألبديت ــه، وال غاي ــة لقدم أولي
أوليته، أول في آخريته، وأن أسماءه وصفاته 
وأنواره غير مخلوقـة لـه وال منفصـلة عنـه، 

ل شيء، وفوق ووراء ك  ،ءينه أمام كل شأو
وأقـرب إلـى كـل   ،ومع كل شـيء  ،كل شيء

نـه مـع ذلـك لـيس أء، ويمن نفس الششيء،  
 لـه، محـال   تليس  ءألشياوأن ا  لألشياء،  محال 

وأنــه علــى العــرش اســتوى كيــف شــاء بــال 
علــيم،  يءف وال تشــبيه، وأنــه بكــل شــييــتك

ء محـيط، يوعلى كل شيء قـدير، وبكـل شـ
لهــواء الجــو وجــه، والفضــاء مــن ورائــه، وا

وجـه، والمكــان مـن ورائــه، والحـول وجــه، 
ــب ب وال ــا حجـ ــذه كلهـ ــه، وهـ ــن ورائـ ــد مـ عـ

ــموات  ــن وراء األرضــين والس ــات م مخلوق
متصالت باألجرام اللطاف، ومنفصالت عن 

وهـو أمـاكن   -  من الكثافـة  -  األجسام الكثاف
ْىٍء قولـه:  يلما شاء، داخلة فـ ّلِ شـَ ْن كـُ َومـِ

 ]).٤٩ت: [الذاريا َخلَْقَنا َزْوَجْينِ 
ــول هللا  ــد رس ــيدنا محم ــهادتك س ــا ش أم

ها علينـا أن نشـهد أن محمـًدا رسـول ففرضُ (
بعـده، وكتابـه   يم األنبياء ال نب ـخات   ،هللا  

يمن علـى هخاتم الكتب ال كتاب بعده، وهو م
كــل كتــاب، ومصــدق لمــا ســلف مــن الكتــب 

ن شـريعته ناسـخة للشـرائع، قاضـية أقبله، و
عليها، إال ما أقره كتابه ووافقه، وكتابه شاهد 

 يالكتـب، وحـاكم عليهـا، وأنـه هـو الـذعلى  
ه ب  أخبر يمته، وهو الذأ  ر به عيسى  بشَّ 

أمته، وهو المذكور في التوراة،   موسى  
، وهـو المنزلة واإلنجيل، وسائر كتب هللا  

منــوا بــه، أخــذ ميثــاق النبيــين أن يؤ يالــذ
هللا وينصروه لو أدركوه، فأقروا بذلك وشهد  

ــذ ــو ال ــهادتهم، وه ــى ش ــالى عل ــذت  يتع أخ
األنبيـــاء شـــهادة األمـــم علـــى اإليمـــان بـــه، 
وأمرتهم بتصديقه، وأخبـرتهم بظهـوره، وأن 
موســى وعيســى عليهمــا الســالم لــو أدركــاه 

 يبقيـة بنـن  ألزمهما الدخول فـي شـريعته، و
،   ةى كفـرارإسرائيل من اليهـود والنصـ بـا

لجحـــودهم رســـالته، وأن إيمـــانهم بكتابـــه 
مفترض عليهم مأمور به فـي كتـبهم، وعلـى 
ألسنة رسـلهم، وأن طاعتـه ومحبتـه فريضـة 
واجبة على الكافة، كطاعة هللا تعالى، واتباع 

يه، مفترضان علـى األمـة هأمره، واجتناب ن 
ا افترضـه ا أوجبه هللا تعالى له، وفرضًـ إيجاًب 
 ).بفرائضه خلقه متصًال على 

(ال إلـه إال هللا سـيدنا   هد بـــفإذا كنت تش

محمد رسـول هللا) وال تـدرك هـذه المعـاني، 
 فاسأل ضميرك: (هل أنا مسلم بحق؟).

ــة  ــي إقام ــة الضــمير ف ــات قل ــن عالم م
الصالة: تأديتها مـن بـاب العـادة، واإلسـراع  
وعدم الخشوع فيها، وعدم تأثيرها في سلوك 

: (مـن لـم الفرد، ولذلك قـال رسـول هللا  
تنهه صالة عن الفحشاء والمنكـر فـال صـالة 

 له).
ــة ال ــم أن (ا بداي ــد أن تعل َال ب ي  :ةَ لصــَّ ــِ ف

فَُهَو  ؛ةَ لصََّال ايُِقِم  لَمْ  ةُ، َوَمنْ ِإلقَامَ اَحِقيقَِة ِهَي لْ ا
َال (ا  )، فـَساهٍ  لَةٌ تَحْ   :ةُ لصـَّ َب  صـِ ُظ َنسـَ ِد عَبْـ لْ افـَ
َال   ُضرْ َيحْ   َولَمْ   َصلَّىٰ   َمنْ )، و(هِ ِلَرّبِ   ؛ِتهِ فِي صـَ

 ).لِّ يُصَ  ةِ َولَمْ لصََّال اِضعِ َحَضَر ِلَموْ 
ُ  هُ َنَبَياٍن ِبيَّ  ُكلَّ وعليك أن توقن بأن (  الَ  َّ

 ةِ َوَعَدِدَها َوُشُروِطَها ِمنْ لصََّال اِت َنتَعَدَّاهُ، َكَوقْ 
اَرةٍ، وَ  ــَ ــْ اَطهـ ْت بَاِل قِبْ تِقْ سـ ــَ ٍة، َوسـ ــَ وْ لـ ــَ َرةٍ ِر عـ

هُ    اِلَك ِممـَّ َعَدا ذَٰ   اَومَ   ،ِرَهاَوَغيْ  ِه بِِفعْ   ِبيَّنـَ لـِ
ــْ  ِحيحِ ِرِه ِممــَّ َوأَم ي صــَ َداِومْ اا َوَرَد فــِ ــَ اِر ف  آلثــَ
ُت ِخَياِر، َوإِنََّما أََبحـْ لْ اِب َمِزيِد  لْ اَت فِي  َوأَنْ   ،هِ َعلَيْ 
فِيـِه   تَأَِتيَ   يُع أَنْ تَطِ  تَسْ نََّك الَ ألَ   ؛يَاَدةَ فِيهِ لزِّ الََك  

ِ ِب َرُسوِل  ِبعََمِل قَلْ  َّ   َِت أَنْ تََطعْ سْـ ا  ، إِن 
ِ فِيِه ِبعََمِل َجَواِرحِ َرُسوِل  تَأَِتيَ  َّ .( 

َال (اإن  ا ةَ لصــَّ كْ  :ِمنــَّ ىٰ شــُ اهُ، نُعْ  ٌر َعلــَ مــَ
َرافٌ عْ اوَ  ــِ ــِ  ت َال ِبأُلُوِهيَّت َال اوَ هُ، ِه َوعــُ ــْ لصــَّ هُ ةُ ِمن

بْ  وْ َمِزيــُد فَضــْ  :َحاَنهُ ســُ اِد اِلِه ِب َق فَضــْ ٍل فــَ ِإليجــَ
 )، بََهاِئِه َوِضيَاِئهِ  ٌل لَهُ ِمنْ َداِد بَِما هَُو أَهْ ِإلمْ اوَ 

نْ (  وال تصلي صالة العادة، فــ لَّىٰ   مـَ  صـَ
 َماِل َوَعَظَمةَ َمنْ ألَعْ اَمةَ ِبِه ِحكْ ِحٍظ ِبقَلْ ُمالَ  رَ َغيْ 

يْ  ــَ َف ب ــَ ــْ َوق َال  ،هِ َن َيَدي اَدةٌ الَ فَصــَ اَدةٌ،  تُهُ عــَ ــَ ِعب
نْ )، و(َمالِ ألَعْ اَكذَا َجِميُع  َوهَٰ  لَّ   مـَ َال   ىٰ صـَ ةَ صـَ

اَدةَ لْ ا  فَقَدَ   ؛عَاَدةِ لْ ا يْ )، واعلـم جيـًدا أنـه (ِعبـَ َس لـَ
 ).ِعَباَدةِ لْ اقَائِِم ِب لْ العَاَدةِ كَ اُمَساِرعُ إِلَى لْ ا

لْ اوَ   الطَُّمأَِنيَنةَ واعلم أن ( نْ   :َوىٰ لسـَّ ٌر مـِ  أَثـَ
اِر  ي اآثــَ الةِ فــِ َرى )، وإنــك لــن (ِس لــنَّفْ الصــَّ تــَ

عَاَدةَ ا ــَّ ةَ إِالَّ لْ السـ ــَّ ىٰ  َحقـ ــَ وْ  َعلـ ــَ ــْ ضـ َباحِ ِء ِمصـ
 ).ةِ لصََّال ا

َع   ؛ةَ لصََّال اتََرَك    َمنْ وختاًما اعلم أن ( قُطـِ
ِ َمِعيَِّة َرُسوِل  َعنْ  َّ  َبتَاتًا.( 

ال تـدري معـاني الصـالة كمـا فإذا كنـت  
، فاسـأل ضـميرك: (هـل أنـا مسـلم عرضتها
 بحق؟).

من عالمـات قلـة الضـمير فـي الصـيام: 
الصيام عن األكـل والشـرب، وعـدم الصـيام 

لك قـال لـذ  ؛عن األخالق والمعامالت السـيئة
: (مــن لــم يــدع قــول الــزور المصـطفى 





 
 

ــدع  ــي أن ي ــة ف ــيس  حاج ــه، فل ــل ب والعم
 طعامه وشرابه).

 ِم، َوِسَياَحةٌ ِجسْ لْ اِجَهاٌد ِب   :َيامَ لّصِ اعلم أن (ا
اَهَدةٌ عَقْــ لْ اِب  وحِ ابِــ ِل، َوُمشــَ  وَ هُــ  :َيامَ لصــِّ ) و(الرُّ
ةُ لْ ا رْ افَِريضـــَ ــَ َي تـ ي هـــِ ي لَّتـــِ ةِ لْ اٌك فـــِ ــَ ) َحِقيقـ

ــِّ و(ا بْ  :َيامَ لص ــَ ىٰ ص ــَ رْ  ٌر َعل ــَ َن لْ ا قِ خ ــِ اَدةِ م ــَ ع
 ).عِ لطَّبْ ا

رُّ ا: َيامَ لصــِّ و(ا ــَ نَ لتَّج ــِ ــْ ِإلنْ ا ُد م اِنيَِّة بَع ــَ َد س
إِّنِي َنذَْرُت :  قَاَل تَعَالَىٰ   َحَيَواِنيَّةِ لْ ا  ِمنَ   دِ لتََّجرُّ ا

ْحَمِن َصْوًما فَلَْن أَُكلَِّم  [مـريم:  اْلَيْوَم إِنِسياِللرَّ
ُروجٌ ])، ألنــه (٢٦ نْ  خــُ ِة َمرْ  عــَ ــَ اِنيَِّة ِإلنْ اتَب ســَ
 ).َملَُكوِتيَّةِ لْ اَمَكاَنِة لْ ِباَحاِد ِلِالتِّ 

رٌّ والصيام عبـادة غيـر عاديـة، فهـو (  سـِ
َمِديَّةِ اَراِر أَسْ   ِمنْ  نْ  رَّ لسـِّ افَِظ حْ افَ  ؛لصَّ  رِ َغيْـ  عـَ
يُر  َعَمٌل رُ )، وهو (ِلهِ أَهْ  اِنيٌّ َيصـِ اُن ِإلنْ اوحـَ سـَ

ــِه كَ  ِة َمَال لْ افِيـ ــَ اِن اِئكـ ــَ وحـ ــْ ي ّيِ لرُّ َو َيتـ ــُ ُرُك َن، فَهـ
ِس لـنَّفْ اَماِنيَِّة، َولََواِزَم  ُجسْ لْ اَحَياةِ  لْ ااِت  َضُروِريَّ 

 ).َحَيَواِنيَّةِ لْ ا
َياُم لصـِّ (ا  لكن الصائمين ليسوا سواء، فــ

رْ َواِل  ألَكْ ا  َعنِ   :ِلِمينَ ُمسْ لْ اِصَياُم    :َبعَةٌ أَرْ  ِب لشـُّ
َياُم  لْ اوَ  ؤْ لْ اِجَماعِ، َوصـِ ِن    :ينَ ِمِن مـُ َواِرحِ لْ اعـَ جـَ
َياُم لســِّ ا ِنينَ ُمحْ لْ اتَِّة، َوصــِ ى طُــ تَخْ  أَالَّ  :ســِ ُر َعلــَ
ــْ لْ ا نٍّ قَل َواِطُر َوتَمــَ َيامُ ِب خــَ وقِ لْ ا ، َوصــِ  :ِنينَ مــُ
َمِديَّةُ ِللتَّشـــَ ا َمدِ اِب بُِّه لصــَّ  ائُِمونَ لصـــَّ )، و(الصـــَّ

ــْ أَرْ  ةُ أَنـ ــَ اِلكُ افَ  :َواعٍ َبعـ ــَّ اِركٌ  :لسـ ــَ هْ  تـ ــَ َوِتِه، ِلشـ
اِركٌ   :َواِصلُ لْ اوَ  ِه، وَ ِلَرغْ   تـَ اِركٌ اَبتـِ ُن: تـَ تََمّكِ  ْلمـُ

 ).ِلُشُهوِدهِ ْلُمتَِّحُد: تَاِرٌك اِلُوُجوِدِه، وَ 
اَدةٌ والصيام ليس عبـادة فقـط، فهـو (  :ِعبـَ

ُ ٌض فََرَضهُ إِنَّهُ فَرْ   َحيثُ  نَّهُ إِ ُث َحيْ  :، َوِشفَاءٌ َّ
تََها، َوتَزْ َيُردُّ ِللنَّفْ  َال إِ ُث  َحيْ   :ِكَيةٌ ِس ِصحَّ ٌء نَّهُ جـَ

ي اْلُوْسَطى اْلَحاَلِة اَعِن ِف لتََّطرُّ اِس ِمَن  ِللنَّفْ  لَّتـِ
 ).ْلفَِضيلَةُ اِهَى 

يَح   َس بَِصائٍِم َمنْ لَيْ واعلم أنه ( تََرَك َما أُبـِ
) وعليك أن تراقـب هِ َم َعلَيْ فِيَما ُحرِّ   َوَوقَعَ   لَهُ،

ةَ َعالَ ألن ( ؛نفســك ــَ وِل قَ  م ــُ اِئمِ اب هُ تََخلُّ  ؛لصــَّ ــُ ق
أَخْ  ــِ ِ ِق الَ ب ى  ، أَوْ َّ ــَ لِّ اَعل ــَ أَخْ  ألَق ــِ الَ َال ب ــَ  مِ ِق ع

وَحاِنّيِ اِر لطُّهْ ا  ).َملَُكوتِ لْ اَعَواِلِم  ِمنْ  لرُّ
فإذا كنـت ال تـدري معـاني الصـيام كمـا 
عرضتها، فاسـأل ضـميرك: (هـل أنـا مسـلم 

 بحق؟).

مــن عالمــات قلــة الضــمير فــي الزكــاة: 
هـا ؤعدم تأديتها، أو تخفض نسبتها، أو إعطا

هــا لغيــر أهلهــا المــأمورين ؤريــاء، أو إعطا
بجبايتها، وكذلك تبديـد أموالهـا دون اسـتفادة 

 األمة بها.
ــم أن َدقَاتِ (ا :واعلـ ــَّ َال  لصـ ــَ اُل لْ ا :ثٌ ثـ ــَ مـ

)، فال تظـن أنـك مـأمور فَانُ ِعرْ لْ اوَ ُق  َال ألَخْ اوَ 

بأن تنفق من مالك فقط، بل عليك أن تتزكـى 
 بخلقك وبحالك.

واعلم أن الصـدقات تـؤدى لرسـول هللا، 
، وأنهــا تأتيــه أو القــائم مقــام رســول هللا 

جميعًا ثم يقرر توجيههـا فـي مخـارج الزكـاة 
 وفق ما يقتضيه عصره وحال أمته.

وبركة تأدية الزكاة كبيرة على صاحبها، 
ةَ لْ اعِ  يَُوسـِّ   ؛يَّةَ رِّ لذُّ افََظ  َيحْ   أََراَد أَنْ   َمنْ (  فـ عَِطيـَّ
 َّذْ لْ اإِن ــُ َناِت يـ ــَ ّيِ اِهبَن َحسـ ــَّ ــود:  ئَاتِ لسـ [هـ

١١٤.([ 
َدقَةً   ِ َت  َطيْ أَعْ   اإِذَ فأنت ( َك َيحْ   ؛صـَ ُظ لـَ فـَ

بَُح يََس تَاِجٍر َيرْ أَكْ )، وأعلم أن (َك َوَمالَكَ يَّتَ ذُرِّ 
نَّ ائَِة، َولَٰ مِ لْ اَرةً فِي  َعشْ  رْ   َدقَةَ لصـَّ ا  كـِ ا يـَ بَُح فِيهـَ

دِّ لْ ا بْ ُمتَصــَ عْ مِ عَ ُق ســَ دْ فٍ ائَةَ ضــِ اعَ  ، َوقــَ  فُ يُضــَ
كَ ذَٰ   ِمنْ   ثَرَ أَكْ  اِعفُ   :لـِ ُ يُضـَ ّ اء  َو ن َيشـَ  ِلمـَ

ــرة:  أَىُّ ) ٢٦١(البق ــَ اٍن يَعْ إِنْ  ف ــَ ِن س ــَ ُل ع ــِ ِ ق َّ 
 فًا َوالَ َهِم آالَ رْ لدِّ اِطيِه فِي ِتَجاَرةً تُعْ   َيَرىٰ  تَعَالَىٰ 

ِذِه  ُحكْ لْ اَها؟!، أَِكُل  يَُساِرعُ إِلَيْ  ي هـَ ِة اَم فـِ لنََّظِريـَّ
 ).كَ إِلَيْ 

واعلم أن زكاة المسلمين هي تأديـة قيمـة 
الزكاة عند بلوغ النصاب وحول الحول، أمـا 

ي تأدية قيمـة الزكـاة مـع زكاة المحسنين فتعن 
 أي دخل يدخل في وقته دون انتظار الحول.

فــإذا كنــت ال تــدري معــاني الزكــاة كمــا 
عرضتها، فاسـأل ضـميرك: (هـل أنـا مسـلم 

 بحق؟).

من عالمات قلة الضمير في الحج: عـدم 
أداء الفريضــة مــع االســتطاعة، أو تأديتهــا 
ــذهاب ألدائهــا ســنوي   ابشــكل مبــالغ فيــه، وال

ــا،  ــم حكمته ــعائر دون فه ــة الش ــاء، وتأدي ري
 والتوبة في الحج ثم العودة للمعاصي.

 إَِشاَرةٌ   :َحجَّ لْ يجهل الكثير من الناس أن (ا
ِ ِر إِلَى لسَّيْ اإِلَى   ).تَعَالَىٰ  َّ

 ِت، َوَحجَّ َبيْ لْ اُمَشاَهَدةُ    :بَاحِ ألَشْ ا  َحجَّ وأن (
وحِ ثَالَ ا اِني، لْ اَهُد  ِسَها تَشْـ نَفْ   إِلَىٰ   َحجٌّ   :ثٌ لرُّ َمعـَ

جُّ  ــَ ــْ لْ اَوحـ جُّ لْ اَرةِ َحضـ ــَ ِة، َوحـ ــَّ ِديـ ــْ لْ اُمَحمَّ ِت َبيـ
 ).ُمورِ َمعْ لْ ا

ي اَراِم ِإلحْ اِبيَرةِ َكتَكْ  :َرامَ ِإلحْ اعلم أن (ا لَّتـِ
ُم بَِها َعلَى   ُل  ي َما يُبْ ُمَصلِّ لْ ايَُحرَّ َال اطـِ  ةَ أَوْ لصـَّ

ِ  َها تَعْ ضُ قُ َينْ  َّ ِ عَاِئِرهِ   تَعَالَىٰ ِظيًما  نْ )، و(َوِلشـَ  مـَ
ا الَ ِق إِحْ َال ِإلطْ اَرَم ِبُروِحِه فِي َحضَرةِ أَحْ   َرامـً

لِّ ٍء، َوبَعْ َشيْ   َل ُكلِّ َربَّهُ قَبْ   َرأَىٰ   ؛َدهُ ِحلَّ بَعْ   َد كـُ
 ).ءٍ َشيْ  ٍء، َوفِي ُكلِّ َشيْ  َد ُكلِّ ٍء َوِعنْ َشيْ 

وأمـــا إن حكمـــة التجـــرد مـــن المحـــيط 
ىٰ والمخــيط ( لَ َيتَمَ  َحتــَّ هُ َميِّــ  -المحــرم -ثــَّ ٌت أَنــَّ

َبهُ غَُل قَلْ لَِّذي َيشْ اِحسَّ  لْ اِرَج فِي َكفَِنِه، فَاَرَق  أُدْ 
 ).َكاِئَناتِ لْ اِب 

 -ِلَيْرتَِقيَ  ؛لتَّْلِبَيةَ اوَ  لَ ِإلْهَال لقد أوجب هللا (ا
اِم   ِب إِلَىٰ لطَّلَ اعُبُوِديَِّة وَ لْ اِمْن َمقَاِم    -المحرم َمقـَ

 ).لُوِبيَّةِ َمطْ لْ اوَ ِديَِّة لعَبْ ا
نـك أيا من تريـد أن تـذهب للحـج، اعلـم  

ي  ِبَياِئِه، فَُكنْ أَثََر أَنْ   ِلتََرىٰ   ؛هِ َت فََلّبِ جْ جَ حَ   إِذَا( فـِ
مَّ   ًما أَوْ َمقَاِم َخِليِلِه ِجسْـ  ا، ثـُ جَّ   ُروحـً كَ   حـُ  ؛ِبقَْلبـِ

آثَاَر  ِلَيَرىَ  ؛َهاَجرَ   َس َمنْ َك، َولَيْ آثَاَر َرّبِ   ِلتََرىٰ 
نْ ألَنْ ا اِء َكمــَ احَ  ِبيــَ َرىٰ  ؛ســَ اَر  ِليــَ بِّ اآثــَ ِذي  لــرَّ
ِ ِء  آلالَ ا ّ َن  ن نِّْعَمٍة فَمـِ [النحـل:  َوَما بُِكم ّمِ

اُم  :تَ َبيــــْ لْ ])، واعلــــم أن (ا٥٣ َخِليــــِل لْ اَمقــــَ
، وَ ُجسْ لْ ا وَحاِنيُّ اَمقَاُمهُ  :ُخلَّةَ لْ اَماِنيُّ  ).لرُّ

لقــاء اإلمــام، كمــا  واعلــم أن تمــام الحــج
أخبر اإلمام جعفر الصادق، فإذا حججت ولم 

 تعرف إمامك فحجك منقوص.
ــا  ــدري معــاني الحــج كم ــإذا كنــت ال ت ف
عرضتها، فاسـأل ضـميرك: (هـل أنـا مسـلم 

 بحق؟).

ــدف  ــي هــ ــلة هــ ــالق الفاضــ إن األخــ
الت، وثمرة العبادات، وغاية الغايـات، االرس

والوصول لمكارم األخالق هـو غايـة البعثـة 
: المحمدية، لذلك قـال سـيدنا رسـول هللا 

)، ومدحـه إنما بعثت ألتمم مكـارم األخـالق(
يمٍ هللا بخلقه، فقال:   ٍق َعظـِ  َوإِنََّك لَعَلى ُخلـُ

 .)٤القلم: (
مسـلم فلـيس ب اعلم أن من أدى العبـادات  

ــا  ؛إلســالمكامــل ا إال أن تظهــر عليــه ثمرته
يقول اإلمام أبـو العـزائم فـي   .وهي األخالق

ــار ــربين: ( جمع ــام المق ــن ص ــل م ــيس ك ول
 ؛وصلى وزكـى وحـج يكـون كامـل اإلسـالم

حتى تكمل أخالقه، وتطهـر صـفاته، وتزكـو 
عـن الفحشـاء   ىنفسه، فإن تلك األعمـال تنهـ
 ا بحقائقها، مراقبًـ والمنكر لمن قام بها، عامًال 

في عملها مكانته مـن العبوديـة، ومكانـة مـن 
العليـة مـن األلوهيـة والعظمـة،   قام بها لذاته

ا جنابـه العلـي والقدرة والعزة والقـوة، منزهًـ 
ــة والغــرض والشــريك والمعــاون  ؛عــن العل

حتى يتحقق بمقام الخوف والخشـية والرهبـة 
مـن جاللـه وكبريائـه. وبـذلك تتزكـى نفسـه، 

ــن مع ــه، وتحس ــذب أخالق ــع وتته ــه لجمي املت
 ).والناس أجمعين إخوانه

ــن  ــت لك ــان اختف ــي زم ــن ف ــف نح لألس
األخالق فيه، إال ما نـدر، وأصـبحت أخـالق 
النــاس فيــه أحــط مــن أخــالق أهــل الجاهليــة 

 األولى.
ــذ ــي لل ــا أن نحيــي األخــالق ف ك إذا أردن

المجتمــع، علينــا أن نبــدأ بــأخالق النبــي قبــل 
اإلسالم، ثم أخالق اإلسالم، ثم مكارم أخالق 



 
 

 اإلسالم.
ــم أن  ــاعل ــم إل ــالق تنقس ــمين ـاألخ ى قس

رئيســين: فطريــة ومكتســبة، فــبعض أخــالق 
الناس أخالق فطرية، تظهر فـيهم منـذ بدايـة 

قهم مكتسب نشأتهم، والبعض اآلخر َمن أخال
من البيئـة، ومـن تتـابع الخبـرات والتجـارب 

 .وكثرتها ونحو ذلك
سـبب اكتسـاب األخـالق هـو العقـل، أما  

ولو ترك اإلنسان لعقله لغلبه الهوى، ومن ثم 
ــل  ــد هللا لتكمي ــن عن ــرائع م ــاءت الش ــد ج فق

 األخالق وضبطها.

قبـل اإلسـالم   لقد عرف رسـول هللا  
همـا الصدق واألمانـة الصادق األمين، وبأنه  

ا كل مأساس الصفات الخلقية، التي يبنى عليه
ا، وال يكون المسـلم مسـلًما مما هو أعلى منه

 إال إذا تحلى بالصدق واألمانة.
ْدِق: يقول اإلمام أبو العزائم: ( ِصفَةُ الصـِّ

اِت  اَن بَِمقَامــَ ُق اِإلْنســَ ــِّ ي تَُحق ــِ َي الَّت يِن، هــِ ــِ اْليَق
الَِمينَ  ْن َرّبِ اْلعــَ هُ مــِ بــُ )، والصــدق لــيس َوتُقَّرِ

ي (  باللسان فقط، فـ ْدٌق فـِ ةٌ: صـِ ْدُق ثَالَثـَ الصـِّ
ي  ــِ ْدٌق ف ِب، َوصــِ ــْ ي اْلقَل ــِ ْدٌق ف اِن، َوصــِ ــَ اللِّس

 ).اْلُمعَاَملَةِ 
اِد لكن اعلم أنه ( َن اْلِعبـَ ٌد مـِ تََمكَُّن َعبـْ الَ يـَ

ْدِق، َواِإلْخَال أَْن َيتََحلَّٰى ِبُحلَّ  ِص، َوُحْسِن ِة الّصِ
 ).اْلقَْصِد، قَْبَل أَْن يَُجاِهَد نَْفَسهُ 

الكـذب: هـو عكـس الصـدق، اعلم أن (و
وهــو إيجــاد صــفة لموصــوف ليســت لــه، أو 

 .)صفة عن موصوف هي له سلب
ــدق والكــذبوعليــك أن تعلــم أن (  الص

الصواب والخطـأ فـي ، وفي األقاويل  يكونان
الحق ، وفي األفعال  والشرالخير  ، والضمائر

فــي  لضــر والنفــعا، ووالباطــل فــي األحكــام
 ).األشياء المحسوسة

نْ أما األمانة فهـي ( ا فِيـَك مـِ اِف أَوْ   مـَ صـَ
َما فِيِه   َساِن إِالَّ ِإلنْ ا يُِحبُّ ِمنَ   الَ )، وهللا (بَاِريكَ 

 ).هُ ِمنْ 
يْ لََديْ   تَهُ أََماَنةً هَُو َما َحَملْ   :ألََماَنةُ او( َس َك لـَ

هُ ِمنــْ فِيــَك، َولَٰ  َك َوالَ ِمنــْ  ــم أن  )،هُ ِكنــَّ واعل
ْرُش  اْلقَْلُب  امحلها ( َو عـَ ِذي هـُ ْحمَٰ الـَّ  الَ   ِن،لـرَّ

 ).ألَْكَوانِ اْلُمقَلَُّب فِي انُوَبِرىُّ لصَّ الشَّْكُل ا
واعلم أن األمانة هي رسالتك في الحياة، 

يربــي  فاضــل أنــك أبتكــون رســالتك  وقــد
يــؤدي  مســؤول، أو موظــف أوالًدا صـالحين

 ينشر الخير ورع، أو رجل دين أعماالً ألمته
عليك أن تنبت خيًرا ف،  والصالح بين المجتمع

، وأن تـؤدي مـا في أي مكان زرعك هللا فيـه
 ، وإال أصبحت خائًنا.عليك على أكمل وجه

ةٌ ثََال هناك (واعلم أن   أْ   الَ   ثـَ اُن ِإلنْ اُن  مَ يـَ سـَ
الْ ا:  ِهمْ َرهُ َعلَيْ َغيْ  رْ لْ َواُل،  مـَ  يُن، إِالَّ دِّ لـاُض، وَ عـِ
َن  يَعْ   نْ ـمَ  َماءِ الَُم أَنَّهُ أَِميٌن مـِ  ائـتمن)، فمـن  لسـَّ

 غير أمين فهو جهول. اعليه
ا ــً ــادقًا أمينـ ــم تكـــن صـ ــإذا لـ ــأل فـ ، فاسـ

 ؟).ضميرك: (هل أستحق أن أدخل اإلسالم

من عالمات قلـة الضـمير فـي عصـرنا: 
بأخالق اإلسالم، وقلب األخالق ترك التخلق  

، األضــدادها، فتــرى الشــجاعة تســمى تهــورً 
ا، والخجــل  والجــبن والبخــل يســميان حرصــً
يسمى ضـعفًا، والنصـب يسـمى "شـطارة".. 

 إلخ.
إذا أردت أن تفرق بين األخالق الحسـنة 
واألخالق السيئة، فارجع إلى "رسالة العقل" 

 .عند اإلمام الكاظم 
مْ زائم: (يقــول اإلمــام أبــو العــ  عِ سَــ َن إِذَا لــَ

ا َوالَ الَخلْــ  اَال ِبأَخْ  َق ِبأَمَواِلنــَ َال  ؛ِقنــَ ي  َخيْــ فــَ َر فــِ
ا وُن َال ألَخــْ (ا )، فـــُوُجوِدنــَ ا يَكــُ اُن ِإلنْ اُق بِهــَ ســَ

دْ َمَال لْ اَق  فَوْ  ِة قـَ نَ  ًرا، أَوْ ئِكـَ رَّ مـِ يْ ا أَضـَ َطاِن لشـَّ
 ).َشرا

قُ لْ و(ا ــُ رُ  :ُخلـ ــَ َو أَثـ ــُ ةِ تَزْ  هـ ــَ ــنَّفْ ا ِكيـ ِس، لـ
 )لَةِ غَفْ لْ اَد ُطوِل َيقََظةُ بَعْ لْ اَسَببُهُ  :َخلُقُ لتَّ َوا

ا ِميــَزاُن ِإنَّ اعلــم أيهــا المســلم ( اِل امــَ جــَ لّرِ
أَْخَال  ــِ نْ وأن ( )،قِِهمْ بـ ــَ اَد ِبأَخْ  مـ ــَ هِ َال سـ ــِ َداَم  ؛قـ

ؤْ  نْ ســُ اَد بِِعلْ  ُدُدهُ، َومــَ هِ ســَ تْ  ؛مــِ عَاَدتُ  َكُملــَ هُ، ســَ
 ).آلِخَرةِ اوَ َيا لدُّنْ افَاَز فِي  ؛َواهُ َساَد ِبتَقْ  َوَمنْ 

عليــك تعلــم الخلــق الفاضــل مــن الكــون 
انِ ِإلنْ اَيِجُب َعلَى  حولك، حيث ( لِ لْ ا  سـَ  أَنْ  عَاقـِ

ــْ  وَن ِمث ــُ ي ألَرْ اَل يَك ــِ عِ اِض ف ــِ ــْ لتََّواض َل ، َوِمث
ي  رِ الَبحــْ  َرمِ لْ افــِ ي يْــ للَّ اَل ، َوِمثْــ كــَ ْت اِل فــِ ِر، لســَّ
مْ اَل َوِمثْـ  ي لشــَّ ةِ َمنْ لْ اِس فــِ اُء َيرْ لْ )، و(افَعــَ ُع مــَ فــَ
ُع،    هُ رَ َغيْ  ةٌ وَ َجاُر ُمرْ ألَشْـ افَ َوَيتََواضـَ اءُ لْ اتَِفعـَ  مـَ

 ).ُمتََواِضعَ 
ــم أن ( ــْ اعل ِي ُق إِبْ َال أَخ ــِ ــْ  :سَ ل ىٰ َال إِع ــَ  ٌن َعل

وِء  ــُ مْ لْ اس ــَ ا ل ــَ ِة، م ــَ رْ  َخاتِم ــَّ ــُد ِمنْ  َيتََطه ا ُمِري ــَ ه
وِل، َوأَ لْ ا ــُ ــْ ُوص اِئمِ لْ اُق َال خ ــَ اُء يَمْ  :بَه ــَ ا م ــَ ُحوه
 ).ُدولِ عُ لْ ا َبِة َوَصاُبونُ لتَّوْ ا

اِت، ُمِلمـَّ لْ اَد  َهُر ِعنْ َيظْ   :لشَُّجاعَ اعلم أن: (ا
ــْ َوَيخْ  ي ِعن ــِ اِئِم لْ اَد تَف ــَ اتِ لْ اوَ َغن رَّ يْ ). و(َمســَ ــَ َس ل

ِرَج ِللنَّاِس َطعَاَمَك َوَشَرابََك، إِنََّما تُخْ   َكَرُم أَنْ لْ ا
رَ لْ ا دِّ  مُ كــَ مُ أَن تُقــَ عُ ِحكْ لْ ا َم لَهــُ ي تَنفــَ ةَ الَّتــِ ).  مــَ

هُ   َمُق الَ ألَحْ اَيُسوُد، وَ   عَِجُل الَ لْ و(ا ِديَق لـَ ). صـَ
َال لْ و(ا اُء بــِ ــَ بْ َحي اٍن عــِ بْ  إِيمــَ ــٌل، َوجــُ ٌن ٌء ثَِقي

رٌ  ــِ لٌ ، َوَوهــْ َحاض ــِ الخلــق: حســن ). و(ٌم َباط
احتمــــال األذى، وقلــــة الغضــــب، وبســــط 

ــب الكــالم الجهــل: هــو و( .)الرحمــة، وطي
الشــرك: و(. )تصــور الشــيء بغيــر صــورته

 ).إثبات ربوبية اثنين
كما ذكرهـا  - واعلم أن األخالق الفاضلة

انُ هــي: ( -اإلمـام الكـاظم يمـَ ِديقُ ، واْإلِ ، التَّصــْ
َالصُ و خــْ اءُ ، واْإلِ جــَ ْدلُ ، والرَّ ــَ االرِّ ، واْلع ، ضــَ
أْفَةُ ، والتََّوكُّلُ ، واْليَأْسُ ، والشُّْكرُ و ، اْلِعْلمُ ، والرَّ
ةُ و ــَّ دُ ، واْلِعفــ ــْ هــ قُ ، والزُّ ــْ فــ ةُ ، والّرِ ــَ ْهبــ ، الرَّ
عُ و َؤَدةُ ، والتََّواضـــُ مُ ، والتـــُّ ْمتُ ، واْلِحلـــْ ، الصـــَّ
َالمُ و ِليمُ ، واِالْسِتســْ وُ ، والتَّســْ ــْ ةُ ، واْلعَف ــَ ْحم ، الرَّ
ينُ و ْبرُ ، واْليَقـــِ ْفحُ ، والصــــَّ ى، والصــــَّ ، اْلِغنــــَ
رُ و ظُ ، والتَّفَكــُّ لُ ، واْلِحفــْ ةُ ، والتََّواصــُ ، اْلقََناعــَ
اةُ و َودَّةُ ، واْلُمَواســَ اءُ ، واْلمــَ ةُ ، واْلَوفــَ ، الطَّاعــَ
وعُ و َالَمةُ ، واْلُخضــُ مُ ، والســَّ ةُ ، واْلفَهــْ ، اْلَمْعِرفــَ
رُّ و  ،اْلِكتَْمانُ ، وَسَالَمةُ اْلغَْيبِ ، واْلُمَداَراةُ و ، اْلبـِ
ةُ ، واْلَمْعُروفُ ، واْلَحِقيقَةُ و افُ ، والتَِّقيـَّ ْنصـَ ، اْإلِ
ىو ةُ ، والتُّقــــَ اءُ ، والنََّظافــــَ دُ ، واْلَحيــــَ ، اْلقَصــــْ
ةُ و ــَ احـ ُهولَةُ ، والرَّ ــُّ ةُ ، والسـ ــَ َوامُ ، واْلعَاِفيـ ــَ ، اْلقـ
ةُ و ــَ ارُ ، واْلِحْكمـ ــَ عَاَدةُ ، واْلَوقـ ــَّ ةُ ، والسـ ــَ ، التَّْوبـ
ةُ و ــَ ــدُّ ، واْلُمَحافَظ اطُ ، وَعاءُ ال ــَ َرحُ ، والنَّش ــَ ، اْلف
ةُ و ــَ َخاءُ ، واْألُْلفـ ــَّ وعُ ، والسـ ــُ ْوُن ، واْلُخشـ ــَ صـ

  ).اْلِكَياَسةُ ، واِالْستِْغفَارُ ، واْلَحِديثِ 
إِالَّ   َال تُْجَمعُ وقد ذكر اإلمام الكاظم أنها (

هُ  ــَ ُ قَْلب َّ تََحَن  ــْ ْؤِمٍن ام ــُ ّيٍ أَْو م ــِ ّيٍ أَْو َوص ــِ ِلَنب
يَمانِ  إِنَّ   ،ِلْإلِ ْؤِمِنيَن فـَ َن اْلمـُ َك مـِ اِئُر ذَلـِ ا سـَ َوأَمَّ

 ها).و ِمْن أَْن يَُكوَن فِيِه بَْعضأََحَدهُْم َال َيْخلُ 
عن فضـائل األخـالق:   يقول اإلمام عليٌّ 

(العجز آفة، والصبر شجاعة، والزهد ثروة، 
ضـى، العلـم  ة، ونعـم القـرين الِرّ والورع ُجنـَّ

دب ُحلـل مجـددة، والفكـر وراثة كريمة، واأل
ه،  مرآة صـافية، صـدر العاقـل صـندوق سـِرّ
البشاشة حبالة المودة، االحتمال قبر العيوب، 
مــن رضــي عــن نفســه كثــر الســاخط عليــه، 

، إذا قـدرت علـى عـدوك، الصدقة داوء منجٍ 
فاجعل العفو عنه شكًرا للقدرة عليـه، أعجـز 
ــوان،  ــاب اإلخ ــز عــن اكتس ــن عج ــاس م الن

 ضيَّع من ظفر به منهم).وأعجز منه من 
هـو ، ولـقالخُ واعلم أن هناك فرق بـين (

ــنفس ــة ال ــر تزكي ــق، وأث ــذيالتخل ــببه  ، ال س
)، كما قال اإلمـام أبـو اليقظة بعد طول الغفلة

 العزائم في اصطالحات الصوفية.
ــق رزق ســاقه هللا  ــم أن حســن الخل واعل

ــك ــب: إلي ــي طال ــن أب ــي ب ــام عل ــول اإلم ، يق
نْ )، وأن (َزاقِ ألَرْ اُكُنوُز    ؛قِ ألَْخَال اُوْسعَةُ  (  مـَ

الايََر    لَمْ   ؛َبهُ ثَوْ   َحَياءُ لْ اَكَساهُ   هُ ُس َعيْ نـَّ )، كمـا بـَ
 أيًضا. ر اإلمام عليٌّ بشَّ 

فإذا لم يكن لـديك هـذه األخـالق، فاسـأل 
 ضميرك: (هل أنا مسلم بحق؟)، 

فسـنبدأ بهـا  الحـديث أما مكارم األخالق 
ــاء المقبــلفــي  ــى ســيدنا ، اللق وصــلى هللا عل

 وموالنا رسول هللا وعلى آله وسلم.



  

 

دد  اإلمام ا
 سيد حممد ماضى أبو العزائمال

)٢ ( 

ــدار  ــى ال ــه مســافر إل ــين أن ــى يق ــل مســلم عل ك

اآلخــرة، وأهــل اإليمــان مــنهم مســافرون إلــى مقــر 

ــان  ــل اإلحسـ ــيم األبـــدى، وأهـ ــة هللا ودار النعـ رحمـ

ليـك مقتـدر، مسافرون إلى مقعد صـدق عنـد م

من الكونين إلـى  اافرون فرارً هل اإليقان مسوأ

ِن   .الُمَكّوِ
ولما كان المسافر إلى مكان بعيـد ال يخلـو 

. فـإن كـان عليـه أَْو الَ   ابـالطريق متمرنًـ   احاله إما أن يكون عالمًـ 

حتـى يكـون  ؛به احتاج إلى رفيق يعينـه علـى مهـام شـئونه  اعالمً 

مـة: انـه. وفـى الحك، وإذا ذكر أععلى يقين من أنه إذا نسى ذّكره

بالطريق احتـاج إلـى دليـل   (الرفيق قبل الطريق). وإن كان جاهالً 

 موثوق به مشهور بين الناس بتوصيل السفر.

ل علوم األولين واآلخرين ولم يظفر بدليل ولو أن المسلم حصَّ 

فى مقام جهالته بالطريق، أو برفيق فى مقـام علمـه بـه، ال يصـل 

 إلى قصده.

فـى أزلـه ألظهـر ذلـك فـى مالئكتـه قدَّر ذلك  هللا تعالى ولو أن

المجردين عن المادة ولوازمها، أو منح ذلـك رسـله الكـرام، فـإن 

، وأمـر الرسـل أن هللا تعالى ألزم المالئكة أن يتلقـوا مـن آدم  

فـى إسـرائه  يتلقوا من جبريل، وقد صحب جبريل رسول هللا  

 ي؛اإلله اموسللن احفظً  - اوهو من تعلم جاللة وقدرً   -وفى سيره  

 بالعلم بذاته. حتى ينفرد 

ــد ســأل رجــل أســتاذه عــن وظــائف وأوراد، فغضــب منــه  وق

األستاذ وقال: أرسول أنا؟ فَأْوجب الواجبـات، الفـرائض معلومـة، 

 ،ا، وللمعاصـى رافضًـ اوالمعاصى مشهودة، فكن للفـرائض حافظًـ 

ر واحــتفظ مــن إرادة الــدنيا وحــب النســاء وحــب الجــاه وإيثــا

ذلك كله بما قسم هللا لك، إذا خرج لك مخرج واقنع من   الشهوات،

 ،اوإذا خرج مخرج السخط فكن عنه صـابرً  ،االرضا فكن  شاكرً 

وحــب هللا قطــب تــدور عليــه الخيــرات، وأصــل جــامع ألنــواع 

  -وحصون ذلك كله أربعة: ،الكرامات

 ) وحسن النية.٢) صدق الورع.    (١(
اِلم. وال وصحبة الع  )٤) وإخالص العمل. (٣(

ــيخ  ــالح أو شـ ــحبة أخ صـ ــذه إال بصـ ــك هـ ــتم لـ تـ
 .)١(ناصح

بَيَّنَّا أن الطريق يراد بها ما يسهل به الوصول 

ا سـالكه علـى نفسـه ومالـه مـن  إلى المقصـد، آمنـً

وعثاء السفر وسوء المنقلـب، ولمـا كـان السـالك 

ئق كثيرة رق حقايفا - الفً كما بَيَّنَّا سا  -إلى هللا  

هى فى نفسه، ال يتسـنى لـه الوصـول مـا دام 

عنـدها، وكـل حقيقـة مـن تلـك الحقـائق   اواقفً 

كجبل سد مسلك المسافر إلى هللا تعـالى، فإنـه 

ربما اغتر بأعماله فأفسد إبليس عليه حاله، فكم مـن سـالك زلـت 

يتعـين   ابه قدمه، وواصل ارتد على وجهه، وال أمان لمكر هللا. إذً 

يتلقى األسرار، وأن يقتدى بالمرشد فى األعمال  كل مسلم أنعلى  

. والعقيدة واألخالق والعبادة، ليكون أشبه الناس برسول هللا  

فإن كل مسلم لم يتلق العلم من العالم الربانى؛ ولم يقتـد بالمرشـد 

الكامل؛ يخشى عليه من الشرك الخفـى أو األخفـى، ومـن الغـرور 

لم ال يتربــى علــى يــد اه. فكــل مســالنســب والجــبــالنفس والعمــل و

مرشد ال يذوق لذة اإليمان وال لذة التقوى، وال يكون فى حصـون 

 األمن من وسوسة الشيطان وخدع النفس.

ــين، مــن ــى مقامــات اليق ــى إل ــال الرق ــة،  :وبالمرشــد ين التوب

والخــوف، والرجــاء، والمحبــة، والتوكــل، والمشــاهدة، والصــبر، 

مـع الـذين أنعـم هللا ن، ويكـون  م المقـربيحتـى يبلـغ مقـا  ؛وغيرها

يقين والشهداء والصالحين. نعليهم من النبيِّي  والصّدِ

إنـه  ،نسأل هللا السالمة من اآلفات فى الهجـرة إلـى هللا تعـالى

 .)٢(مجيب الدعاء. وقد بينا من هو المرشد فراجعه

ه بهم فى الزى . فالتشبق والعملالتشبه يكون فى الزى والُخلُ 

ل جائز لـدفع المضـرة وغيرهـا، لقولـه تعـالى:   ا النَّبـىُّ قـُ ا أَيُّهـَ يـَ

ن َجالَ  ْيِهنَّ مـِ ْدنِيَن َعلـَ ْؤِمنِيَِن يـُ بِِهنَّ أَزَواجَك َوبنَاتَِك ونَساَء اْلمـُ  بِيـِ

 ).٥٩(األحزاب: 



  

 

ذلك لبس الخرقة للتمييـز وللـدخول ومن  
ــبه،  ــوم بالتش ــى الق ــرف ــن بش ــابولك  ط اجتن

الكبـــائر وصـــغار الخســـة. وال يقـــدح عـــدم 
االجتمــاع بالمرشــد فــى محبتــه بعــد أن بلغــه 
ــا نحــب  ــا كم ــالتواتر، فإن ــه ب ــه وطريقت مناقب
رسول هللا وأصحابه ولم نرهم، وإننـا نقتـدى 
ــذلك  ــمهم، فك ــنهم ال بجس ــا ع ــا بلغن ــم فيم به
بَّ  المرشد والمتشبه والمنتسب جزاؤه أن يُحـَ

رَ  ول فـــى الخلـــق لـــه القبـــ َم فيوضـــعَويُْحتـــَ
ــراه أحــد إال  ــال ي ــوب، ف ــى القل ــة ف والحرم

 احترمه وعظمه.
وقالوا: أربعة آداب إذا خـال منهـا الفقيـر 

  -المنتسب فال تعبأ به وإن كان أعلم البرية:
 ) مجانبة الظلمة.١(
 ) وإيثار أهل اآلخرة. ٢(
 ) ومواساة أهل الفاقة.٣(
 ) ومواظبة الجماعة. ٤(

للمرشــد أحــوال خاصــة بــه ينبغــى أن ال 
يقلد فيها إال بعد اإلذن منـه بعملهـا لـألخ فـى 

 هللا:
مثــل الصــولة عنــد األمــر بــالمعروف 

 .والنهى عن المنكر
ــذاكرة عــن  ــل اشــتغاله بــالعلم والم ومث

 .بعض النوافل
ومثـــل مداراتـــه للخلـــق وتأليفـــه ألهـــل 

 .المنازل والشرف
باللسان واشتغاله بذكر ه للذكر  ومثل ترك

 .القلب
وبذل جميع ما فى يـده غيـر خـائف مـن 

 .الفقر
ومثل تكليف بعض اإلخوان بما يناسـبهم 
مـــــن األعمـــــال البدنيـــــة والصـــــدقات أو 

 .الرياضات
ومثل أن يسأله النساء عـن أحكـام الـدين 

 .فيجيبهن
ال يقتضيها الوقت   ومثل أن يعمل أعماالً 

 .ره حكمتهاى على غي ة له تخفهى سنة بالنسب 
ومثل أن يحب الجميل من كل شىء فـى 

 المأكل والمشرب واللباس والفراش.
ومثل سكوته علـى أمـور يلـزم المبـادرة 

، مخـالف للسـنة  بمحوها ممـا هـو مكـروه أو
فإن الرجل إنما يسعى ليزيل المرض المنـتج 

لآلالم ال ليسـكن اآلالم، فقـد 
ــروه أو  ــن المكـ ــكت عـ يسـ

حقيقـة   تى يعلـمح  ؛المخالف
ــالعالج  ــه ب ــرض فيعالج الم

 .والشـافى هـو هللا،  الشرعى
ــكوته علــى  ــان س ــا ك وربم

ــن المكـــروه ســـد  ا لبـــاب مـ
 .أبواب الفتنة والتفرقة

ــك  ــل تل ــى ك ــد ف ــد المرش ــد ال يقل فالمري
، حتى يظهر له سـر حكمتهـا  ،الخصوصيات

ويعلم أنه لـم يـؤت ،  وعلى المريد أن يسلم له
هللا لـى فضـل يتشوف إول،  من العلم إال القليل
فالمريد الذى يقلد المرشـد ،  والمزيد من العلم

ولكنـه حيـوان ،  فى خصوصياته ليس بمريـد
اكى أو رضيع يح، يحاكى كالقردة والنسانيس

 .والده أعمال

ــى اال ــاحتفظ ورد ف ــداء عشــرة آداب ف قت
 بها:

مـع هللا   يـدعى حـاالً   إذا رأيت رجـًال   -١
 تقـربن منـه وال الف،  لشرعيخرجه عن أمر ا

 .ترج فالحه
يسكن إلـى الرياضـة   إذا رأيت رجًال   -٢

فال تقربن منه واقطع بعدم فالحـه ،  والتعظيم
 .اأبدً 

فلـو ،  عـاد إلـى الـدنيا  اإذا رأيت فقيرً   -٣
إلـى فـال تقـربن منـه وال تـركنن    امت جوعًـ 
فــإن رافقتــه قســا قلبــك أربعــين ، مرافقتــه

 .اصباحً 
ال بعلمــه فــيســتغنى  إذا رأيــت رجــًال  -٤

 .تأمنن جهله
يرضــى عــن نفســه  إذا رأيــت رجــًال  -٥

فاتهمـه فـى دينـه واحـذره ،  ويسكن إلى وقته
 .أشد الحذر

ــًال  -٦ ــدً  إذا رأيــــت رجــ ــمع  امريــ يســ
ــى ــة، الماله ــى الراح ــل إل ــرج ، ويمي ــال ت ف

 .فالحه
ــرً  -٧ ــت فقيـ ــد  اإذا رأيـ ــر عنـ ال يحضـ

فاعلم أنه قد حـرم ،  السماع بل يعقل ويشتهى
 .اطنه وتبديد فهمهتشويش ب ت ذلك ب بركا

قالوا: ليس الرجل الكامـل مـن حيـى   -٨
إنمـا الرجـل الكامـل مـن حيـى بـه ،  فى نفسه

 .غيره
قالوا: كل شيخ لم تصل إليـك الفوائـد   -٩

 .منه من وراء حجاب فليس بشيخ

قالوا: من دعا هللا بغير مـا دعـا بـه   -١٠
 .فهو بدعى، رسول هللا 
تبــاع فــى واالدع مبتــوالا المتبــع نــَّ يَّ وقــد َب 

كتـــاب: (شـــراب األرواح) الـــذى بهـــامش: 
 .)٣((أصول الوصول)

األدب عند أهل الطريق هو رعاية الحق 
  ،؛باستحضار عظمته وكبريائـه وعزتـه 

 حتــى كــأن األديــب يــراه أو يراقــب أنــه 
فيحفظ السالك أنفاسـه مـن أن يصـرف ،  يراه
وقـد  .بـهومحا  همنهـا فـى غيـر مراضـي   انفسً 

منها فـى كتـاب: (مـوارد أهـل   شرحت جمًال 
داب ) وهنــا ألمــع إلــى شــىء مــن آالصــفا

 الصحبة:
السالك مهاجر مـن حسـه ونفسـه وهـواه 

وفــار مــن  ،مســارعة إلــى نيــل رضــا مــواله
ــدار اآلخــرة  ــى ال ــة وزخرفهــا إل ــدنيا الفاني ال

ــنفس  ولمــا، ونعيمهــا كانــت دواعــى فطــر ال
سـاوس كانـت وو، المهملة حاجبة عـن الحـق

لشيطان المالزمة داعية إلى الهـالك األكبـر ا
ــزم ــر ل ــن الخي ــة ع ــالك رفيــق  والقطيع للس

ويتعين أن يكون أشبه الناس ،  يصطفيه لنفسه
وأعلـم النـاس ، اوأدبًـ  اخلقًـ  برسول هللا 

 .ومعاملة ابهديه وسنته أدًب 
فـى ،  وقد بين هللا تعالى لنا صفاته  

يُكْم ْلَنأْرسَــ ا َكمــَ  قــال هللا تعــالى: القـرآن، ا فــِ
والً  ــُ ــِّ  َرس ام ــَ ْيُكْم آياَِتن ــَ و َعل ــُ يُكْم  نُكْم َيتْل َزّكِ ــُ َوي

ةَ َويُعَلِّ  ــَ اَب َواْلِحْكم ــَ ُم اْلِكت ــُ اَويُعَلُِّمك ــَّ م م ــُ ْم  ُمك ــَ ل
ــواْ  ونَ  تَُكون ــُ ــرة:  تَْعلم ــا  )١٥١(البق ــين لن فب

سبحانه أن المرشد يجب أن نختاره بعد العلم 
برسـول هللا   ااس شـبهً النـ  باليقينى بأنـه أقـر
 ،ختبــــار طــــول البحــــث واال وبعــــد

 ولديها يجـب، حتى تطمئن القلوب  ؛والتجربة
ــلِّ  ــهأن نس ــه ،م ل ــدى ب ــظ ، ونقت ــالف الح ونخ

 .قتداء بهلال والهوى مسارعة

        



 







  

     

 ،مقـام الوالـد الـرءوف الـرحيم  نقيمه  -١
وقـد ،  الكريم  ونقوم له بما يقوم به الولد البار

حتـى  ؛صحبة األئمة هم فىاجتباب هللا من أدّ 
 .مقامات المحبة والقرب بلغوا أرقى

، اوكلما تفضل هللا عليهم بعواطفه عرفاًن 
، اومننه شـهودً ، اوفضله علمً ، وإحسانه إقباالً 
 لنعمته عليهم بتعظيم الوسيلة،  اقاموا  شكرً 

وسارعوا لشـكر مـن أجـرى هللا النعمـة لهـم 
يــه م لدقــربهو ،افــزادهم هللا يقينًــ ، علــى يديــه

حتــــى بلغــــوا مقامــــات الشــــهداء  ؛زلفــــى
، والصديقين وهم على ما هم عليه من األدب

َدقُواْ   كما قال تعالى: ُدواْ ِرَجاٌل صـَ ا َعاهـَ  مـَ
ن هللاَ  ْنُهم مـَّ هُ َومـِ ى َنْحبـَ ن قَضـَ  َعلَْيِه فَِمْنُهم مـَّ

دَّلُواْ  ِديًال   َينتَظُر َوَما بـَ  ).٢٣(األحـزاب:    تَبـْ
، مـع رسـول هللا    امتحـدً مادام المرشـد  

ألنهم   ؛فإنهم صحبوه على بصيرة من أمرهم
ومـادام ،  المرشـد للحـق  أحبوا الحـق وأحبـوا

، علــى الحــق فهــو حبيــبهم ووالــدهم وســيدهم
وإن خالف الحق خالفوه وهم صـفوة هللا مـن 

 .عباده
ومن آدابهم أن السـالك مهمـا أكرمـه   -٢

ــبه  ــه أش ــه أن ــى قلب ــر عل ــالى ال يخط هللا تع
فإن ذلك ،  أو استغنى عنه،  هساوا  أو،  شدالمر

وإن كـــان ، دليـــل القطيعـــة عـــن هللا تعـــالى
، الرجال ال يحظرون علـى فضـل هللا تعـالى
، ولكـن الطريــق ال يسـلم فيــه إال أهــل األدب

والعطيــة مــن هللا ، عطــب وفيــه ســوء األدب
 ومـن،  تعالى توجب على العبد مزيـد الشـكر

 وجبـةفـى الكفـر أو م اكانت العطيـة لـه سـبًب 
 .أعاذنا هللا وإخواننا منها، خر فهى بليةللف

وقد أدب هللا أولياءه بهجـرة الكلـيم عليـه 
ن لنـا أدب ، وبـّي الصالة والسالم للعبـد العـالم

القاه  مع ما،  الكليم عليه الصالة والسالم معه
منه من الجفوة واالحتقار فى مخاطبته بقوله: 

 ًتَْصبُر َف  َكيْ وَ   *اإنََّك لَن تَْستَِطيَع َمعَى َصْبر
رً  ْط بـِه ُخبـْ ْم تُحـِ  -٦٧(الكهـف:    اَعلَى َما لـَ

٦٨.( 
سـوء أدب   ن لنـا  وبّي 

موسى السـامرى وبلعـام بـن 
باعوراء الذى أخبر هللا عنـه 

تْل َعلَْيهْم َنَبأَ الِذى َوابقوله:  
ــاَ  ــاَهُ آيَاِتنـ ا  آتَْينـ ــَ لََخ مْنهـ ــَ فاَنسـ

َن  ــِ اَن م ــَ ْيَطاُن فَك ــَّ هُ الش ــَ فَأتَبع
 )١٧٥(األعراف:    ينَ غَاوِ لْ ا

فبلـغ ،  وكان من خاصة أصحاب الكليم  
ظن فيه مساواته لـه وتفوقـه   افى محبته مبلغً 

وقــد أثبــت التــاريخ ســوء أدب يهــوذا  .عليــه
الذى سـعى فـى قتلـه ،  صاحب المسيح  

وسـوء  .بعد أن اعتقد أنه تفوق عليه بما نالـه
األدب مع المرشد دليل الطرد والخسران يوم 

 .القيامة
فنال بصحبته     )٤(صحب رجل الجنيد

فاعتقــد مســاواته للجنيــد ، شــهرة بــين النــاس
 مشــاهدوكـان يشـهد ، وتفوقـه عليـه فاعتزلـه

ولكن هللا تداركه بلطفه فتوجـه ،  ظنها معارج
وال قـوة إال حـول له الجنيد وقال له: قـل: ال  

 .فتبين أنه على ضالل، هافقال، با
ــ ــبهم هللا تع ــالكين يه ــن الس ــر م الى وكثي

ــيهم لســان بيــان ويقبــل ســبحانه بــالو جوه عل
ــول ــو الوص ــذا ه ــون لجهــالتهم أن ه ، فيظن

وهللا تعــالى ، ون عــن المرشــد فيفتنــونفيلتفتــ
اكَ َواْبتَغِ فِيَما  يقول:    آلخـَرةَ هللاُ الـدَّاَر ا  آتـَ

هللا   وكـل مـن اسـتعان بـنعم  )٧٧(القصص:  
 .فهو هالك اوفخرً  اعلى معاصيه بطرً 

م وقد صحبنى فى بالد مصر ناس مـنحه
فمـالوا إلـى ،  وأقبل بالوجوه عليهم،  هللا البيان
ا أنه اسـتغنى فمنهم من التفت ظان ،  حظوظهم

ومـنهم مــن ، عـن المرشـد فتخطفــه الشـيطان
ــر  ــالى وطـــرده مـــن الخيـ ــتدرجه هللا تعـ اسـ

بعـد  امنكـرً ، دحا بعد المفأصبح ذام ،  الحقيقى
أن   امعتقدً ،  ه اليهودبما يفرح ب   افرحً ،  التسليم

المال فى الدنيا هـو الخيـر الـذى يمـن هللا بـه 
ونسى أن رسل هللا صلوات هللا ،  هأوليائ على  

وأنــه عجــل  وســالمه علــيهم عاشــوا فقــراء،
ولـو ،  منـه لهـم  األعدائه ما يحبونه اسـتدراجً 

مـن علم ما أوقعه فيه الشـيطان ألوقـع نفسـه  
 .شاهق جبل

ألدب مـع والسعادة فى الطريقة هى ا  -٣
ــدنيا ؛المرشــد ــارق ال وحفظــه بعــد ، حتــى يف

فإن سوء األدب مع المرشد فى حياتـه   .موته
يــدل علــى أن الســالك يحــرم الجمعيــة علــى 

وإنما يفوز بها أهل األدب ،  رسول هللا  

ومن ظن فـى نفسـه أنـه سـاوى ،  مع المرشد
ال يصــلح  ،هويقــدم رأيــه علــى رأيــ، المرشـد

قص المرشد ومن ن .  للجمعية على رسول هللا
وفــرح بمــا يفــرح بــه اليهــود مــن المــال بــاء 

وحفـظ األدب فـى الصـحبة دليـل   .بالخسران
وإنما هو األدب فـى ،  على عناية هللا بالسالك

 .الطلب، وبه الرقى إلى أعلى الرتب
ــوانى  ــى وإخ ــالى أن يرزقن ــأل هللا تع أس

ــوله ــاب، األدب  ولرســ ــنة  ولكتــ هللا وســ
ل الطريـق فإن مسىء األدب لم يدخ،  رسوله

ألنـه دخـل فـى حظـه فظـن   ؛ولم يخرج منـه
وكشف هللا الستر عنه ،  الناس أنه فى الطريق

 فهـو بعيـد أوالً ،  وارتد أمام الخلق إلى حظـه
َراُءوَن وهو كمـا قـال هللا تعـالى: ،  اوآخرً  يـُ

ذَبذَبيَن َبْيَن مُ   *ْذُكُروَن هللاَ إالَّ قَِليًال َي   لنَّاَس َوالَ ا
(النسـاء:   ءِ الَ إلى َهؤُ   ِء َوالَ الَ ؤُ لَى هٰ إِ   ذَلك الَ 
فــى  اواحــدً  اومــن وضــع قــدمً ) ١٤٣ -١٤٢

ــق ــاب الرفي ــزم أعت ــق ل ــولى ، الطري وهللا يت
 .الصالحين

: ما سلم عبد من النفاق ما )٥(قال الشاذلى
وقال: ال تصـحب مـن   لم يعمل على الوفاق.

 .ميؤثر نفسه عليك فإنه لئي 
 :: احــذر ثالثــة أصــناف)٦(وقــال ســهل 
ــ ــداهنينالفق ــاهلين، راء الم ، والمتصــوفة الج

  .والجبابرة الغافلين
ــر   ــة آداب إذا خـــال الفقيـ ــالوا: أربعـ وقـ

 المتجرد منها فاجعله والبعيد سواء:
 .الرحمة لألصاغر -١
 .والحرمة لألكابر -٢
 .واإلنصاف من النفس -٣
 .وترك االنتصاف لها -٤

لمـا كـان طريــق السـادة العزميـة مأخــذه 
وعمل الخلفاء ، كتاب هللا وسنة رسوله 

 الراشدين ورجال الصوفية السابقين.
صورة المبايعة التـى   مقالالهذا  فى    ننبّيِ 

كان يلقنهـا األشـياخ لمـن أراد االنتسـاب فـى 
لقطــب الغــوث الســيد مثــل ســيدى ا، طــريقهم

 .وغيره أحمد الرفاعى 
ا ثــالث بــدأ الشــيخ بقــراءة الفاتحــة ســر ي 

الـتالوة مـن رسـول هللا  ا بركةمستمد ،  مرات

        

        
        

        



 



  

 

   أو من شيخه األكبر صـاحب الطريـق
ثـم يقـرأ   .لمرشد كامـل واصـل  اإن كان تابعً 

اِيعُوَن ا يُ الَِّذيَن يَُباِيعُونََك إنَّمـَ   إنَّ   هذه اآلية: بـَ
 .الـخ...  )١٠(الفتح:     فَْوَق أْيِديهمْ َيُد هللاِ هللا  

ثـم ،  ثم يستغفر هللا ثالث مـرات بـأى صـيغة
يمسك بيـده اليمنـى يـد المريـد ويلقنـه الـذكر 

ثــم ، المــذكور فــى الكتــاب فــى بــاب التلقــين
ــهد هللا ومالئكتــه وكتبــه ورســله  ــول: أش يق

أنــى تائــب إلــى هللا ، والحاضــرين مــن خلقــه
فـى امتثـال   ، راغـباياتعالى من جميع الخط

 ، مجتهـداهيه ومحارمهنو  ، مجتنبأوامر هللا
على خدمة   ، مواظبإليه  منيب  فى طاعة هللا

ــنة المصـــطفى  ، ناصـــرالطريـــق  لسـ
وأن سـيدنا ،  بنفسى ومالى على حسب الطاقة

وقدوتنا إلى هللا ورسـوله هـو سـيدنا المرشـد 
السـيد   وحاالً   وعمًال   الوارث لرسول هللا قوالً 

علــى  )٧(بايعتــه، ضــى أبــو العــزائممحمــد ما
قتـداء بأهـل ، اوسنة رسوله    ،كتاب هللا

وأن أكــون ، البيعــة مــن الصــحابة والتــابعين
، وأهلى، للحق بالحق على نفسى أوالً   اناصرً 

ــى ــى رعيت ــن ف ــل م ــلمين  اناصــحً ، وك للمس
بــالتى  مجــادالً ، بالحكمــة والموعظــة الحســنة

 هى أحسن بلسان الحجة أهل الكفر واإللحـاد
، هبحول هللا وقوتـ  امستعيًن ،  والضالل والبدع

فهـو ،  الهداية والتوفيـق منـه سـبحانه  امستمدً 
 .نعم المولى ونعم النصير

أورد الطبرانى أنه عليه الصالة والسالم 
فأمر   .فقال ابن أوس: ال  أفيُِكْم َغريٌب؟(  قال:

وا أيْـ ،  بغلق الباب وا الَ ديُكم َوقُ وقال: اْرَفعـُ  ولـُ
 تَِنىللَُّهمَّ إنََّك َبَعْث   ا. ثم قال: الحمدُ إلهَ إال هللاُ 

دتَنى َعلَْيهـا   ،اى بهَـ ِن ، َوأََمْرتَ لَكِلَمةِ ا  َبهِذه َوَوعـَ
ف اْلَجنَّةَّ ا َك الَ تُخلـِ ادَ ، َوإنـَّ  . ثـم قـال: أالَ ْلميعـَ

 .)٨( قَْد َغفََر لُكْم)أبِشُروا فَإنَّ هللاَ 
 اأصحابه أذكـارً يلقن بعض      وكان

ا بن أبـى طالـب علي من ذلك أنه لقن  ،  خاصة
مَّ ا  له:  قائًال  ِ ثـُ تَِقمْ (قُل آمنُت با ن . ولقّـ )٩()سـْ
، وأدعيـة خاصـة  امن الصـحابة أذكـارً   اكثيرً 

واخــتص ، ورد منهــا فــى الصــحاح مــا ورد
لـم يـدونوها بـل تلقوهـا عـن   ببعضها رجـاالً 
يدنا وقـام سـ،  إلـى وقتنـا هـذا  االرجال سـماعً 

ن ن سـلمافلقّـ  وموالنا أبـو بكـر الصـديق 
ن سـلمان سـيدنا اإلمـام ولقّـ ،  الفارسى وغيره

ــّ  .الحســن  ــر المــؤمنين ســيدنا ولق ن أمي
أوالده وغيرهم من بنى هاشـم والحسـن   علىّ 

ــرى ــان  .البصــ ــذا كــ وهكــ
يتعرضــــون  التــــابعون 

   ألصحاب رسـول هللا
فيتلقـون عـنهم ،  للتلقى عنهم

أو   ااعً األذكار واألدعية سـم
ــً  ــً  اتلقينـ ــزال ، اأو إذنـ وال يـ

مون يتلقــــون ممــــن المســــل
للعلــم  وايــة ومحــًال رللحمــل وال يرونــه أهــًال 

 .والتقوى
ــديث  ــة الحــ ــح اإلذن بروايــ ــد صــ وقــ
والتصــريح بتعليمــه مــن األئمــة والشــهادة 

ولـيس  .لحامليه من العلمـاء وهـو مـن السـنة
ليـأمن بهـا مـن القتـل   ؛ال إله إال هللا  :من قال

مـة؛ كمـن ق والذِّ وال أو مـن الـرِّ وسلب األمـ
لــيعلم معناهــا ثــم  اوســمعها تلقينًــ  انًــ كـان مؤم

ــا ــذوق حالوته ــم يشــهد، ي ــال  ث ــا بكم أنواره
 مِ لْ َل بِعِ اْعلَُمواْ أَنََّما أُنزِ فَ  قال تعالى:، التوحيد

 ).١٤(هود:  هُوَ  الَّ إِلَهَ إِ  هللاِ َوأَن الَّ 
فكلفنـا بعلــم حقيقتـين عظيمتــين ال إيمــان 

: علــم أن الكتــاب العزيــز إحــداهما، دونهمابــ
 .نزل بعلم هللاأ

أى: ال  : علم أنـه ال إلـه إال هـو،والثانية
ألن الضــمير يعــود علــى االســم  ؛إلــه إال هللا

فمن قـال ال إلـه إال   .األعظم المتقدم فى اآلية
؟! كــامًال  اهللا ولــم يعلمهــا كيــف يكــون مؤمنًــ 

مـل فسماعها من المرشـد العـالم الربـانى العا
تعـــالى وســـنة رســـول هللا لـــيس  بكتـــاب هللا

ــه ــن والدي ــن ، كســماعها م ــأن ســماعها م فك
ــاة دائمــة جديــدة ــا ، المرشــد حي وكأنــه بعلمه

 .فى الوقت كامل اإليمان اصار مؤمًن 
فعلى كل سالك أن يسـارع إلـى الوسـائل 
التى بها يعلـم أن الكتـاب العزيـز أنـزل بعلـم 

عب بشُــ  حتــى يتحقــق ؛وأن ال إلــه إال هللا، هللا
ومـا كـان   اما كان منها علمً ،  اإليمان جميعها

حتـى تكمـل نفسـه بـالعلم ويكمـل  ؛منها عمًال 
 .جسمه بالعمل

وقد بينت فيما سلف مـن الكتـب تفصـيل 
فــإن هــذا المقــام مقــام ، مجمــل ذلــك فراجعــه

ــاز ــّي  ؛إيج ــى أب ــن ألن ــن م ــا يلق ــين وم ن التلق
وما يؤذن به من المراقبة ،  األسماء واألدعية

ومــــا يمــــنح باإلشــــارة مــــن ، ســــبةوالمحا
ــزالت ــد و، التن ــال التوحي ــن أوح ــال م االنتش

ومـا يتفضــل بــه هللا ، وتجـاوز باديــة اإللحــاد
لينفذ من ،  على السالك المخلص من السلطان

ثم ، أقطار السموات واألرض ليتبين له الحق
حتى يرى  ؛اوعياًن   اشهودً ،  ما يواجهه به  

بعـد و،  ى وجهـهالوجه العلى الكريم حيث ولَّ 
وال ،  توال أذن سـمع،  ذلك مما ال عين رأت

، خطـر علـى قلـب بشـر ممـا أطـوى بســاطه
من العلـم ،  قول والنفوس بيانهعوأخفى عن ال

والنـور مـن ، والرحمـة مـن عنـد هللا،  اإللهى
 ا مخلصًـ   احتى يكـون عبـدً   ؛لدن هللا تعالى

فى  اراغًب ، عليه سبحانه بالكلية  مقبًال ،  اصادقً 
 .نهالقبول منه سبحا

 
رها ) الصحبة لألخ الصالح أو الشيخ الناصح ال تؤتى ثما١(

 إال إذا كانت بإذن من العاِلم للصاحب والمصحوب. 
) راجع كتاب (مذكرة المرشدين والمسترشدين) لإلمام أبى ٢(

 . العزائم 
ماضى  ٣( محمد  السيد  المجدد  اإلمام  مؤلفات  جميع  تطلب   (

الصوفى   الكتاب  دار  العزائم من مكتبة  ش مجلس    ١١٤أبى 
 الشعب القاهرة. 

الجنيد ٤( مولده ومنشأه ووفاته ببغداد وهو    ) وهو أبو القاسم 
مذهب   شيخ  ويعد  ببغداد  التوحيد  علم  فى  تكلم  من  أول 

 هـ.  ٢٩٧التصوف توفى سنة 
هـ   ٦٥٦هـ وتوفى سنة  ٥٩٣) هو على بن محمد ولد سنة ٥(

 وهو من أعالم الصوفية. 
  ٢٠٠التسترى ولد سنة  ) هو سهل بن عبد هللا بن يونس  ٦(

سنة   وتوفى  أئمة  ٢٨٣هـ  أحد  له    هـ  وعلمائهم،  الصوفية 
 كتاب فى تفسير القرآن مختصر. 

العزائم،  ٧( أبى  اإلمام  حياة  فى  كانت  التى  الصيغة  هذه   (
شخص   فى  (بايعته  إليها:  تضاف  اإلمام  انتقال  بعد  ولكن 
الدين   عالء  محمد  السيد  سماحة  دعوته  على  القائم  خليفته 

الطريق  ماض شيخ  هو  سماحته  باعتبار  العزائم)  أبى  ى 
 لى.الحا

حسن  ٨( بإسناد  أحمد  رواه  العسقالنى  حجر  ابن  قال   (
شداد بن  يعلى  عن  وغيرهما  المسند    ،والطبرانى  فى  وجاء 

  ،٥٥٣٤حديث    ١٧/٤٤٠  ،٥١٦٧حديث    ١٦/٤٨٧الجامع  
للهيثمى   الزوائد  مجمع  دار    ٢٣حديث    ١/١٦٤وفى  (طبعة 

وفى  ،١٦٧٩٨حديث  ١٠/٨٧ ،هـ)١٤١٢ –بيروت  –الفكر 
الكبير   الشاميين    ،٧١٦٣حديث    ٧/٢٨٩المعجم  مسند  وفى 

  ،١٣٧حديث   ١/٤٨وفى كنز العمال    ،٢١٤٨حديث    ٣/٢٣١
 . ١٧١٦٢حديث  ٤/١٢٤وفى مسند أحمد 

الصغير  ٩( الجامع  على  القدير  فيض  صحيح،  حديث   (
حديث    ٣/٥٧وجاء فى كنز العمال    ،٥٢٣ص    ٤للمناوى ج  

  ١٦/٤٨  ،٤٨٣٠حديث    ١٦/٤٧وفى المسند الجامع    ،٥٤٧٧
المحدثين    ،٤٨٣١حديث   روضة  حديث    ٣/١٣١وفى 
 ، ٤٢٤١حديث    ٩/٢٤١وفى تخريج أحاديث اإلحياء    ،٤٨٨٢

للعجلونى   الخفا  كشف  فى    ،١٨٩٣حديث    ٢/١٠١وكذا 
التخريج   ومعه  الدين  علوم  وفى    ،٧/٥  ، ٤/١٧٦وإحياء 

فى   الواقعة  واآلثار  األحاديث  الكشاف  تخريج  تفسير 
أحمد    ،٣/٢٣٠للزمخشرى   مسند  حديث    ٣/٤١٣وفى 

الطيالسى    ،١٩٤٥٠حديث    ٤/٣٨٤  ،١٥٤٥٥ مسند  وفى 
حديث    ٢٢٢/ ٣وفى اآلحاد والمثانى    ،١٢٣١حديث    ١/١٧١

الكبير    ،١٦٠٦حديث    ٣/٢٤٥  ،١٥٨٤ المعجم    ٧/٦٩وفى 
حبان    ،٦٣٩٨حديث   ابن    ،٩٤٢حديث    ٣/٢٢١وصحيح 

 . ١١٤٨٩ث حدي  ٦/٤٥٨والسنن الكبرى 

     
   

     






  

 

 

ــ د لمــا كــان اإلنســان جــوهرة عق
المخلوقـــات وعجيبـــة العجائـــب، 

ــل ح ــه ك ــع هللا في ــد جم  ئقاقــوق
ــالو ــا  دوج ــي األرض مم ــه ف خلق

ــه هللا ــا فيهمــا، خلق  والســماء وم
ليعمر به ملكه وملكوتـه، وجعلـه 
خليفة عنه في أرضـه، والخليفـة 
ن فــي  فــي األرض هــو ســيد مــَ
األرض وَمن في السـماء، وجعـل 
لـــه ملـــك األرض مقـــرا لإلقامـــة 

بعد موته، ثم ينشئه ومستقرا له  
النشــأة الثانيــة، فيمنحــه الملــك 

 ر. بيكلا
ابتاله هللا تعـالى بـأن سـخر   كلذل

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

 له بإذنه تعالى.  
ه من غير أن فإن ذََكر هللاَ وأطاع

ــيه ــره ، يعصـ ــم يكفـ َكره فلـ ــَ  ، وشـ
ده فلم يجحده؛ تفضـل عليـ  هووحَّ

ر، قـال تعـالى: ﴿َوِإذَا بيـكلا  لكبالم
ا وُملَ  َت نَِعيمـــً مَّ َرأَيـــْ َت ثـــَ ا َرأَيـــْ كـــً

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

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

ــرفة  ــعمشــ ــدلــ ــلاس ى قــ ة زعــ
ــراه فــي  ــك ت ــروت؛ وإذا ب والجب
أسفل سافلين، أضـل مـن األنعـام 
وشـــرا مـــن الشـــياطين، وفـــوق 

العالية، بل فوق عـالين، األرواح  
 ُ َّ ْوَن َو  قال تعالى: ﴿َوأَنـتُُم اْألَْعلـَ

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

ــه  ــخره هللا لـ ــسـ ــائالك نمـ  ، تانـ
ســـــبيل نجاتـــــه وســـــعادته، و

ــا  ــه وضــالله، وم ومهــاوى هالك
د السيد محمـد فصله اإلمام المجدِّ 

ماضــي أبــو العــزائم عــن حقيقــة 
اإلنســـان، والحكمـــة مـــن إيجـــاد 

حقيقة اإلنسـانية، الخلق، وبدء ال
وإرسال الرسـل، وتـأثير اإلسـالم 
ــى اإلنســان، ونجــاة اإلنســان  عل

، وما ادعاه أهـل بالمصطفى  
اإلنســان ورد  خلــق يفــة جهالــلا
إلمام أبي العـزائم علـيهم؛ حتـى ا

ــة  ــة خالفـ ــالك حقيقـ ــين للسـ يتبـ
اإلنسان عـن ربـه، ليسـلك سـبيل 
ــق  ــاة، ويتعلـــ ــعادة والنجـــ الســـ

إلنســان الكامــل الــذي خلــق هللاُ با
 .  ألجله كلَّ الموجودات

 *

 * 

 *

  

د السـيد محمـد  بيَّن اإلمـاُم المجـّدِ
ــو ــي أب ــن  ماض ــراد م ــزائم الم الع

الخليفـــــة، ووضـــــح أوصــــــافه 
للقيـام   حتى يكون مؤهالً   ؛وخصاله

األرض بمـا   فيبما أراد هللا تعالى  
يصلح به أمر الدنيا وشـأن اآلخـرة 

 فقال: 
ــه هللا  هـــو اإلنســـان الـــذي جملـ
ــة  ــة، والعدال ــالعلم والحكم ــالى ب تع

هللا نفسـه مـن والرحمة، فقد صـاغ  
أصفى الجواهر النورانيـة، وجعلـه 

 ه ـــن ــوة مـــوسًطا، وأيده بروح وق
سبحانه ليـدفع ظلـم الظـالمين، وكيـد الكائـدين، 

لنفس الشهوانية والغضبية، ويحفظ ا  ويكبح جماح
الثغور من شرور األعداء ويقـيم الحـدود لتعـيش 
األمة في هناءة وصفاء، ويقطـع شـأفة مـا يضـر 

ا أبـيح فـي المجتمـع كـالخمور بالقوى النفسانية إذ
ــا يضــر باألجســام  والمخــدرات والمنومــات، وم
ــواب  ــتح أب ــر، وف ــب الميس ــوال كلع ــي األم ويفن

اخر، ويمحو االختالفات تفالمناظرات والجدل وال
الناتجــة فــي األمــة بســبب الزنادقــة والغــالة فــي 

 ،الدين، وأهل اآلراء الباطلـة والمـذاهب المضـلة
الجســد الواحــد، إذا ليكــون المجتمــع اإلســالمي ك

اشتكى منه عضو تداعى له بقيـة الجسـد بالسـهر 
 .والحمى

بالخصـال   وهذا الخليفة يجب أن يكون مجمـًال 
مة انتخابه، فـإن فقـد الرجـل ألالتي توجب على ا

المجمل بكل تلك الخصال التي سـأوردها عليـك، 
يجب أن ترجع األمة إلـى الشـورى، فيقـوم خيـر 

بتشكيل مجتمع من األفراد كل واحد منهم رجالها  
جمله هللا بخصلة، فيكون مجموع الخصـال التـي 
تجمل بها أهل الحل والعقد هي الصفات التـي إذا 

 لخليفة.ا جمعت في شخص كان هو

وقد خالف الصديق رضي هللا عنه 
 إجماع الصحابة فـي أمـور كثيـرة،

حكـم     اإلمـام علـيّ   كما خالف
فذ عمُر ، فن أمير المؤمنين عمر  

حكم علـّي، ونحـن اآلن أحـوج مـا 
نكــون إلــى مجلــس الشــورى الــذي 
ــب  ــداء باألجان ا واقت يســمونه غلطــً

 "البرلمان".
ونرجو هللاَ تعـالى أن يُظهـر رجـًال 
بالصفات اآلتية ليكـون خليفـة لنـا، 
ــن  ــون م ــة ملي ــعث أربعمائ ــم ش يل

لمســلمين اوهــو عــدد  –المســلمين 
 . ، وما ذلك على هللا بعزيز-تها وق

هذه هي الخصال التـي يجـب أن يتجمـل بهـا و
من تنتخبه األمة اإلسالمية خليفة، قد اختصرناها 
من مجموعة الخصال التي ذكرها علمـاء السـلف 

 في وصف خليفة األمة، وهي ست خصال: 
 أن يكون حكيًما.  أولها:

ــة: ــ والثاني ا للش ــً ــون عالـــًِما حافظ رائع أن يك
ــلف للم ــا الس ــي دبره ــير الت ــنن والس ــع والس جتم

اإلسالمي، محتذًيا فـي أفعالـه كلهـا حـذو السـلف 
 الصالح. 

أن يكـون لـه جولـة اسـتنباط فيمـا ال   والثالثة:
يُحفظ عن السلف شريعة فيه، ويكون فيما يستنبط 

 .ناهًجا منهج األئمة السالفين
ــة: ــون والرابع ــوة  أن يك ــة وق ــودة روي ــه ج ل

اســتنباط للحكــم الوجــودي فــي األحــداث الزمنيــة 
تقع في عصـر السـلف، وأن يتحـرى فـي التي لم  

 ذلك ما فيه صالح األمة. 
أن يكون له مقـدرة علـى اإلرشـاد   والخامسـة:

بالقول المؤثر الجلّي على منهج السـلف، وأن مـا 
 استنبط بعدهم على منهجهم. 

وثبــات بــدنّي،  أن يكــون لــه جلــد والسادســة:
ليباشر بنفسـه أعمـال الحـرب، وذلـك بـأن يكـون 

 .الحربية بكامل أنواعها ملما بالفنون

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  

   

ْيئًا قال تعالى:   وَن شـَ اتُِكْم ال تَْعلَمـُ هـَ وِن أُمَّ ن بُطـُ ُ أَْخَرَجُكْم مـِ َّ َو
 . )٧٨النحل: ( َوَجعََل لَُكُم السَّْمَع َواألْبَصاَر َواألْفئَِدةَ لَعَلَُّكْم تَْشُكُرونَ 

ور وصدق هللا العظيم، فإن اإلنسان يخرج من بطـن أمـه ال يتصـ
أن   ىكالنبـات الـذي يتغـذى وينمـو إلـوال يحكم على شـيء، بـل هـو  

يستوي، فيخرق العـادات بذكائـه وفطنتـه وتحصـيله العلـوم، بخـالف 
جميع األنواع الحية التي تخرج من بطـون أمهاتهـا ملَهمـة عمـل كـل 

 ضرورياتها وكمالياتها فال تزداد باستوائها علًما بل تزداد قوة. 
هُ)، وقـال عَـ ْن  : (مَ قال رسول هللا   رَف َربـَّ هُ فَقـْد عـَ َرَف نَْفسـَ

ُرونَ تعالى:   ال تُْبصـِ ُكْم أَفـَ ي أَنفُسـِ وقِِنيَن َوفـِ  َوفِي األْرِض آَياٌت ِلْلمـُ
، فما فرق هللا في األرض مـن الـدواب وسـخرها )٢١-٢٠الذاريات:(

لإلنسان دليل على أن اإلنسان هو الذي خلقه هللا لعبادته وخلق ألجلـه 
 خلقه.جميع 

ا عــن أن يقــوم بكــل معنــى هــذا أن هللا خلــق اإلنســان عــاجزً 
عن كمالياته، فهو محتاج إلى عمال كثيرين يقوم له   ضرورياته فضًال 

كل واحـد مـنهم بعمـل مخصـوص، فهـو محتـاج إلـى مـأوى يؤويـه، 
ولباس وفراش وطعام من أنواع كثيـرة وشـراب، وآالت دفـاع يـدافع 

 بها عن نفسه. 
بادل فيها المنافع مع بني جنسه، وتلـك اوضات يت بد له من مع  فال

بد للمجتمع مـن   المعاوضات تقتضي معارضات؛ بعد مفاوضات، فال
كتاب يبين لهم وجوه البر، ويدفع الظـالم عـن المظلـوم، ويعطـي كـل 

 ذي حق حقه بالعمل به. 
 وبالذات أن يعرف نفسه وربه، فإذا عرفه وجـب بد له أوالً   ثم ال

 وال سبيل لإلنسان إلى معرفة ربـه    يحبه منه،ا  عليه أن يشكره بم
بما هو عليه بالنسبة لإلنسان وال أن يعرف محـاب هللا ومراضـيه إال 

ألن العقل اإلنساني   ؛بكتاب من عند هللا يبينه له رسول أرسله هللا إليه
ال يمكن أن يصل إلى معرفة نفسه وال معرفة ربه، بل   –وإن كمل    -

ه ويرضى به عنه، وهذا سـر بعثـة الرسـل من   وال معرفة ما يحبه هللا
 وإال كانت بعثة الرسل عبثًا. 

كما أن العقل الكامل ال يمكنه أن يعلم ما فوق المـادة مـن أسـرار 
الغيب المصون من مراتب الوجود، بـل وال يمكنـه أن يحصـل العلـم 
بالمغيبات عنا كالبرزخ والبعـث والحشـر والنشـر والحسـاب والجنـة 

ق ذلـك مـن حظـائر رضـوان هللا األكبـر، وجمـال فـوا  والنار، وال م
تنزالته ألهل محبته في الدنيا واآلخرة؛ حيث يجلسهم على منابر مـن 

 نور قدام عرشه. 
وإذا كــان كــل ذلــك لــيس للعقــل أن يحصــله بنفســه، كانــت بعثــة 

ّنِ الرسل من أجل نعم هللا تعالى علينا، قال سـبحانه:   َر اْلجـِ ا َمْعشـَ يـَ
نِس إِ  ذُوا   نِ َواْإلِ اْستََطْعتُْم أَن تَنفُذُوا ِمْن أَْقَطاِر السََّماَواِت َواألْرِض فَانفـُ

، وذلك السلطان الذي ينفـذ بـه )٣٣الرحمن:(  ال تَنفُذُوَن إِال ِبُسْلَطانٍ 
 اإلنسان هو كتاب هللا والعمل به.

ولما كان اإلنسان في أول نشأته منذ أبينـا آدم قليـل الضـرورات؛ 
دَّ لــه منــه، وقــد  -بعــد علــم التوحيــد  -إليــه ي الأوحــى هللا تعــ مــا ال بــُ

َدةً وصفهم هللا تعالى بقوله:   ةً َواحـِ اُس أُمـَّ ؛ )٢١٣البقـرة:(  َكاَن النـَّ
أي: على دين واحـد وملـة واحـدة، أو أن النـاس كـانوا علـى عـادات 
وأوابــد اقتضــاها الزمــان والمكــان والشــأن، واالختالفــات فطــرة فــي 

جبلته من نزعات النفوس ولقس الطبـع وميـول ي  ف  اإلنسان لما ركب
 الحظوظ واألهواء. 

ِريَن ثـم أخـذ اإلنسـان تكثــر ضـرورياته  يَن ُمَبشــِّ ُ النَِّبيـِّ َّ َث  فََبعـَ

واْ  ا اْختََلفـُ اِس فِيمـَ ْيَن النـَّ َيْحُكَم بـَ َوُمنِذِريَن َوأَنَزَل َمعَُهُم اْلِكتَاَب ِباْلَحّقِ لـِ
ــهِ  ــرة:( فِيـ ــادة االو ،)٢١٣البقـ ــدة والعبـ ــي العقيـ ــون فـ ــتالف يكـ خـ

ن هـو أعلـم  واألخالق، ويجب أن يرفع َمن اختلفوا فيها أمَرهم إلى مـَ
منهم با وبأحكام هللا وأيام هللا وبحكمة أحكام هللا، فإذا قامـت الحجـة 

 ووضحت المحجة وجب على المختلفين أن يسمعوا ويطيعوا. 
صـناعات، وفـي ا فـي المعـامالت، وفـي الويكون االختالف أيضً 

التعهدات، وفي األنكحة، والمواريث، والخصومات، فبعث هللا النبيين 
 بالبشائر واإلنذار؛ بعد قيام الحجة ووضوح المحجة.

قـدر ضـروريات اإلنسـان   ىأرسل هللا الرسل بأحكام شرعية علـ
ن هـداهم هللا   ممـن سـبق فـي علمـه في كل زمان ومكـان، ليهتـدي مـَ

 بينة.  ايتهم، ويهلك من هلك عنهد
ــب  ــان عواق ــذار هــو بي ــا يســر، واإلن ــار بم والبشــائر هــي اإلخب
المخالفــات للشــرائع التــي تكــبح نفــوس أهــل الغوايــة عــن جماحهــا، 

 وينكرها أهل النفوس العنادية التي سجل عليها القرآن سوء العاقبة. 
 زمانه. بما يناسب  فأرسل هللا سيدنا ِشيثًا 

بتوحيد هللا وعبادته لما كانوا عليه مـن   دنا نوًحا  ثم أرسل سي 
 عبادة األوثان. 

 لينذرهم عاقبة فعل الفاحشة.  ثم أرسل سيدنا لوًطا 
ليعلمهم العدل والمساواة؛ وجعـل هللا   ا  ثم أرسل سيدنا صالحً 

الم الناقـة لــه آيـة، بعــد أن أرسـل ســيدنا إبـراهيم عليــه الصـالة والســ
 .ىهللا تعال ىويوجههم إلرهم من رجس الشرك ليطه

ــه إلــ ــرورياته وتشــتاق نفس  ىفلمــا أن أخــذ اإلنســان تكثــر ض
العـدل   ىلـإيدعو فرعون أوًال      ىالكماليات؛ بعث هللا سيدنا موس

 ىوالرحمة ومساواة جميـع بنـي اإلنسـان ببعضـهم، ويـدعو قومـه إلـ
 توحيد هللا وعبادته، وأنزل هللا عليه التوراة. 

في التـوراة تحقـق قـدر األحكـام الشـرعية قرأ سفر التالوت   ومن
 التي كان يحتاج إليها اإلنسان في هذا الزمان. 

فـي زمـان   ىكان بنو إسرائيل يهتمـون بأعمـال األبـدان حتـ  ولما
ودليل ذلك أنهم اتخـذوا العجـل ليـروه بـأعينهم، وزاد   -سيدنا موسي  

ــ وه بــأهوائهم ذلــك أنهــم جعلــوا الــدين وراء ظهــورهم وأبــدل ىعل
ليمحــو تلــك البــدع التــي   ى؛ بعــث هللا ســيدنا عيســ-هم وحظــوظ

عمل القلوب، ويخفف عـنهم أثقـال   ىإل  ينبههمابتدعوها في التوراة، و
 ل البدنية، بما جاءهم به عليه السالم من الحكمة والبيان.األعما

بعثـه هللا   -عليهم الصـالة والسـالم    -كل رسول من الرسل    فكان
، أو عمل مـن األعمـال ىيحبها هللا تعال  ق من األخالق التيتعالي بُخل

؛ كما أرسل هللا سيدنا شعيًبا عليه السالم بُخلق ىالتي يرضاها هللا تعال
 وفاء الكيل والوزن بالقسطاس المستقيم. العدالة في 

  بعده. كل رسول ينتظر رسوالً  فكان
نزل فـأ أن يخـتم الرسـالة بسـيدنا محمـد   ىأراد هللا تعال  حتي

تبياًنا لكل شيء مـن ضـروريات اإلنسـان وكمالياتـه فـي عليه القرآن  
وحانية ل  نيل سعادة األبد. الدنيا، وفضائله النفسانية وكماالته الرُّ

أنــزل هللا علــيهم  -صــلوات هللا وســالمه علــيهم  -أن الرســل  إال
الكتب بعقيدة وعبادة بقدر أزمنتهم ومقادير عقولهم، بحسب ما شهدوه 

 ت وآثار وآيات. ون من خلق وصناعافي الك
، فخاطب األرواح بعـد أن أكمل هللاُ الديَن بسيدنا محمد    حتى

ل مجمــل  كـان سـبحانه فيمـا سـبق يخاطـب العقـول واألشـباح، وفصـَّ
 ؛ا بحسب األحداث الزمنية، وبيَّن المبَهم مما سبقالعقيدة، وزاد أحكامً 
ْم حتى قال سبحانه:   ُت لَكـُ ْوَم أَْكَملـْ تُ َوأَ ِديـنَُكْم اْليـَ ي  تَْممـْ ْيُكْم نِْعَمتـِ َعلـَ

 .)٣ المائدة:( َوَرِضيُت لَُكُم اِإلْسالََم ِديًنا



  

   

لم تنس هند حزنها على رجالها في حضرة النبي عليه السالم؛ إذ 

 النساء يأخذ عليهن عهد البيعة. جاءته مع غيرها من

قال صلوات هللا عليه: تبايعنني علـى أال تشـركن بـا شـيئًا، وال 

 وال تزنين. تسرقن … إلى أن قال:

 قالت: يا رسول هللا … هل تزني الحرة؟

 ثم قال: وال تقتلن أوالدكن.

ا، ً◌ فقالت: أما األوالد فقد ربيناهم صغاًرا وقتلتهم يوم بدر كبـارً 

 فأنت بهم أعلم.

من تلـك األخبـار التـي قلنـا: ل "هل تزني الحرة؟"َ◌ وإن سؤالها:  

 العارضة، ويغني القليل منها عن الكثير. إنها تدل باللمحة

هـا كرامـة جـاه، وألن إنه سؤال يدل علـى األنفـة مـن الزنـى؛ ألن 

اإلماء والسبايا، ال تعهد في الحرائر الكريمـات،  الزنى خلة من خالل

عن الرذيلة، وقصـتها مـع   فاألنفة من الضعة هنا أكبر من اإلعراض

تقنعهـا   ال تقبـل عنـدها الغفـران وال  -إهانتها بتهمـة الزنـى    -زوجها  

ة، وال يطلبون البراءة منها، وإن شهد بها من تقبل شهادته في الجاهلي 

 حجة أقوى عندهم من تلك الشهادة. على البراءة

كانت هند   أخرج الخرائطي في الهواتف عن حميد بن وهب قال:

 بنت عتبة بن ربيعة عند الفاكه بن المغيرة، وكان مـن فتيـان قـريش،

وكان له بيت للضيافة يغشاه النـاس مـن غيـر إذن، فخـال البيـت ذات 

، ثم خرج الفاكه لبعض حاجاته، وأقبل رجل الفاكه وهند فيه  يوم، فقام

ا، فأبصـره البيت فولجه، فلمَّ   ممن كان يغشى ا رأى المرأة ولـى هاربـً

 ؟،برجله، وقال: من هذا الذي كان عنـدك  الفاكه فانتهى إليها فضربها

أنبهتنـي، فقـال لهـا: الحقـي   ا، وال انتبهـت حتـىقالت: ما رأيـت أحـدً 

لهـا: يـا بنيـة، إن   ها أبوهـا، فقـالب   بأهلك … وتكلم فيها الناس، فخال

دسسـت  االناس قد أكثروا فيك فأنبئيني بذاك، فإن يكـن الرجـل صـادقً 

ا حاكمتـه إلـى بعـض  إليه من يقتله فتنقطع عنا المقالة، وإن يكن كاذبـً

أنـه   -بمـا كـانوا يحلفـون بـه فـي الجاهليـة    -كهان اليمن، فحلفت لـه  

ميـت ابنتـي بـأمر عظـيم ر  عليهـا، فقـال عتبـة للفاكـه: إنـك قـد  كاذب

كهان اليمن، فخرج الفاكـه فـي جماعـة مـن بنـي   فحاكمني إلى بعض

مـن بنـي عبـد منـاف، ومعهـم هنـد   مخزوم، وخرج عتبة في جماعـة

تنكـرت حـال هنـد وتغيـر   ونسوة معها تأنس بهن، فلما شارفوا البالد



 

   

تغير الحـال،  وجهها، فقال لها أبوها: يا بنية، إني قد أرى ما بك من

ــاو ــا ذاك  م ــاه … م ــا أبت ــت: ال وهللا ي ــدك، قال ــروه عن ذاك إال لمك

ا يخطئ ويصـيب، فـال آمنـه ولكني أعرف أنكم تأتون بشرً   لمكروه،

فـي العـرب، فقـال لهـا: إنـي   )١(سـبة  تكـون علـيَّ   أن يسمني بسيماء

بفرسـه حتـى   )٢(فـي أمـرك؛ فصـفر  سوف أختبره لك قبل أن ينظـر

عليها بسـير،   )٤(وأوكأ  الحنطة،  منحبة    )٣(أدلى، ثم أدخل في إحليله

عتبة: إنا قد  وصبحوا الكاهن؛ فنحر لهم وأكرمهم، فلما تغدوا قال له

قـال:   جئناك في أمر، وقد خبأت لك خبيئًا أختبرك به فانظر ما هو؟

برة في كمرة، قال: أريد أبين من هذا، قال: حبة من بـر فـي إحليـل 

ء النسـوة، فجعـل ل عتبة: صدقت … انظر فـي أمـر هـؤالفقا  مهر،

حتى دنا من هنـد   ؛ويضرب كتفها، يقول: انهضي  يدنو من إحداهن،

ا غير رسحاء وال زانية، ولتلدين ملكًـ   فضرب كتفها، وقال: انهضي

بيدها فنثرت يدها مـن يـده،   يقال له: معاوية، فنظر إليها الفاكه فأخذ

غيرك، فتزوجهـا   يكون ذلك من  وقالت: إليك … وهللا ألحرصن أن

 ة.أبو سفيان فجاءت بمعاوي 

وقصة الكاهن هنا تسقط بحـذافيرها، ويبقـى مـن خبـر هنـد مـع 

فأنفت أن تعود إليه بعـد أن أراد هـو أن يعيـدها؛   زوجها أنه اتهمها،

رجـل ينزلهـا دون منزلتهـا مـن  ألنها تغضب لكرامتها أن تعيش مع

 حرائر النساء.

ا بشـرت بسـيادة معاويـة علـى يد متعددة أنهوينقل عنها في أسان 

 .إن لم يسد إال قومه قومه، فقالت: ثكلته

ا قال أبـو هريـرة: رأيـت هنـدً "قال الشافعي فيما رواه الطبري:  

قمــر، وخلفهــا مــن عجيزتهــا مثــل الرجــل  بمكــة كــأن وجههــا فلقــة

فقـال: إنـي ألرى   الجالس، ومعها صبي يلعب، فمر رجل فنظر إليه

 ، فقالت هند: إن لم يسد إال قومه فأماته ليسودن قومه  ا إن عاشغالمً 

هللا … وقال محمد بن سعد: أنبأنا علي بن محمد بن عبد هللا بن أبي 

ا إلى معاوية وهو غالم، فقـال لهنـد: سفيان يومً   سيف، قال: نظر أبو

أن يسود قومـه، فقالـت هنـد:   إن ابني هذا لعظيم الرأس، وإنه لخليق

عمر يزيد بن  ىقاطبة … فلما ولَّ  لم يسد العربقومه فقط؟ ثكلته إن 

 ه من أمر الشام، خرج إليه معاوية، فقال أبو سفيانأبي سفيان ما والَّ 

ا البنـي … فقالـت: إن اضـطربت لهند: كيف رأيت؟ صار ابنك تابعً 

 …"أين يقع ابنك خيل العرب فستعلم

وربمــا تنــاثرت األخبــار فــي كتــب األدب والتــاريخ بغيــر هــذه 

زوج أبي سفيان وأم معاوية، وال حاجة   تبةعن هند بنت عاألحاديث  

صـفة هنـد بالوسـامة   إلى نقلها أو تلخيصها جميعـا؛ ألنهـا تتفـق فـي

 والجسامة واالعتداد بالنفس والحسب، وإنما توافـق مـا نسـميه اليـوم

ــداد  "بالشخصــية" ــن ع ــا، وليســت م ــا وقومه ــين ذويه الملحوظــة ب

سائر النسـاء فـي ار، كما كان  في الغم  الزوجات واألمهات المنسيات

 .بيئتها
 

 . سبة: عار) ١(

 . ب عند ورود الماءصفر بفرسه: دعاه ليشر) ٢(

 . إحليل: مجرى البول) ٣(

 . أوكأ: أوكأ القربة: شد رأسها برباط ) ٤(



  

   

 

 

معجزة هللا أنت، وحده الذي أعـادك مـن 

خرســك  الغيــاب إلــى الحضــور، وجعــل مــن

ا.  نطقًا، ومن تخليك تجلًيا، ومـن ذهابـك إيابـً

وحده الذي اسـتجاب لـدعاء الملهـوف، حـين 

كان الليل قـد بلـغ أشـده، وسـمع االسـتغاثات 

حتى شاخ السواد وسقط على عتبات   ؛الهادئة

 النور.

ذي كبـر، كـان ذلـك صغيري الـ  هناك يا

ا  الذي يودع الشباب واقفًا عنـد الحافـة، موقنـً

ألنـه قـد أيقـن باالسـتجابة   ؛كبـأنه لن يهوي  

القادمة من جـوف الفضـاء البعيـد، فرسـخت 

قدماه، وامتد عنقه فمأل قلب الفضاء الرحب، 

وعاد بك من الخـوف إلـى األمـان، فـانطرح 

ون كأمامه جسر للعبور إلى حيث ينبغي أن ت 

 وتبقى.

يا أيها الذي مني، أنا الذي منـك، 

ــون أنـــت، نفـــس  أتـــوق إلـــى أن أكـ

ــب ــية، وقلـ ــة  راضـ ينـــبض بالمحبـ

للعالمين، ولسان ال ينطق إال صـدقًا، 

وقدمان ال تسعيان يوًما إلـى خطـأ أو 

 ..خطيئة

ــكنها  ــر فـــي أرض يسـ ــا نبـــت الخيـ يـ

األشرار، ال تحفل بالشوك الممدود إليك، وال 

ســنة الطافحــة بــاألذى، لتجفــل مــن ســياط األ

وحدها طيبتك ستعصمك من كل سـوء، فلهـا 

 المجد والغلبة دوًما.

كن واثقًا من أن ما يمـألك سـينزل بـرًدا 

المك وسالًما على كل نار تريد أن تحرق أح

المجنحة التي تريد أن تطير نحو عالم جميـل 

 هانئ.

يا صـغيري الكبيـر، هنـاك تحـت ظـالل 

ــ ــا رآك كثيـ ــر مـ ــك غيـ ــة رأيتـ ون، روارفـ

ــذلني هللا،  ــم يخـ ــت، فلـ ــا رأيـ ــرت مـ وانتظـ

مسـاحات الموصـولة وأفهمني ما يـدب فـي ال

بين اليمام والبشر، وما يجعل السنابل العفيـة 

ا، ومـا يـدفع تخفي قشورها الذهبية لحًما ودمً 

الخبز لينطق في بطون الفقـراء، ومـا يجعـل 

األرقام تتجمع وتتحد فتصير حروفًا، أقرأهـا 

ــين تتســعان اند ــا أراك ترســم هبعين ا، وأن اشــً

شــجرة علــى الــورق األبــيض، تتســاقط مــن 

 فروعها العفية ما نتكلم به، وما نحسبه.

شجرتك أنـت يـا صـغيري، الـذي فـاقني 

ــق بعــد، ــم يخل ــيط ل ــه كــل  جســًدا، خل ثمــر ل

الطعوم، ورائحة الكـافور، وظـالل الجميـز، 

الــذي يعشــق المســاحات الخاليــة. أراك تلــك 

وعهـا حكايـات رالشجرة التي تـروى علـى ف

عجيبة، يرويها كل الذين مروا تحتها سريعًا، 

ومــن جلســوا تحــت أذرعهــا الممتــدة فــي 

 رضاء.

وأنا الذي لم أبعـد نـاظري عنـك، رأيـت 

سـابقان جسـدك، كيف كانـت نفسـك وعقلـك ت 

الذي كان يشق طريقه عفيا في أرض قاحلة، 

لتصير ذلـك الـولي الطـاهر، غيـر المشـغول 

ن قلبه موصول بما هو أل  ؛بمراقبتي وأسئلتي

ممـا يصـل إليـه   فوقي، وما هو أبعـد طـويًال 

خيالي ومجاهـدتي وإرادتـي، فأمشـي خلفـك، 

 ن تسمعني:وأقول لك دون أ

 ـ أنت شيخي وأنا مريدك.

ا حـــين أدرك طيبتـــك الخالصـــة، أقولهـــ

ــف  ــي ال تتوق ــك الت ــدك، ورفرفت ــدام حق وانع

وأنت منقطـع عـن كـل مـن يشـد النـاس إلـى 



  

 

قتها أن أمد ذراعيَّ إلى جانبي الوحل. أريد و

ا فـي وأتوه بعيًدا عـن النـاس واألشـياء غارقًـ 

 السكينة األبدية معك.

ا، لكـن روحـك  يتقافز جسدك الثقيل قريبـً

حيـث أتـت، ثـم ترتـد   تذهب بعيًدا، تعود مـن

إليك بين غمضـة عـين وانتباهتهـا، بينمـا أنـا 

ــراتي،  ــي حس ــة ف ــة المغموس ــي بالفرج أكتف

 لك أحياًنا: هراضيا بما أقول

 ـ أنت روح روحي.

ســيان عنــدي أن حللــت فيــك، أو حللــت 

، فأنت مني حين شـاء الجسـد، وأنـا منـك  فيَّ

 حين شاءت الروح، وأنت أبعد من أمنياتي.

حيث أنت،   ىذي أخذتني مني إليا أيها ال

أنا لك. كل شيء معي وفي وبي ولـي أهديـه 

ــك ترضــى، وتصــفح عــن لحظــة  إليــك، لعل

يها شك في أنك لن تكون ما فواحدة ساورني  

 أنت عليه اآلن، وأنا أنظر إليك في عجب.

صدقني يا حشايا أنني لم أبت مرة واحدة 

في ليلـي الطويـل إال واإليمـان يمألنـي بأنـك 

لطريــق الــوعر، وتصــل إلــى حيــث ســتعبر ا

ــي  ينتظــرك كــل خيــر، وأنــا معــه، وفــي كف

وعينــي كــل اآلمــال التــي أطلقتهــا فــي وجــه 

 واأللم. العتمة والخرس

أيهــا الطيــب الجميــل، أخــاف عليــك مــن 

ــي  ــر ف ــوك والجم ــون الش ــذين يرم ــوة ال قس

طريق من هم مثلك، أولئك الذين يعتقدون أن 

م ة، تتهــادى أمــاة رخيــَّ كــل الطــرق ســخيَّ 

خطواتــك وأنـــت تمضـــي فـــي بـــراءة إلـــى 

 مقصدك النبيل.

كيف لهذه الحياة التي تـرقص فـي قلبهـا 

ــو ــذئاب، وتتل ــباع  ىال ــد الض ــاعي، وتم األف

ا أنيا بها، والجوارح مخالبها، أن تهديك طريقـً

ــوى ــلكه سـ ــه  ال يسـ ــر فيـ ــالن، وتطيـ الحمـ

ــاء هللا  ــى أرضــه أولي ــدب عل ــات، وي الفراش

 والحكماء والمتأملون؟

 عيناك فقلت لك: سالتني 

ـ اطمـــئن يـــا صـــغيري، فـــالخير قـــوة، 

والطيبون في هذا العالم القبيح لـديهم أمضـى 

 سالح. 

قول لك سالًحا، وأنت تكره الدم والحنق أ

والحقد والصراخ، وكل ما يجعل إنساًنا يكره 

ــدك  ــة، وي ا بالمحب ــً ــامر دوم ــك ع ــاه، فقلب أخ

ممدودة للجميع، تؤثرهم على نفسـك، وتـرى 

ما لهم قبل أن ترى ما عليهم، وتجتهد في أن 

الرمـق األخيـر، وتغـرس   حتـى  ؛تلبي طلبهم

ور، وتنــدك لهــم فســيلة بينمــا يــنفخ فــي الصــ

 األرض، وتطوى السماوات. وإن سألتك: 

 ـ أين نفسك؟ 

 رددتني بإقناع: 

 ـ هم قبلي. 

فكيف لفتى مثلـك أن يعـاني إال فـي دنيـا 

 يتحكم في مجراها األوغاد.

يا أيها الذي هو كبدي ونفسي، أنا أؤمـن 

ــة ــك: العزلـ ــه لنفسـ ــا اخترتـ ــة بمـ ، والدهشـ

ــادة،  ــى اإلجـ ــدائم إلـ ــعي الـ ــة، والسـ العارمـ

لوقــوف علــى بــاب االطمئنــان، ممســـًكا وا

بمصـراعيه، كــي ال ينغلــق فــي وجهــك أحــد 

 أبًدا.

يــا صــغيري الكبيــر، راهنــت فــي زمــن 

مضى، وقت أن كـان هنـاك مـن ينظـر إليـك 

ا عليــك مــن التيــه، بأنــك لــن  فــي شــفقة خائفــً

ــق، وستصــل فــي العلــم إلــى  ــل الطري تض

تهــاه، وســتكون إحــدى معجــزات الخــالق من 

يســمع صــوت دمــوعي  العظــيم، الــذي كــان

وهي تنسكب في أوردتي، وتسـكن خاليـاي، 

بينما الليل ذاهب إلى موتـه، والنهـار يقتـرب 

فــي خجــل ووجــل، وأنــا مــع الســاهرين مــن 

العشــاق والمرضــى والعــاطلين عــن العمــل 

والغارقين فـي الحيـرة يتخـبطهم سـؤال عـن 

والدهم، واألولياء الراحلين في تدبير أقوات أ

ــيَّ  ــع كف ــابيح، أرف ــس النجــوم التس ــى ألم  حت

البعيدة، أشعر بها تهدهدني ال تحرقنـي أبـًدا، 

ا مفســحة الطريــق لكلمــاتي  بــل تنــزاح جانبــً

الواقفة عند أطراف أصابعي كي تصـل إلـى 

 سدرة المنتهى.

ألنني حين سـألتك أن تعيـد   ؛أحبك يا هللا

تها لـي، مـددت إليهـا إليَّ روحي التائهة أعـد

مسـرًبا   اكف الرحمة وهدهدتها، وشـققت لهـ

ــان  ــي الصــحراء الشاســعة، والودي وســيعًا ف

الغارقــة فــي األوحــال، المتداعيــة فــي وجــه 

ــواك  ــل أش ــغب وك ــاز والس العاصــفة واأللغ

الحيرة الواقفة في المنتصف وعلى الحواف، 

ــتراحات  ــي االسـ ــاد، وفـ ــير الجـ ــد المسـ عنـ

ي، الـذي جعلتـه يـرد الالهثة. إنها روح كبـد

مسـتحيلة،   على أولئك الذين ظنوا أن عودتـه

 وأنه ال يمكن ألحد، أيا كان، أن يبدد الظالم.

كيف لي يـا كبـدي، بعـد كـل مـا سـمعت 

ورأيت، أنا أقف فاغًرا فمـي أمـام تسـاؤالتك 

العميقـــة؟ وتـــأتي إجـــابتي صـــمتًا، فتظننـــي 

عاجًزا عن اإلجابة، بينما الدهشة تعقد لساني 

ا الحضـور الطـاغي لمـن ظـن النـاس من هذ

لذي غمرني به موالي، اغيابه، وهذا الفيض  

أؤمـن أن أي كـالم   تُّ حتـى بِـ   ؛فأخذني أخـذًا

 .سيفسد المعاني العظيمة التي علمتني إياها



 

   













قال إمام الحرمين الجويني في "اإلرشاد": "فإن قال قائـل: قـد   

ــديم والحــادث فــي بعــض صــفات  ذكــرتم أنــه ال يمتنــع اشــتراك الق

اإلثبات، ففصلوا ما يختص بالحوادث مـن الصـفات، وهـي تسـتحيل 

اهر بـه: فممـا تخـتص وختص الجت ما    في حكم اإلله. قلنا: نذكر أوالً 

، يتعـالى الجواهر به التحيز، ومـذهب أهـل الحـق قاطبـة أن هللا  

 .عن التحيز والتخصص بالجهات

 إلى أن الباري ذهبت الكرامية وبعض الحشوية (منهم الوهابية)،

، ومـن -تعالى عن قولهم- ، متحيز مخـتص بجهـة فـوق والعيـاذ بـا

لجهــات يجــوز عليــه الــدليل علــى فســاد مــا انتحلــوه أن المخــتص با

المحاذاة مع األجسام، وكل ما حاذى األجسام لم يخـل مـن أن يكـون 

ا ألقدارها، أو ألقـدار بعضـها، أو يحاذيهـا منـه بعضـه، وكـل مساوًي 

أصل قاد إلى تقدير اإلله أو تبعيضه فهو كفر صراح، ثم مـا يحـاذي 

األجرام يجوز أن يماسها، وما جاز عليه مماسـة األجسـام ومباينتهـا 

ا، إذ ســبيل الــدليل علــى حــدث الجــواهر قبولهــا للمماســة ان حادثًــ كــ

والمباينة على ما سبق، فإن طردوا دليل حدث الجواهر، لزم القضاء 

ا؛ وإن نقضــوا الــدليل فيمــا ألزمــوه انحســم بحــدث مــا أثبتــوا متحيــزً 

فإن استدلوا بظاهر قوله تعـالى:   الطريق إلى إثبات حدث الجواهر".

 َْحَمُن َعل ، فالوجه معارضتهم بآي يساعدوننا اْستََوى  لعَْرِش ى االرَّ

ا ُكنـتُمْ ه تعالى:  على تأويلها، منها قول الحديـد: ( َوهَُو َمعَُكْم أَْيَن مـَ

، وقولــــــه تعــــــالى: )٤

 ِّل أَفََمْن هَُو قَائٌِم َعلَى كـُ

َبتْ  ــَ ا َكســ ــَ ٍس ِبمــ ــْ  َنفــ

. فنســائلهم )٣٣الرعــد: (

عــن معنــى ذلــك؛ فــإن 

نـى مع  حملوه على كونـه

ــم  ــم، لـ ــة والعلـ باإلحاطـ

يمتنع منا حمل االسـتواء 

ــة،  ــر والغلبـ ــى القهـ علـ

وذلك شائع في اللغـة، إذ 

اســتوى  :العــرب تقــول

ــك إذا  ــى الممال ــالن عل ف

احتوى على مقاليد الملك 

واســتعلى علــى الرقــاب. 

وفائدة تخصيص العرش 

بالـــــذكر أنـــــه أعظـــــم 

المخلوقـــات فـــي ظـــن 

البرية، فنص تعالى عليه 

ــً  ــتنبيه ــا ه ذكرا ب ــى م عل

دونه. فإن قيل: االستواء 

بمعنــى الغلبــة ينبــئ عــن 



 

   

سبق مكافحة ومحاولة قلنا: هذا باطل، إذ لو أنبـأ االسـتواء عـن ذلـك 

ألنبـأ عنــه القهــر. ثــم االســتواء بمعنــى االســتقرار بالــذات ينبــي عــن 

اضطراب واعوجاج سابق، والتزام ذلك كفر. فإن قيـل: هـال أجـريتم 

ا إلـى أنهـا مـن تعـرض للتأويـل، مصـيرً غير    اآلية على ظاهرها من

م تأويلهـا إال هللا، قلنـا: إن رام السـائل إجـراء المتشابهات التي ال يعلـ

هـو االسـتقرار، فهـو االستواء على ما ينبي عنه في ظاهر اللسـان، و

إن تشكك في ذلك كان في حكم المصمم على اعتقاد التزام للتجسيم، و

اهر، والذي دعـا ستقرار، فقد زال الظإن قطع باستحالة االالتجسيم، و

ظاهرهـا لـم يسـتقم لـه، وإذا أزيـل الظـاهر   إليه من إجراء اآلية على

ي العقول مستقر ا فال بد بعده في حمل اآلية على محمل مستقيم فقطعً 

ا من مواقعة محذور اإلعراض عن التأويل حذرً في موجب الشرع. و

عـوام، وتطريـق اسـتزالل الفي االعتقـاد يجـر إلـى اللـبس واإليهـام و

ب هللا تعـالى لـرجم الشبهات إلى أصول الدين، وتعـريض بعـض كتـا

 .الظنون"

وقال الجويني في لمع األدلة: "فإذا ثبت تقدس الباري عن التحيز 

واالختصـاص بالجهــات فيرتـب علــى ذلـك تعاليــه عـن االختصــاص 

ْحَمُن ا بمكان، ومالقاة أجرام وأجسام، فإن ُسئلنا عن قوله تعالى: لـرَّ

لقهـر والغلبـة والعلـو، ، قلنا: المراد باالستواء ااْستََوى  َعلَى العَْرِش 

ومنــه قــول العــرب اســتوى فــالن علــى المملكــة أي اســتعلى عليهــا 

واطردت له، ومنه قول الشاعر: قد استوى بشر على العراق ... من 

غير سيف ودم مهراق"، وقال في "الشامل": "وقد افترق األئمـة فـي 

ْحَمُن َعلَى العَْرِش ه الكالم على اآلية  وج ع بعضهم فتمن  اْستََوى الرَّ

عن تأويلها، وأجراها على تنزيلهـا، ولكـن مـع القطـع ينفـي الجهـات 

والمحاذيات والكيفية، والكمية، وهـذا القائـل ال يسـتبعد أن يكـون فـي 

القرآن أسرار ال يطلع عليها الخالئق، والرب مسـتأثر بعلمهـا، وإنمـا 

وز هـذا القائـل ذلـك مـع االعتـراف بـأن المغيـب عـن الخلـق مـن يج

المكنونــة، المســتأثر بعلمهــا المصــونة، ال تكــون ممــا تمــس المعــاني 

الحاجة إليه فـي عقـد أو 

 قضية تكليف.

ــل  ــد حمـــ وال يبعـــ

ــد  ــى قصـ ــتواء علـ االسـ

ــي  ــر فـ ــى أمـ ــه إلـ اإللـ

العـــرش، وهـــذا تأويـــل 

سفيان الثوري رحمه هللا 

واستشـــهد عليـــه بقولـــه 

ى   لى:تعا إِلـَ ثُمَّ اْستََوى 

انٌ  َي ُدخــَ َماِء َوهــِ  الســَّ

ــلت: ( ــاه )١١فصـ ، معنـ

قصد إليها. (ومن تأويـل 

اإلمـــام الثـــوري لفـــت 

ــبحانه  ــاهي أن هللا س انتب

(الرحمن) ولم يقـل   :قال

ــرش  )هللا( ــى العـــ علـــ

اســـتوى، ورأيـــت كـــان 

المقصود أن هللا اسـتوى 

ــ ــر  ىعلـ ــتيالءمقـ  االسـ

ــل  ــى كـ ــلطان علـ والسـ

العـــرش"، المخلوقــات "

برحمته، وال عجب فهو 

الرحمن الرحيم فـي كـل 

ــم،  ــد ويحكـــ ــا يريـــ مـــ

 .بحانه)س



  

   

 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     المفكر الصوفي     المستشار                    

 

 الفضائل الخاصة:بقية: 

 :أبناء عمومة النبى  -٥بقية: 

: ذو جعفر بن أبى طالـب    -٢بقية:  

 الجناحين:

 بقدومه: سرور النبى 

عاد جعفر والمسـلمون مـن الحبشـة بعـد 

ــرح الرســول  ــر مباشــرة، فف ــتح خيب  ف

ا وعانقـه وهـو يقـول: "مـا أدرى ا كبيـرً فرحً 

ا، أبقـدوم جعفـر أم بفـتح بأيهما أنا أشـد فرحـً 

ــر؟ ــه الرســول دارً  "خيب ــى ل ــاكم]، وبن ا [الح

بجوار المسجد ليقيم فيها هو وزوجته أسـماء 

وعبـد محمـد،  :بنت عميس وأوالدهما الثالثة

هللا، وعوف، وآخى بينه وبين معاذ بـن جبـل 

. 

 جهاده واستشهاده:

فى العام الثامن من الهجرة، أرسل النبى 

   ًإلى الشـام لقتـال الـروم، وجعـل   اجيش

ا علـى الجـيش الرسول زيد بـن حارثـة أميـرً 

وقال: علـيكم بزيـد بـن حارثـة، فـإن أصـيب 

زيــد، فجعفــر بــن أبــى طالــب، فــإن أصــيب 

ــد هللا ــر فعب ــن جعف  ب

ــد  ــة [أحمــــ رواحــــ

ــارى]. ودارت  والبخ

ــين  ــة ب معركــة رهيب

الفريقين عنـد مؤتـة، 

وقتل زيد بن حارثة، 

فأخــذ الرايــة جعفــر، 

ومضــى يقاتــل فــى 

شجاعة وإقدام وسـط 

صفوف الـروم وهـو 

 يردد بصوت عال:

 رابهاــــة واقت ـ ذا الجن ـا حب ي 
 اـ رابهـــارد شـة، وب ــــطيب 

 د دنا عذابهاوالروم روم ق
 ها ـاب ــــــــسدة أن ـكافرة بعي 

 اـرابهــــإذ القيتها ض يَّ عل

وظل يقاتـل حتـى قطعـت يمينـه، فحمـل 

ــرى،  ــى األخـ ــت هـ ــماله، فقطعـ ــة بشـ الرايـ

ــة بعضــديه ــى استشــهد.  ؛فاحتضــن الراي حت

يقول ابن عمر: كنـت مـع جعفـر فـى غـزوة 

مؤتة، فالتمسناه فوجدناه وبه بضـع وتسـعون 

ــة  ــيف، وطعن ــربة بس ــين ض ــا ب ــة، م جراح

ستشـهاده، ر اخب   برمح، وعلم الرسول  

فــذهب إلــى بيــت ابــن عمــه، وطلــب أطفــال 

 .جعفر وقبلهم وبكى، ودعا ألبيهم 

ولـــه مرقـــد عـــامر بـــأنواره  دفـــن 

 .باألردن

: حبيــب عقيــل بــن أبــى طالــب  - ٣

 :النبى 

 نسبه ومولده:

هو عقيل بن أبى طالب بن عبد المطلـب 

بن هاشم القرشى الهاشمى، ابن عـم رسـول ا



  

 




   
   


   
  

  
   



طالب بـن عبـد   أبو  وصاحبه، أبوه  هللا  

المطلــب ســيد بنــى هاشــم فــى زمانــه، وأمــه 

 فاطمة بنت أسد بن هاشم ويكنى أبا يزيد. 

ق  ٤٤فـى مكـة المكرمـة سـنة   ولد  

بعشـر   هـ، فهـو أكبـر مـن أخيـه جعفـر  

بعشـرين     ّيٍ سنين ومن أخيـه اإلمـام علـ

 سنة.

 معركة بدر واألسر: 

شهد عقيل معركة بدر فـى السـنة الثانيـة 

مشركين قبل أن يسلم، وكان قـد مع ال  للهجرة

ــً  ــم مكرهـ ــيرً خـــرج معهـ ــع أسـ ــدى  اا فوقـ لـ

المسلمين، ولم يكن ذا مال ففداه عمه العباس 

ــيًال بــن عبــد المطلــب ا  ، ويــروى أن عق

    قال للنبى  اآلن   :لما قتل أبو جهل

 .يصفا لك الواد

 إسالمه: 

هــ،   ٨أسلم ثم هـاجر إلـى المدينـة سـنة  

، فــر خيــه جعوشــهد موقعــة مؤتــة مــع أ

ومــرض فعــاد إلــى المدينــة وأقــام بهــا، ولــم 

يسـمع لـه ذكــر فـى فــتح مكـة وال حنــين وال 

الطائف، وفى رواية أنه شـهد معركـة حنـين 

 .وثبت فيها مع الرسول 

 له:  حب النبى 

قيل بن أبي يحب ع  كان رسول هللا  

أحبك   ي، وقال له مرة: "يا أبا يزيد، إن طالب

لما كنت أعلـم  ا، وحب ين لقرابتك م  احبين: حب 

 لك".  يمن حب عم

ورد له ذكر فى كتب الحديث، مثل كتب 

البخارى والنسائى وابـن ماجـة، حيـث روى 

، وروى عنه عدة أحاديث عن الرسول  

ابنـــه محمـــد وحفيـــده عبـــد هللا بـــن محمـــد، 

اح، بـوالحسن البصـرى، وعطـاء بـن أبـى ر

 وغيرهم.

 علمه: 

مـة ، وكـان عالَّ ااحـً ، مزَّ اامً بسـَّ   كان  

بالنســب وأيــام العــرب، ومــن أنســب قــريش 

وأعلمهم بأيامها، وكانت له سجادة تطرح لـه 

فى المسجد النبوى يصلى عليهـا، ثـم يجتمـع 

إليــه النــاس يســألونه فــى علــم النســب وأيــام 

، االعــــرب، وكــــان أســــرع النــــاس جوابــــً 

وأحضرهم مراجعة فى القـول، وأبلغهـم فـى 

نــه يعــد أل ؛ا فــى قــريشذلــك، وكــان مبغضــً 

مساويهم فقالوا فيه بالباطـل، واختلقـوا عليـه 

أحاديث مزورة، وكان مما أعانهم على ذلـك 

وخروجـه     يمغاضبته ألخيه اإلمـام علـ

 إلى معاوية بن أبى سفيان فى الشام.

 عقيل ومعاوية: 

 اقــال حميــد بــن هــالل: ســأل عقيــل عليــ 

يٌّ ، وشكى حاجته، فقال عل  اصبر :

عليه فقال: انطلـق  ، فألححتى يخرج عطائى

: فخذ ما فى حوانيت الناس. قـال عقيـل 

ــارقً  ــد أن تتخــذنى س ــاتري ــال عل :  ي؟ ق

وأعطيك أموال   اوأنت تريد أن تتخذنى سارقً 

ــف  ــة أل ــة. فأعطــاه مائ ــأتى معاوي ــاس؟ ف الن

وقال: اصـعد علـى المنبـر فـاذكر مـا أوالك 

وقال: يا   وما أوليتك. فصعد عقيل    يعل

علــى دينــه،  اأردت عليــ . إنــى أيهــا النــاس .

 وأردت معاوية على دينه، ،يَّ لَ فاختار دينه عَ 

: هذا الـذى فاختارنى على دينه. فقال معاوية

 تزعم قريش أنه أحمق.

ــً  ــال يومـ ــة قـ ــروى أن معاويـ ــى  اويـ فـ

حضرته: هذا لوال علمـه بـأنى خيـر لـه مـن 

: أخيه لما أقام عندنا وتركه. فقال عقيـل  

لـى فـى وأنـت خيـر    أخى خير لى فى دينى،

وأسـأل هللا تعـالى   ،دنياى، وقد آثـرت دنيـاى

إن معاويــة قــال: هــذا  :خاتمــة الخيــر. وقيــل

: هـذا عقيل وعمه أبو لهب. فقال عقيـل  

معاوية عمته حمالة الحطـب. وكـان معاويـة 

يصله ويقضى عنه ديونـه، وقـد وردت عنـه 

أخبار ونـوادر فـى بعـض الكتـب مثـل كتـب 

 يـل  تنقل عق  .صحاألغانى، وأكثرها ال ي 

بــين البصــرة والكوفــة والشــام، ولكــن أكثــر 

 إقامته كانت فى المدينة وله دار فيها. 

 وفاته: 

ــل  ر عقي ــّ ــوى طــويًال  عم ــان ق ، وك

الجسم شديد البنية، وقد عمى فى آخر عمره، 

وتوفى فى المدينة فـى خالفـة معاويـة ودفـن 

قبـره معـروف (رحمـه هللا فى بقيع الغرقـد و

 .ورضى عنه)



  

 

 

نا مــن جديــد إلــى مســتويات دهذا يعيــ 

السيما  ،التلقي الغائبة عن وعينا المعرفي

ــا بالفعــل نشــهد بؤســً  ــى ا معرفيــ وأنن ا عل

مستوى شــهودنا الحضــاري العربــي مــن 

ألن فعاليــة القــراءة   ؛المحيط إلــى الخلــيج

المنتجة للنصوص الدينية تقتضــي تــوافر 

رصــيد ال شروط متعددة يتمثل بعضها في

الفكــري والثقــافي الــذي يمتلكــه القــارئ، 

ــة  ــعات العامــ ــع المواضــ ــه مــ وتجاوبــ

والمفاهيم السائدة التي تحكم إنتاج الــنص 

 عــن الفقهي أو الديني بوجه عــام، فضــًال 

كيفيـــة تفاعلـــه مـــع الـــنص مـــن خـــالل 

ــتخدام  ــة إاسـ ــة معينـ ــتراتيجيات قرائيـ سـ

تضمن سالمة التلقي والتأويــل والتفســير.  

جعل الداعية علــى وعــي وط توهذه الشر

واإلشــارات   ،دائم بالمعلومات والمعارف

والتنبيهــات واللطــائف المقدمــة لــه داخــل 

ا مــع خلفيتــه ا إيجابي وربطها ربطً   ،النص

ــر ــه المعاصـ ــة مجتمعـ ــة وطبيعـ ؛ الثقافيـ

ــتنتاجات  ــدة واس ــان جدي ــى مع ــل إل ليص

ــة  ــا تكمــن أهمي يمكــن تطبيقهــا، ومــن هن

نميــة يلة لتالقراءة المنتجة فــي كونهــا وســ 

 تفكير المواطن، وتوسيع لقدرته العقلية.

ا بصورة كبيــرة إن وربما أكون مبالغً 

ــالقول إلــى أن القــراءة المنتجــة  أشــرت ب

ــة  ــة القديمـ ــات الدينيـ ــة للطروحـ الواعيـ

بوصــفها إحــدى نــواتج قــوة   -والمعاصرة

ــة ــارئ  -المعرفــ ــل القــ ــي بجعــ ال تكتفــ

ا لــه فحســب، ا فقط لما يقرأ وناقدً مستوعبً 

وب التعمق فــي الــنص عدى ذلك صبل تت

المقـــروء، والســـعي إليجـــاد عالقـــات 

ــه،  ــين أفكــاره ومكونات ــدة ب ــط جدي ورواب

وإبــراز حلــول متنوعــة للمشــكالت التــي 

ــي أو  ــديني (التراثـ ــنص الـ ــا الـ يطرحهـ

 المعاصر).

أما بالنســبة ألنصــار الشــاطئ اآلخــر 

ــر  ــزال الفكـ ــال يـ ــي، فـ ــؤس المعرفـ للبـ

ي شــتى بقــاع صــل زحفــه فــ التكفيري يوا

ــك  ــي ذل ــلحة ف ــة، متس ــي العربي األراض

ــراعات  ــي والص ــتت العرب ــاالت التش بح

السياسية بين القوى المتناحرة في العراق 

فــي ظــل   ،وسورية ولبنان وتونس وليبيــا

ــة  ــة العربي ــر والمملك ــبي بمص ــات نس ثب

ــة المتحــدة،  الســعودية واإلمــارات العربي

مــن وهذا الجنوح التكفيــري لــم يعــد اآلن  

رده إلى التيارات الدينية التقليدية   المقبول

ــل ــلمين :مثــ ــوان المســ ــة اإلخــ  ،جماعــ

والجماعات اإلسالمية الجهادية كمــا كــان 

ا تنظــيم القاعــدة الــذي ا، وأيضً األمر سالفً 

كان صــاحب رايــات التكفيــر والغلــو فــي 

الرأي منذ سنوات، لكن في ظــل حــروب 

ــة  ــاءات اإللكتروني ــع والفض ــل الراب الجي

مية وســط حــاالت ح المنصات الرقوجمو

مستدامة من الغياب العربي الوطني لــدى 

الشباب المسلم بات األمــر أكثــر صــعوبة 

 في المواجهة.

فكنا منذ عقــد مــن الســنوات نظــن أن 

ــيمثل  ــش) س ــة (داع ــيم الدول ــور تنظ ظه

ــة  ــن الراديكاليــ ــرة مــ ــة األخيــ المرحلــ

ا، المتطرفة غير الواعية والفقيــرة معرفيــ 

ــرور ا ــن بم ــل تبلك ــي ظ ــت وف ــالوق ت ع

وجود أجيال طويلــة تربــت فــي أحضــان 

تنظيمات اإلخــوان والســرورية والقطبيــة 

 ،والجماعات اإلسالمية والســلفيين الجــدد

ا أن مواجهة األفكار الظالمية يمكن مطال

أن تكون مستحيلة ليس فقــط لكثــرة أبنــاء 



  

  

وأحفاد تلك التنظيمات الســرية، لكــن ألن 

لت مالمــح متغيرات العصر هي التي شك

واالستحالة، فالمنصات الرقمية الصعوبة  

ــدر ــة المص ــوين  ،مجهول ــل والتك والتأهي

ــدعم حــاالت الجهــل  ــة ت الســيما الخارجي

ــليمة  ــديني، وتقـــوض أيـــة فـــرص سـ الـ

ــدى  ــدة المغلوطــة ل لتصــحيح أمــور العقي

مــن التــرويج الهائــل والمســتمر  ،الشــباب

ــة وممســوخة لمطــرب  ــدة تافه ــات بلي لفئ

مبتذلــــة طربــــة أو م ،عــــاري الصــــدر

ا، ودعــم ألداء والمظهــر أيضًــ الصوت وا

الكتابات الروائية المنحلة التي تتناول فقه 

دون   ،الجسد وأحاديث غــرف النــوم فقــط

أو تعميق الرؤى  ،المساس بقضايا الوطن

ــي  ــذه هـ ــديهم، هـ ــة لـ ــة والقوميـ الوطنيـ

 التحديات األجدر بالمواجهة.

وفي ظل وجــود فقــر معرفــي يتصــل 

بــــدأت المنظمــــات  ،بالمســــألة الدينيــــة

الخارجية في دعــم أي تيــار دينــي جاهــل 

ــين  ــل واالنتشــار بصــورة ســريعة ب للتغل

التــي بــدت  ،أوســاط المجتمعــات العربيــة

تائهــة بــين ترقــب األعمــال الدراميــة فــي 

رمضــان، أو متابعــة أحــداث الرياضــة 

الــدور   نجدا،  العربية المخيبة لآلمال أيضً 

التــي تــروج  ،البــارز للمنصــات الرقميــة

لألفكــار الدينيــة المغلوطــة وإثــارة الفــتن 

ضــــد الحكومــــات واألنظمــــة العربيــــة 

الحاكمــــة، وتــــزيين الصــــورة لــــبعض 

ســواء مــن   ،الشخصيات المثيرة للفوضى

ــاتوا  ــذين م الشخصــيات المعاصــرة أو ال

وهم على حالة عداء واضح مع األنظمــة 

مــن أمثــال ســيد   ،معاتالسياسية أو المجت

أو غيرهمــا   ،قطب أو حسن البنا من قبله

ممن اعتاد الترويج للفوضى قبــل العنــف 

 عن طريق استغالل المنحى الديني.

بــد  ا والتي الأما الكارثة المؤججة حق 

لألنظمـــة العربيـــة الحاكمـــة أن تكتـــرث 

وجــود مئــات األكــاديميين   :ا لها هيكثيرً 

لمعاهــد العربيــة، بالجامعات واالجامعيين  

يزالوا من دراويــش التيــارات   وهؤالء ال

ــة ــة التكفيري ــذر  ،الجهادي ــر وتن ــي تكف الت

وتتبنى االغتيــال   ،وتفتي بالقتل  ،بالخراب

الفكري قبل الجسدي، فجامعاتنــا العربيــة 

ــوم  ــدريس العل ــون بت ــذين يقوم ــيما ال الس

الشرعية واللغوية هم بعيــنهم مــن يــروج 

ال تظــن   "   :طبق على مجملهــمللتكفير وين

إنما هي   ،أنياب الليث تبتسم وهي بارزة" 

علـــى أهبـــة االســـتعداد للقـــنص والفتـــك 

والنيل من األوطان العربيــة، وأبــالغ فــي 

حــد توصــيفهم بالجهــل الفقهــي واللغــوي 

ألن تكــوينهم وإعــدادهم كــان  ؛والعقائــدي

في ظل ظروف اقتصادية فقيرة تتــوازى 

 ا. شد فقرً مع بيئاتهم المعرفية األ

ســتاذ جــامعي يقبــع داخــل وكــم مــن أ

ــو ال  ــه وه ــين طالب ــراته ب ــة محاض قاع

يخرج عن عباءة أســالفه مــن التكفيــريين 

ــاكم،  ــام حـ ــد أي نظـ ــون ضـ ــذين يقفـ الـ

ويريدون العودة بنا إلى عصــور ظالميــة 

ا عــن محــاكم التفتــيش ال تختلــف نســبي 

الذائعـــة فـــي أوروبـــا وقـــت ظالميتهـــا، 

ــدهم ا ــروا جه ــؤالء قص لفكــري ـ إن وه

عــن التلمــيح دون التصــريح وجــد ـ إمــا 

على سياسات األنظمة السياســية الحاكمــة 

ــة  ــام اآلخــرين بالعمال المعاصــرة، أو اته

ــً  ــريض وفقـ ــعي المـ ــة، أو بالسـ ا والخيانـ

لهوسهم المعرفي بقضايا المــرأة والنكــاح 

فهــم ال  ،والــزواج الشــرعي أم العرفــي

يفطنـــون بعـــد أحكامـــه فـــي اإلســـالم 

ـــ الصـــــحيح،  الـــــدين  عويتعـــــاملون مــ

صه بمنطق التلقي السلبي الــذي ال ونصو

 يريد أن يعمل العقل أو الفكر.

وإذا أردنا أن نرصد البؤس المعرفي 

لدى األكاديميين غالة التكفير في العصر 

الحديث، فيكفينا اإلبحار اإللكترونــي فــي 

ــل  ــات التواصـ ــع ومنصـ ــبكات ومواقـ شـ

لنستبين عن قصــد ووضــوح   ؛االجتماعي

ديهم مــن ت البؤس المعرفي الديني لــ حاال

جهــة، والمكــر باألوطــان والشــعوب مــن 

 أجل مطامح ذاتية من جهة أخرى.

هــؤالء غـــالة التكفيــر مـــن أنصـــار 

ــذين ناشــدوا ضــحايا  ــي ال البــؤس المعرف

سورية من قبل، ودعوا إلى أنهم زاحفون 

 إلى القدس بالماليين، هؤالء هم الــذين ال

الشــريعة  يزالوا يؤيدون تظاهرات تطبيق

فــي سويســرا صــاحبة  اإلســالمية وكــأنهم

المركز األول في مؤشر األداء المعرفــي 

 العالمي.
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ضـة التعلـيم إلـى ألنه دين يقسم فري (و)  

فريضة عينيـة وفريضـة كفائيـة، وفـي ذلـك 

 تفصيل:

فإن كان تحصيل العلم ممـا لـه عالقـة   -

ــرد المســلم روحيــ  ا، ا، وعقليــ فــي تكــوين الف

ا ... فهــو مــن قبيــل فــرض ا وخلقيــ وجســمي 

ينــدرج العــين بالمقــدار الــذي يحتــاج إليــه، و

ت شعار هـذه الفريضـة المـرأة والرجـل، تح

العامـل والموظــف ... والصـغير والكبيـر، و

 وجميع طبقات األمة المسلمة.

وبناء على هذا فإن تعلـم تـالوة القـرآن، 

ــالق  ــادئ األخــ ــادات، ومبــ ــام العبــ وأحكــ

األساسية، ومسائل الحالل والحـرام وقواعـد 

الصحة العامة، وكل ما يحتاجـه المسـلم فـي 

ياه هو فـرض عينـي علـى كـل دينه ودن أمر  

 مسلم ومسلمة في هذه الحياة.

ن كان تحصـيل العلـم ممـا لـه عالقـة وإ

بالزراعــة، والصــناعة، والتجــارة، والطــب، 

والهندســـة، والكهربـــاء، والـــذرة، ووســـائل 

الدفاع، وغيرها مـن العلـوم النافعـة ... فهـو 

من قبيـل فـرض الكفايـة إذا قـام بـه الـبعض 

إذا لـم يقـم بـه أحـد لجميع، وسقط اإلثم عن ا

 فالمجتمع اإلسالمي كله آثم ومسؤول.

هذا هو السر فـي قـوة الـدفع الحضـارية 

والعلمية في بناء الحضارة اإلنسـانية، وهـذا 

مما يؤكد عظمـة اإلسـالم، ومنافسـته لـروح 

ــات  ــور، واختصاصــه بمقوم ــر والتط العص

 الخلود والتجدد واالستمرار.

علمــي  وأمــا مــا نــراه اليــوم مــن ضــعف

مين فيعود إلى جهل المسل  ؛خلف حضاريوت 

، وإلـى إبعـاد اإلسـالم مالعظي بحقيقة اإلسالم  

عن تطبيق أنظمته في كـل مجـاالت الحيـاة، 

وإلى تآمر أعـداء اإلسـالم فـي طمـس معـالم 

اإلسالم، وفصل الدين عـن الدولـة، وحصـر 

النظام اإلسالمي في أمـور العبـادة، وقضـايا 

 األخالق!!

ــم ال ــوم يفه ــة اإلســالم، وملمســوي ن حقيق

ويــوم يطبقــون نظامــه الشــامل فــي شــتى 

الت الحيــــاة، ويــــوم ينتبهــــون إلــــى مجــــا

ها األعداء والعمالء ... كي مرات التي يحاالمؤ

ــانتهم تحــت الشــمس،  ــتعيدون مك ــذ يس فعندئ

ــة  ــر أم ــل خي ــدين، ب ــداة مرش ــون ه ويرجع

ذَا َوأَنَّ أخرجـــت للنـــاس ...  ــَٰ َراِطي هـ ــِ  صـ

قَ   السُّبُلَ   تَتَِّبعُوا  َوالَ    ۖ هُ ِبعُوفَاتَّ   ُمْستَِقيًما  بُِكمْ   فَتَفَرَّ

مْ    ۚ َسِبيِلهِ   َعن ِلكـُ اُكم  ذَٰ هِ   َوصـَّ مْ   بـِ ونَ   لَعَلَّكـُ  تَتَّقـُ

 )١٥٣(األنعام: 

ومــن الواجــب التعليمــي الــذي يجــب أن 

 :يحرص عليه المربـون والمعلمـون واآلبـاء

هو التركيز فـي الدرجـة األولـى علـى تعلـيم 

ــ –األوالد  ــنم وه ــي س ــز  ف ــالوة  –التميي ت

القــرآن الكــريم، والســيرة النبويــة، وكــل مــا 



  

   

اجتمعوا على طعامكم : (قال رسول هللا 

 ).يبارك لكم فيه

 -ود في سننهأبو دا رواه-    

        
 



يحتاجون إليه من العلـوم الشـرعية، وبعـض 

 امتثـاالً القصائد األدبيـة، وأمثـال العـرب ...  

فيمـا رواه الطبرانــي:  ألمـر رســول هللا 

ــى ثــالث خصــال: حــب أ( دبــوا أوالدكــم عل

ن إنبيكم، وحـب آل بيتـه، وتـالوة القـرآن، فـ

قرآن في ظل عـرش هللا يـوم ال ظـل ال  حملة

 .)إال ظله

ا من هـذا األمـر النبـوي حـرص فانطالقً 

المسلمون في كل العصور عبر التاريخ على 

ليم أبنائهم هـذه العلـوم األساسـية، والمـواد تع

 الضرورية.

ا من أقـوالهم، وطاقـات تـدل وإليكم طرفً 

 على حرصهم وعنايتهم:

ى عتبــة بــن أبــي ســفيان عبــد وصــَّ ) ١(

ــده بــأن يعلمــه كتــاب هللا، صــمد مــؤدب ال ول

ــن ا ــه م ــديث ويروي ــن الح ــه، وم ــعر أعف لش

 أشرفه.

ــى  كتــب عمــر بــن الخطــاب ) ٢( إل

ــي: (أمــا ــا يل ــوالة م ــم  ال ــوا أوالدك ــد فعلم بع

السباحة والفروسـية، ورّووهـم مـا سـار مـن 

 المثل، وَحُسن من الشعر).

ــد ) ٣( ــن يزي ــرة رأى المفضــل ب ذات م

جـب بمنظـره، ع.... ابن أعرابيـة مسـلمة، فأ

فسـألها عنــه فقالــت: (إذا أتـم خمــس ســنوات 

فحفظـه القـرآن فـتاله، أسلمته إلـى المـؤدب،  

ة وعلمــه الشــعر فــرواه، ورغــب فــي مفــاخر

آبائـه وأجـداده، فلمـا بلـغ   قومه، وطلب مآثر

ــرس  ــل فتم ــاق الخي ــى أعن ــه عل م حملت ــُ الُحل

س، ولبس السـالح، ومشـى بـين بيـوت رّ وتف

 الحي، وأصغى إلى صوت الصارخ).

قــال اإلمــام الشــافعي: (مــن تعلــم ) ٤(

القرآن الكريم عظمت قيمته، ومـن نظـر فـي 

ل قـدره، ومـن ك ب الحـديث قويـت تـالفقه نبـُ

نظر في اللغة رّق طبعـه، ومـن   حجته، ومن

 نظر في الحساب جزل رأيه).

يائـه: ي فـي إحأوصى اإلمام الغزالـ)  ٥(

(بتعلــيم الطفــل القــرآن الكــريم، وأحاديــث 

األخبار، وحكايا األبرار وأحوالهم، ثم بعض 

األحكــام الدينيــة، والشــعر الخــالي مــن ذكــر 

 العشق وأهله).

ذكــر ابــن ســينا فــي كتــاب السياســة ) ٦(

ونصـح بالبـدء  ،ثمينة في تربيـة األوالدآراء  

تعداده بتعليم الطفل القرآن الكريم بمجـرد اسـ

ا للتعليم، وفي الوقت نفسه يتعلم وعقلي   اجسمي 

حروف الهجـاء والقـراءة والكتابـة، ويـدرس 

ــدئ  ــعر، ويبت ــروي الش ــم ي ــدين، ث ــد ال قواع

 بالرجز ثم القصيدة.

أشار ابن خلدون إلى أهميـة تحفـيظ )  ٧(

ريم، وأوضح أن تعليم القـرآن هـو القرآن الك

راسية فـي أساس التعليم في جميع المناهج الد

د اإلســالمية؛ ألنــه شــعار مــن مختلــف الــبال

 شعائر الدين الذي يؤدي إلى رسوخ اإليمان.

كمـا جـاء  –ما يـروى  فالطري من  )  ٨(

، -فـــي كتـــاب عيـــون األخبـــار البـــن قتيبـــة

مـن ثقيـف  : (أن رجـالً مختصـًرا  وسنعرضه

دخــل علــى الوليــد بــن عبــد الملــك، فقــال لــه 

ابـي: ال يـا الوليد: أقرأت القـرآن؟ قـال األعر

 وهنات.أمير المؤمنين شغلتني عنه أمور 

أفتعــــرف الفقــــه؟ قــــال  :قــــال الوليــــد

األعرابي: ال، قال الوليد: أفرويت من الشعر 

 ال األعرابي: ال.شيئا؟ ق

فأعرض الوليد عن األعرابي، فقال أحـد 

: يـا -وهـو عبـد هللا بـن معاويـة   –الجالسين  

ل قـا  –وأشار إلـى الرجـل    –أمير المؤمنين  

 ).الوليد: أسكت فما معنا أحد

يد من كالمه (اسكت فما معنا ويقصد الول

أحد) أن الـذي لـم يقـرأ القـرآن، ولـم يعـرف 

ولم يدرس الـدين ....   الفقه، ولم يرو الشعر،

يكون كالعـدم ال وجـود لـه وال اعتبـار، وإن 

 .ا بذاته!!ا بشخصه وحاضرً كان موجودً 



 

  

 

 

أن أطلـع علـى  -أبـي العـزائم الدعوة العزمية السيد عالء  ّيِ بأمر من اإلمام القائم وص  -لي    رَ دِّ قُ 

ــة لمشــ ــةأرشــيف المجــالت التاريخي ــورة)، (و )يخة الطريقــة العزميــة (الســعادة األبدي ــة المن المدين

ى مـا ش مع إخواننا القـدام، ووجدتني أعيلزمن لقرن ماٍض رحلة بافوجدت نفسي كأني سافرت في  

 فرح وحزن.لحظات  وعاشوه من لحظات ضعف وانتصار،  

تكليفـي مـن إمامـه  عام أن يُكلف بنفس  ١٠٠ألحد من إخواننا بعد    رَ دِّ قُ ماذا لو  لت في نفسي:  ق

يشـناها؟ ام المرحلـة التـي عكيـف سـيرانا؟ وبمـاذا سـيقيِّ   ..ليبحث في أرشيف (اإلسالم وطن)  القائم

 رنا أم أدينا ما علينا؟.صَّ رانا قوهل سي

الرسـالة، وهـي  إلـيهم هـذهأرسـل ، عـام ١٠٠بعـد    إخواننا مـن آل العـزائملمهمة    لذلك تسهيالً 

أزمات ونكبات، وما لم نحققه من أحالم وتطلعـات، ومـا رات، وأفراح وانتصامن    شناهما عملخص ل

 قصرنا في تنفيذه من أوامر وتكليفات.

وكنــا لقــد تفضــل هللا علينــا بخيــر إمــام قــائم، 
 في عصـر وصـّيِ   بمجيئنابأن أُكرمنا  ن  يمحظوظ

ــرن الواحــد  ــي الق ــها ف ــة ونبراس ــدعوة العزمي ال
والعشرين، وصاحب المشروع الفكري الثاني في 
تاريخ الدعوة العزمية، سماحة اإلمام القائم السـيد 

 ائم.بي العزماضي أن  عالء الدي
كــان ســماحته واضــًحا منــذ البدايــة بأنــه جــاء 

أجــرى  م٢٠٠٨عــام وفــي ألداء رســالة شــاملة، 
سماحته عملية جراحية في القلب، وعندما اجتمـع 

، قبـل أن يـدخل غرفـة العمليـات  لتوديعهاإلخوان  
ا علــى صــحته، فقــال لهــم: (ال أبــدى  بعضــهم قلقــً
 ؛ لـن أتـرككممكلـف برسـالة، وا علـّي، فأنـا  تخافو

 حتى أؤديها).
إشـارة علـى أنـه ألنهـا    ؛ فرح اإلخوان بكلمتـه

ــ ــات بصــحة وعافي ــة العملي ــن غرف ة، ســيخرج م
لكنهم غفلـوا عـن متابعـة رسـالته، رغـم أنـه أكـد 

 (عليكم االهتمام بالرسالة). :مراًرا
لسـنوات يحـاول دفـع آل العـزائم ظل سماحته  
نقــي العقيــدة ، ويرســول هللا للتخلــق بــأخالق 

عض إدخاله فيها، وفي نفـس الوقـت مما حاول الب
الصــاروخ فــي نشــر أركــان  بســرعةكــان يســير 

 ؛ ناالفكري، دون أن يدرك ذلك الكثير ممشروعه  
ــروعه فــــي  ــن مشــ ــه عنــــدما أعلــ ــى إنــ حتــ

ــبعض يبحــث عــن الكتــب ٢٢/٢/٢٠٢٢ م أخــذ ال
الموجودة فـي المشـروع ليقتنوهـا، رغـم أنـه مـر 

هـا، لكـنهم الكثيـر من  ارإصـد  ات طـوال علـىسنو
 :مـن قبـل  غافلين، ولم ينفـذوا وصـيته  اكانوا عنه

 مشـيخة بأن يقرأوا كل كتاب أو مجلة تصدر عـن
 الطريقة العزمية.

ألن إمامنا القائم كان صاحب رسالة عظيمـة، 
 فـيفبُلينـا رسالته كبيرة،   مأمافقد كانت المعوقات  

 بايعوه ثم انشقوا عنه.  نالذي،  بالناكثينعصره  
وا وذهبـ  الـذي أجحفـوه حقـه  القاسطينبوبُلينا  

ه ســيرث دعــوة ا مــنهم أنــظنــ آخــر ون عــن يبحثــ
اإلمام أبي العزائم بعد إمامهم القائم، أو حتـى فـي 

 حياته.
، وهـم مـن جيـل الشـباب، بالمـارقينكما بُلينا  

ــذي  ــرال ــوائهم،  واأق ــق أه ــع وف ــوا أن دوا الواق ع
الدعوة بحاجـة لـدماء جديـدة، وأن وضـع الـدعوة 

، فشــغلوا فــي عهــد ســماحته أصــبح مــن الماضــي
أنفســـهم فـــي فـــتن متعاقبـــة، وبـــدأوا يخططـــون 

نحـن أنصـار   :، تـارة يقولـونشـهدوهلمستقبل لم ي
نحن مـن سـيقيم دولـة آل   :المهدي، وتارة يقولون

ن مـنهم فـي وأ المغفلـالبيت في آخر الزمـان، وبـد
األدوار المسـتقبلية الخياليــة علـى بعضــهم  توزيـع

إلمام القائم، وتخلفـوا اعلوم  فلم يستفيدوا بالبعض،  
عــن مســيرة ركبــه، وصــدموا أشــد صــدمة عنــد 

ألنهــم حرمــوا نعمــة  ؛ كــريإعالنــه مشــروعه الف
والتطور الفكري والروحي معه، فتوقفـوا صحبته  

رون للحـائط، نظـويفي المرائي  ينظرون ألنفسهم  
    م بالبكم.هوأصيب أكثر

 هكان هذا العصر هو أكثر العصور فتنًا، وفيـ
قاسط ومـارق، فعلـى قـدر ناكث وأكثر من  فُصل  

المســؤولية تــأتي المحاربــة، وعلــى قــدر الرســالة 
 تكون العقبات.

اإلخـوان  مـن  العديدغاب عن  في هذا العصر  
يـدخل ، فأصبح الواحـد فـيهم  آداب الطريقمفهوم  

وال   ، مل معـهيتعاكيف    وهو ال يعرف  ى إمامهعل
فرأينـا ،  وآداب مجالسته  يعرف حقوق اإلمام عليه

الذين اعتبروا الطريق شركة، أو مؤسسة خيرية، 

يتعاملون مع اإلمـام   ورأيناهمجماعة إسالمية،  أو  
ــيس مجلـــس إدارة ــاره رئـ مؤسســـة هـــم  باعتبـ

 ها.ؤأعضا
ن بانتخــاب شــيخ كــان مــنهم المطــالبوهــؤالء 

د اإلمـام اعـلتقسـن  ن بوضـع  والمطـالبوريق،  الط
وغيـرهم مــن الـذين جهلــوا حقيقـة كــون  ...القـائم

وارث لرسـول هللا و  ، إمامهم هو إمام قائم مـن هللا
حتى يلقى ربه.  ؛ ، وأنه يظل قائًما 

فــي هــذا العصــر هــرب الــبعض مــن جماعــة 
اإلخـــوان المارقـــة والســـلفية الخارجـــة وادعـــوا 

ــة مــ ــة العزمي ــة انضــمامهم للطريق ن أجــل محاول
وخصوًصا بعد سـقوط حكـم ن الداخل،  تشويهها م

األجهـــزة  وقـــد حـــذرتم، ٢٠١٣اإلخـــوان فـــي 
وجـود بعــض اإلخــوان مــن لقـائم ااإلمــام األمنيـة 

ــلمين ــلفية المسـ ــين والسـ ــل  المندسـ ــرق داخـ الطـ
بمقترحـاتهم   بعـد ذلـكوقد كنـا نعـرفهم  ،  الصوفية

القيـة التي قدموها لتحويل الطريق من مدرسـة أخ
رات يـان، أو تزعمـوا ته تنظـيم اإلخـوانظيم يشبلت

 فساد العقيدة.
بالمشــاحنات، فــي عصــر إمامنــا القــائم، بُلينــا 

اإلخــوان فــي أكثــر مــن بقعــة  بعــض فأصــبح
رافية يتحاربون فيما بيـنهم، وضـعفت الـدعوة غج

نتيجة هذه المشـاحنات، وأدخلـوا ع  ابقبعض ال  في
 ؛ فعلـوهاإلمـام القـائم الغـم والحـزن ممـا ي  في قلب

ه وال ليـه البقـع ال يـأتون إحتى أصـبح إخـوان هـذ
يذهب إليهم إال ويحدثوه في الخالفات والمشـاكل، 
وهذا من إسـاءة أدبهـم مـع إمـامهم، فإنـه إن كـان 

حتـى بينك وبين أخيك أمًرا، فاحجبـه عـن والـدك  
 حتى ال يحزن بمشاحنات أوالده.  تتصالحا؛ 

المتقـــدمون علـــى فـــي هـــذا العصـــر، ظهـــر 
قـامهم الـذين أ  الـذين حـاربوا رجالـهإمامهم، وهم  

وتسـيير تيسـير  ووكـالء ل  ادعاة ونوابً عيات ومرج
ــدع ــام ال ــال وة، مه ــرض رج ــهم ف ــاول بعض وح

عالمــة مــن  يبعيــنهم علــى اإلمــام ليقــدمهم، وهــ
   عالمات فساد عقيدتهم في القائم.

وفي عصرنا ظهر أصحاب العقائد الجاهليـة، 
الكفرية مثل: الحلـول والتجسـيم وأصحاب العقائد  

حيـث رفـع بعضـهم   ، و فـي اإلمـاملغلـوا  والتشبيه
ــة  ــام لاألاإلمــام لمرتب ــة، وبعضــهم رفعــه لمق وهي

ورثتـه، ورفعـوا أنفسـهم لمرتبـة رسـله أو    النبوة، 
اإلمــام بحجــة أنــه ال  نالنــاس عـ وحـاولوا حجــب

الـذين  وأنهم أبوابـه ، يجوز مجالسته لمقامه الرفيع
 ، وهم كاذبون.على الناس االستماع لهم

ا ســماحتهبهم وقــد حــار ، وتبــرأ مــن جميعــً
مـن مروجـي الضالل  ، ورغم موت أئمة  أفكارهم

 الـبعض  هذه العقائد الكفرية، إال أننا ما زلنا نـرى
ــدحهم  ــميم ــاء،  ويجعله ــة األولي ــبمرتب ــن  يوه م



 

 
 

 مخالفة اإلمام.وفساد العقل   عالمات
تطيل صـبرك  مَ لِ  :ذات مرة سألت اإلمام القائم

 هتـدوا، ي ىحتـ ؛ ري: (إني أطيل صـبعليهم؟، فقال
والنصـيحة علـيهم  الصبر  ماذا عساني أفعل غير  ف

 حتى أنقذهم مما هم فيه).  ؛ لهم
ن سماحته كـان مـن أطـول النـاس د هللا أوأشه

ــاالً  ــرب ــاهم عقــًال  هم، وأكث ا، وأذك ــً  ، رأفــة وحنان
ا،  خُ وأزكاهم   وأنـه صـبر علـى أصـحاب الفـتن لقـً

، ونصحهم ونصح كل حتى يهتدوا  ؛ يًماعظصبًرا  
لهم مـن الطريـق ايـة فصـوفـي النهثر بهـم،  من تأ

كمـا كـان   -الجسـد المحمـدي  أعضـاءحفًظا لباقي  
 -يسـمي اإلخـوان اإلمام المجـدد أبـو العـزائم 

 من أن يسري فيهم سرطان الفتن.

هـذه   اإلخـوان فـي  بعـضلقد كانت تصـرفات  
تـأخر فـي    لسـببالمرحلة والمرحلة السابقة هـي ا

تحقيق أهداف الدعوة، فقد أخبر السيد عالء الدين 
(كان من المفترض أن تكون مصـر   هذات مرة أن

، الـدين كلها عزمية خالل عصر موالنا السيد عز
رت  ولكن تصرفات بعض اإلخـوان هـي التـي نفـَّ

 الناس).
أن تكـــون مصـــر  وإذا كـــان مـــن المفتـــرض

 ، فمـنالـدين  عزمية فـي وقـت موالنـا السـيد عـز
في عهد موالنـا السـيد ترض أن تكون الدعوة  فالم

، لكن قد بلغت مطلع الشمس ومغربهاعالء الدين  
 هذا لم يحدث بسبب ما ذكرت.

فرغم أننـا ُمنحنـا خيـر إمـام قـائم، إال أن هـذا 
كن على ولم يالجيل في مجمله لم يكن خير جيل،  

نهــج مــواله فــيهم ســوى قلــة قليلــة، ولــم يناصــر 
ا مـن ة قليلـة جـد ى ثلـة سـووصي الدعوة العزميـ

فكــــانوا األقـــوال واألحــــوال واألمـــوال،  أهـــل
ا ما لهمخلصين له، وكان وفي  ، ولـم يسـلموا جميعـً

شــنها علــيهم أصــحاب الفــتن مــن الحــروب التــي 
 المختلفة داخل وخارج الطريق.

ة، فإن الدعوة العزمية من وجهة نظري الفقير
حتى يأتي   ؛ ستظل تسير في دورات عبر كل قرن

 تح وجيل الفتح.الفرن ق
ــدد  ــام المج ــة باإلم ــدعوة العزمي ــدأت ال ــد ب لق

السـيد محمـد ماضـي الوارث الفرد الجامع موالنا  
، ثم خلفه اإلمام المربـي موالنـا السـيد أبي العزائم

، د موالنا السيد عـز الـدين، ثم اإلمام المجاهأحمد
رضـي  ثم اإلمام الباعث موالنا السيد عالء الـدين

 م.هللا عنهم وأرضاه
 تربية جيل على خلق عـالٍ لمفترض  ا  منكان  

رغــم كــل  فــي عهــد اإلمــام المربــي، وقــد حــدث
ــد  ــب والبعي ــن القري ــات م ــي المعوق ــامعين ف الط

فـي والـنفس  ثم يعقبه جيـل جهـاد الكلمـة    اإلمامة، 
ولـم يجاهـد   لكنه جاهد وحدهعهد اإلمام المجاهد،  

نـا أعمـل وحـدي؛ كثيـًرا: (أ  هـاوقـد قالمعه أحـد،  
ــيس معــي ــقأخ شــقيق  ل ــأتي )، وال أخ طري ــم ي ث

 ، دتهاقـمن رسالمية  يبعث األمة اإلباعث لاإلمام ال
ــتح ــل الف ــوا وجاهــدوا  ويكــون معــه جي ممــن ترب

بعـض لكن هذا لم يحدث بسبب تصرفات ،  أنفسهم
لينــا بهـا؛ مــن أجــل ذلــك اإلخـوان، والفــتن التــي بُ 

حتى يظهـر جيـل   ؛ ستعاد دورة األئمة مرة أخرى
 النهضة.

فــي الســيد عــالء الــدين  نــاالمعنا مولــذلك ســ 
يتحدث عن ضرورة تجهيز جيـل واخر السنوات  أ

، وقــد بــين ذلــك فــي رســالته للنهضــةاألحفــاد 
جيـل  -ألن سماحته وجد أن جيـل األبنـاء  ؛ للشباب

 ال يصلح للنهضة.  -الشباب الحالي
إال   امنهـ  ولم يـنج  .كامًال   لقد أفقدتنا الفتن جيًال 

 .-سماحته  حسبما أخبر  -قليلٌ 
ــذا ال ــقليــل اله ــنهض بمفــرده، ت يس طيع أن ي

أفـراد الجماعـة كـون كـل هضة تسـتوجب أن يفالن
 على قدر المسؤولية.الصالحة  

 أخ :فــي لتـــأخر الـــدعوةبعكــس التـــأخر، فيك
، أو إخــوان بقعــة مــن اإلخــوان ، أو أســرةواحــد

 .-حسبما أخبر سماحته -  رافية بعينهاغج
 لذلك كان رهـان سـماحته علـى جيـل األحفـاد

وسـترعاهم عـين  ، م جيل لـم يتلـوث بعـدباعتباره
حذرهم سماحته قدم مشروعه الفكري و  وألن،  هللا

فرصــة ذهبيــة هم الفــتن، فأمــاموبــين لهــم جميــع 
دون فـتن أو على أسس صحيحة  للنشوء والترقي  

أهواء، فقد أعطاهم سماحته لقاًحا مانعًا من الفتن، 
قد   حيث ثبت مع جيلنا أن العالجات الالحقة للفتن

يكون   األفضل  مارها مع الجميع، والحلي ثتؤتال  
 في لقاح يمنع العدوى من البداية.

ــائم  ــا الق ــاذ لقــد حــرص إمامن ــى إنق ــل عل الجي
وهـو -  مشروعه الفكري  فأعلن عن،  أيًضا  الحالي

 مـنهجلينبـه الغـافلين عـن ال  -في منتصف مراحله
 .ما فاتهم  بأن يلحقوا

نحــن فــي ني أكتــب رســالتي إلــيكم ولــذلك فــإ
ولن تكون فيها مرحلة مفصلية في تاريخ الدعوة،  

 نجاة إال بااللتزام بمنهج القائم.
أما من سيصر على عناده أو علـى البقـاء فـي 

كما حذر موالنا السيد عالء   -  فتنه، فإنه سيستبدل
 في أقرب فرصة.  -الدين

ــا  ــباب نكباتن ــعنا وأس ــم وض ــزت لك ــد أوج لق
وكما يراهن سماحة إمامنا القـائم علـيكم وتأخرنا،  

فإننا أيًضا نراهن عليكم، فال تخذلوه وال تخذلونا، 
ــؤولية،  ــدر المس ــى ق ــوا عل ــأتيكم وكون ــدما ي وعن

اإلمــام الباعــث فــي قــرنكم قومــوا معــه، وابعثــوا 
 عاء.سالمية جمالنهضة في األمة اإل

زام الكامل بكل حـرف يخـرج مـن عليكم االلت
كل حرف يخطه قلمه في كتبه وبفم إمامكم القائم،  

 أو في لسان الدعوة وقتكم (التـي قـد تكـون مجلـة
، أو أو مجلــة أخــرى جديـــدة ، "اإلســالم وطــن" 

لـم   اجديـدً   اتكنولوجيـ   ا، أو وسـيطً اإلكتروني   اموقعً 

ــده فــي عصــرنا، أو حتــى  أو  ، ورق بــردينعه
ــن ال ــة م ــتدار القطع ــد إذا اس ــت جل ــان وانطأف زم
 التكنولوجيا).
أخطـر مـا وقـع فيـه جيلنـا هـو عـدم   إخواني:

 .االلتزام الحرفي بكالم القائم
، أئمـة ســابقينمـن جيلنـا عنـد  الواقفـةفوقـف 

ــارنون  ــموأخــذوا يق ــائم به ــام الق ــوناإلم  :، ويقول
أن لكـل  ةحكمـ، وجهلـوا فعـلوهـذا   وافعلـ  هؤالء

حركــه وفقهــا، ف عصــرية تقتضــي تإمــام ظــرو
كذبًا أن اإلمامة انتقلت مـن بيـت   ومنهم من ادعى

، فانشـقوا وبغـوا، نالَّ أو عِ   لعزائم لبيت فالنأبي ا
 حتى ماتوا.  ؛ وظلوا في بغيهم

 اإلمــام القــائم إلــى غيــره،  المارقــةوتعــدى 
وبحثوا عن وضعهم فـي المسـتقبل الخيـالي الـذي 

، اإلمـــام القـــائمحبة لبوا نعمـــة صـــفســـُ  رســـموه، 
 بال إمام.وًخا بال هوية  ووأصبحوا مس

القائم ظاهر ، وادعوا أن لكالم  لةوِّ ؤمالوكذب  
أنهم يعرفون مراده، وقد   وباطن، فخالفوه بدعوى

قال لهم مراًرا: (كالمي واضح، ليس لـه بـاطن)، 
 لكنهم أصروا على المخالفة.

، وهـم قـوم دخلـوا علـى اإلمـام ةالُملحَّ وظهر  
ــه فــي المو افقــة علــى أشــياء وأخــذوا يلحــون علي

ــذ ــا، ورغـــم تحـ ــوريبعينهـ ــم، طلبـ ــه أن ه لهـ ا منـ
خرجـوا يفعلوها، فلما قال لهم: "افعلوا ما شـئتم"،  

اإلمـام أمـرهم بكـذا، على الناس وادعـوا كـذبًا أن 
 الـذي هـو مـراد اإلمـام،   الفرق بين األمر  جاهلين

 يقـرههـو مـراد صـاحبه، والـذي  ذان  ئوبين االسـت
   .تحذير  وأمع نصيحة  اإلمام  

ا وكــان أشــدهم فت ــً قــوم مــن م ، وهــةفــرِّ حالمُ ن
 ائمالعـز  االجهالء ادعوا كذبًا أن اإلمام المجـدد أبـ

 ــاول ــه، فح ــابقين بعلم ــد الس ــوال  وا دسيم أق
طفـأ هللا هـذه أوقد  ا إليه،  السابقين في كتبه ونسبته

ــة ــتنبب الفتن ــام ه ي ــيلاإلم ــى لمخلص ــائمين عل ن الق
 فـي بعـض  بوجود أشياء مدسوسـة  هتراثمراجعة  

ال أو تكليــف اإلمــام القــائم لــبعض الرجــ، كتــبال
جملة جملة، لفصل ما قالـه بمراجعة بعض الكتب  

 يره.اإلمام عن أقوال غ
ابتـدعوا فكـرة جديــدة، فـة، لكـن هـؤالء المحرِّ 

إن بعض األشـخاص هـم مـن يمـدون   :قالواحيث  
مـام إلم، فبدأوا فـي سـرقة تـراث العزائا  ااإلمام أب
 بعــضكتـب  أو سـرقةغته ونسـبته لغيــره، وصـيا

ــخاص ــذتهم -األش ــام أو تالم ــاء اإلم ــواء خلف  -س
مـن خــارج  المندسـونثـم تجـرأ ونسـبتها لإلمـام، 

مؤلفـة   في نشر كتـبٍ ه من الداخل  لتخريب  الطريق
عبـــر  ونســـبتها إليـــهليســـت مـــن كتـــب اإلمـــام 

 .االنترنت
ل هـذه الكتـب، مثـعوا بخـدتنحتى ال  وللعلم، و

تــي صــدرت فــي العــزائم ال افــإن كتــب اإلمــام أبــ
وموالنـا السـيد   ، ز الـديننـا السـيد عـموال  :عهدي

ورقيا ولم تصـدر منهـا كلها مطبوعة    عالء الدين
ــة ــخ إلكتروني ــى اآلن نس ــكل و، حت ــى ش ــا عل كله

ا وتصـميموا ات موحـدة فـي حد، وتسـتخدم أنماطـً
وجود مكتـوب اب مفال تنخدعوا بأي كت  كل عهد، 

إال إذا   : (طبـع بـإذن سـماحة شـيخ الطريقـة)عليه
وبـنفس أنماطهـا   كان مطبوًعا من المشـيخة فعـًال 



  

 
 

 

 

 .وأشكالها
، ةَ يَـ اهِ بَ تَ المُ قوًما أسـميناهم    ةحرفِّ المُ بوقد لحق  

ا، رغـم   ةفحرِّ المُ   فهألَّ ما    نشرواقوم  م  وه إلكترونيـً
تحــذير اإلمــام القــائم بعــدم نشــر أي مــن مؤلفــات 

نترنت إال بإذنه، لكـنهم خـالفوه مـن اإلعبر  اإلمام  
، ولم يساهموا في نشر ما نشره حب الظهورأجل  

ـــ ســــماحته إلكترون مــــن بعــــض التوجيهــــات  ايـ
أو الكتـب من التـراث  طعوا  لمقاالت، وإنما استقوا
بعض الفقرات والموضـوعات ونشـروها دعاة  المُ 

، وقام كـل مـنهم بـإطالق صـفحة من أجل الشهرة
 وامـتألتقائم،  بدون إذن الونية  أو مجموعة إلكتر
 فة.حرَّ وأقوال مُ أكثرها بأكاذيب  

ــوا ألنفســكم عــن ــي أدوار مســتقبلية  ال تبحث ف
وي أحـدكم هأحداث لم تروها بأم عيـنكم، فـال يسـت

فيتـرك  ، أو المهـدي دولة أهـل البيـتالحديث عن  
ألن يتـولى   ؛ نفسـه  تجهيـزأ  العمل مـع قائمـه ويبـد

، فيخســر واقعــه ومســتقبله، فــى المســتقبلمنصــبًا 
ــت  ــه إال وقـ ــرف نفسـ ــدي ال يعـ ــان المهـ وإذا كـ

ه وتقسـمون كيف تفترضون أنكـم رجالـمبايعته، ف
 عليكم؟.  األدوار

ــوا أن  ــل ااعلمـ ــة مثـ ــى لمارقـ ــدمين علـ المتقـ
يحاول أكل ثمار بذرة يترك ثمرته و  إمامهم، كمن

، وهـؤالء لثمـرةا  ويُحـرمذرتـه،  ها، فتفسـد بلم ير
ــل لمــث ــوم أُ بعــض هم كمث حــد تركــوا المســلمين ي

ا  مواقعهم التي وضعهم فيهـا رسـول هللا  بحثـً
وا مـواقعهم وخســروا عـن غنيمـة عاجلــة، فخسـر

 .ودارت عليهم الدائرةة،  الغنيم
الجـيش، لـم ينهـزم   لِّ جـُ مـا حـدث للكن رغـم  

 وثلة من الثابتين معه. رسول هللا  
، وأن حالنا، وأتمنى أال تكونـوا مثلنـا  هكذا هو

 ن بإمامهم ومع إمامهم.ييكون جيلكم كله منتصر
واعلموا أنـه ال نجـاة لكـم إال بمالزمـة القـائم، 

حتـى وإن   ؛ تعلقوا بـأي شـخص غيـر قـائمكمال تف
فـي   فربما يحدث تغييـراألسرة العزمية،  كان من  

خط اإلمامة الظاهر لكم، كما أخبر سـماحة السـيد 
دث فـي وكما ح، )رسالة الضمير(في عالء الدين  

، وكمـا نهاية العهـد الماضـيالطريقة العزمية في  
حــدث مــع الســيد إســماعيل بــن اإلمــام جعفــر 

 نوا قد تعلقتم بباب خاطئ، فتضلوا.فتكوالصادق،  
إني ال أجـد دوًرا لـي مـع   :ما ال يقول أحدكمك

يمـوت فسأجهز نفسي لإلمام القادم، فاإلمام القائم،  
اسمه، فماذا يُدعى يوم القيامة بفي عصر القائم، و

 يفعل؟
ا أو جهــًدا أو حــاالً  أو  وال يــدخر أحــدكم علمــً

هـذا هـو  ، ويقول سأجعله لإلمـام القـادم، فـإنماالً 
 الفسوق األكبر.
ألكبر اإلمام المجدد أبـو العـزائم: يقول السيد ا

فكونــوا (ال تكــن بكلــك إال لنبــي أو وارث نبــي)، 
 بكلكم للقائم، وال تجعلوا ألحد غيره فيكم نصيب.

د أئمة أهل البيت طـوال التـاريخ علـى قد شدو
وحــدة اإلمامــة، ألن تعــدد األئمــة مخــالف ألســس 

بـد مـن  السياسة والحكم، فال  فيالعقيدة اإلسالمية  
 مـن ذلـك  ةوالعلـ  نصب إمـام واحـد غيـر متعـدد، 

هي: توحيد جميع األعمال والمواقـف، والحيلولـة 
 حدوث اضطراب في األمة.دون 

لى دار الحـق، انقلـوا كـل وعندما ينتقل القائم إ
ــاه  ــوالكم تج ــدكم وأح ــالكم وعقائ ــاعركم وأعم مش

ملكم مــع القــائم الجديــد، وتعــاملوا معــه بــنفس تعــا
فإن ذرية اإلمام أبـي العـزائم كلهـا واحـدة، سلفه،  

العـزائم، وال فـرق لإلمام أبـي   طابقةم  هم صورو
بين صورة وصـورة، فكمـا أمرنـا هللا بـأال نفـرق 

مرنـا اإلمـام أبـو العـزائم أال أرسـله، أحد من بين  
علينــا أال نفــرق و، المحمــدييننفــرق بــين الورثــة 

 .المحمديينبين خلفاء خاتم الوراث  

 السالم عليك يا أخي المستقبلي
يسعدني أن إمام وقتك قد كلفك بمـا كلفنـي بـه 

 قـرن الماضـي، إمام وقتي بالبحـث فـي أرشـيف ال
ولعــل حظــك  ووضـع لــك أهــدافًا محــددة لتبلغهــا، 

فقد كانت (اإلسـالم وطـن) فـي   ، أفضل من حظي
لعزميــة، عكــس يخ الطريقــة اكــل أوقاتهــا بيــد شــ

ــي  ــورة) الت ــة المن ــيخ (المدين ــد ش ــي ي ــن ف ــم تك ل
 الطريق أغلب عمرها.

(اإلســالم وطــن) هــي ســجل شــهري متكامــل 
وقــت  لكــل مواقــف وآراء الطريقــة العزميــة مــن

ن عليهـا أن يحفظـوا ودورها، وقد راعى القائمص
سيرة اإلمام القائم ومواقفه وأفكاره كلها فيها وفي 

حتى أصبحت كـل أفكـار   ؛ تصدر معها  كتبها التي
، ولـم ومحفوظـة  مكتوبةسماحة السيد عالء الدين  

وين وحفـظ مـا نـادى بـه أو دعـى يقصروا في تـد
د عز الـدين إليه، وكانوا مؤمنين بيقين بمقولة السي

: (إننا نكتب للتـاريخ، وسـيأتي زائمالع  ماضي أبي
مجلـة اإلسـالم يتمنى اإلخوان فيه أن يشموا    وقتٌ 
منهـا كمـن يملـك   اأعـدادً ويكون الذي لديه  ،  وطن

 . فهي ُكتبت لكم كما كتبت ألبناء جيلي.  كنًزا).

ا، كـــان وصـــي اعلـــم أن الســـيد عـــالء الـــدين 
ة، وأعـوانهم قليلـة، ولقـد واألوصياء أعمالهم جليل

ل أعمال اإلمـام القـائم، وجـل أعمـال كجمعنا لك  
، أسالفه من األئمة ممـا وصـل إلينـا فـي عصـرنا

ًما أو تراثًا، وإنما نشرنا كل ما وصـل ولم نكتم عل
 حتى ينتفع به من يأتي بعدنا.  ؛ إلينا

ــن ســجل و ــا م ــدرس أحوالن ــك أن ت در ل ــُ إذا ق
وأنـت تقلـب   فًاياتنا (اإلسالم وطن)، فكـن منصـح

 ، صــفحاتها التــي أصــفر لونهــا مــن طــول الــزمن
 علــى رهــا لكــمطــول انتظايجها مــن نســ واهتــرئ

 تابهـا، عن كُ   رنالق  غبارنفض  ا، والمكتبات  أرفف
ا وانظر إلينا بعين عصرنا ال بعـين عصـرك، كمـ

 ا السابقين لنا ونظرنا إليهم بعين عصرهم.أنصفن
نصـف كان عصرنا عصر اإلنصـاف، وفيـه أُ 

ــدن ومخلصــ رجــالٌ  ن فــي دعــوات األئمــة مــن ل
 العـزائم    يحتى اإلمـام أبـ  ،   اإلمام علّيٍ 

، وأنصـف اإلمـام في موسوعة (سيرة أهل البيت)
جال المخلصين في عهـود خلفـاء اإلمـام القائم الر

نصــف اا ذكــرت عصــرنا ف، فــإذا مــأبــي العــزائم
واعلـم أن هـؤالء المخلصين فيه، وتلمس آثارهم،  

ــوا تســي ــاالً حقوا أن يكون ــم أل مث ــق، فه هــل الطري
 عندما تخلف الجميع.م  الثابتون مع القائ

نعلــم أن المعاصــرة حجــاب، وأنــه ال يُنصــف 
ى يقـين أن رجـال ، لكننـا علـمالرجال في عصره

 عصرنا المخلصين سينصفون في عصركم.

إذا كنت مع اإلمـام الباعـث فـي القـرن الثـاني 
والعشرين الميالدي، وكنـتم جيـل الفـتح، فاذكرنـا 

ــ ــم مــن ي ــا معك ــر، لعــل هللا يكتبن ــتح األكب وم الف
اإلمام علي بـن   هقال  بمانحن على يقين  فالفاتحين،  

هدنا فـي عسـكرنا ولقد شـأبي طالب يوم الجمل: (
نسـاء، هذا أقوام في أصـالب الرجـال، وأرحـام ال
)، فـإن سيرعف بهم الزمان، ويقوى بهـم االيمـان

ــل العصــور  ــي ك ــدعوة ف ــي هــذه ال المخلصــين ف
 .في البرزخن معكم الفتح وهم  سيشهدو

ــم وأمــا إذا كنــت مــع اإلمــام الباعــث  لكــنكم ل
، فاكتـب رسـالة مثـل -مثلنـا  -تلحقوا الفتح األكبـر

رهم ذعام من وقتـك، وحـ  ١٠٠إلخوانك بعد    هذه
الــدعوة، ظهــور ي أخــرت مــن فــتن عصــرك التــ

بـدورة   وأخبـرهموحثهم على تنفيذ أوامـر القـائم،  
 ؛ ساعدة أئمـة أوقـاتهموحثهم على أهمية ماألئمة،  

 ى يكون جيل أحفادك هو جيل الفتح.تح
في أي عصر أنت، فانظر وإذا أردت أن تعلم  

في قرنـك، فـإن كانـت إلى مؤلفات وصي الدعوة  
ــل تســير فــي خــط التجهيــز واإلعــداد، فلســتم  جي

، فـاعلم والتنفيـذالفتح، وإن كانت في خط التطبيق 
يعنـي هـو  ا، وأن مشروعه الفكري سيكون تنفيـذي 

الزم ف،  وتنفيذ المشروع  قرب قيام دولة أهل البيت
مبكـًرا لتحظـى بثمــرة  فـي الحـالتين مـنهج قائمـك

ر فيضيع عمرك ويضـيع الصحبة كاملة، وال تتأخ
 جيلك.

أبي   للقائم من ذرية اإلمام  ناغ سالمبلِّ وختاًما:  
العزائم في عصرك، وأخبره أننا بايعنا اإلمام أبي 

ام الساعة في شخص إمامنا العزائم وذريته إلى قي
ماضي أبي القائم سماحة موالنا السيد عالء الدين  

ذرارينــا إلــى قيــام أنفســنا و، وأننــا نــذرنا مائزالعــ
ونسـأل هللا   ،   لساعة في خدمة خلفـاء اإلمـاما

كنا مـع أن يكون في خدمته أفراد من ذريتنا، كما  
 م وقتنا، فإن قابلتهم فبلغهم سالمنا.إما

ن علــى مــراد اإلمــام القــائم نســأل هللا أن نكــو
الـذي   هوأن نكـون مـراد  ، وصي الـدعوة العزميـة

د، وأن ننهض بهذه األمة ونوفي هذه المرحلـة اأر
ى يلحقنــا هللا مــع الــذين رضــي عــنهم حتــ ؛ حقهــا

ــول هللا  ــام أبــو رس ــزائم اإلم  خلفــاؤهوو الع
. 

على سيدنا وموالنا رسـول   اللهم وسلموصلى  
ن مقامـه إلـى يـوم وعلى ورثته والقائمي،  هللا  

 .الدين



 
 



 :بن أبى طالب  علىّ اإلمام  أمير المؤمنين قال

ــرة-  ــى ثم ــم عل ــرط  أال أدلك ــه إال هللا بش ــة! ال إل الجن

 .خالصاإل

ذاكر هللا في الغافلين كالشـجرة الخضـراء فـي وسـط   -

 .الهشيم، وكالدار العامرة بين الربوع الخربة

ولسـانك رطـب بـذكر هللا  تمـوت أفضـل األعمـال أن -

 .نهسبحا

كران: أحدهما ذكر هللا وتحميـده، فمـا أحسـنه كر ذِ الذِّ  -

ما حرم هللا وهو أفضـل  والثاني ذكر هللا عند !وأعظم أجره

 .!من األول



اجعـل ذكـر هللا مـن (  :  الصـادق  جعفر  عن اإلمام

 لُّ فذكره لـك أجـ ،كرك وهو غني عنكأجل ذكره لك، فإنه ذَ 

فمـن أراد أن يـذكر هللا   ،رك لـه وأسـبقوأشهى وأتم من ذك

تعالى فليعلم أنه ما لم يذكر هللا العبد بالتوفيق لذكره ال يقدر 

 ).العبد على ذكره



ــول ــام  يق ــي اإلم ــدينعل ــن العاب ــوة (:  زي إن قس

مما يثبط   ،وغرة الملك  ،وسكر الشبع  ،وفترة الميلة  ،البطنة

 .)وينسي الذكر ،ويبطئ عن العمل

إلهي بـك هامـت القلـوب الوالهـة، (:    وفي دعائه

وعلى معرفتك جمعت العقول المتباينة، فال تطمئن القلـوب 

 ).إال بذكراك، وال تسكن النفوس إال عند رؤياك



قــال اإلمــام المجــدد الســيد محمــد ماضــى أبــو العــزائم 

 رضوان هللا عليه:

َكَنِت  ؛َسانُ للِّ اإِذَا ذََكَر    - َرتِ إِ وَ  ُس،فْ لـنَّ اسـَ  ؛سُ لـنَّفْ ا ذَا ذَكـَ

َكَنتِ   ؛بُ قَلْـ لْ اُب، َوإِذَا ذََكَر  قَلْ لْ اَن  َسكَ  وحُ ا  سـَ َرِت لـرُّ ، َوإِذَا ذَكـَ

وحُ ا ، َوإِذَا ذََكَر  لسِّ اَسَكَن    ؛لرُّ َكَنتْ   ؛رُّ لسِّ ارُّ ةُ  نَفْ   سـَ ِس، دُ قُـ لْ اخـَ

ُ َر ذُكِ  ؛ِس قُدُ لْ اَخةُ نَفْ  َوإِذَا ذََكَرتْ   .لَىٰ تَعَا َّ

ُ إِذَا ذََكَر    - َديْ لْ ا  َهدُ َجعَلَهُ َيشْ   ؛دَ عَبْ لْ ا  َّ ةَ، َولـَ َوى َها يَقْـ ِعنَايـَ

 .غََرامُ لْ اتَدُّ ُهَياُم، َوَيشْ لْ ا

َس يَُموُت ؟!، َكذَِلَك أَلَيْ   َربْ َيشْ   َساُن والَ ِإلنْ اَيأَُكِل   إِذَا لَمْ   -

ِ  رَ ِذكْ  ُب إِذَا فَاَرقَ قَلْ لْ ا  .َماتَ  ؛َّ



  

 

 

 الصويف وأوصافه 
 يا بنى:

مـن جاهـد نفسـه فــي ذات هللا  الصـوفي:

حتى صفا قلبه، ووقتـه، وحالـه،   ؛بتوفيق هللا

 ا.ي صوفي فصافاه هللا تعالى فسمِّ 

 أوصافه:

حتـى  ؛جاهد نفسـه فـي هللا  الصوفي:  -١

أطاعته، وانسلخ من مقتضيات نقائصه، كمـا 

 ينسلخ الليل من النهار.

صـــفية، يصـــفي لت دائـــم ا الصـــوفي: -٢

األوقات من شـوب األكـدار، بتصـفية القلـب 

 من شوب النفس.

ــو  الصــوفي: -٣ ــرد، وه ال يســأل وال ي

 أوثق بما في يد هللا، مما في نفسه.

عمـل بكتـاب هللا مجاهـًدا،   الصوفي:  -٤

 مشاهًدا. وسنة رسول هللا 

مع الحـق بـال خلـق، ومـع  الصوفي:  -٥

 الخلق بال نفس.

لـدنيا واآلخـرة، ا  علم قـدر  الصوفي:  -٦

فقدم ما يبقى على ما يفنـى، وبـاع مـا يـزول 

 بما يدوم.

عرف قدر الـدنيا بـالتعليم،   الصوفي:  -٧

ها داًرا وتحقق زوالها بالتفكير، وأيقن أن بعدَ 

هي الدار حقـا، ال يسـعد فيهـا إال مـن تخلـى 

عن دنس األجسام، وخبث الشياطين، ودناءة 

 ؛جمــاداتال البهــائم، وبــالدة النباتــات، وثقــل

 حتى يتشبه بعالم الملكوت األعلى.

  ةَ اإلســالم ــام المجــدد ُحجــَّ ــا اإلم ســماحة موالن

والمسلمين فى هذا الزمان السيد محمـد ماضـى أبـو 

كم  -العزائم  وجعلكـم ،ونفعنـا هللا بكـم  ،قـدَّس هللا سـرَّ

نظــًرا للحاجــة  –ا مرشــًدا لطــالب العلــم النــافع وليــ 

ــى التصــوف إلنقــاذ البشــرية مــن  ــوم إل الشــديدة الي

بــراثن الماديــة القاتلــة، نــود مــن ســماحتكم التكــرم 

بتعريف الصوفي وأوصافه، وبيـان هويـة الصـوفية 

 وطريقهم، مع التأكيد على كشف أدعياء التصوف.

 فأجاب سماحته قائالً: 



 

 

قوي في دين هللا ال تأخـذه  الصـوفي:  -٨

لومــة الئــم فــي هللا، شــهد الحــق حقــا فاتبعــه 

فاجتنبه فازًعا،   مسارًعا، وشهد الباطل باطًال 

 .يغار  ولسنة رسول هللا 

،   الصوفي:  -٩ من حفظ  قلبـه صـافًيا 

تعـــالى،  وعلـــق بالعبـــادة، وانقطـــع إلـــى هللا

وأعرض عن زخرف الدنيا وزينتها، بالزهد 

فيما يقبل عليه العامة من لذة، ومـال، وجـاه، 

وهو دائًما في شغل عـن الخلـق بـالخلوة مـع 

 هللا للتعبد.

 الصوفية وهويتهم 

هم أهل هللا الصالحون، الـذين   الصوفية:

وا الرشد في سلوكهم طريـق هللا تعـالى، تحرَّ 

ولـم تشـطح بهـم ك،  فلم تشـتبه علـيهم المسـال

 األهواء.

 هويتهم: 

هــم أنصــار هللا ورســوله  الصــوفية: -١

   في كل زمان ومكان، سترهم هللا عـن

ــم  ــل الظل ــاهم عــن أه ــالء، وأخف أعــين الجه

والطغيــان، ولكــنهم هــم النجــدة عنــد الشــدة، 

ــد  ــون عنـ ــعف، والحصـ ــد الضـ ــوة عنـ والقـ

 الخوف.

هم المقبلون بكليـتهم علـى   الصوفية:  -٢

تون عن جانـب الغـرور والفنـاء لتفالحق، الم

إلى اليقين الحق والبقاء؛ وهم الرجـال الـذين 

عرفوا قـدر الـدنيا واآلخـرة، وفـروا إلـى هللا 

تعالى مع حفظ األدب مع هللا تعالى بالوقوف 

عند األسباب، التـي وضـعها الحـق مرتبطـة 

 بعضها ببعض.

رجـال نظـروا إلـى الـدنيا   الصوفية:  -٣

ســوا أهلهــا، ولكــنهم نافبعــين االحتقــار، فلــم ي 

اهتمــوا بتنبــيههم إلــى حكمــة إيجــادهم فيهــا، 

ليكونــوا ســعداء فــي  ؛وإلــى الواجــب علــيهم

وأقبلـوا بالكليـة علـى تزكيـة   ،الدنيا واآلخـرة

نفوسهم، وتحصيل العلم النافع الموصـل إلـى 

 نيل الخير الحقيقي.

هم صفوة هللا تعـالى، الـذين اجتبـاهم   -٤

شـرح لمحابـه ، ومن األزل فـوفقهم وأعـانهم

ألن بـدايتهم المجاهـدة   ؛ومراضيه صـدورهم

 في الطلب.

جعل هللا لهم نوًرا اسـتبان   الصوفية:  -٥

لهم به حقيقة الدنيا واآلخرة، وحقيقة أنفسهم، 

ــخير  ــداده، وتس ــان وإم ــاد اإلنس ــة إيج وحكم

أعده   الكائنات له؛ فسارعوا إلى ما به نيل ما

هللا لإلنسان في تلك الدار الدنيا، مـن البهجـة 

ــ ــس بالشــهود، والعم ــالعلم، واألن ــه ب ل بمحاب

ومراضيه سبحانه، أو في اآلخرة من جـوار 

 أنبيائه األطهار، وأوليائه األخيار.

إن مــن النــاس مــن يأكــل  الصــوفية: -٦

ذُّلِ الســؤال، ومــن النــاس مــن يأكــل بتعــبٍ   بــِ

ــ ــن يأك ــاس م ــن الن ــار، وم ــانٍ  لكالتج  بامته

ــزٍّ  ــأكلون بعـ ــا الصـــوفية فيـ ــناع، أمـ ، كالصـ

يشهدون العزيز فيأخذون رزقهم من يـده وال 

 يرون الواسطة.

 أدعياء الصوفية 

ألدعياء الصوفية، وقـاطعي طريـق هللا، 

على أنفسهم سـتار موهـوم أسـدلوه؛ لتضـليل 

البسـطاء، وإغـواء األبريـاء، والتحايـل علـى 

شـيطان ن الالعيش من وراء هذا االفتراء، وإ

لــم ينــل مــن المســلمين مــا نالــه الفســاق مــن 

 أدعياء الصوفية بالباطل.

طريق األخذ بـالعزائم،   طريق الصوفية:

وقهــر الــنفس علــى غيــر مألوفاتهــا؛ ليصــفو 

ــية  ــل الخصوص ــو للقليــل أه ــا، وه جوهره

مْ وليس للعامة قـال تعـالى:   ا هـُ  َوقَِليـٌل مـَّ

 ).٢٤(ص: 

مـا وا ب آمنـ  طريق الصوفية في المعرفة:

، ثـم سـلكوا طريـق جاء به رسول هللا  

مجاهــدتهم أنفســهم؛ حتــى صــفت نفوســهم 

وتطهـرت، وصـارت مجـردة عـن الحظــوظ 

ــوا  ــم يكون ــا ل ــم م ــم هللا عل ــواء، فعلمه واأله

يعلمــون، وجعــل لهــم نــوًرا فــي بصــائرهم؛ 

يشهدون بها حقـائق الكائنـات، ويعلمـون بهـا 

أنفســهم، والنشــأة األولــى، والنشــأة اآلخــرة، 

قهم هذا خاص لخاص، ال يؤهل لـه إال وطري 

من سبقت لهم الحسنى من هللا تعـالى، حقيقـة 

مُ قوله تعالى:   (البقـرة:   َواتَّقُواْ هللاَ َويُعَلُِّمكـُ

إَن تَتَّقُواْ هللاَ َيْجعَل لَُّكْم   )، قوله تعالى:٢٨٢

ْن   )، وقولـه٢٩(األنفال:    فُْرقَاًنا : (مـَ

 .ِعْلَم َما لَْم يَْعلَْم). ُ ٱ ثَهُ َعِمَل ِبَما َعِلَم َورَّ 
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 ،ا متفــرقينأن يكونــوا آحــادً   ،أحــدهما  :أمــرينال يخلو حــال فــاعلي المنكــر مــن    ابني مستقبل األمة:

فــال   ،وأفــذاذ مستضــعفون  ،وهم رعيــة مقهــورون  ،ولم يتضافروا عليه  ،لم يتحزبوا فيه  ،ا متبددينوأفرادً 
القــدرة واجــب علــى مــن   وظهــورمكنــة  مــع ال  خالف بين الناس أن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر

هل وجــب علــيهم  :وإنما اختلفوا في وجوب ذلك على منكريه. .أو سمعه من قائليه ،شاهد ذلك من فاعليه
 .؟بالعقل أو بالشرع

؛ ألنه لمــا وجــب بالعقــل وجــب ض المتكلمين إلى وجوب ذلك بالعقلذهب بع  عزيزي مستقبل األمة:
وأبلــغ فــي   ،يمنع غيــره منــه؛ ألن ذلــك أدعــى إلــى مجانبتــهأن  قل  ا بالعووجب أيضً   ،أن يمتنع من القبيح

 .مفارقته
 ،ا ركبوا سفينة فاقتسمواإن قومً (: قال رسول هللا   :وقد روى عبد هللا بن المبارك رحمه هللا قال

هــو مكــاني أصــنع  :؟ فقــالما تصنع :فقالوا،  ا بفأسفنقر رجل منهم موضعً   ،افأخذ كل واحد منهم موضعً 
 ا).فهلك وهلكو ؛لم يأخذوا على يديهف، فيه ما شئت

 ].٧٧-٧٦صالقاهرة  – ١٦[كتاب أدب الدنيا والدين، ألبى الحسن الماوردى ط.           

 



 

 

 

 

َد : (قال: قــال رســول هللا    عن أبي هريرة   هُ، فََوجــَ اًرا لــَ ٍل َعقــَ ْن َرجــُ ٌل مــِ تََرى َرجــُ اشــْ

ارَ  تََرى اْلعَقــَ ةً فِيَها ذََهٌب، فَقَاَل لَهُ الَِّذى اشــْ ُجُل الَِّذى اْشتََرى اْلعَقَاَر فِى َعقَاِرِه َجرَّ َك  :الرَّ ْذ ذََهبــَ خــُ

كَ  هُ األَْرضُ   ِمنِّى، إِنََّما اْشتََرْيُت ِمنــْ ِذى لــَ اَل الــَّ َك الــذََّهَب. َوقــَ ْع ِمنــْ ْم أَْبتــَ َك   :األَْرَض، َولــَ ا بِْعتــُ إِنَّمــَ

َال  :قَاَل أََحُدهَُما ؟أَلَُكَما َولَدٌ  :األَْرَض َوَما ِفيَها، َفتََحاَكَما إِلَى َرُجٍل، فَقَاَل الَِّذى تََحاَكَما إِلَْيهِ   ،مٌ ِلى غــُ

 .)َم اْلَجاِريَةَ، َوأَْنِفقُوا َعلَى أَْنفُِسِهَما ِمْنهُ، َوتََصدَّقَاأَْنِكُحوا اْلغَُال  :قَالَ  ،يَةٌ ِلى َجارِ  :َوقَاَل اآلَخرُ 

 ].٢١-١٢/١٩)، ومسلم في األقضية (٧/٣٢٧البخاري في نزول عيسى من األنبياء (رواه [

 

زيادة معــدالت اإلصــابة بــأمراض شكلت  

فــي وفــاة للالقلب، التي تعد المسبب األول  

 س لالجتماعـالرئيدول الخليج، المحور 

األول الذي عقــد بــين جمعيــة القلــب اإلماراتيــة، المشترك  

ألمراض القلب، وتشير الدراســات الحديثــة والكلية األمريكية  

 ٥٣٠٠التــي تمــت مناقشــتها خــالل االجتمــاع، وشــملت نحــو 

مــن  ٪٥٠مريض من مختلف دول الخلــيج إلــى أن أكثــر مــن 

ـــ لـــس التعـــاون الخليجـــي ســـكان دول مج فـــي  خلـــًال نون ايع

ــترول ــتويات الكوليس ــين أن مس ــي ح ــانون  ٪٢٥، ف ــنهم يع م

ارتفاع ضغط الدم، أمــا المصــابون بمــرض الســكر فيشــكلون 

مثيرة للقلق بشكل كبيــر ال ، وتعد هذه النتائج  ٪٢٥و    ١٥بين  

نة واآلثــار مْ مع الزيادة السريعة بمعدالت اإلصــابة بالســِّ سيما  

 .بهابطة المرت السلبية

جم من الزبدة  ٧٠ –نصف ك طماطم صحيحة  –نصف ك مكرونة 

مالعـق  ٤ –زيـت   –ريحـان    –باذنجانـات    ٣  –جبنة بيضـاء    ١  –

 .فلفل –ملح  –بصلة  –جبنة البرموزان المبشورة 

ان نجـحـي الباذملِّ ،  فيه ثـم قطعيـه إلـى دوائـرشِّ اغسلي الباذنجان ون   -

، ضعي على النار فـي إنـاء البصـل المقطـع ودعيه يرتاج مدة ساعة

وعشـرين جـرام مـن الزبـدة مالعق مـن الزيـت إلى دوائر مع ثالث  

ثم حمريها بعض دقائق، أضيفي الطماطم وضعي   ،وأوراق الريحان

ا، بعـد النضـج ضـعي كـل  الملح والفلفل واطهيها نصف ساعة تقريبـً

حمى في مقالة كمية كبيرة المكرونة  ماءأثناء غليان هذا في مصفاه، 

من الزيت وعندما يصبح الزيت حاميًا جدا.. أضـيفي إليـه الباذنجـان 

ثـم اسـكبيها   ،يجب أن تظل متماسـكةصفي المكرونة التي  وحمريه،  

حتـى   ؛ثم حركـي جيـًدا  ،في إناء وأضيفي إليها الزبدة الباقية والجبنة

البيـركس وغطيـه اء مـن  هـذا التحضـير فـي إنـيمتزج الكل، اسكبي  

ثم ضـعي طبقـة مـن صلصـلة الطمـاطم وشـرائح   ،المقلي  بالباذنجان

حتــى تــذوب  ؛الجبنـة، ضــعيه فــي الفـرن الســاخن مــدة عشـر دقــائق

 .ثم قدميه ساخًنا ،الجبنة
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بيـــان عنـــد  حامـــد الغزالـــيأشـــار أبـــو 

.. : (إلـى هـذا، فقـال  ضرورة الشيخ للسلوك

 بحـدود الشـرع، ا جاهًال كان المريد مبتدئً إن  

ــواهر  فيعلمـــه أوالً  ــارة والصـــالة وظـ الطهـ

 بمـال حـرام أو العبادات، وإن كـان مشـغوالً 

 بتركهــا، فــإذا ا لمعصــية، فيــأمره أوالً مقارفًــ 

ــ ــاهره بالعبـــاداتتـ ــن  ،زين ظـ وطهـــر عـ

نظــر بقــرائن  ،المعاصــي الظــاهرة جوارحــه

ــه ــى باطنـ ــوال إلـ ــه  ؛األحـ ــتفطن ألخالقـ ليـ

 فاضـًال   ه، فـإن رأى معـه مـاالً وأمراض قلبـ

عن قدر ضـرورته أخـذه منـه وصـرفه إلـى 

حتــى ال يلتفــت  ؛وفــرغ قلبــه منــه ،الخيــرات

عزة الـنفس ن رأى الرعونة والكبر وإليه، وإ

أن يخـرج إلـى األسـواق   فيأمره  ،غالبة عليه

فإن عزة النفس والرياسة ال   ،للكدية والسؤال

ــذل ــر إال بالـ ــن ذل  ،تنكسـ ــم مـ وال ذل أعظـ

حتى  ؛كلفه المواظبة على ذلك مدةفي   ،السؤال

ينكسر كبره وعـز نفسـه.. وإن رأى الغالـب 

ورأى قلبـه عليه النظافة فـي البـدن والثيـاب  

ا إليـه اسـتخدمه ا به ملتفتًـ  إلى ذلك فرحً مائًال 

ــاء وتنظيفـــه فـــي وكـــنس  ،تعهـــد بيـــت المـ

ومالزمة المطبخ ومواضع   ،المواضع القذرة

ــدخان ــي  ؛ال ــه ف ــه رعونت ــى تتشــوش علي حت

، فإن الذين ينظفون ثيـابهم ويزينونهـا النظافة

ويطلبـــون المرقعـــات النظيفـــة والســـجادات 

س التـي م وبـين العـروال فـرق بيـنه  ،الملونة

تزين نفسها طول النهـار، فـال فـرق بـين أن 

ا، فمهما عبد اإلنسان نفسه أو يعبد صنمً   يعبد

ــد حجــب عــن هللا ــالى فق ــر هللا تع ــن  ،غي وم

ــه شــيئً  ــي ثوب ــه حــالالً راعــى ف  ا ســوى كون

ا مراعاة يلتفت إليها قلبه فهو مشغول وطاهرً 

 .)١(بنفسه)

ــذا ــد وهك ــو حام ــذكر أب ــذكر  – ي ــا ي كم

أن للشـــيخ المربـــي أن  –ا الصـــوفية جميعـــً 

ــً يســت  ــا عمل أحيان ــل م ــن الحي يســتطيع أن ا م

 –  مـثًال   –يهذب به مريديه، فإذا كان المريد  

ــً  ــة رأس ــرك الرعون ــرك (ال يســخو بت ا أو بت

صفة أخرى ولم يسمح بضـدها.. فينبغـي أن 

 ينقله من الخلق المذموم إلى خلق مذموم آخر

أخــف منــه، كالــذي يغســل الــدم بــالبول، ثــم 

يزيــل  بالمــاء إذا كــان المــاء اليغســل البــول 

صبي في المكتـب باللعـب الدم، كما يرغب ال

بالكرة والصولجان وما أشبهه، ثـم ينقـل مـن 

اللعب إلى الزينة وفاخر الثياب، ثم ينقل مـن 

ذلك بالترغيب في الرياسة وطلب الجـاه، ثـم 

ب في اآلخـرة، فكـذلك ينقل من الجاه بالترغي 

عـة، فلينقـل من لم تسمح نفسه بترك الجـاه دف

منـه، وكـذلك سـائر الصـفات إلى جاه أخـف  

ا عليه ألزمه وكذلك إذا رأى شره الطعام غالًب 

 ءيالصــوم وتقليــل الطعــام، ثــم يكلفــه أن يهــ



  

 

األطعمة اللذيذة ويقـدمها إلـى غيـره وهـو ال 

حتـى يقـوى بـذلك نفسـه فيتعـود   ؛يأكل منهـا

 .)٢(ر وينكسر شرهه)الصب 

 الغزالــي وهكــذا يــذكر الشــيخ أبــو حامــد

ــع  ــيخ أن يمن ــولي أن للش ــه األص ــو الفقي وه

أو يكلفه ببعض   ،بعض المباحات عن المريد

ما لم يوجبه الشرع لتستقيم نفسه بذلك، ولعل 

مــا ذكــره القــرآن الكــريم مــن نهــي طــالوت 

وفره، بـل مـع لجنده مـن شـرب المـاء مـع تـ

ا فَ ﴿كثرته إشارة إلى هذا، قال تعالى:   َصَل فَلَمَّ

َ ُمْبتَلِ َطالُوُت ِباْلُجُنوِد   َّ فََمْن   يُكْم ِبنََهرٍ قَاَل إِنَّ 

هُ   َشِرَب ِمْنهُ فَلَْيسَ  ْم َيْطعَمـْ ْن لـَ ي َومـَ هُ   ِمنـِّ فَإِنـَّ

ي إِالَّ  ةً ِبيَـ ِمنـِّ َرَف ُغْرفـَ ِن اْغتــَ [البقــرة:  ﴾ِدِه مـَ

]، وذلك ألن الجندي الـذي ال يطيـق أن ٢٤٩

يصبر علـى المـاء ال يمكنـه أن يصـبر علـى 

ــالوت، وكـــم فـــي الـــنفس مـــن  مواجهـــة جـ

 .(جالوت)

. وهـو واضـح .قال القاضي: وعيت هذا

 هذا؟فهل أنكر ابن تيمية مثل ال حرج فيه، 

اكتفـى باإلنكـار.. قال اإلسـكندري: ليتـه  

م مـا يمارسـه اكتفى بتحـري   ميةابن تي   بل ليت

ونشـــر القـــيم الصـــوفية لتهـــذيب المريـــدين 

الروحية واألخالقية فـي المجتمـع.. بـل ليتـه 

 اكتفى بتبديعهم في ذلك.

 قال القاضي: فهل هناك أكثر من هذا؟

. .. سيدي القاضي.قال اإلسكندري: أجل

ــا  ــي تجــرم م ــرة الت ــاوى الكثي ــى الفت ــد أفت فق

لونه، وتبيح دماءهم لذلك، مثلما فعـل مـع يفع

سـهل أن تلك الفروع الفقهية البسـيطة.. فمـا أ

 يفتي ابن تيمية بقطع الرقاب.. 

وقــد كــان ذلــك ذريعــة لكــل مــن حــارب 

الصوفية.. فقد جعلوا مـن كلمـات ابـن تيميـة 

م ذلك.. ولعلك تعـرف بيانات وفتاوى تبيح له

ســيدي مــا فعلــه ابــن عبــد الوهــاب بصــوفية 

نــه، بــل وعــوامهم.. فقــد قــتلهم وشــردهم زما

وسباهم وحكم بردتهم.. وكل ذلك تحت مظلة 

 ابن تيمية. 

قال القاضي: فهال ذكرت لي بينات تثبت 

 ذلك.

قال اإلسكندري: ما أكثـر البينـات الدالـة 

على ذلك.. ولكنـي سأقتصـر لـك منهـا علـى 

 ثالثة.

 .البينة األولىقال القاضي: فهات 

ســيدي  البينــة األولــى اإلســكندري:قــال 

القاضـي هـي موقفــه مـن كــل الوسـائل التــي 

استعملها الصوفية لجذب المريدين، وخاصـة 

لتعلـق بـا ورسـوله.. العوام منهم للتدين، ول

 ا.فقد حارب كل تلك الوسائل واعتبرها بدعً 

 على قال القاضي: فهل ضربت لي مثاالً 

 ذلك ييسر لي فهم قصدك.

مـن األمثلـة علـى ذلـك ري:  قال اإلسكند

موقفــه مــن الســماع الصــوفي أو اإلنشــاد أو 

الغناء الروحي، وهـو مـا اسـتعمله الصـوفية 

ي التعلـق لترغيب المريدين وعامـة النـاس فـ

ــل  ــاء والصــالحين وك ــا ورســوله واألولي ب

 المعاني اإليمانية.

. هل أنكر ابن تيميـة .اقال القاضي: عجًب 

 هذا؟

ل مدرسته اإلسكندري: أجل.. هو وكقال  

راحــوا يشــنعون علــى هــذا، ويســخرون مــن 

فاعليــه، بــل يكفــرونهم ألجــل أي بيــت أو 

قصيدة يتغنون فيها بالمعاني اإليمانيـة والقـيم 

 لروحية.ا

فتــوى ب  علــى ذلــك وسأضــرب لــك مــثًال 

أجاب فيهـا علـى سـؤال   )٣(طويلة البن تيمية

ــالحين أراد  ــن الص ــل م ــول رج ــم  ح أن مه

إلى هللا، ولم يـر   يدعو جماعة من المنحرفين

ـ أي  اأن يقــيم لهــم ســماعً  لــذلك ســوى (حــًال 

وهـو بـدف   يجتمعون فيه بهـذه النيـة،غناء ـ  

ر مبــاح  وغنــاء المغنــي بشــع بــال صالصــل،

 فلما فعل هذا تاب منهم جماعـة،  بغير شبابة،

وأصــبح مــن ال يصــلي ويســرق وال يزكــي  

 مفروضـات،ويـؤدي ال  يتورع عن الشبهات،

ــب المحرمــات، ــذا  ويجتن ــاح فعــل ه فهــل يب

ــذا الوجــه  ــى ه ــذا الشــيخ عل ــا لالســماع له م

يترتب عليه مـن المصـالح مـع أنـه ال يمكنـه 

   .)٤()دعوتهم إال بهذا؟

سوء حال المـدعوين السائل ذكر فمع أن  

كـانوا مـرتكبين لـذنوب   ، وأنهـمقبل هـدايتهم

كبــائر متعديــة كالقتــل وســرقة المــال وقطــع 

بـذلك ـ   الـذي قـامالداعيـة  .. ومـع أن  الطرق

بـالخير   امعروفًـ   اكان شيخً كما ذكر السائل ـ  

ــنة ــاع الس ــه واتب ــع أن ــه .. وم ــن فعل قصــد م

ذه لــم يمكنــه إال اتخــاذ هــ. ومــع أنــه .الخيــر

لم يقع معهـم فـي .. ومع أنه  الطريقة لهدايتهم

 ،وإنمـا دف بـال صالصــل ،حرمـات كبـائرم

ومـع أنـه . .وغنـاء بشـعر مبـاح بغيـر شـبابة

ــة ــذه الطريق ــى ه ــب عل ــرة  ترت مصــلحة كبي

لـم تغلـب ابـن   هـذا كلـهومـع  (  .وخير عظيم

بنـى فتـواه بـل    ،تيمية عاطفته ولم ينكسر لها

 )٥()مرعيـةاألدلـة الشـرعية والقواعـد ال  على

ــذكر الســلفية ــا ي ــع ، كم ــذا وهــو التشــدد م ه

 السنة. لمخالفته
 

 . )٦١ /٣) إحياء علوم الدين (١(
 . )٦٢/ ٣) إحياء علوم الدين (٢(
) طبعـــت هـــذه الفتـــوى ضـــمن مجمـــوع الفتـــاوى ٣(
ــغير  )٦٣٥-١١/٦٢٠( ــب صـ ــي كتيـ ــردت فـ ــد أفـ وقـ

الشرعية والطرق البدعية في المســائل بعنوان: الطرق  
 الدعوية.

 .)٦٢٠/ ١١) مجموع الفتاوى (٤(
 .١٦اإلمام ابن تيمية وجماعة التبليغ، ص) ٥(



  

 
  

 

 

 حذر أمته  ا إالإن هللا تعالى لم يبعث نبي : ( قال رسول هللا  

ال ، وإني آخر األنبياء وأنتم آخر األمم، وهو خارج فيكم ال  الدَّجَّ

). محالة

أكثر نبي حذر قومه  وهو خاتم النبيين،   ، كان رسول هللا  

المن فتنة المسيخ  ألنه ظاهر ال محالة في أمته التي هي   ؛ الدَّجَّ

م. مآخر األ

اث  رَّ الوُ آخر  وهو   ،  العزائم  ا وكذلك فإن اإلمام أب

ظاهر ال محالة في زمانه، لذلك  كان يعلم أن الدجال  المحمديين،

قد قرن الدعاء بالحفظ من الدجال بعد كل صالة وكل مجلس  ف

  :، وهو دنيويةفي حياته ال   هعلم أو حضرة، في الدعاء الذي أقرَّ 

  ، اللهم إنك أمرتنا بأن ندعو لمن أسديت لنا نعمة على يديه(

بمغفرة    ،أبا العزائم عنا خير الجزاء فنسألك أن تجازي أستاذنا 

وتمنحنا وإخواننا أين كانوا   ، رضوان وخير في الدنيا واآلخرةو

والحفظ من معاصيك   ،العمل بالسنة والتوفيق  ،وكيف كانوا

  ،ومن فتنة المحيا والممات  ،شرارألومن الشر وا ، سبحانك

الومن فتنة المسيخ  الدعاء). .. إلخ  الدَّجَّ

  سماحةلتكليف وصي الدعوة العزمية  ثاالً ، وامتنتيجة لذلك

العزائم شيخ الطريقة العزمية، ورئيس االتحاد   يالسيد عالء أب

آخر كتب المرحلة الثالثة من   دَّ عِ أُ بأن العالمي للطرق الصوفية، 

  : م، وهو كتاب٢٢/٢/٢٠٢٢مشروعه الفكري الذي أطلقه يوم  

الُ العظمى.. كيف سيغوي  ة(الفتن أبدأ في كتابة  ؟)،  العالمَ  الدَّجَّ

ب بعد تمامها. كتا في ، والتي ستطبع هذه المقاالت

الن الحديث عن المسيخ  أوالحقيقة     الكالمأمر كثر ، الدَّجَّ

أو آالف الكتب عنه، لكننا في هذه  ، وخرجت مئات بشأنه

سنحاول تقديم القضية، برؤية آل العزائم، وبما   المقاالت 

ال يناسب فهم قضية  رات التكنولوجية  في ضوء المتغي الدَّجَّ

ي. التي تشهدها البشرية في هذا القرن الرقم

نعلم قائدها، فعلينا في البداية أن   إذا أردنا أن نتحدث عن فتنة 
عن   رسول هللا   خبرعرض ب نعرف هذا القائد عن كثب 

ثم نبين  ثم نستقرأ أدواته من خالل التكنولوجيا الحالية، ، فتنته
ه. تطرق النجاة من فتن

ال أ بعون هللا في اإلجابة عن سؤال: من هو المسيخ فنبد ؟ الدَّجَّ

 







 



  

 
  

 
 

ــي الحــديث عــن المســ يخ قبــل أن نبــدأ ف
ال ذي بد أن نعرض معنى اسمه، وال  ، الالدَّجَّ

ال، ويتكون من شقين: المسيح  .الدَّجَّ

 : 
 مسـين قـوالً ذكر العلماء ما يزيـد عـن خ

 .في معنى " المسيح "
ن هذا اللفظ يطلق على الصّديق إ  :وقالوا

فالمسـيح عيسـى ابـن   ،وعلى الضلّيل الكذاب
األكمـه   ءييبر  ،مسيح الهدى  ،مريم الصّديق

 . ويحي الموتى بإذن هللا ،رصواألب 
الوالمســيح   ،هــو الضــلّيل الكــذاب الــدَّجَّ

مسيح الضـاللة يفـتن النـاس بمـا يعطـاه مـن 
ــاء األرض  ــر وإحيـ ــإنزال المطـ ــات كـ اآليـ

 . بالنبات وغيرهما من الخوارق
 . فخلق هللا المسيحين أحدهما ضد اآلخر

الوقــال العلمــاء فــي ســبب تســمية   الــدَّجَّ
 :وقيـل ،سـوحةأن إحـدى عينيـه مم  :مسيحبال

..  األنــه يمســح األرض فــي أربعــين يومــً 
ــراجح ــو ال ــول األول ه ــي  ،والق ــاء ف ــا ج لم

عـن   ٥٢٢١الحديث الـذي رواه مسـلم بـرقم  
 :قــال رســول هللا  :أنــس بــن مالــك قــال

ال( ِه  الـدَّجَّ ْيَن َعْيَنيــْ وٌب بـَ ْيِن َمْكتـُ وُح اْلعـَ َمْمسـُ
 ).َكافِرٌ 

 : 
َل   ،لتلبـيسهو الخلط وا  :الدَّجل يقـال َدجـَ

هَ  وَّ الو ،إذا لــّبس ومــَ ــدَّجَّ ه الكــذاب :ال ّوِ  ،الُممــَ
 . الذي يُكِثر من الكذب والتلبيس

الولفظة "   علـى   ا" أصـبحت َعلَمًـ   الـدَّجَّ
ــور الكــذاب ــيح األع ــمي  ،المس الالــوس  دَّجَّ

ألنه يغطـي علـى النـاس كفـره بكذبـه   :االً دجَّ 
 . يسه عليهموتمويهه وتلب 

 

ال لــه صــفات  ،ن بنــي آدمرجــل مــ الــدَّجَّ
كثيرة جاءت بهـا األحاديـث لتعريـف النـاس 

ــه ــن شــره ،ب ــى إذا خــرج  ؛وتحــذيرهم م حت
بـل يكونـون   ،عرفه المؤمنون فال يفتنون بـه

علـى علـم بصـفاته التـي أخبـر بهـا الصـادق 
،   وهذه الصـفات تميـزه عـن غيـره مـن

 .الناس

 
أفحج جعد  ،قصير ،أنه رجل شاب أحمر

 ،عـــريض النحـــر ،أجلـــى الجبهـــة ،الـــرأس
وهــذه العــين ليســت  ،ممســوح العــين اليمنــى

 -وال جحـــراء  -منتفخـــة وبـــارزة  -بناتئـــة 
 . كأنها عنبة طافئة -غائرة 

لحمة تنبت   -وعينه اليسرى عليها ظفرة  
غليظـة . ومكتـوب بـين عينيـه   -عند المآقي  

أو " كـافر "  ،لحروف المقطعـة" با"ك ف ر
كاتب وغيـر   ،ا كل مسلميقرؤه  ،بدون تقطيع

 . كاتب
 . ومن صفاته أنه عقيم ال يولد له

وهـذه بعــض األحاديـث الصــحيحة التــي 
وهــي مــن  ،جــاء فيهــا ذكــر صــفاته الســابقة

الاألدلة على ظهور   :الدَّجَّ
قـال  :قـال عن عبد هللا بن عمـر    -١

وُف ا نَاِئٌم  َبْيَنا أََن(  :رسول هللا   َرأَْيتُنِي أَطـُ
ذَا َرُجٌل آَدُم َسْبُط الشَّعَِر َبْيَن َرُجلَْيِن ِباْلَكْعَبِة فَإِ 

الُوا  ؟َمْن َهذَا  :َيْنُطُف َرأُْسهُ َماًء فَقُْلتُ  ُن   :قـَ ابـْ
يٌم َمْرَيمَ  ُر َجسـِ ٌل أَْحمـَ . فَذََهْبُت أَْلتَِفُت فَإِذَا َرجـُ

َوُر اْلعَـ  أِْس أَعـْ هُ َجْعُد الرَّ أَنَّ َعْينـَ ى كـَ ْيِن اْليُْمنـَ
ةٌ  ــَ ةٌ َطافِي ــَ تُ  ،ِعَنب ــْ ذَا :قُل ــَ ْن ه ــَ الُوا ؟م ــَ ذَا  :ق ــَ ه

ال نٍ  ،الــدَّجَّ ُن قَطــَ بًَها ابــْ ِه شــَ اِس بــِ َرُب النــَّ ) أَقــْ
ــاري بــرقم [ ٍن  ،٦٥٠٨رواه البخ ُن قَطــَ ــْ َواب

 .   ]َرُجٌل ِمْن َبنِي اْلُمْصَطِلِق ِمْن ُخَزاَعةَ 
أن رســول هللا  وعــن ابــن عمــر  -٢
    الذكر  :بين ظهراني النـاس فقـال  الدَّجَّ

أَْعَورَ إِنَّ ( َ لَْيَس بـِ َّ يَح    ،  الأَال إِنَّ اْلَمسـِ  الـدَّجَّ
ةٌ  ةٌ َطاِفيـَ هُ ِعَنبـَ أَنَّ َعْينـَ ) أَْعَوُر اْلعَْيِن اْليُْمنَى كـَ

 . ]٣١٨٤رواه البخاري برقم [
وفــي الحــديث الطويــل الــذي رواه  -٣

ذكـر رسـول هللا  :قال  معان  النواس بن س
  ال َض    الدَّجَّ َداةٍ فََخفـَّ عَ ذات غـَ  ؛فِيـِه َوَرفـَّ

ِل .. ِة النَّخـْ ي َطاِئفـَ فقـال فـي   ،  َحتَّى َظَننَّاهُ فـِ
الوصــف  ــدَّجَّ ٌط ( :ال ابٌّ قَطــَ هُ شــَ ــَّ شــديد  -إِن

ِد   -جعودة الشعر َعْيُنهُ َطافِئَةٌ َكأَّنِي أَُشبُِّههُ ِبعَبـْ
ى ْبِن   ].٥٢٢٨رواه مسلم برقم [ )قََطنٍ اْلعُزَّ

قـال  :وعـن عبـادة بـن الصـامت  -٤
ــول  ْن ( :هللا رسـ ــَ ْثتُُكْم عـ دَّ ــَ ْد حـ ــَ ي قـ ــِّ ِإنـ

ال يَح  ،َحتَّى َخِشيُت أَْن ال تَْعِقلُوا  ؛الدَّجَّ إِنَّ َمسـِ
ال َوُر  الــدَّجَّ ٌد أَعــْ ُج َجعــْ يٌر أَْفحــَ ٌل قَصــِ َرجــُ

َراءَ   َمْطُموُس اْلعَْيِن لَْيَس ِبنَاِتئَةٍ  إِْن   ،َوال َحجـْ فـَ
اْعلَُموا أَنَّ َربَّ  أَْعَورَ أُْلبَِس َعلَْيُكْم فـَ ْيَس بـِ ْم لـَ  )كـُ

والحــــديث  ،٣٧٦٣رواه أبــــو داود بــــرقم [
 ].صحيح
قال   :قال  وفي حديث أبي هريرة    -٥

اللَِة : (رســول هللا  يُح الضــَّ ــِ ا َمس ــَّ .. َوأَم
ِة َعِريُض النَّْحِر فَإِنَّهُ أَْعَوُر اْلعَْيِن أَْجلَى اْلَجْبهَ 

أٌ  ــَ ــِه َدفـ ــاء  -فِيـ ــرقم ) [-إنحنـ ــد بـ رواه أحمـ
٧٥٦٤.[ 
ــة  -٦ ــديث حذيف ــي ح ــال وف ــال  :ق ق

ــول هللا ال: (  رسـ ــدَّجَّ ْيِن  الـ ــَ َوُر اْلعـ ــْ أَعـ
عَِر    ،اْليُْسَرى اُل الشـَّ ةٌ   -َكِثيـُرهُ    -ُجفـَ هُ َجنـَّ َمعـَ

ةٌ   ،َوَنارٌ  ارٌ   ،فَنَاُرهُ َجنـَّ هُ نـَ لم رواه مسـ) [َوَجنَّتـُ
 ].٥٢٢٢ برقم

ــس  -٧ ــديث أن ــي ح ــي  :وف ــال النب ق
) : ٌّي َث َنبـِ ا بُعـِ َوَر مـَ هُ األَعــْ تـَ ذََر أُمَّ  إِال أَنـْ

 ،أَال إِنَّهُ أَْعَوُر َوإِنَّ َربَُّكْم لَْيَس بِأَْعَورَ   ،اْلَكذَّابَ 
رواه البخاري [  )َوإِنَّ َبْيَن َعْيَنْيِه َمْكتُوٌب َكافِرٌ 

 ].٦٥٩٨برقم 
ِه ك ف وَ (  :وفي رواية ْيَن َعْيَنيـْ َمْكتُوٌب بـَ

ن وفــي روايــة عــ ،]٥٢١٩مســلم بــرقم ) [ر
 )يَْقَرُؤهُ ُكلُّ ُمْؤِمٍن َكاِتٍب َوَغْيِر َكاِتبٍ (  :حذيفة

 ].٥٢٢٣مسلم برقم [
ــتح  ــي ف ــقالني ف ــر العس ــن حج ــول اب يق

وهذه الكتابة حقيقية على : (١٣/١٠٠الباري  
وال يشكل رؤية بعض الناس لهـذه   ،ظاهرها

وذلـك  ،وقراءة األمي لها ،ابة دون بعضالكت 
 للعبـد كيـف أن اإلدراك في البصر يخلقه هللا

فهــذا يــراه المــؤمن بعــين  ،شــاء ومتــى شــاء
وال يـراه   ،وإن كان ال يعرف الكتابة  ،بصره

كمــا يــرى  ،الكـافر ولــو كـان يعــرف الكتابـة
 ،المؤمن األدلة بعين بصيرته وال يراه الكافر

ــؤمن اإل ــق هللا للم مفيخل ــّ ألن  ؛دراك دون تعل
 ).ذلك الزمن تنخرق فيه العادات

ن اإلشـكال أّن هللا ومختصر الجـواب عـ
فهو قادر على أن يري   ،على كّل شيء قدير

وقـادر   ،هذه الكتابة بعض الناس دون بعـض
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 . على أن يجعل األّمي يقرؤها

في شـرحه لصـحيح مسـلم   قال النوويو
الصحيح الذي عليـه المحققـون أن (  :١٨/٦٠

وأنها كتابة حقيقية   ،ذه الكتابة على ظاهرهاه
جملـة العالمـات جعلها هللا آيـة وعالمـة مـن  

يظهرهـا هللا   ،القاطعة بكفره وكذبـه وإبطالـه
ويخفيهـا عمـن   ،لكل مسلم كاتب وغير كاتب

 ذلك).وال امتناع في  ،أراد شقاوته وفتنته
ما جاء في حـديث   اومن صفاته أيضً   -٨

 ،ةالجّساسـفـي قصـة    فاطمة بنـت قـيس  
َراًعا (  :وفيه قال تميم الداري   ا سـِ فَاْنَطلَْقنـَ

اهُ َحتَّى دَ  ْيَر فَإِذَا فِيِه أَْعَظُم إِْنَساٍن َرأَْينـَ َخْلَنا الدَّ
ا طُّ َخْلقــً ا ،قــَ دُّهُ ِوثَاقــً رواه مســلم بــرقم [ )َوأَشــَ

٥٢٣٥.[ 
ا لدرجة أنه ليس بين فتنته عظيمة جد   -٩

نة أكبر مـن فتنـة خلق آدم إلى قيام الساعة فت 
الالمسيح   في حـديث عمـران كما جاء    ؛الدَّجَّ

   ت رسول هللاسمع  :قال  بن حصين  ا
َما َبْيَن َخْلِق آَدَم إِلَى قَِياِم السَّاَعِة َخْلٌق (  :يقول

الأَْكَبُر ِمْن   .]٥٢٣٩رواه مسلم برقم ) [الدَّجَّ
اِمٍر  ِن عـَ اِم بـْ ْن ِهشـَ وفي رواية أحمـد عـَ

ا ( :َيقُولُ   قَاَل َسِمْعُت النَِّبيَّ األَْنَصاِرّيِ  مـَ
ُر َبْيَن َخْلِق آَدَم إِلَى أَْن   ةٌ أَْكبـَ اَعةُ فِْتنـَ تَقُوَم السـَّ

ِة  ــَ ْن ِفْتنـ ــِ المـ ــدَّجَّ ــد ) [الـ ــام أحمـ ــند اإلمـ مسـ
١٥٨٣١.[ 
ا أن  -١٠ الوأمــّ ُد لـه الـدَّجَّ فلمــا  ؛ال ُيولــَ

فـي   جاء في حديث أبـي سـعيد الخـدري  
"   :فقد قال ألبـي سـعيد  ،قصته مع ابن صياد

 ِ َّ ولُ  أَلَْسَت َسِمْعَت َرُسوَل  هُ ال ( :َيقـُ ِإنـَّ
هُ  الَ  )يُولَُد لـَ تُ  :؟ قـَ ى .."  :قُلـْ رواه مسـلم [َبلـَ

 ].٥٢٠٩برقم 
والمالحظ في الروايـات السـابقة أن فـي 

وفــي  ،بعضـها وصـف عينــه اليمنـى بـالعور
وكـل   ،بعضها وصف عينه اليسـرى بـالعور

بــين  العلمـاءوقـد جمـع  ،ت صـحيحةلروايـاا
" أن   :فقـال القاضـي عيـاض  ،هذه الروايات

العيني   ألن الروايـات  ؛كلتيهمـا معيبـة الـدَّجَّ
وتكــون العــين اليمنــى هــي  ،كلهــا صــحيحة

ــوحة ــة والممسـ ــين المطموسـ ــوراء  ،العـ العـ
ي ذهب نورها كمـا فـي الت   -بالهمز  -الطافئة  

التي   :وتكون العين اليسرى،  حديث ابن عمر
 -بــال همــز  -عليهــا ظفــرة غليظــة وطافيــة 

 ." اضً معيبة أي 
 ،اواليسـرى معًـ فهو أعور العين اليمنـى  

ــة ــا عــوراء أي معيب ــل واحــدة منه ــإن  ،فك ف

ال سـيما مـا   ،األعور من كـل شـيء المعيـب
الفكلتــا عينــي  ،يخــتص بــالعين معيبــة  الــدَّجَّ

 . إحداهما بذهابهما واألخرى بعيبها ،عوراء
ياض على هـذا الجمـع لقاضي عووافق ا

 . حه القرطبيورجَّ  ،النووي
 نـة األخيـرةوفـي اآل  في الحقيقة لقد كثـر

الكتب عـن    صدور ، وأغلبهـا يعـرض الـدَّجَّ
معلومات ليس لهـا وجـود فـي أي مـن كتـب 
التراث القديمـة، فبعضـها يقـول: إنـه قابيـل، 
وأنه أخته التي قتل هابيل من أجلها هي دابـة 

ــها ي ضاألر ــول:، وبعضــ ــى  قــ ــه موســ إنــ
، بنــي إســرائيل عجــل صــنعالسـامري الــذي 

كمـا  -  لـه    ويستدلون بقول سيدنا موسى
ْب فَإِنَّ لََك فِي اْلَحيَاةِ أَن فَاْذهَ  :  -ذكر القرآن

هُ  ن تُْخلَفـَ ًدا لـَّ  تَقُوَل َال ِمَساَس ۖ َوإِنَّ لََك َمْوعـِ
موسـى لـم   سـيدنابـأن    لال) لالستد٩٧(طه:  

، وأن قدرتـه علـى ركـهيستطع قتله، ولذلك ت 
تدل على  وقت فلق البحرجبريل رؤية سيدنا  

الأنه   صاحب القدرات الخارقة. الدَّجَّ
ر معه فيعرض قصة حياته ا يسي هوبعض

 ؛قبل مـيالد سـيدنا موسـى  من  التاريخ  طوال
وحتى اليـوم، مـروًرا بوجـوده فـي الجزيـرة 

فـي زمـن   التي قابلـه فيهـا تمـيم الـداري  
 في صحيح مسلم. صتها، وقرسول هللا 

ند لـيس لهـا سـ  لكن هـذه الروايـات كلهـا
ابتدعها أحـد  تراثي، وهي إما روايات خيالية

رين، وتناقلتها بقية الكتب، أو الكتاب المعاص
 نشـرهاال، وقـد  جَّ هي قصة حقيقية فعـًال للـدَّ 

ــراع اإل ــي مــع اخت ــث الرعــب ف ــت، ليب نترن
نفوس الناس، ويخبرهم أنه لم يتركهم طـوال 

 ريخ.التا
الهية  وعلى كٍل، فإن ما ال تعنينـا،   الـدَّجَّ

 ه.ت بقدر ما يعنينا كيفية التعامل مع فتن 

 

اليخــرج  ــدَّجَّ ن جهــة المشــرق مــن مــ ال
ثم يسـير فـي   ،من يهودية أصبهان  ،خراسان

ــدً  ــرك بل ــال يت ــه ااألرض ف إال مكــة  ،إال دخل
ة ألن المالئك  ؛فال يستطيع دخولهما  ،والمدينة

 . تحرسهما
ففي حـديث فاطمـة بنـت قـيس أن النبـي 

    القال في أِْم (  :الدَّجَّ أَال إِنَّهُ فِي َبْحِر الشـَّ
لْ   ،أَْو َبْحِر اْليََمنِ  ِرقِ ال بـَ ِل اْلَمشـْ ْن قِبـَ ا  ، مـِ مـَ

ِرقِ  ــْ ِل اْلَمش ــَ ْن قِب ــِ َو م ــُ ِل  ،ه ــَ ْن قِب ــِ َو م ــُ ا ه ــَ م
َو َوأَوْ   ،اْلَمْشِرقِ  ى اَما هـُ ِدِه إِلـَ أَ ِبيـَ ِرقِ مـَ  )ْلَمشـْ

 ].٥٢٢٨رواه مسلم برقم [

حـّدثنا   :قـال  وعن أبي بكر الصـديق  
ــال رســول هللا  ال( :ق ــدَّجَّ ْن  ال ــِ ُرُج م َيخــْ

انُ أَْرٍض ِباْلَمشــْ  ا ُخَراســَ ــَ اُل لَه ــَ رواه [ )ِرِق يُق
 ].٢١٦٣الترمذي برقم 
 :قال رسول هللا   :قال  وعن أنس  

ُرُج ( ِة أَ  الالــدَّجَّ َيخــْ ْن َيُهوِديــَّ هُ مــِ بََهاَن َمعــَ صــْ
انُ   يَُهوِد َعلَْيِهمُ ْبعُوَن أَْلفًا ِمْن الْ سَ  رواه [  )التِّيجـَ

 ].١٢٨٦٥أحمد برقم 
إلمـام انه دخـل خراسـاني علـى  أ  وروي

(يـا خراسـاني أتعـرف   فقـال لـه:  الباقر  
ا فـي وادي كذا؟ قال نعم قال: تعـرف صـدعً 

قـال: مـن  ،الوادي صفته كذا وكذا قـال: نعـم
ــرج  ــدَّ ذاك يخـ ــد[ )الجَّ الـ ــائر الـ جات ربصـ

 ].١٦١ص
الحـــرم علـــى لقــد  دخـــول مكـــة  الــدَّجَّ

لورود   ،والمدينة حين يخرج في آخر الزمان
 وأمــا مــا ســوى ،األحاديــث الصــحيحة بــذلك

الذلك من البلدان فإن    اسـيدخلها واحـدً   الـدَّجَّ
 . بعد اآلخر

أن   جاء في حديث فاطمة بنت قـيس  
ال ْؤذَ َوإِّنِي أُوشـِ (  :قال  الدَّجَّ ي ُك أَْن يـُ ي فـِ َن لـِ

ال أََدَع   ،اْلُخُروجِ  فَأَْخُرَج فَأَِسيَر فِي األَْرِض فـَ
ةً  َر مَ   ،قَْرَيةً إِال َهَبْطتَُها فِي أَْرَبِعيَن لَْيلـَ ةَ َغيـْ كـَّ

ا يَّ ِكْلتَاهُمــَ اِن َعلــَ َمتــَ ا ُمَحرَّ ةَ فَُهمــَ ا  ،َوَطْيبــَ ُكلَّمــَ
َدةً أَْو َوا ــِ َل َواحـ ــُ ا أََرْدُت أَْن أَْدخـ ــَ ًدا ِمْنُهمـ ــِ حـ

ِدِه الســَّ  ــَ ٌك ِبي ــَ تَْقبَلَنِي َمل دُِّني اســْ ْلتًا َيصــُ ْيُف صــَ
ا ٍب ِمنْ  ،َعْنهــَ ّلِ نَقــْ ى كــُ ةً َوإِنَّ َعلــَ ا َمالئِكــَ هــَ

 .]٥٢٢٨رواه مسلم برقم [ )اَيْحُرُسونَهَ 
الأن    اوثبت أيضًـ  ال يـدخل مسـجد  الـدَّجَّ

روى اإلمـام   ، فقـدوالمسجد األقصى  ،الطور
أبي   من حديث جنادة بن  ٢٢٥٧٢أحمد برقم  

مـن أصـحاب   أتيت رجـًال   :أمية األزدي قال
ْثنِي َحِديثًا َسِمْعتَهُ ِمْن   :فقلت له  النبي   َحّدِ

  ِ َّ ي    َرُسوِل  الفـِ فـذكر الحـديث   ،الـدَّجَّ
ِرُد (  :وقال َباًحا يـَ يَن صـَ َوإِنَّهُ َيْلَبُث فِيُكْم أَْربَعـِ

ٍل إِال أَرْ  ــَ لَّ َمْنه ــُ ا ك ــَ اِجدَ فِيه ــَ َع َمس ــَ ِجَد  :ب ــْ َمس
ةِ   ،اْلَحَرامِ  ورِ   ،َوَمْسِجَد اْلَمِدينـَ ِجَد   ،َوالطـُّ َوَمسـْ

 ).األَْقَصى

 

الأكثــر أتبــاع  مــن اليهــود والعجــم  الــدَّجَّ
وأخالط من الناس غالبهم األعراب   ،كوالتر

 . والنساء
ــرقم  ــي صــحيحه ب  ٥٢٣٧روى مســلم ف

 هللا    أن رسـول  :عن أنس بـن مالـك  
الَيْتَبُع  (  :قال ْبعُوَن   الدَّجَّ ِمْن يَُهوِد أَْصبََهاَن سـَ



  

 
  

 
َياِلَسةُ  كساء غليظ   :والطيالسة ).أَْلفًا َعلَْيِهْم الطَّ

 .مخطط
ا (  :وفي روايـة لإلمـام أحمـد ْبعُوَن أَْلفـً سـَ

ْيِهمُ  ــَ وِد َعل ــُ ْن اْليَه ــِ انُ  م ــَ ــم [ )التِّيج ــديث رق ح
١٢٨٦٥.[ 

َيْتَبعُهُ (  :وجاء في حديث أبي بكر السابق
ةُ   ُهمُ أَْقَواٌم َكأَنَّ ُوُجوهَ  انُّ اْلُمْطَرقـَ رواه [ )اْلَمجـَ

 ].٢١٣٦الترمذي برقم 
ــون  ــون األعــراب يتبع ــا ك الوأم ــدَّجَّ  ،ال

ما النساء لسـرعة أ  ،فألن الجهل غالب عليهم
جـاء فـي   ، فقـدهنتأثرهن وغلبة الجهـل علـي 

قـال النبـي  :قـال الحديث عن ابـن عمـر  
) :  الَيْنِزُل اةَ   الدَّجَّ َقنـَ فِي َهِذِه السََّبَخِة بَِمّرِ

ِه   -واٍد بالمدينة    - ُرُج إِلَيـْ َفيَُكوُن أَْكثََر َمْن َيخـْ
عُ   ؛الّنَِساءُ  َل لََيْرجـِ جـُ ِه   َحتَّى إِنَّ الرَّ ى َحِميمـِ إِلـَ

ِتِه فَيُو ِه َواْبَنِتِه َوأُْخِتِه َوَعمَّ ا َوإِلَى أُّمِ ِثقَُها ِربَاطـً
هِ  ــْ ُرَج إِلَي ــْ ةَ أَْن تَخ ــَ ــرقم [ ) َمَخاف ــد ب رواه أحم

٥٠٩٩.[ 

 

الفتنة   أعظم الفتن منذ خلـق هللا آدم   الدَّجَّ
 يظن النـاسوذلك بسبب ما    ،إلى قيام الساعة

ق العظيمــة التــي تبهــر معــه مــن الخــوار أن
 . العقول وتحير األلباب

جنتـه نـاره   ،ارً فقد ورد أن معه جنة ونـا
وأن معــه أنهــار المــاء وجبــال  ،ونــاره جنتــه

ــز ــر ،الخب ــر فتمط ــماء أن تمط ــأمر الس  ،وي
وتتبعـــه كنـــوز  ،واألرض أن تنبـــت فتنبـــت

ويقطـــع األرض بســـرعة عظيمـــة  ،األرض
إلــى غيــر  ،كســرعة الغيــث اســتدبرته الــريح

 الظاهرية. ك من الخوارقذل
، كل ذلك جاءت به األحاديث الصـحيحة

إلمام مسلم في صحيحه عن حذيفة روى افقد  
  قال رسول هللا   :قال: )ال أَْعَوُر  الدَّجَّ

عَِر    ،اْلعَْيِن اْليُْسَرى هُ  -َكِثيـُرهُ    -ُجفَاُل الشـَّ َمعـَ
ارٌ  ــَ ةٌ َون ارٌ  ،َجنــَّ ــَ هُ ن ةٌ َوَجنَّتــُ ــَّ اُرهُ َجن واه ر) [َفنــَ
 ].٥٢٢٢مسلم برقم 

قـال   :قـال  عـن حذيفـة    اولمسلم أيضً 
َع  (  :  رسول هللا ا مـَ ُم بِمـَ الألَنا أَْعلـَ  الـدَّجَّ

ْيِن   :ِمْنهُ  َمعَهُ نَْهَراِن َيْجِرَياِن أََحُدهَُما َرأَْي اْلعـَ
جُ   ،َماٌء أَْبَيضُ  أَجَّ اٌر تـَ ْيِن نـَ ُر َرأَْي اْلعـَ  ،َواآلخـَ

ا أَْدَرَكنَّ أَحَ  اًرا فَإِمَّ َراهُ نـَ ٌد فَْلَيأِْت النَّْهَر الَِّذي يـَ
ْض ثُمَّ  هُ  ْليَُطأِْطْئ َرأَْسهُ فََيْشَرَب َوْليُغَّمِ ِمْنهُ فَإِنـَّ

 ].٥٢٢٣رواه مسلم برقم [ )َماٌء بَاِردٌ 
 وجاء في حديث النواس بـن سـمعان 

الفــي ذكــر  ا  :أن الصــحابة قــالوا :الــدَّجَّ " يــَ

هُ  ا لَْبثـــُ ِ َومـــَ َّ وَل  الَ َرســـُ ي األَْرِض؟ قـــَ  :فـــِ
َنةٍ ( ْوٌم َكســَ ا ؛ يــَ وَن َيْومــً ْهرٍ  ،أَْرَبعــُ ْوٌم َكشــَ  ،َويــَ

 :.. قـالوا)َوَساِئُر أَيَّاِمِه َكأَيَّاِمُكمْ   ،َوَيْوٌم َكُجُمعَةٍ 
الَ  ي األَْرِض ؟ قــَ َراُعهُ فــِ ا إِســْ ِث َكاْلغَ( :َومــَ يــْ

يحُ  ْدعُ  ،اْستَْدَبَرْتهُ الّرِ ْوِم فَيـَ ى اْلقـَ وهُْم فََيأْتِي َعلـَ
هُ  تَِجيبُوَن لـَ ِه َوَيسـْ أُْمرُ   ،فَيُْؤِمنُوَن بـِ َماَء فَيـَ  السـَّ

رُ  تُ  ،فَتُْمطـــِ ْيِهْم  ،َواألَْرَض فَتُْنبـــِ ُروُح َعلـــَ فَتـــَ
اِرَحتُُهْم  ْت ذًُرا -الماشــية  -ســَ ا َكانــَ َوَل مــَ     أَطــْ

ُروًعا -األعـــالي واألســـنمة - ــُ َبغَهُ ضـ  ،َوأَســـْ
االمـتالء وكثـرة   ناية عـنك  -َوأََمدَّهُ َخَواِصَر  

ْدعُ  ،-األكــل  ْوَم َفيــَ أِْتي اْلقــَ مَّ يــَ ُردُّوَن ثــُ وهُْم فَيــَ
ْنُهمْ  ِرُف عـــَ هُ َفَيْنصـــَ ِه قَْولـــَ ِبُحوَن  ،َعلَيـــْ فَيُصـــْ

نْ  ــِ ْيٌء م ِديِهْم شــَ ــْ ْيَس بِأَي ــَ يَن ل ــِ َواِلِهمْ  ُمْمِحل ــْ ، أَم
ا وُل لَهـَ ِة َفَيقـُ وَزِك   :َوَيُمرُّ ِباْلَخِربـَ ي ُكنـُ أَْخِرجـِ

لِ فَتَْت  يِب النَّحــْ ا َكَيعَاســِ هُ ُكنُوُزهــَ ْدُعوَبعــُ مَّ يــَ  . ثــُ
هُ َرُجًال  ْيِف َفيَْقَطعـُ ِربُهُ ِبالسـَّ  ُمْمتَِلئًا َشَباًبا فََيضـْ

َرِض  ــَ ةَ اْلغ ــَ ْزلَتَْيِن َرْمي ــَ ُل  ،ج ــِ ْدُعوهُ فَيُْقب ــَ مَّ ي ــُ ث
َحكُ وَ  هُ َيضــْ ــُ ُل َوْجه ــَّ ــرقم [ )َيتََهل رواه مســلم ب

٥٢٢٨.[ 
ري عن أبي سـعيد وجاء في رواية البخا

أن هـــذا الرجـــل الـــذي يقتلـــه  الخـــدري 
ــدَّ  الال ــاس جَّ ــر الن ــاس أو خي ــار الن ــن خي  ،م

اليخرج إلى    من مدينة رسـول هللا  الدَّجَّ
الأَْشَهُد أَنََّك  (  :الجَّ فيقول للدَّ  الَِّذي َحدَّثََنا   الدَّجَّ

 ِ َّ وُل  وُل  َرســـُ هُ . فََيقـــُ الَحِديثـــَ  :الـــدَّجَّ
ي  تَْلُت َهذَا ثُمَّ أَْحَيْيتُهُ َهْل تَُشكُّونَ أََرأَْيتُْم إِْن قَ  فـِ

 :فََيقُولُ   ،. َفيَْقتُلُهُ ثُمَّ يُْحِييهِ ال  :األَْمِر ؟ فََيقُولُونَ 
ْومَ  ي اْليـَ يَرةً ِمنـِّ دَّ َبصـِ ُت فِيـَك أَشـَ ِ َما ُكنـْ َّ  ،َو

ــُد  الفَيُِري ــدَّجَّ هِ  ال ــْ لَُّط َعلَي ــَ ال يُس ــَ هُ ف ــَ  )أَْن يَْقتُل
 ].٦٥٩٩برقم  البخاري[

قـال   وفي حديث أبي أمامـة البـاهلي  
العـن      نبيال ِه أَْن (  :الـدَّجَّ ْن فِْتَنتـِ َوإِنَّ مـِ

ّيٍ  وَل ألَْعَرابــِ اَك  :َيقــُ َك أَبــَ ُت لــَ َت إِْن َبعَثــْ أََرأَيــْ
َك أَتَْشَهُد أَّنِي َربَُّك ؟ فََيقُولُ  ُل  :َوأُمَّ َنعَْم . َفَيتََمثـَّ

ِه َفَيقُوالنِ   لَهُ َشْيَطاَناِن فِي ُصوَرةِ  َيا   :أَِبيِه َوأُّمِ
كَ   بَُنيَّ  رواه ابـن ماجـه بـرقم [  )اتَّبِْعهُ فَإِنَّهُ َربـُّ

٤٠٦٧.[ 

ال  يظهر ى األرض ويكثر أتباعه عل الدَّجَّ
، وال ينجــو منهــا إال قلــة مــن وتعــم فتنتــه

بـن اعيسـى  سيدنا  وعند ذلك ينزل    ،المؤمنين
علــى المنــارة الشــرقية بدمشــق،  مــريم 
 فيسـير بهـم  حوله عباد هللا المـؤمنين،  ويلتف
الالمسيح    اقاصدً  الالـدَّ ، ويكـون  الدَّجَّ عنـد   جَّ

نحـو بيـت  امتوجهًـ  عيسـى  سيدنا  نزول  

عيسـى عنـد بـاب سـيدنا ، فيلحـق بـه المقدس
، -بلدة في فلسطين قرب بيت المقـدس  -"لُد"  

الفـإذا رآه  ذاب كمــا يـذوب الملــح فــي  الــدَّجَّ
فيسـير خلفـه المسـيح ويقتلـه بحربتـه، الماء،  
 م أتباعه من اليهود.وينهز

 ١٤٩٢٠اإلمـــــام أحمـــــد بـــــرقم  روى
عن مجمع بن جارية   ٢١٧٠والترمذي برقم  

 : سمعت رسول هللا قوله األنصاري  

ْرَي (: يقــول ُن مــَ ُل ابــْ الَم يَْقتــُ دٍّ  الــدَّجَّ اِب لــُ )، ِببــَ
عــن النــواس بــن  ٥٢٢٨وروى مســلم بــرقم 

العـن    طويًال   احديثً   سمعان   ، وفيـه الـدَّجَّ

فيـه قولـه و ،عيسى وقتله للدجالقصة نزول  
 :) ِه إِال ُد ِريــَح َنفَســِ افٍِر َيجــِ لُّ ِلكــَ ال َيحــِ فــَ

 ؛ َماَت َوَنفَُسهُ َيْنتَِهي َحْيُث َيْنتَِهي َطْرفُهُ َفَيْطلُبُهُ

 ).هُ ِبَباِب لُّدٍ فَيَْقتُلُهُ َحتَّى يُْدِركَ 
وروى اإلمام أحمد عن جابر بن عبد هللا 

  رسـول هللاقـال    :  أنه قـال    :) .. َّم ثـُ

َحِر َينْ  ْن السـَّ اِدي مـِ ْرَيَم فَيُنـَ ُن مـَ ى ابـْ ِزُل ِعيسـَ
وا   :فََيقُولُ  َنعُُكْم أَْن تَْخُرجـُ ا يَمـْ َيا أَيَُّها النَّاُس مـَ

ذَّاِب اْلَخِبيــثِ  ى اْلكــَ ونَ  ،إِلــَ ٌل  :فََيقُولــُ ذَا َرجــُ هــَ

ْرَي   ،ِجّنِيٌّ  ِن مـَ ى ابـْ ْم ِبِعيسـَ إِذَا هـُ وَن فـَ َم َفَيْنَطِلقـُ
ُ عَ  َّ هُ  ،لَْيِه َوَسلََّم فَتُقَاُم الصَّالةُ َصلَّى   :فَيُقَاُل لـَ

 ِ َّ ا ُروَح  دَّْم يـــَ ولُ  ،تَقـــَ اُمُكْم  :َفَيقـــُ دَّْم إِمـــَ ِلَيتَقـــَ

ْبحِ َخَرُجوا  ،فَْليَُصّلِ بُِكمْ  فَإِذَا َصلَّى َصالةَ الصُّ
هِ  الَ  ،إِلَيــْ اُث َكمــَ  :قــَ ذَّاُب َيْنمــَ َرى اْلكــَ يَن يــَ ا فَحــِ

اءِ َيْنَماُث اْلمِ  ي اْلمـَ هُ  ،ْلُح فـِ ِه فَيَْقتُلـُ ي إِلَيـْ  ؛فَيَْمشـِ

ِ   :َحتَّى إِنَّ الشََّجَرةَ َواْلَحَجَر يَُناِدي َّ ا ُروَح  يـَ
ْن َكاَن َيْت  َبعُهُ أََحًدا إِال َهذَا يَُهوِديٌّ فَال َيتُْرُك ِممَّ

 ].١٤٤٢٦حديث رقم ) [قَتَلَهُ 

نجــي هللا وي  ،العظمــىتنتهــي فتنتــه بقتلــه 
آمنوا من شره وشر أتباعـه علـى يـدي   الذين

ــر ــن مـ ــى بـ ــه عيسـ  يم روح هللا وكلمتـ

 .المؤمنينمن وأتباعه 
بعد أن انتهينا مـن عـرض مـا جـاء مـن 

الاألحاديــث النبويــة فــي  العــدد ، ســنبدأ الــدَّجَّ

الحــديث بشــكل عصــري عــن فتنتــه،  القــادم
وفق الرؤية  من نصوصونفسر ما عرضناه  

 العزمية.

يكشف لقلوبنـا حقيقـة ى أن  نسأل هللا تعال
الذى به ننجذب بكليتنـا إلـى   ،الجمال الربانى

 الرضوان األكبر.

ــيدنا  ــى س ــارك عل ــلم وب ــلى هللا وس وص
 .وموالنا محمد وعلى آله أجمعين



  

   

 

 

 
 األستاذ



كتاب قيم ومهـم فـي عـالم التصـوف رغـم 
صغر حجمه، والكتاب هـو (الطريـق إلـى هللا) 

الـذي وضـعه العـالم   هذا هـو العنـوان الـرئيس
الجليل المتصوف د. عبـد الحلـيم محمـود شـيخ 
األزهر السابق لكتابه عن المتصوف العالم أبي 
سعيد الخراز، أما العنوان الفرعي فهو (كتـاب 

)، والكتـاب صـادر زاالصدق ألبي سعيد الخـر
عن (دار المعارف) في طبعات عدة، ويبدأه د. 
عبــد الحلــيم محمــود بمقــوالت شــهيرة للخــراز 
منهـا: (كـل مــا فاتـك مــن هللا سـوى هللا يســير، 
وكل حظ لك سوى هللا قليل)، و (المحب يتعلل 
إلى محبوبه بكل شيء، وال يتسلى عنه بشيء، 

أن   يويتبع آثـاره، وال يـدع اسـتخباره) و(ينبغـ
يكـون فرحـك بالعطـاء، بـالمعطي، ولـذتك فـي 
ــنعم،  ــي ال ــك  ف ــذات، وتنعم ــالق الل ــذات بخ الل

ألن ذكـر النعمـة عنـد ذكـر   ؛بالمنعم دون النعم
المنعم حجاب، ورؤية النعمة عن رؤيـة المـنعم 

الـذي   حجاب)، ويشرح حديث رسول هللا  
يقول فيه: (جبلت القلوب على حب مـن أحسـن 

ا يها..) فيقول: (واعجبًـ لإإليها وبغض من أساء  
ــم يــر محســًن  ا غيــر هللا، كيــف ال يميــل ممــن ل

 بكليته إليه)..  
وأبو سعيد الخراز بغدادي المولد والنشـأة، 
واسمه أبو سعيد حمد بن عيسـى الخـراز، ولـد 
في أوائل القرن الثالث الهجري، وتاريخ وفاتـه 
سنة سبع وسبعين ومـائتين كمـا يـذكر صـاحب 

وذكر صاحب (الطبقـات)   ،(الرسالة القشيرية)
أنه توفى سنة تسع وسبعين ومائتين، صحب ذا 
النـون المصـري والســري السـقطي وبشـر بــن 
الحارث، وقـال فيـه صـاحب (الطبقـات): (هـو 

من أئمة القوم وجلـة مشـايخهم، وإنـه أول مـن 
تكلم في علم الفناء)، ويقول عنه صاحب (حلية 

 ناألولياء): (العـارف المعـروف الكامـل بالبيـا
ــة  ــذكورة، واألجوب ــب الم ــه الكت ــوف، ل موص
ــه،  ــون ونظرائــ ــحب ذا النــ ــهورة، صــ المشــ
وانتشرت بركاته على أتباعه ومتبعيه، سيد من 
تكلم في علم الفناء والبقاء)، ويتحدث مؤرخـوه 
كلهم بأنه روى الحديث التـالي بإسـناده: (سـوء 

 ا). وشراركم أسوؤكم أخالقً  ،الخلق شؤم
(نعـيم ال  :هللا ومن أقوالـه فـي السـعي إلـى

يعدله نعيم، ولذة ال تعدلها لذة، وإذا نعـم النـاس 
ــه أن  ــم ال تلبــث حالوت ــى، أو بمطع ــبس يبل بمل
تــزول فــإن ألوليــاء هللا نعــيمهم المبــرأ مـــن 
األوضـــار)، واألوضـــار جمـــع وضـــر وهـــو 

 الوساخة في الدسم واللبن. 
ويقول: (إن هللا عجل ألرواح أوليائه التلذذ 

ربـه، وعجـل ألبـدانهم لـى قبذكره، والوصول إ
النعمـــة بمـــا نـــالوه مـــن مصـــالحهم، وأجـــزل 
نصيبهم من كل كائن، فعيش أبدانهم عيش أهل 

 الجنة، وعيش أرواحهم عيش الربانيين).  
ــار  ــال: (استبش ــا فق ــس ب ــن األن ــئل ع س

وهدوئها  ،القلوب بقرب هللا تعالى وسرورها به
وأمنهــا معــه مــن حيــث  ،فــي ســكونها إليــه

دونـه، أن   لها مـن كـل مـا  طاؤهالروعات، وإع
ألنها ناعمة   ؛حتى يكون هو المشير  ؛تشير إليه

 به وال تحمل جفاء غيره). 
إنها تأتي مـن وجهـين،   :وعن المعرفة قال

من عين الجود، ومن بذل المجهود، إنها فـيض 
ليهـا إمن هللا، واكتساب وجهـد وفـي الوصـول  

الســعادة، وعــن طريقــة الوصــول إلــى هللا قــال 

ــة، : (إن أالخــراز ــى هللا التوب ــق إل ــل الطري وائ
ومنها لمقام الخـوف، ثـم مقـام الرجـاء، ومقـام 
الصالحين، ومقام المريدين، ومقـام المطيعـين، 
ــام  ــتاقين، ومقـ ــام المشـ ــين، ومقـ ــام المحبـ ومقـ

ا مقام المقربين، فإذا وصل إليه األولياء، وأخيرً 
أدمنت روحه النظـر فـي النعمـة، وفكـرت فـي 

دت النفــوس بالــذكر ن، فــانفراأليــادي واإلحســا
وجالت األرواح في ملكوت عزه بخالص العلم 
به واردة على حياض المعرفـة، إليـه صـادرة، 
ولبابــه قارعــة، وإليــه فــي محبتــه نــاظرة، أمــا 

 سمعت قول القائل: 
 رهـــــــــا بذكأرخى سواد الليل أنسً 

رــليه، غير مستكره الصب إا وشوقً   
 اــــــــــا وتعرضً ا دائمً ولكن سرورً 

ذي العز والفخر ا لباب الرب،وقرعً   
؟ فقـال: وسئل: هل الحقيقة تخالف الشريعة

 ا فهو باطل). (كل باطن يخالف ظاهرً 
ــيم محمــود فــي تقديمــه  يقــول د. عبــد الحل
لكتاب (الصدق) للخراز: هو الوحيد الذي بقـي 
ــا  ــي تتوارثه ــاره، وكــان مــن الكتــب الت مــن آث

نون بهـا الصوفية، ويحيطونها بالكتمـان، ويضـ
ألنها ذخيـرة نفيسـة، ال يصـح  ؛هاعلى غير أهل

ــة، ال  ــؤة مكنون ــة، وكأنهــا لؤل ــذل للعام أن تبت
يستساغ أن تقتحمها أعين الدهماء. والواقع أنـه 
مختصر في غاية النفاسة يرسـم فـي دقـة وفـي 

 وضوح الطريق إلى هللا. 
عن سبيل النجـاة حـدده أبـو سـعيد الخـراز 

بر والصـدق)، في ثالثة هـم (اإلخـالص والصـ
َ ص لقــول هللا عــز وجــل: فــاإلخال َّ ِد  ــُ فَاْعب

ينَ  هُ الـّدِ ا لــَّ وقـال للنبــي  ،)٢الزمــر: ( ُمْخِلصـً



  

 

  : ُه ا لـَّ َ ُمْخِلصـً َّ قُْل إِِنّي أُِمْرُت أَْن أَْعبَُد 
ُد   ، وقـال  )١١(الزمـر:      الِدّينَ  َ أَْعبـُ َّ ِل  قـُ

 ).١٤(الزمر:   ُمْخِلًصا لَّهُ ِديِني
ِذيَن ثم الصدق، لقولـه تعـالى:   ا الـَّ ا أَيُّهـَ يـَ

َ َوُكونُوا َمعَ  َّ اِدقِينَ   آَمنُوا اتَّقُوا  التوبـة: (  الصَّ
١١٩(.. 

وا   :  لقولـه  ثم الصـبر، ِذيَن آَمنـُ ا الـَّ ا أَيُّهـَ يـَ
وااصــْ  ــُ اِبُروا َوَرابِط ــران:  ِبُروا َوصــَ (آل عم
٢٠٠(.   

ــاإلخالص ال يـــتم إ ــراز: فـ ــال الخـ ال وقـ
صـبر ال يـتم إال بالصدق فيه والصبر عليه، وال

بالصدق فيه واإلخالص فيـه، والصـدق ال يـتم 
لصبر عليه واإلخـالص فيـه، فهـي ثالثـة إال با

ــل  ــي ك ــة ف ــي داخل ــة وه ــان مختلف ــام لمع أقس
األعمال وال تتم األعمـال إال بهـا، فـإذا فارقـت 

 األعمال فسدت ولم تتم.
ديث: فأول األعمال اإلخالص، ويروي الح

ــبح مــن  ــذلك (الســريرة إذا كانــت أق العالنيــة ف
الجور، فـإذا اسـتوت السـريرة والعالنيـة فـذلك 

ل، وإذا فضلت السريرة على العالنية فذلك العد
الفضل)، وروي فـي الحـديث (أن عمـل السـر 

ــة ســبعين ضــعفً  ــى عمــل العالني ا)، يفضــل عل
(مـا أعبـأ بمـا   :وروى عن سفيان الثوري قوله

ويـروي (أن العبــد ليعمــل يظهـر مــن عملــي)، 
ي السر فيدعه الشـيطان عشـرين سـنة، العمل ف

فينقـل مـن  ثم يدعوه إلـى أن يظهـره، ويـذكره،
لـى ديـوان العالنيـة، فيـنقص مـن إديوان السر  

ثواب العمل وفضله، ثـم ال يـزال يـذكره بـذكر 
حتى يذكرها للناس ويتحلـى اطالعهـم   ؛أعماله

 عليها ويسكن إلى ثنائهم فيصير رثاءه) !
إال هللا  ثــم قــال: أن يصــير العبــد ال يرجــو

، وال تأخـذه  وال يخاف إال هللا، وال يتزين إال 
ي هللا لومــة الئــم، وال يبـالي إذا وافــق األمــر فـ

 الذي فيه محبة هللا ورضاه، من سخطه. 
اهرة وباطنـة، أمـا والصبر اسـم لمعـان ظـ

 :الظاهرة فهي ثالث
الصبر علـى أداء فـرائض هللا علـى   :أولها

كل حال فـي الشـدة والرخـاء والعافيـة والـبالء 
 .اا وكرهً طوعً 

نـه، الصبر عن كل مـا نهـى هللا ع  :والثاني
ومنع النفس من كل ما مالـت إليـه بهواهـا ممـا 

 .اا وكرهً ا، طوعً ليس  تعالى فيه رضً 
الصبر على النوافل، وأعمـال هو    :والثالث

البر مما يقرب العبد إلى هللا تعالى فيحمل نفسه 
على بلوغ الغاية منه للذي رجاه مـن ثـواب هللا 

 .عز وجل

ويروي أن النبـي قـال فيمـا رواه عـن رب 
بمثــل مــا  قــال: (مــا تقــرب عبــدي إلــيَّ العــزة 

افترضـته عليــه، وال يـزال عبــدي يتقـرب إلــي 
ذا أحببتـه كنـت سـمعه بالنوافل حتـى أحبـه، فـإ

الذي يسمع به، وبصره الذي يبصـر بـه، ويـده 
التي يبطش بها، ورجله التـي يمشـي بهـا، وإن 
سألني أعطيته، ولئن اسـتعاذني ألعيذنـه) رواه 

  البخاري من حديث أبي هريرة.
ــع ــن  :والصــبر الراب ــول الحــق مم ــو قب ه

جــاءك بــه مــن النــاس ودعــاك إليــه بالنصــيحة 
رسول من هللا جـل ذكـره ألن الحق    ؛فيقبل منه

فمن تـرك قبـول   ،إلى العباد وال يجوز لهم رده
 فإنما يرد على هللا تعالى أمره.  ،الحق ورده

وقال: الصبر احتمال مكروه الناس، وترك 
الحـديث: (مـن ألنه يروى في    ؛البث والشكوى

َواْلَكاِظِميَن اْلغَْيَظ فقد شكا)، وفي القرآن    ؛بث
اِس  ــَّ ِن الن ــَ افِيَن ع ــَ ــران:  َواْلع ، )١٣٤(آل عم

(الصـبر علـى المكـاره مـن  وروى في الحديث
ــف  ــبر نصـ ــين)، وروي (إن الصـ ــن اليقـ حسـ

 اإليمان واليقين اإليمان كله). 
والصبر أوله صدق العبـد فـي اإلنابـة إلـى 

َيا أَيَُّها الَِّذيَن هللا بالتوبة النصوح، لقوله تعالى 
وًحا ةً نَّصـُ ِ تَْوبـَ َّ (التحـريم:   آَمنُوا تُوبُوا إِلَى 

الندم على ما كان مـن تفـريط ، وأول التوبة  )٨
في أمر هللا ونهيه، والعزيمـة واالسـتغفار ورد 
ــزوم الخــوف والحــزن  ــاد، ول كــل مظلمــة للعب
واإلشفاق، ومن صدق التوبة خروج المأثم مـن 
القلب وترك أصحاب السوء، ويذكر قول النبي 

قلبـي فأسـتغفر هللا  في الحديث: (إنه ليغان على
 . وأتوب إليه كل يوم مائة مرة)

وعــن أبــواب الصــدق يقــول أبــو ســعيد 
الخراز: (في معرفة النفس، وفي معرفة العدو، 

ــي  ــافي، وف ــالل الص ــي الح ــورع، وف ــي ال وف
الزهد، وفي التوكل على هللا، وفي الخوف مـن 
هللا، وفي الحياء من هللا، وفـي شـكر هللا، وفـي 

ا، وفــي الشــوق إلــى هللا، المحبــة، وفــي الرضــ
 .(  وفي األنس با

دق في معرفـة الـنفس لقـول هللا عـز والص 
اِميَن  وجــل  وَّ ــَ وا ق ــُ وا ُكون ــُ ِذيَن آَمن ــَّ ا ال ــَ ا أَيُّه ــَ ي

َدْيِن  ُكْم أَِو اْلَوالـِ ِ َولَْو َعلَٰى أَنفُسـِ َّ ِ ِباْلِقْسِط ُشَهَداَء 
َرِبينَ  ــْ ــاء:  َواْألَق ــول يوســف ١٣٥(النس )، وق
ُئ نَْفِسي   الصديق:   اَرةٌ  إِنَّ الـنَّْفسَ َوَما أَُبِرّ َألَمـَّ

ي ــِّ َم َرب ــِ ا َرح ــَ وِء إِالَّ م ــُّ ، )٥٥(يوســف:  ِبالس
ك نفسـك : (أعـدى عـدو  وقول رسـول هللا

ألقرب االتي بين جنبيك، ثم أهلك، ثم ولدك، ثم 
(نفس إن قبقبها ونغمها ذمته   :فاألقرب)، وقوله

ا عند هللا)، أي إذا أطاعها وأجابهـا فـي كـل غدً 
: لقولـه تعـالىشهواتها، أما عدوك فهـو إبلـيس  

 َُّدوا إِنَّ الشــ ذُوهُ عــَ ُدوٌّ فَاتَّخــِ ْم عــَ ا ْيَطاَن َلكــُ إِنَّمــَ
ِعيرِ  َحاِب الســَّ ْن أَصــْ وا مــِ هُ ِلَيُكونــُ ْدُعو ِحْزبــَ  يــَ

، وفي الحديث الشريف: (للملك لمة )٦فاطر:  (
وللشيطان لمة، فلمة الملـك إيعـاد بخيـر، ولمـة 

: (إن لشــــيطان إيعــــاد بالشــــر)، وقــــال 
فـإذا ذكـر هللا   ،طان جاثم على قلب ابن آدمالشي 

 وإذا غفل وسوس).  ،خنس
أما الصدق في الورع فهو الخروج من كل 
شبهة، ويـروي عـن الرسـول قولـه: (ال يكـون 

ال بــأس بــه  حتــى يــدع مــا ؛مــن المتقــينالعبــد 
مخافة ما به بأس)، والصدق في الحـالل لقـول 

طــب مطعمـــك تكــن مجـــاب أالنبــي لســـعد: (
(مـن إذا   :ه لعائشـة عـن المـؤمنالدعوة) وقولـ

أمسى نظر من أين قرصه)، أي رغيفه، وسئل 
علي بن أبي طالـب عـن الـدنيا فقـال: (حاللهـا 

 حساب، وحرامها عذاب أو عقاب). 
رح كــل معرفــة بشــروطها يصــل وبعـد شــ

 :الخراز إلى مقامات الصادقين األبرار، ويقول
حتـى  ؛إن كـل قـوم علـى أقـدارهم فـي امتحـان

مقامات القرب، ألم تسمع إلى قولـه يصلوا إلى  
يَ   :تعالى ا أُْخفـِ ةِ فََال تَْعلَُم نَْفٌس مـَّ رَّ ن قـُ م مـِّ  لَهـُ

ونَ  ــُ انُوا َيْعَمل ــَ ا ك ــَ َزاًء بِم ــَ يٍُن ج ــْ ــجدة: ( أَع الس
ال   ، وفي الحديث الشـريف: (فيعطـون مـا)١٧

وال خطــر علــى  ،وال اذن ســمعت ،عــين رأت
دنـى (إن أ  :لب بشر)، وفـي الخبـر عـن النبـيق

 ،أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه ألفي عـام
يرى أقصاه كما يرى أدناه)، ومنهم مـن ينظـر 
إلى وجه هللا عز وجل في اليوم مرتين. وروي 

ا همـ  قولـه: (مـن جعـل الهـمَّ   عن الرسول  
 كفاه هللا سائر همومه). ؛اواحدً 



 
 

، وأشــهد أن ال إال هللا وحــده ال شــريك لــه، كمــا شــهد لنفســه،  إلــه الحمــد 

ال إله إال هو العزيز الحكيم، والصــالة وشهدت له مالئكته، وأولو العلم من خلقه، 

يدنا محمــد عبــده المنتخــب ورســوله المرتضــى، أرســله بالهــدى والسالم على ســ 

وديــن الحــق ليظهــره علــى الــدين كلــه ولــو كــره المشــركون، وعلــى آلــه األئمــِة 

، القــوَّ  امين بــأمره، العــاملين بإرادتــه، الفــائزين بكرامتــه، الراشدين، المطيعين 

مــام المجــدد اإل عــنهللا تبــارك وتعــالى  رضــيالهادين المهتدين، و وعلى صحابته

 .هل البيت الطيبين الطاهرينأالسيد محمد ماضي أبي العزائم، وجميع 

نتناول بعون هللا ومدده فــي هــذه المقــاالت كشــَف النــوِر عــن الــذين ال خــوف 

 أحــوالهمن الكــريم وتتبــعِ آعليهم وال هم يحزنون من خالل ذكر أوصافهم في القر

ومــا  ،وَن بفضل هللا وكرمــه مــنهمفنك ؛ونعتبَر بأحوالهم  بأخالقهم  نقتدي  أنعسى  

 ذلك على هللا بعزيز.

 









ِ﴾ أى: بـا وب ﴿ ّ ا محمـد سـيدنا َمْن آَمَن بـِ

، وم اآل ِر﴾ وهنــا ذكــر اإليمــان ﴿َواليــَ خــِ

ــاليوم اآلخــر ــرق بــين أهــل  ؛بــا وب ألن الف

ــان  ــو اإليم ــان ه ــة وأهــل اإليم ــر والغفل الكف

ألن المـؤمن يـؤمن بـأن هنـاك   ؛باليوم اآلخر

ــً  ــل يوم ــاده، فيجــازى أه ــه عب ــث هللا في ا يبع

ة، فمـــنهم مـــن يـــاداإلحســـان باإلحســـان وز

يواجههم بوجهه الجميل، ومـنهم مـن يجلسـه 

على منبر من النور قدام العرش، ومنهم مـن 

سخط بعـده،   اليمنحه الرضوان األكبر الذى  

ــد مليــك  ــه مقعــد صــدق عن ــنهم مــن ينزل وم

ــدر، ومــنهم مــن يكــون فــى الفــردوس  مقت

األعلى، ومنهم ومنهم بحسب مقامـاتهم، قـال 

ــَّ  ا ِمنـ ــَ ــالى: ﴿َومـ وٌم﴾ الَّ إِ  اتعـ ــُ علـ اٌم مَّ ــَ هُ َمقـ ــَ  لـ

) وهذا هو الذى اقتضى أن ١٦٤الصافات:  (

يذكر هللا اليـوم اآلخـر، قـال سـبحانه: ﴿اليـوَم 

ذَا﴾ وِمُكم هـَ الجاثيـة ( َننَساُكم َكماَ َنِسيتُم لقـاء يـَ

) فاإليمان باليوم اآلخر برهان على كمال ٣٤

اإليمـان وصـحة المراقبـة، والَ شـكَّ إذا علــم 

يــت وال محالــة؛ وأن لــه بعــد نــه ماإلنســان أ



 
 



   



    

  

    





   

 

ا يقال له يوم البرزخ، كما كان له الموت يومً 

يوم يقال له يوم الدنيا، وأنـه بعـد ذلـك اليـوم 

ــاه ا بصــيرً ا ســميعً يبعــث حيــ  ا، وتبصــر عين

حتى يبلغ اإليمـان مقـام اليقـين   ؛الحقائق كلها

الذى كان عليـه الخليـل وغيـره مـن األنبيـاء 

 :أَبصـــرَنا  ابَّنـــَ رَ ﴿، كمـــا قـــال تعـــالى

اِلحً   َسمعَنا فَارجعَناوَ  ونَ   انعمل صـَ ا ُموقنـُ  ﴾إِنـَّ

) وهذا المقام لم يبلغه فى الـدنيا ١٢السجدة:  (

ل الرسل، أما نحـن فإنـا آمنـا بالغيـب،  إال ُكمَّ

ا مــن يمنحــه هللا  وصــدقنا هللا ورســوله، ومنــَّ

الشـهود فـى الــدنيا، وال فـرق بــين مـن شــهد 

مـا عليـه، قـال ليقين ب ومن لم يشهد إذا كمل ا

ا (:  علـىٌّ  اإلمام   اُب مـَ َف الِحجـَ لـو ُكشـِ

 .)ااْزَدْدُت يَِقيًن 

وهذا ألن المؤمن الذى سـمع رسـول هللا 

يخبر عن هللا فصدقه ال يحتاج بعد إلى دليـل 

حتـى لـو كشـف الحجـاب لـرأى   ؛وال برهان

صورة ما علم، وال يحتاج فـى الـدنيا لكشـف 

إليمـان بالغيـب حجاب، وعند أهل اليقين أن ا

ألن عيـــون  ؛أقـــوى مـــن اإليمـــان بالشـــهادة

بصرهم التى يشهدون بهـا تكـذب علـيهم فـى 

كثيــر مــن الشــئون المحسوســة، فإنهــا ترينــا 

الشمس كالرغيف وهى قدر الـدنيا ومـا فيهـا 

بأكثر من تسعمائة ألف مـرة، وتريـك الجبـل 

الشــامخ كأنــه تحــت قــدميك وبينــك وبينــه 

عصـا فـى المـاء الفراسخ الطـوال، وتريـك ال

عوجة وهى معتدلة؛ فالعين تكذب علينا فيما م

هو محل إدراكها، فكيـف تصـدق فيمـا لـيس 

بمحل إدراكها؟ والحس كله يكذب علينا؛ فإن 

ا، ا علقمًـ المريض إذا ذاق السـكر تذوقـه مـر 

وإذا طعم الملح تلذذ بـه، وكـذلك فـإن األنـف 

المزكــوم ال يشــم الطيــب، واألذن قــد تســمع 

كذلك الذهن فإنه كم عليه بالقبح، والحسن فتح

يحكم على خفايا تخالف الحقائق، فقـد يرتـب 

اإلنسان الموضوع الـذى يريـده ثـم يتبـين لـه 

بعد زمن فساد ما رتـب، إذن فخبـر هللا فـوق 

 شهود أبصارنا وبصائرنا.

ألن الدار الدنيا هى  ؛وسمى باليوم اآلخر

اليوم األول، وأيام هللا كثيرة، ومن جهل أيـام 

رهُم ﴿خرة، قال تعالى:  هللا نسى الدار اآل َوذَكـّ

 ِ َّ ) وفى هـذه اآليـة التـى ٥إبراهيم:  (  ﴾بِأيَّاِم 

جمع هللا فيها بين المؤمنين وغيرهم من أهـل 

الملل والنحل؛ ثم أخبر أن من آمن منهم بـا 

ا فهـم سـواء فـى خر وعمل صـالحً واليوم اآل

ــت  ــة قامـ ــى أن الحجـ ــان علـ ــزاء؛ برهـ الجـ

ــد ــرق عن ــرت، وال ف ــد  والمحجــة ظه هللا بع

ــر وبعــد العمــل  ــان بــا واليــوم اآلخ اإليم

الصالح بين من سبق إيمانـه ومـن لحـق مـن 

ــه تعــالى: ﴿وَ  ا﴾ حً لِ اصــَ  لَ مــِ عَ المــؤمنين، وقول

شرط فى تحقيق الحكم، إذن فالحكم ال يكـون 

وبمن قبلـه،   محمد  سيدنا  ن آمن ب إال لم

ا. ﴿فلُهم أَجـُرهُم وباليوم اآلخر، وعمل صالحً 

: فإن هللا يتفضل ي) أ٦٢البقرة:  (  ِعنَد َربَّهم﴾

ــّدره أزالً  ــذى ق ــيهم بفضــله ال ــدر عل ــا ق ، كم

توفيقـــه ومعونتـــه وإقـــامتهم فـــى محابـــه 

ومراضيه، فهو المتفضل بالتوفيق والمعونة، 

الـذى أعــان  – وهـو المتفضـل بنســبة العمـل

للعبد، وهو المتفضـل بإحسـانه إلـيهم   –عليه  

نـى أن على ما أقامهم فيـه، و﴿ِعنـَد َربَّهـم﴾ يع

ا وباليوم اآلخر الذين آمنوا با وبرسله جميعً 

ن بشرهم هللا بقولـه: وعملوا صالحً  ا كانوا ممَّ

) فهـم ٢٠٦األعـراف: ( ﴿إِنَّ الَِّذيَن ِعنَد َربََّك﴾

 اللدنية. :فوق العنديةعنده فوق المعية، و



 
 

م يجب على المسـل  رف التيلمعاتتفق على أن ان  تكاد كلمة المسلمي
 الشريعة.  أصول الدين، وأحكام استيعابها هي:

ا، فروعهـ ، وبكلةلوبة، ومرادمط -م  بشكل عا  -نت المعرفة  إن كاو
الجوانـب االجتماعيـة ب  بطيما يتعلق بالكون والحياة، وبخاصة ما يرتف

جنسـه مـن   اتسان ببني نوعـه، وذوالقة اإلندد علتي تحواإلنسانية ا
لحســنة، التـــي اضـــلة، والمعاملــة كــاألخالق الفا خلوقــات،الم كافــة

ــودً اســتقطب ــات جه ــنا جب ــدمت رة م ــي مق ــاء ألهم االمصــلحين، وف نبي
 .صالحين من الناسوال علماء،واألئمة، وال

 

 

 مؤهًال   يجعل صاحبه  التوحيد  علم  -٣

لصحبة  أهًال  ،لألسرار امتذوقً   ،الدين  لفقه

 ،علــم التوحيــد" :  -اإلمام    -يقول  ،األخيار

بعد وضوح الدالئل المشرقة   ينتج اإليمان

ــات،  ــات البين ــهود اآلي ــات وش ــى الكائن ف

وصــاحب هــذا التوحيــد مؤهــل للفقــه فــى 

أســـرار القـــرآن المجيـــد  ديـــن هللا وذوق

 .)١( " وصحبة أبدال رسل هللا

 صــــــاحبهاتــــــورث  العقيــــــدة: -٤

المراقبــة و  ،ةالسر والعالنيص فى  اإلخال

ــاء ــر والخف ــى الجه ــول ،ف ــام  -يق : -اإلم

مــع    اتجعل المتجمل بها حاضــرً   :العقيدة" 

ــب ــام ،هللا ال يغيــ ـــه  ًال عــ ــه سبحـانــ لــ

ا لــه جاللــه مراقبًــ   ،باإلخـالص ال يخـالفه

ا نفـسه علــى محاسبً   ،مجتمعهو  هلوتى خف

 .)٢(  " كل صغيرة وكبيرة

 ،محلهــا القلــبالعقيــدة: وإن كــان  -٥

إال أن آثارها تبيت واضحة على جوارح 

 ،عضــائهمشــرقة أنوارهــا علــى أ ،الفــرد

متــى تجمــل القلــب بنــور " : اإلمــام يقــول

التوحيد أشرقت أنوار الحكمــة والمعرفــة 

ء علــى الجــوارح المجترحــة واألعضــا

 ،فنطــق اللســان بالحكمــة العاليــة  ،ملةلعاا

وشهدت عيون الرؤوس اآليات المنبلجــة 

ــى  ــارف ــى  ،اآلث ــرأس إل ــا ال وصــغت أذن

وشــم األنــف شــذا   ،نغمات تسبيح األكوان

وبســـطت اليـــدان  ،آليـــاتعبيـــر نســـيم ا

وثبتت القدمان فــى   ،بالعمل فى طاعة هللا

إحيــاء لكلمــة هللا ســبحانه   ،مواطن البــأس

، وحفظــت هللا  ول  رســ   وتجديد ســنة

الــبطن مــن أن يصــل إليهــا مــا حــرم هللا 

ــظ الفــرج مــن مع ،تعــالى  ،صــية هللاوحف

ــنً  ــب حص ــى القل ــد ف ــور التوحي ــان ن ا فك

وتلقــى   ،ا من الوقوع فــى معصــيتهحصينً 

القلب بنور التوحيد عن هللا مــا بــه يكــون 

 .)٣(" ًاا َمْرِضي راضيً   اا َمْهِدي هاديً 

 ،ةدة الحقــ قيالعـ  فاإلمام يربط إذن بين

واالســتقامة، وهــو هنــا   ،والعمل الصــالح

 :وليقــ يبين الربــاط الوثيــق بينهمــا حيــث  



 
 



  
  

  


 
  
   

  




ف قا األو مدير عام بوزارة  

مـــتى انعقــد القلــب عـــلى العقيــدة الحقــة " 

ــنة، ــذها الكتــاب والس ــى مأخ ن بـــياو الت

 ،أشرقت أنوارهــا علــى الجــوارح  ،األئمة

 ،ومراضـــيه فســـارعت إلـــى محـــاب هللا

ــا تكـــون االســـتقامة بقـــدر العقيـــدة و إنمـ

 .)٤(" قةالح

تخلص العبد من العبوديــة   العقيدة  -٦

ــة   ــى العبوديـ ــر هللا إلـ ــالىلغيـ أو  ،تعـ

تحرير اإلنســان مــن عبوديــة   آخر  بمعنى

ــر ــن رق  .البش ــد م ــرر العب ــد يح فالتوحي

خلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم الم

وهــذا يســتوجب مــن  .والعمــل ألجلهــم

المسلم التحرر من كل والء لغير  اإلنسان

 .هللا

 اإلنســان تجعــل العقيــدة " : اإلمــام يقــول 

 الذى  مواله  لغير  يذل  ال  ،نفسه  فى  اعظيمً 

 سوى  من  كل  أن  يرى  ألنه  ؛وأبدعه  خلقه

 انفعًــ  ألنفســهم يملكــون ال ،أمثاله  عبيد  هللا

ــالى هللا أحــب مــن يحــب ،اضــر  وال  ،تع

 مــن  ويطيــع  ،تعالى  هللا  عظمه  من  ويعظم

 مــهيعظوت    حبه  فيكون  بإطاعته  هللا  أمر

 آيــة  شــىء  كــل  فــى  يــرى  ،  وطاعته  

 ،القــادر  الحكــيم  المبــدع  عظمــة  على  دالة

 وقهره  الشىء  هذا  ذل  على  اساطعً   ًال ودلي

 فى  شىء  كل  فيكون  ،المتعال  الكبير  بقهر

 فــى  اصــغيرً   ..العقيدة  تلك  اعتقد  من  عين

 ،اإليمانيــة العقيــدة بهــذه تجمــل مــن عــين

 اضفــ م  والكمــال  الجمال  هذا  أن  العتقاده

 تعــالى هللا مــن فضــًال  القــدس جنــاب مــن

 ،المخلوق هذا رأسه بعين فيشهد ،ورحمة

 ..العظـــيم الخـــالق أنـــوار هســـر وبنـــور

 ا عــامًال لتوحيــد أصــبح المســلم عزيــزً باف

وال يرغب    ،يخاف إال هللا  ال  ،للخير العام

حتــى  ؛وتشــتد تلــك المراقبــة ،إال فــى هللا

وجميــل عنايــة هللا   ،يتمثل عظيم نعمة هللا

 ،لربــه  اأن يرى نفسه مخالفً   يفيستح   ،به

 )٥(" ا إلــى غيــرهأو محتاجً   ، لغيرهأو ذليًال 

يكن في هذه العقيدة إال أنها تجعــل لم    لوو

وإنمــا   ،لســواه  ا ليس عبدً   ااإلنسان عبدً 

لــو لــم   أقــولهو عبــد  الواحــد القهــار،  

يكــن فــي هــذه العقيــدة إال أنهــا تحــرر 

ــان  ــى اإلنس ــي؛ لكف ــر الحقيق بهــا التحري

أهمية، ولكفــى بــذلك أن يعتصــم اإلنســان 

مــن تعلــق  فإنــه بهــا، وأن يحــافظ عليهــا،

ذل لذلك الغيــر، لكــن مــن   تعالىبغير هللا  

 .)٦( اتعلق با صار عزيزً 

ام العقيــدة الحقــة هــى يجعــل اإلمــ  -٧

الموصلة للكشف الذى هو نور يقذفــه هللا 

ــرء، ــب الم ــالى فــى قل ــ  حيــث تع ول: يق

حيــد فــى أفــق ومتى أشــرقت شــمس التو" 

لطائف القلب شهدت عــين القلــب أســرار 

وشـــهدت  ،مـــا فـــى الســـموات واألرض

 ،وحكمــة النبــوات  ،ملكوت الرب سبحانه

والجنــة  ،وشــهدت ســر فضــل القضــاء

 .)٧( " والنار

ل تلك المشــاهد العليــة والمكاشــفات ك

الملكوتية نتيجــة مــن نتــائج نــور التوحيــد 

ــى القلــ  ــات  ،بالمشــرق عل ــن آي ــة م وآي

 .)٨(المبينة لسبل هللا تعالى التنزيه
 

 .١٩) المرجع السابق ص  ١(
لإلمـام أبــى العــزائم  ، تعالى  ) الطريق إلى هللا٢(

 .٥٧ص  
 ..٤لإلمام أبى العزائم ص    ، ) اإلسالم دين هللا٣(
لإلمـام أبـى العـزائم  ، الطريق إلـى هللا تعـالى  )٤(

 .٥٧ص  
لإلمـام أبـى العـزائم   ، ) كتاب اإلسـالم ديـن هللا٥(

 .٢١ص  
 .٤لإلمام أبى العزائم ص    ، ) اإلسالم دين هللا٦(
 .فحةصنفس ال  –  المرجع السابق )٧(
 .٤لإلمام أبى العزائم ص    ، ) اإلسالم دين هللا٨(



  

                                                               
                                                            





 
 





العلمـي عـن دائم الحـال فـي البحـث 

ا ف واهتمــامهم، ومــحقيقــة أهــل التصــو

ــد ب  ــغلهم، وأنــا أقص هــل التصــوف أيش

لورع اإلمام المجدد ألوائل أمثال العالم اا

لتصـوف اأبو العزائم، وغيـره مـن أهـل  

. 
، ومـا من بين األشياء رأيتها عنـدهم

ثالنــا: "حفــظ هــا فــي غيــرهم مــن أمرأيت 

وأقصــد بــذلك الحفــاظ علــى  ،األوقــات"

 .الزمن

و لـ  ذيوالـ  إني أسطر بقلمـي القليـل

نومهم الذي عرفه المسلمون لنهضوا من 

 أخذته األيام وهي مسرعة.

في إحياء علـوم   يزالغقول اإلمام الي 

مــن أراد أن يــدخل الجنــة بغيــر (الــدين: 

ومن  ،حساب فليستغرق أوقاته في الطاعة

أراد أن تترجح كفة حسناته وتثقل موازين 

خيراتــه فليســـتوعب فــي الطاعـــة أكثـــر 

 اوآخر سـيئً  اصالحً  فإن خلط عمًال   ،أوقاته

 ،ولكن الرجاء غير منقطـع  ،فأمره مخطر

فعســى هللا  ،والعفــو مــن كــرم هللا منتظــر

 ).أن يغفر له بجوده وكرمه تعالى

 افإذا بدا فجر فصل تخشعً 

ًال ــــــمكما لقراءة ومتدبرً   

األوقات زيع  هذا يوضح بيان كيفية تو

: إذا ، والمعنــىوصــرفها فــي الطاعــات

فصــل ســنة  ،صــادقال :أي ،ر الفجــرهــظ

الصــبح وفرضــه حــال كونــك متخشــعًا 

فـي  متـأمًال  ،متدبًرا لما تقـرؤه فـي صـالة

 .. إلخ.لها ، مكمًال نيهمعا

نــاس أكثــر ال أن علمــتما قــرأت عنـد

 معرفة ألوقاتهم هم: أهل التصوف.

لقولـه ن الكـريم،  القـرآ  علموا ذلك من

ْؤِمِن اَنإِنَّ الصََّالةَ كَ تعالى:   ى اْلمـُ يَن ْت َعلـَ

ْوقُ  ا مَّ ــً اِكتَابــ ــً ــاء: ( وتــ ، أي )١٠٣النســ

 مفروضة في األوقات.

ــم  ــالفجر، هللا وأقســـ ــات كـــ باألوقـــ

ألن  ؛إلــى غيــر ذلــك.. والضــحى، والليــل

 هللا سبحانه وتعالى. يحددهالزمان 

فالوقت عند الصوفية عبارة عن العبد 

ارد في زمان الحـال، أي عنـدما يتصـل و

سره مجتمعًا فيه،   بقلبه، ويجعله  قمن الح

ــي كشــفه الماضــيبحيــث ال  ــذكر ف وال  ي

 قبل.المست 

مــا حضــر (إلــى أن  يالقاشــان ويشــير 

العبــد فــي الحــال: إن كــان مــن تصــريف 

 ،، فعلــى العبــد الرضــا واالستســالمالحــق

ــق بكســبه فليلــزم مــا ، وإن كــان ممــا يتعل

، والمسـتقبل  يا عـن الماضـأهمه فيه بعيدً 

ــد ــإن تـ ــفـ ــت  يارك الماضـ ــييع للوقـ تضـ

 .)الحاضر

كــذلك الفكــر فيمــا : (يالقاشــان ويسـتكمل 

، ، وقـد فاتـه الوقـت، فعساه أال يبلغـهيستقبل

ــل ا ــال أه ــذا ق ــن وله ــق: "الصــوفى اب لتحقي

نه مشتغل بما هو أولـى بـه فـي أ  يالوقت" أ

 .الحال

الـدقاق إلـى أن الوقـت  ّيٍ ويشير أبـو علـ

كـان هـو الغالـب: إن كنـت   ية ماعند الصوف

، وإن كنت بالعقبى فوقتك بالدنيا فوقتك الدنيا

 العقبى، وإن كنت بالسرور فوقتك السـرور،

 .)وإن كنت بالحزن فوقتك الحزن

ومن المفارقات أنني عندما أخذت أبحث 

ــن  ــة عـ ــدتها ألئمـ ــيف" وجـ ــت كالسـ "الوقـ

 التصوف األوائل.

الوقـت ":  -يقاشـان الكما أورد    -لواقد قاف

، فالوقــت كمــا أن الســيف قــاطع يســيف" أ

 غالب بما يمضيه الحق.

ه ، قـاطع حـّده" وقيل: "السـيف لـيّن مسـّ

كـذلك   ،، ومن خاشنه اصـطلمفمن الينه سلم

الوقت بمفهوم الصوفية: من استسـلم لحكمـه 

 نجا، ومن عارضه انتكس وترّدى، وأنشدوا:

 وكالسيف إن الينته الن مسه

انـــــخشن  اشنتهوحّداه إن خ  

من ساعده الوقت فالوقت له ا:  وقيل أيضً 

 ، ومن ناكده الوقت فعليه مقت.وقت

الـدقاق يقـول:   ّيٍ وسمع القشيرى أبـا علـ

يمحقك": أى يأخـذ  "الوقت مبرد يسحقك وال

 من العبد، دون أن يمحوه بالكلية.

 وكان الدقاق ينشد:

 يـــــــكل يوم يمر يأخذ بعض

يضيورث القلب حسرة ثم يم  

، وأســأل هللا أن والكــالم فــي ذلــك كثيــر

 همية أوقاتنا.يوفقنا لمعرفة أ



 




 

 

الســيد ســماحة  قامت مشيخة الطريقــة العزميــة تحــت رعايــة  

العزميــة   محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم شــيخ الطريقــة

لــدورها   ا، تأكيــدً ه١٤٤٣    عدة محاضرات خالل شـهر

 :المطلوب منهابصير األمة بالواجب الكبير فى ت

ــوم ــى ي ــة ف ــقه١٤٤٣  ٧ الجمع  م٨/٤/٢٠٢٢ ، المواف

بقاعـة اإلمـام   مائـةالبعـد    السـتونو  الرابعـة  أهـل البيـتليلـة    تمي أق

حيـث حضـرها عـدد مـن   ،المجدد السيـد محمد ماضى أبى العـزائم

 .أبناء الطريقة العزمية من مختلف المحافظات

وقــد افتتحهــا ســماحة الســيد عــالء أبــو العــزائم شــيخ الطريقــة 

وهــي مانــة، عــن ضــرورة التحلــي بالصــدق واأل بالحــديثالعزميــة 

لوجـه إخـالص العمـل قبل البعثة، مؤكًدا أن    رسول هللا    قأخال

 هللا هو سر القبول.

ي حياتنا هي غيـاب األخـالق وأكد سماحته أن األزمة الرئيسة ف

تي كلفه هللا بها فهـو الرسالة ال  يؤدِ المحمدية، موضًحا أن كل من لم  

 معلًما أو طبيًبا.و مزارًعا أو أ خائن، سواء كان عامًال 

حتــى  ؛نــوا قــدوة للمجتمــعآل العــزائم بــأن يكوســماحته  أمــرو

صر هي رائدة ألن م  ؛ير األمةتمع، ثم تغي يستطيعوا التغيير في المج

 .وقلب األمة اإلسالمية

لنـتعلم مـن الماضـي ة التـاريخ  دراسـووجه سماحته إلى أهميـة  

المهدي المنتظـر لـن يظهـر إال ، مؤكًدا أن ناا ومستقبلنبني حاضرن و

 ينصرونه عند ظهوره. ينا له رجاالً إذا ربَّ 

 ةالحسيني حديثه حول سير  يالعزم الحليم الشريف عبد  اصلوو

 فـي    الرضـا  يلـعاإلمـام  دور  عـن    ، بالحـديثأهل البيت  

ــراف ــة االنح ــد معالج ــة العه ــل والي ــن ، قب ــديث ع ــالح بالح اإلص

تماعي، مـن خـالل إحيائـه ح األخالقي واالجصالصادي، ثم اإلاالقت 

ــول هللا ــي برس ــداء والتأس ــدوة، روح االقت ــدور الق ــام ب  ، والقي

بالحديث عن اإلصالح السياسي ، وختم  والدعوة إلى مكارم األخالق

يــاء ذكــرى اإلمــام ، وإحمــن خــالل الخطــين: الفكــري والعســكري

 .حسين ال

 يأبــم القصــائد اإلمــلــديني ا ادشــن بفقــرة مــن اإلختمــت الليلــة و

 ،حســنين دمــمحالشــيخ الفرقــة العزميــة بقيــادة بهــا  تقامــ ائمالعــز

 محمد حسنين.دكتور أحمد وال ،خلوفاألستاذ أحمد مو



 

  
 

 

 
َّ
 بي

َّ
موصوف بحانه  ة ذاتية له سلم اهللا عز وجل صف أن عاللقاء املاضي    ان

 
ً
أزال اإلن  بها  أما علم  ا. 

ً
فهو  وأبد حيث مل خيلقه   طارئسان  وجوده  على 

ا
ً
عامل املعارف،  اهللا  واكتساب  للتعلم   

ً
قابال أي  ا، 

ً
متعلم خلقه  بل  فالعلم  ، 

ال هو أمر عارض قابل للزو  ، بلصية ذاتية هلمابالنسبة للعلماء ليس خ

 عنهم.. ويف هذا املقال نواصل احلديث، فنقول: 

محـيط  علم هللا كامل شـامل واسـع  ثانيًا:

بكل شيء، فهو علـم مطلـق ال يتنـاهى، قـال 

اِت تعالى:   َداداً لَِّكِلمـَ ُر مـِ اَن الَبحـْ ْو كـَ ل لـَّ قـُ

ْو  َربِّي َلنَِفَد الَبْحُر قَْبَل أَن تَنفََد َكِلَماُت َرّبِي َولـَ

ِه مــَ  ا بِِمْثلــِ ، وهــذا )١٠٩الكهــف: ( َدداً ِجْئنــَ

ة علمه ي نهائ   يب معنى المثل يضربه هللا لتقر

ي، وليس لتحديد ما يكفـي تعالى للذهن البشر

أنه المعنى ، فمن المداد لكتابة كلمات هللا 

، أكثر لتـدوين علـم هللا   ال يكفي بحر وال

هذا المفهوم لآلية الكريمة قولـه تعـالى: ؤكد  ي 

ي ا ا فــِ ْو أَنَّمــَ ــَ الٌم ألَ َول ــْ َجَرةٍ أَق ن شــَ ْرِض مــِ

َدْت  ا نَفـِ ٍر مـَّ ْبعَةُ أَْبحـُ َواْلَبْحُر َيُمدُّهُ ِمْن بَْعِدِه سـَ

يمٌ  ــِ ــٌز َحك َ َعِزي َّ ِ إِنَّ  َّ اُت  ــَ ــان: لق( َكِلم م

ســبعة" عنــي عنــد . ومعلــوم أن العــدد ")٢٧

العرب أحياًنا ما هو فوق قدرة اإلنسان علـى 

ه وإحصائه.  عّدِ

خلــوقين بعامــة واإلنســان لمأمــا علــم ا

بخاصــة، فإنــه علــم محــدود، ســواء كــان 

ا الفـرد أو النـوع. فقـد باإلنسان هنـلمقصود  ا

ء علـــم اإلنســــان مـــن البـــد حـــدد هللا 

باألسماء، فكل ما يمكـن أن يكتسـبه اإلنسـان 

من معارف وعلوم، ال يتعدى األسـماء التـي 

األشياء   علمها هللا آلدم، ولقد عرض هللا  

 محدودة. ئكة فهي، مهما كثرت،الأمام الم

كل عالوة على أنه ب  - علم هللا  ثالثًا:

منصـــرف ومحـــيط بحقيقـــة فإنـــه  –شـــيء 

ــا  ــا وماهياتهـ ــافة األشـــياء وجواهرهـ باإلضـ

يفيـات، بينمـا علـم والكراض  عللخواص واأل

ــان ــاهره  اإلنسـ ــى ظـ ــر علـ ــيء قاصـ بالشـ

وصفاته فقط، فال يمكن وأعراضه وخواصه  

 ة الشيء وجوهره.يقلإلنسان أن يلم بحق

اةِ قال تعالى:   َن الَحيـَ ّ يَْعلَُموَن َظاِهًرا مـِ

ْنيَا َوهُْم َعِن اآلِخَرةِ هُْم َغافِلُونَ  الروم: (  الدُّ

٧(. 

علم آدم   أن هللا  ًضا  ي ويدل على هذا أ

لتي تطلـق علـى األشـياء، اء امأبا البشر األس



 
 





ة مـن واالسم لفظ أو صوت دال علـى خاصـ

قـة الشـيء ي فحق  .ههرء وجـويخصائص الشـ

وجــوهره غيــب عــن اإلنســان، واإلنســان ال 

، والحـــس هســـحواعـــرف إال مـــا تســـتقبله ي 

ولـيس يستقبل من األشياء ظواهرها    البشري

اتِحُ  :د قـال هللا  قتها، وقـحقي   َوِعنـَدهُ َمفـَ

 ).٥٩(األنعام:  الغَْيِب الَ يَْعلَُمَها إِالَّ هُوَ 

 لـق، فمـن غيـرهمط  علـم هللا    :رابعًا

للكـون المخلـوق، بينمـا مطلقة  علم الحقيقة الي 

ــان  ــم اإلنس ــوق  –عل ــدود ف ــه مح ــو  –أن فه

نسبي، وذلك لتعلقـه بالحيـاة الـدنيا ومـا فيهـا 

واألرض ومــــا عليهــــا والســــماء الــــدنيا 

نيا أو لحيـاة الـدونواميسها، وليست نواميس ا

األرض أو السماء الـدنيا هـي الحقيقـة الكليـة 

ت هـــي الحقيقـــة األزليـــة األبديـــة، أي ليســـ

هـي حقـائق بالنسـبة إلـى الحيـاة المطلقة، بل  

ا وزمن بقاء السماوات السبع واألرضين الدني 

ســـيبدل هـــذه  وحيـــث أن هللا  .الســـبع

امــة الســماوات واألرضــين بــأخرى يــوم القي 

ئع ما هـو مخـالف والطباتحمل من النواميس 

ــاء القائمــة اآلن  ــائق األشــياء واألحي ــإن حق ف

يَْوَم تَُبدَُّل نسبية وليست مطلقة، قال تعالى: 

 ِ َّ ِ َرُزوا  األَْرُض َغْيَر األَْرِض َوالسََّمَواُت َوبـَ

 .)٤٨ م:إبراهي ( الَواِحِد القَهَّارِ 

ونسبية المعرفـة اإلنسـانية ليسـت بسـبب 

ذه ة فحسـب، بـل هـنواميس الحياة في اآلخـر

وذلــك ألن  ؛اي النســبية قائمــة فــي الحيــاة الــدن 

اإليمــان بالغيــب هــو أســاس اإليمــان فــي 

يـب يقتضـي االعتقـاد اإلسالم، واإليمـان بالغ

لم كائنـة اآلن غيـر محسوسـة أو بوجود عـوا

ــماوات  ــي الس ــان، وتتمثــل ف ــاهدة لإلنس مش

الست العال التي تعلو السماء الـدنيا أي التـي 

 لنجوم واألجرام السماوية.تسبح فيها ا

عة لنواميس وقوانين ضهذه السماوات خا

نين األرض، وقــواس ي وطبـائع مخالفــة لنـوام

ــالى:  ــال تع َماٍء ... ق ــَ ّلِ س ــُ ي ك ــِ ى ف ــَ َوأَْوح

ا وهـــذا يعنـــي أن  .)١٢فصـــلت: ( أَْمَرهـــَ

ؤكـدة حيـث مة ومقائ نسبية المعرفة اإلنسانية 

أن علــم اإلنســان قاصــر علــى عــالم الشــهادة 

 ون العوالم الغائبة.د

يـب عنـه تغ  يس اإلنسان فقط هو الذي ول

الحقــائق، بــل كــل المخلوقــات، بالنســبة لهــا 

غيـب، وينفـرد هللا   يوجد عـالم شـهادة وعـالم

  :ــه ــده بأن َهاَدةِ وح ــَّ ِب َوالش ــْ اِلُم الغَي ــَ ع

 .)٩: دالرع( الَكِبيُر الُمتَعَالِ 

من كل ما سبق فـي هـذه السلسـلة   يننته

ــول  ــى الق ــأنإل ــق اإل هللا  ب ــد خل نســان ق

ككــل  -مريــًدا بــإرادة مختــارة لكنهــا داخلــة 

 .هللا في مشيئة  -شيء في الوجود 

طيعًا ولكن استطاعته مخلوقة وجعله مست 

 .بقدرة هللا  -ككل شيء في الوجود-

ا ولكـــن علـــم وجع ــً ا عالمـ ــً لـــه هللا عارفـ

بإمـداد مـن هللا العلـيم   سان ومعرفتـه هـواإلن 

 .مي كالح

يم يثبــت أن القــرآن الكــرهــذا  ومعنــى

لإلنســان لكنهــا فاعليــة مخلوقــة  ة فاعليــ

ــؤثرة  ــدرهوم ــأمره وق ــا  ؛ب ــد زوده هللا به وق

ــا  ــن أجله ــق هللا م ــي خل ــة الت ــق الحكم لتحقي

يـتمكن اإلنسـان مـن تحقيـق وحتـى  ،  اإلنسان

 ا.دف من وجوده في الحياة الدني هال

 .ي هذه الحكمة؟فما ه

 .وما هو هذا الهدف؟



   

 الشيخ محمد رشيد رضا: -١

ــروا  ــذين كث ــي كــالم ال ــر ف ــول: " يكث يق

اآليات المنسـوخة أن آيـة كـذا وآيـة كـذا مـن 

ــن  ــراض عـ ــفح واإلعـ ــو والصـ ــات العفـ آيـ

المشـــركين والجـــاهلين والمســـالمة وحســـن 

 المعاملة منسوخة بآية السيف.

والصــواب أن مــا ذكــروه 

ل ليس من النسـخ ي من هذا القب 

 األصولي في شيء. 

واألمـــر بقتـــال مشـــركي 

هذه اآليات مبني على كونهم هـم العرب في  

الذين بدءوا المسـلمين ونكثـوا عهـودهم كمـا 

ا ا فـي قولـه:  سيأتي قريبًـ  اتِلُوَن قَْومـً أََال تُقـَ

م  وِل َوهـُ سـُ إِْخَراجِ الرَّ وا بـِ نََّكثُوا أَْيَمانَُهْم َوَهمـُّ

ةٍ َبَدُءوُكْم أَوَّ   .)١٣(التوبة:  َل َمرَّ

كما وعلى كون قتالهم كافة جزاء بالمثل  

اِتلُونَُكْم قال:   َوقَاِتلُوا اْلُمْشِرِكيَن َكافَّةً َكَما يُقـَ

 .)٣٦بة: (التو َكافَّةً 

ــو ــراح ولـ ــرين وشـ ــؤالء المفسـ ال أن هـ

ــي كتــاب هللا وحــديث  األحاديــث ينظــرون ف

 رسوله من وراء حجب المذاهب الفقهيـة لمـا

وقعــوا فــي أمثــال هــذه األغــالط الواضــحة، 

ــي التفســير  ــة ف ــى عــن اإلطال ــي غن ــا ف ولكن

   .)١("لبيانها

 د أبو زهرة:اإلمام محم -٢

يقول: " نصوص القرآن كلها تتجـه إلـى 

القتــال المطلــوب هــو دفــع قتــال بيــان أن 

 المشركين. 

ــين المســلمين  ــات ب ــى العالق واألصــل ف

هـرة وذلك هـو رأى الجم  ،وغيرهم هو السلم

 قهاء.العظمى من الف

والقلة التى خالفـت مـا كـان نظرهـا إلـى 

 األصل بل نظرها إلى الواقع.

 أصًال ا وليس  ا زمني كمً وكان ما قررته ح

   .)٢(ا "ديني 

 شلتوت: اإلمام محمود -٣

يقول: " المراد من كلمة الكفار في اآليـة 

 ِار َن اْلُكفـَّ : توبـة(ال  قَاتِلُوا الَِّذيَن يَلُوَنُكم مـِّ

ــاربون  ،)١٢٣ ــركون المح ــا: المش ونظائره

ــيهم  ــدوا علـ ــلمين واعتـ ــاتلوا المسـ ــذين قـ الـ

ووقفــوا  ،وأخرجــوهم مــن ديــارهم وأمــوالهم

تحدثت عـن   الذينوهم    ،فتنة للناس في دينهم

 أخالقهم أوائل سورة التوبة.

وجد آية واحـدة فـي القـرآن الكـريم وال ت 

ل تدل أو تشير إلى أن القتال في اإلسالم لحم

 الناس على اعتناقه.

في سورة الممتحنة وآيـة   ٨أقرأ آية رقم  

فـي سـورة المائـدة وهـى مـن آواخـر   ٥رقم  

لتعلم روح السمو التى يحملهـا  ،القرآن نزوالً 

 سالم في عالقته بغير معتنقيه:اإل

وهـى  ،ومصـاهرة ،نوتعـاو ،بر، وقسط

عالقــة يتضــاءل أمــام روعتهــا أحــدث مبــدأ 

لعالقـات الدوليـة عرفـه العقـل البشـرى فـي ا



   

  .)٣("العامة

 الشيخ محمد الغزالي:  -٤

 ! يقول: " ال يوجد ما يسمى آية السيف

ولكن هناك جملة من اآليات فـي معاملـة 

في مقاتلتهم أحياًنا ألسـباب خصوم اإلسالم و

ــ ــف المش ــى ال يختل ــديثًا عل ــديًما وح رعون ق

 وجاهتها.

اتِلُوا  ســمعت مــن يحـــتج باآليــة: َوقـــَ

ةً اْلُمْشِركِ  . فقلـت لـه: )٣٦  :التوبـة(  يَن َكافـَّ

ــدها  ــيس بع ــا؟ أل اِتلُونَُكْم أال تُكمله ــَ ا يُق ــَ َكم

. فأنى في اآلية الـدعوة )٣٦  :التوبة(  َكافَّةً 

 في الناس؟! ". إلى الهجوم وإعمال السيف

بأي عقل يـأتي مفسـر فيقـول: المقصـود 

بهذه اآلية كل كافر على وجـه األرض أسـاء 

 ظلم أو أنصف.غدر، ى أم أم أحسن، وفَ 

ثم تظهر في عصرنا األسود طوائف من 

الشـباب األغـرار تحمـل العصـى وتـزعم أن 

ــل رواد  ــد أن تقات ــن هجــوم وتري اإلســالم دي

 .)٤(الفضاء "

إن  :نا يقولـوا: " ورأيت ناسً ويقول أيضً 

اِتلُونَُكْم آية   ِذيَن يُقـَ ِ الـَّ َّ ِبيِل  ي سـَ اِتلُوا فـِ َوقـَ

ُدوا ــَ ــرة:  َوَال تَْعت ــإذا  )١٩٠(البق ــة ف مرحلي

 !!لم نبق على أحد من الكافرين ،أمكنتنا اليد

هـذا فكـر قطـاع   ،قلت: مـا هـذه السـلفية

 طرق ال أصحاب دعوة شريفة حصيفة.

وأولئك ال يؤمنون على تدريس اإلسـالم 

ــي  ــدموه ف ــه أن يق ــذة بل ــن التالم ــة م لجماع

  .)٥(ل الدولية والمجامع الدولية "حافالم

محمد سعيد رمضان   الشهيدالعالمة    -٥

 البوطي:

يقول: " إن القارئ إذا حـبس فكـره عنـد 

يفهـم   ،اآلية الخامسة من سورة التوبة وحدها

 منها أن علة الجهاد القالى هى الكفر.

ولكن فلنتابع التالوة ولننتقل إلـى اآليـات 

 جل:له عز ووهى قو الثالث التى تليها

 ِْرِكيَن اســ ــْ َن اْلُمش ٌد مــِّ ــَ تََجاَرَك َوإِْن أَح

َمعَ  هُ   فَأَِجْرهُ َحتَّى َيسـْ هُ َمأَْمنـَ مَّ أَْبِلغـْ ِ ثـُ َّ الَم  كـَ

ونَ  ــُ ْوٌم الَّ يَْعلَم ــَ أَنَُّهْم ق ــِ َك ب ــِ وُن *  ذَل ــُ َف يَك ــْ َكي

ٌد عِ  ــْ ِرِكيَن َعه ــْ وِلِه إِالَّ ِلْلُمش ــُ ــَد َرس ِ َوِعن َّ ــَد   ن

َراِم فَ  ِجِد اْلحــَ دتُّْم ِعنــَد اْلَمســْ ِذيَن َعاهــَ ا الــَّ مـــَ

تَقَاُمواْ  ــْ بُّ لَ اس ــِ َ يُح َّ ْم إِنَّ  ــُ تَِقيُمواْ لَه ــْ ْم فَاس ــُ ك

َيْرقُبُواْ   َكْيَف َوإِن َيْظَهُروا َعلَْيُكْم الَ *    اْلُمتَِّقينَ 

ةً يُ   فِيُكْم إِال  أَْبى َوالَ ِذمَّ أَْفَواِهِهْم َوتـَ وَنكُم بـِ ْرضـُ

 ).٨-٦: التوبة( قُلُوبُُهْم َوأَْكثَُرهُْم فَاِسقُونَ 

فى أمره عز وجـل بإجـارة المشـركين   -

على أمل اإلصغاء إلى كالم   ،مدة بقائهم بيننا

ثــم فــى أمــره بــإبالغهم  ،هللا ثــم اإليمــان بــه

دون   أماكن أمنهم عندما يرغبون فى الرحيل

و كان الكفر هـو السـبب أن يؤمنوا.. أرأيت ل

أفيسوغ أن نعـاملهم بهـذه   ،الحامل على قتلهم

 الرعاية والحماية وهم مشركون كافرون؟

ــاء الحرابــة مــنهم  الســبب فــى ذلــك اختف

ــا  –وجنــوحهم  ــى الســلم  –وهــم فيمــا بينن إل

 والمسالمة.

فــى االســتثناء الــذى تقــرؤه فــى قولــه  -

ــالى:  ِجِد تع دتُّْم ِعنــَد اْلَمســْ ــَ ِذيَن َعاه ــَّ إِالَّ ال

َراِم  ا اســْ اْلحــَ مْ تَقَامُ فَمــَ تَِقيُموا لَهــُ ْم فَاســْ  وا لَكــُ

 .)٧التوبة: (

ــا  ــل يأمرن ــز وج ــاب هللا ع ــو خط ــا ه ه

مـا   بالمشـركيننـا  صراحة بأن نستقيم فى برِّ 

عد ب ويأتى هذا األمر    ،هم لنااستقاموا على برِّ 

 مباشرة.ما سموه آية السيف 

وهذا يعنى أن الحكـم باسـتمرار شـرعية 

 الخطـاب هـذا  هذه المعاهدة إنما هو بمقتضى

ــد ــيس بمقتضــى اســتمرار الحكــم  ،الجدي ول

  .)٦("السابق الذى يقولون بأنه منسوخ
 

 .١٤٩ص  ١٠تفسير المنار ج ) ١(

اإلسالم   )٢( في  الدولية  مح  ، العالقات   مدالشيخ 

زهرة   طبعة  أبو  العربى  الفكر  م  ١٩٩٥دار 

 .٥٠ص

والقتال  )  ٣( شلتوت  القرآن  محمود  األكبر  اإلمام 

الكتا دار  العربى  طبعة  ص  ١٩٥١القاهرة  ب  م 

٣٥، ٣٤. 

جهاد الدعوة بين عجز الداخل وكيد الخارج  )  ٤(

 . ٩٠" للشيخ الغزالى ص 

دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين " للشيخ  )  ٥(

 . ٩٢ى  طبعة دار الشروق ص الالغز

وكيف  )  ٦( نفهمه؟  كيف  اإلسالم  فى  الجهاد 

ط البوطى  رمضان  سعيد  د.محمد    ٢نمارسه؟ 

 .١٠٠-٩٨ م دار الفكر دمشق ص١٩٩٧
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مــذهب أهــل الســنة والجماعــة، اتبــاعُ 

السلف الصالح في باب األسـماء والصـفات، 

مذهبهم أن هللا سبحانه وتعالى يُثَبت وحاصل  

له من األسماء الحسنى والصفات العلـى، مـا 

ثبت في كتابه أو سنة نبيه من غيـر تحريـف 

وال تعطيــل، ومــن غيــر تكييــف وال تمثيــل، 

وال تعــد، فلــه ومعلــوم أن أســماء هللا ال تحــد 

أسماء أخرى كثيرة غير المعروفه خص بها 

بهـا فـى   بعض عباده، وأسماء أخرى استأثر

ــديث  ــى الح ــا ورد ف ــده، كم ــب عن ــم الغي عل

الشـــريف، وأســـماء هللا تنقســـم إلـــى أســـماء 

 جمال، وأسماء جالل، وأسماء كمال.

وصفة المعية من الصفات الثابتة  فـي 

قيقة كمـا يليـق الكتاب والسنة، بأن هللا معنا ح

ِميُع  بجاللــه: َو الســَّ ْيٌء َوهــُ ِه شــَ ــِ ْيَس َكِمثْل ــَ ل

ات استواء ، مع إثب )١١  الشورى:(  الَبِصيرُ 

 هللا سبحانه على عرشه استواء يليق بجالله.

وأصل المعية في اللغة يرجع إلى االسـم 

(مع)، ومعنـاه الصـحبة والمصـاحبة، وضـم 

الشيء إلى الشيء، واجتمـاع شـيئين، وعلـى 

ا  هذا فإن (مع) ال تقتضـي فـي اللغـة اختالطـً

، كما زعمه البعض، وال امتزاًجا وال اتصاالً 

ــق المصــاحبة والمق ــي لمطل ــل ه ــة، أال ب ارن

افر وغيــره، تــرى أن القمــر يكــون مــع المســ

ــاس وال  ــالط النـ ــد، ال يخـ ــال بعيـ ــو عـ وهـ

 يمازجهم؟.

قال ابـن الجـوزي رحمـه هللا : إن (مـع) 

تكـون بمعنـى:   في القرآن على خمسة أوجه:

ُسوُل  الصحبة، كما في قوله تعالى: ٌد رَّ ُمَحمَّ

اُء  اِر ُرَحمــَ ى الُكفـَّ دَّاُء َعلـَ هُ أَشـِ ِذيَن َمعـَ ِ َوالـَّ َّ

، وذلك بمعنى المصاَحبة )٢٩  الفتح:(  َبْينَُهمْ 

ــة ب  ــى: الكامل ــون بمعن ــد، وتك الطاعــة والتأيي

اِحِبِه    :النصر، كقوله تعالى وُل ِلصـَ  الَ إِْذ َيقـُ

 َ َّ ِكيَنتَهُ َعلَيْـ تَْحَزْن إِنَّ  ُ سـَ َّ أَنَزَل   هِ  َمعََنا فـَ
، قــال الســعدي رحمــه هللا: أي )٤٠ التوبــة:(



  

   

العلم،   بعونه ونصره وتأييده، وتكون بمعنى:

َر   كقوله تعالى: َك َوالَ أَْكثـَ ن ذَلـِ َوالَ أَْدَنى مـِ

انُوا ، )٧  لـة:داالمج(  إِالَّ هَُو َمعَُهْم أَْيَن َما كـَ

قال السعدي رحمه هللا: وهـذه المعيـة، معيـة 

العلم واالطالع، وتكون بمعنى: عنـد، كقولـه 

ــالى:  ا تع ــَ قاً لِّم ّدِ ــَ ُت ُمص ــْ ا أَنَزل ــَ وا بِم ــُ َوآِمن

قال ابـن كثيـر رحمـه   )،٤١  (البقرة:  َمعَُكمْ 

ــدً  ــدون محمـ ــم يجـ ــره: ألنهـ   اهللا وغيـ
 وتكـونعندهم في التوراة واإلنجيـل،    امكتوًب 

فَالَِّذيَن آَمُنوا ِبِه   على، كقوله تعالى:  ى:بمعن 

ُروهُ َوَنَصُروهُ َواتََّبعُوا النُّوَر الَِّذي أُنـِزَل  َوَعزَّ

 )١٥٧ األعراف:( َمعَهُ أُْولَئَِك هُُم الُمْفِلُحونَ 

قال الشـوكاني رحمـه هللا: أي اتبعـوا القـرآن 

 الذي أنزل عليه مع نبوته.

جاءت هذه اللفظة فـي ثمـان عشـرة آيـة 

يم، تفيـد معيـة هللا سـبحانه من آي الذكر الحك

لمالئكته، أو صفوة خلقه من أنبيائه، وأوليائه 

والمؤمنين الصادقين، أو سائر الناس، ودلت 

هذه النصوُص القرآنيـة علـى ورودهـا علـى 

معنيين اثنين، كما قـال ذلـك غيـر واحـد مـن 

 أهل العلم وهما:

وهــذا النــوع مــن أنــواع  العامــة: عيـةالم

ــه ــق  المعيــة المــراد ب ــع الخل أن هللا مــع جمي

بعلمـه، أي بمعنـى اإلحاطــة والشـمول، فهــو 

مطلـع علـى خلقـه شــهيد علـيهم وعـالم بهــم، 

ألنها تعم جميع الخلـق، ولقـد   ؛وسميت عامة

وردت في القـرآن فـي مواضـع كثيـرة منهـا 

 كما في آية المجادلة السابقة.

ة اإلطــالع  :اصــةخالمعيــة ال وهــي معيــَّ

 ؛والتوفيق، وسميَّت خاصَّة  والنُّصرة والتأييد

ألنها تخصُّ أنبياء هللا وأوليـاءه دون غيـرهم 

من الخلق، وقد وردت في القرآن في مواطن 

ِذيَن   :كثيرة منها على سبيل المثال َيا أَيَُّها الـَّ

 َ َّ الةِ إِنَّ  ْبِر َوالصـَّ تَِعيُنوا ْبالصـَّ َع آَمنُوا اسـْ  مـَ

اِبِرينَ  ، أي إنَّ هللا مــع )١٥٣ (البقــرة: الصــَّ

 يده.الصابرين بعونه وتوفيقه وتسد

يبــــين اإلمــــام فــــى هــــذه الحكمــــة أن 

ــرة  ــالث: حض ــالى ث ــع هللا تع ــرات م الحض

المعية وهى للسالك، وحضـرة العنديـة وهـى 

ثـم  ن،للواصل، وحضرة اللدنية وهى للمـتمك

يبين أن العارف با جامع لهـذه الحضـرات 

تعـالى عـن   الثالث، ويتلقى من اللدنية، لقوله

اهُ العبد الصالح مع نبى هللا موسـى:   َوَعلَّْمنـَ

 .اِمن لَُّدنَّا ِعْلمً 
ا مع والمعية عند اإلمام تجعل العبد متحدً 

فيمـا يريـد، بمحـو العبـد فـى مـراد   ربه  

هللا فـى جميـع   مع  ومن أراد أن يكونالرب،  

ال فليــــزم الصــــدق، فــــإن هللا مــــع األحــــو

ية يطمـئن الصادقين، ومن شم عبير شذا المع

قلبه، وينشرح صدره، ويخنس منه الشيطان، 

ــالى:  ــال تع ْيِهْم ق ــَ َك َعل ــَ ْيَس ل ــَ اِدي ل ــَ إِنَّ ِعب

ْلَطانٌ  ــُ ــول: س ــده فيق ــام مري ، ويوصــى اإلم

استحضر بنور فكرتـك نـور معيتـه، لتشـرق 

ا مـن عليه شـمس هويتـه، كـن مـع هللا مطلقًـ 

ألن هللا تعـالى   ؛قيود الحـس، تـرى هللا معـك

لق، ومـن معيته إال مط  فيمطلق، وال يدخل  

كان مع هللا كان هللا معه، فليست المعية معية 

األرواح، األشباح، إنما المعية معية القلوب و

ا، وال وال يحظى بمعية الحق إال من كان حقـ 

ا إال إذا اجتمـــع علـــى يكـــون المخلـــوق حقـــ 

الحقيقة جمعية يعرف بها نفسه، ومن عـرف 

ِذيَن نفسه فقد عرف ربـه، قـال تعـالى:   َوالـَّ

بَُلَنا ِدَينَُّهْم سـُ ، وقـال تعـالى: َجاَهُدوا فِيَنا لَنَهـْ

 ِذيَن ــَّ َع الــ ــَ َ مــ َّ م اتَّ إِنَّ  ــُ ِذيَن هــ ــَّ وا َوالــ ــَ قــ

ْحِسنُ   .ونَ مُّ
والمـــراد بالمعيــــة عنــــد اإلمــــام نيــــل 

ــل ال  ــام، ورجـ الخيـــرات، ال مقابلـــة األجسـ

يتمسك بدينـه، ال يكـون هللا معـه، ومـن كـان 

منا نال المنى، ومن كـان معنـا فقـه المعنـى، 

ده، حـين شتان بين من يجعل معية هللا له وح

 يَْهِدينِ ي سَ إِنَّ َمِعَي َرّبِ   :قال موسى  
 هللاَ  نَّ إِ يعنــى بمفــرده، وبــين مــن يقــول: 

ــَ عَ مَ  ليـــدخل أهـــل الصـــدق مـــن األمـــة  انـ

المحمدية فى معية رب العالمين، وشتان بين 

َوالسَّالُم َعلَيَّ َيْوَم َوِلدتُّ َوَيْوَم أَُموُت يقول:  

ُث َحيــ  ْوَم أُْبعــَ ا ذاتــه، وبــين مــن مفــردً  اَويــَ

ــول: (الســـالم علينـــا ى عبـــاد هللا وعلـــ يقـ

 الصالحين).

ألنهـا  ؛العندية معلومـة والكيـف مجهـول

أعلى مقامات القرب ألهل اليقين الكامل مـن 

األمـــة، ولـــيس فـــوق هـــذا المقـــام إال مقـــام 

ى ، قــال تعــالى: الرســول  َك لَتُلَقــَّ َوإِنــَّ

يمٍ  يٍم َعلـِ ُدْن َحكـِ ومقـام العنديـة  القُْرآَن ِمن لـَّ

إِنَّ الَِّذيَن لى: تعا  لا، قافوق مقعد صدق قرًب 

وشـتان   ِعنَد َربَِّك الَ َيْستَْكِبُروَن َعْن ِعبَاَدِتهِ 

أخى بين من هداه لسـبيله ومـن هـو معـه،   يا

) دَ نْ ومن جعله عنده، العندية فوق المعية و(عِ 

ــد  ــد بعـ ــث التجريـ ــاص، حيـ ــام االختصـ مقـ

المجاهـــدة الكبـــرى، أو بعـــد مفارقـــة كـــون 

ــد  ــة ق ــك العندي ــاد، وتل ــون الفس دً تك ــْ ا أو َوج

ــودً  دً وج ــْ ــا، فَوج ــالى: ا قول دَ وَ وَ ه تع ــَ  هللاَ  ج

ا قولـه تعـالى: ، ووجـودً )٣٩  :النور(  هُ دَ نْ عِ 

 َايمًـ حِ ا رَ ابًـ وَّ تَ   وا هللاَ دُ جَ وَ ل  )٦٤  :النسـاء( ،

العندية مقام الخلة: لما تجاوز النشأتين سـيدنا 

ــؤذه نــار  ــراهيم صــار عنــد ربــه، فلــم ت إب

ــتاق حا ــف يش ــروذ، كي ــواالنم ب: ضــر؟ الج

 الحضور معية، والشوق إلى العندية.

ــة  ــام اللدني ــام مق ــة، وهــو مق ــوق العندي ف

ى ، قــال تعــالى: الرســول  َك لَتُلَقــَّ َوإِنــَّ

، وقد )٦ :النمل( القُْرآَن ِمن لَُّدْن َحِكيٍم َعِليمٍ 

يكون مقام اللدنيـة للعـارف لقـول هللا تعـالى: 

 َامً لْ ا عِ نَّ دُ ن لُّ مِ  اهُ َنمْ لَّ عَ و )٦٥ :الكهف(  . 

بـــد وأن يتـــابع  فكـــل هـــذه المقامـــات ال

ألنـه   ؛  اإلنسان فيهـا سـيدنا رسـول هللا

ــوز  ــاتيح كن ــه مف ــرب، ومع ــواب الق ــاتح أب ف

واصـــطفاه، وعلَّمـــه  الغيـــب، وآتـــاه هللا 

ــه:  ــال لـ ــدينا، ولـــذلك قـ ــذ بأيـ ــا ويأخـ ليُعَلِّمنـ

 َْؤِمِنين َك ِلْلمـــُ ْض َجنَاحـــَ  :الحجـــر( َواْخفـــِ

علـى جناحـه، فيصـلوا لـيحملهم    ، وذلك)٨٨

 .من حضرة هللا بفضل هللا إلى نور الوصل











   

 

اْرَهُبوِن) أي:   يقول هللا تعالى: (َوإِيَّاَي فـَ

خصوني بالرهبة مني دون غيري، ألني أنـا 

النـافع الضـار ال شـريك لـي، والرهبـة لغــة: 

الخشية والتقـوى، والمعنـى: ارهبـوا بطشـي 

بكم إذا أنتم تعـديتم حـدودي وكـذبتم رسـولي 

إذا ظهــر؛ الــذي عاهــدتكم علــى اإليمــان بــه 

 وبشَّر به رسلي في كتبهم السابقة.

والرهبة عمل من أعمـال القلـوب، وقـد  

تكون من وقوع ما توعد بـه، أومـن حرمـان 

ــبحانه  ــه س ــاء من ــن الحي ــه، أو م ــد ب ــا وع م

وتعــالى؛ وهــو مقــام كمــل الرســل ولــورثتهم 

ــد  ــام التفريـ ــك مقـ ــوق ذلـ ــه، وفـ ــميم منـ شـ

 .واالصطفاء وهو خاص برسول هللا 

وهذه اآلية وإن كان سياقها خاصا ببني  

إسرائيل، إال أن أهل العلـم بـا الـذين أثنـى 

َ   :هللا عليهم بقوله َّ  ِمْن ِعَباِدِه إِنََّما َيْخَشى 

، تتجلـى لهـم الحقـائق )٢٨(فاطر:  اْلعُلََماءُ 

هـذه ا المقـام، فيسـمعون مثـل  صادقة في هذ

حتــى يكونــوا كــأنهم  ؛اآليــات ســماع شــهود

ــة  ــا، فتــذيب الخشــية كــل حقيق يخــاطبون به

تقتضي الهوى، أو تحرك النفس األمارة إلى 

، وذلـك ما يحجب اإلنسان عن المتكلم  

تَمّنٍ وال  فضل هللا يؤتيه من يشاء، ال يُنـال بـِ

.  ِبتعَّنٍ

َوآِمنُواْ بَِما أَنَزْلُت ي قوله تعالى:  ا فأم 

لَ  قًا لَِّما َمعَُكْم َوَال تَُكونُواْ أَوَّ َكافِر ِبِه َوَال  ُمَصّدِ

اتَّقُونِ  اَي فــَ يًال َوِإيــَّ ا قَلــِ اتِي ثََمنــً تَُرواْ بِآيــَ  تَشــْ
واْ ، فــالواو فــي قولــه )٤١البقــرة:(  َوآِمنــُ

 ائيل. كناية عن بني إسر

و القـرآن بحانه وتعالى هوالذي أنزله س 

ا :المجيــد بــدليل قولــه ســبحانه  قًا لِّمــَ ّدِ ُمصــَ

أي: مصدقًا للتوراة واإلنجيل، ومتى   َمعَُكمْ 

آمنوا بما أنزله عليهم آمنوا برسـوله وحبيبـه 

، إذ مقتضـى اإليمـان بمـا أنزلـه محمد  

ــان إال  ــق اِإليم ــبلغهم، إذ ال يتحق ــه لي هللا علي

 وبالكتاب.  رسول بال

صـدق القـرآن المجيـد مـا جـاء فـي   قدف 

الكتب السماوية من الحقائق التي هي توحيـد 

هللا، وأمره ونهيه، وآداب الرسل المقررة في 

سيرهم وسيرتهم، وما أصابهم من الباليا في 

سبيل الدعوة إلى الحق، وما أصاب أعداءهم 

ه من النقم، كل ذلك صدَّقه القرآن؛ إال ما غيَّر

 ء مـن الكهنـة واألحبـارأهل الضالل واألهوا

 والرهبان.

وفي هذا السياق وفي تفسير اإلمام أبـي  

َل العزائم لقوله تعالى:   افِر َوالَ تَُكونُواْ أَوَّ كـَ

يبيِّن أنه معلوم أنه ال يُحكم بالكفر على   ِبهِ 

 أحد إال في حالين: 

دعى إلــى اإلالحالــة األ  يمــان ولــى: أن يــُ

فينكــر وال يقبــل، وفــي هــذه  بالحجــة البالغــة

الحالة يكون المنكـر كـافًرا ال محالـة ويُحكـم 

عليه بـالخلود فـي النـار أبـًدا، أمـا حالـه قبـل 

الدعوة ولو كان مجوسيا أو جاحًدا أو الحًدا، 

فــال يحكــم عليــه بالعــذاب يــوم القيامــة لقولــه 

ا مُ تعـــالى:  ا ُكنـــَّ ى َنَومـــَ ِبيَن َحتـــَّ ذِّ َث عـــَ ْبعـــَ

 . )١٥اإلسراء:( َرُسوالً 

ا برسـول   الحالة الثانية: أن يكـون مؤمنـً

 ليبـين للنـاس سابق وأرسـل هللا بعـده رسـوالً 



   

شرائعه فتمسك بالشريعة التي كان عليها ولم 

يقبل من الرسـول؛ فإنـه يُحكـم عليـه بـالكفر، 

خصوًصا إذا كان الرسول الجديد مبينًا اسمه 

فإن المنِكر يكـون تاب الرسول السابق،  في ك

 ب رسوله السابق وكتاب هللا المنزل عليه. كذ

ألن اليهــود  ؛وهــذا هــو موضــوع اآليــة 

يزعمون أنهم مؤمنون بموسى عليه السـالم، 

 والتوراة مذكور فيهـا اسـم رسـول هللا  
ونسبه ومحل مولده ودار هجرته وأنـه خـاتم 

ليها الرسل، وأن موسى وعيسى لو أدركاه ع

ــع ــا وســ ــالم لمــ ــه، وألالســ ن هما إال اتباعــ

معاصريه من اليهود كـانوا يسـتفتحون علـى 

ُرَب زمـان   كفار قريش بـه   فيقولـون قـَ

ظهور النبّي األمّي وسنقاتلكم معه، فلما ظهر 

قطع قلوبهم الحسد والطمع   رسول هللا  

 والحرص، أعاذنا هللا من أخالق إبليس.

 أعلم: وال تكونـوا يـا بنـي ى وهللاوالمعن  

ــإنكم  ــالقرآن، ف ــافر ب ــق ك ــرائيل أول فري إس

ــي  ــن بن ــدكم م ن بع ــَ ــر م ــركم يكف ــبب كف بس

ن بعــدكم  إســرائيل؛ فتحملــون إثمكــم وإثــم مــَ

 بسبب أولويتكم في الكفر. 

ــؤالء هــم أول مــن كفــر مــن أهــل   فه

الكتاب، وال يمنـع مـن هـذه األولويـة أولويـة 

ر بنـي من كفر بمكة مـن العـ  كفر رب، إذ ُكفـْ

رائيل أشد من كفر العرب بمكـة الـذين لـم إس

ــم تــبلغهم دعــوة مــن  ــيهم كتــب، ول تنــزل عل

 زمان إسماعيل عليه السالم.

  يًال ــِ ا قَلـ ــً اِتي ثََمنـ ــَ تَُرواْ ِبآيـ ــْ  َوالَ تَشـ
: كما فعل اليهود مـع رسـول هللا )٤١البقرة:(

 ــ ا كهنــتهم، مثــل كع ــً ب بــن خصوص

خطـب وأمثالهمـا الـذين األشرف وحيي بـن أ

اَوى مـن أغنيـاء اليهـود  شـَ كانوا يأخـذون الرَّ

ثمًنا لإلضالل بإنكار ما ورد في التوراة مـن 

ــول هللا  ــر رسـ ــون ذكـ ــانوا يعطـ ، وكـ

 م. األحبار أمواال يستعينون بها على إضالله

ــه   ــه واشــترى ب والمشــتري أعطــى مال

ى بهــا ســلعة، والبــائع أعطــى ســلعة واشــتر

، فالمشــترى هــو البــائع والبــائع هــو مــاالً 

 المشترى بحسب اللغة. 

وكل ما ناله المضل وإن كثر فهو قليـل  

جدا في جانـب مـا أضـاعه مـن رضـوان هللا 

 تعالى ومن الفوز بالنعيم المقيم في اآلخرة.

ية الكريمة أن المال هو وقد بينت هذه اآل

ن مبتغى اليهود، فهو الثمن الذي كان يجـب أ

يبيعوه ليشتروا به السعادة الباقية، فهـم قلبـوا 

ا، الـثمن سـلعة والسـلعة ثمنًـ المسألة وجعلـوا  

الـــذهب والفضـــة أو مـــا يقـــوم  -واألثمـــان 

ال تنفــع بــذاتها  -مقامهمــا مــن عملــة ورقيــة 

وإنمــا هــي وســيلة لجــب مــا يحتــاج إليــه 

 اإلنسان.

يقول الشيخ العقاد في معنى قوله تعـالى: 

 ُيًال َوالَ تَْشتَر ا قَلـِ اِتي ثََمنـً يعنـي: ال  واْ ِبآيـَ

تبيعوا سر سعادتكم الذي أنزلتـه فـي التـوراة 

وبينت فيه أوصاف رسولي محمد صـلى هللا 

عليه وسلم، وسمى الحق مالذ الدنيا والسيادة 

عمر الدنيا  لقصر ا قليًال فيها ونفوذ الكلمة ثمًن 

ــاء  ــى إخف ــود عل ــث لليه ــإن الباع ــا، ف وفنائه

حب الرياسة ومـا يأخـذوه   وصف المصطفى

 من أبناء جنسهم من أموال اعتادوها.

د فـي معنـى الرهبـة  ويدقق اإلمام المجـّدِ

ــالى: والتقـــ ــيره لقـــول هللا تعـ ــال تفسـ وى حـ

 َِوِإيَّاَي فَاتَّقُون  ):ه معلـوم : بأنـ)٤١البقرة

أن الرهبة هي الخوف من مالبسة ما يوجـب 

ــد  ــاة بع ــب النج ــوى فطل ــا التق ــذاب، وأم الع

(َوإِيَّاَي الوقوع فيما يوجب االنتقام، فكأنه هنا 

فَاتَّقُوِن)، أي: تداركوا أنفسكم فقد وقعـتم فـي 

هــوة االنتقــام وحضــيض اللعنــة والخــزي 

بإضــاللكم َخْلقــي، فــارجعوا إلــى تصــديق 

وا بتكــذيب أنفســكم قبــل أن رســولي واعترفــ

 يحل العذاب.

 اآلية خاصة في اللفظ عامة في المعنى:

هــذا وإن كانــت اآليــة هنــا خاصــة فــي  

اللفظ إال أنها عامة في المعنى، فإن كل عـالم 

بمعنـى أنـه   -من العلماء يبيع اآلخرة بالـدنيا  

يُرضــي األغنيــاَء وأصــحاَب الســلطة بمــا 

ي هـذه اآليـة فإنه داخل ف  -يُغضب هللاُ تعالى  

ــام منــه أشــد  مــع اليهــود، وربمــا كــان االنتق

 وأنكى. 

فليعتبر أهُل األطماع قبل نـزول النقمـة، 

ِذيَن فإنه تعـالى يقـول:   ى الـَّ واْ إِلـَ َوالَ تَْرَكنـُ

 . )١١٣هود:( لَُمواْ فَتََمسَُّكُم النَّارُ ظَ 

ــدار ــن فــادح اأمــا الم ــنفس م ة لنجــاة ال

 نها سنة.إالخطب أو لنجاة بعض المسلمين ف

واْ وفي معنـى قولـه تعـالى:    َوالَ تَْلِبسـُ

 تَْعلَُمونَ  اْلَحقَّ ِباْلَباِطِل َوتَْكتُُمواْ اْلَحقَّ َوأَنتُمْ 
، يقـول الشـيخ العقـاد: يعنـي: ال )٤٢(البقرة:

ــى  ــتم عل ــالحين وأن ــر الص ــاهروا بمظه تتظ

 عوا الصدق...دَّ خالف ذلك، وال تكذبوا وت 

وفـي سـياق تفســير اإلمـام أبـي العــزائم  

لتلــك اآليــة يبــّين أن النــاس بحســب التقســيم 

 العقلي أربعة أنواع: 

ــولي  -١ ــو ال ــانه: وه ــه ولس ــؤمن بقلب م

 الكامل. 

ــو  -٢ ــانه: وه ــافر بلس ــه ك ــؤمن بقلب وم

ــزع  المســلم البصــير المــداري فــي وقــت الف

رِ األكبــر، قــال تعــالى:  ْن أُكــْ هُ هَ وَ إِالَّ مــَ قَْلبــُ

 . )١٠٦النحل:( ئِنٌّ ِباِإليَمانِ ُمْطمَ 

ــو  -٣ ــانه: وه ــؤمن بلس ــه م ــافر بقلب وك

َيقُولُوَن فق أعاذنا هللا منه، قال تعالى:  المنا

أَْفَواهِ  وبِِهمْ بــــِ ي قُلــــُ ْيَس فــــِ ا لــــَ آل ( ِهم مــــَّ

 . )١٦٧عمران:

ــدو  -٤ ــو الع ــانه: وه ــه ولس ــافر بقلب وك

لمســلمين المجـاهر، وإن كـان ضـرره علـى ا

ألن العـدو المجـاهر   ؛قل من ضرر المنـافقأ

 يحتاط المسلمون منه. 

ا َوآِمُنواْ بَِما أَنزَ فقوله:    قًا لِّمـَ ّدِ ْلُت ُمصـَ

مخاطبـة للكـافر بقلبـه   )،٤١البقرة:(  َمعَُكمْ 

قَّ ولســانه، وقولــه تعــالى:  واْ اْلحــَ َوالَ تَْلِبســُ

قَّ َوأَنــتُ  واْ اْلحــَ ِل َوتَْكتُمــُ ونَ تَْعلَ  مْ ِباْلَباطــِ  مــُ
 ؛ مخاطبة ألهل النفاق. )٤٢البقرة:(



 

 

 لقيم احلق؟   من أساء 
                          ب واملقاومة رها إل بني ا   »الدواعش  خوان اإل « حني خلط 

 

اإل فتنة  لزمن  النتائج  أخطر  بين  خوان  من 

العربية   البالد  من  وغيرها  في مصر  الدواعش 

بدءً االتي   بهم  من بتليت  وال م٢٠١١(   ا    تزال   ) 

المتعمد بين    )؛ م ٢٠٢٢اليوم (   ىحت الخلط  فتنة 

(المقاومة (اإلقيم  قيم  وبين  ذلك    ،)رهاب )  وفي 

 . ا ستقرت تاريخي ا والتي   ،أكبر إساءة لقيم الحق

خوان بارتكاب أعمال  الدواعش واإلم  القد ق

وليبيا    إرهاب  ومصر  سوريا  في  خطيرة 

أسموها بأعمال    ؛ الحق  ىومن شدة وقاحتهم وجرأتهم عل   . والعراق

ا كان  فأي مقاومة تلك يذبح ويشرد فيها المواطن (مسيحي   .. مقاومة 

مسلمً  صُ ؟،  ا)أم  التي  تلك  ثورة  المخابرات  وأي  أروقة  في  نعت 

واإل هؤالء   إلى و  ،؟مية يقلالدولية  يستند  وقيم  دين  سقاط  إل   أي 

بداخلها(الدولة الفتن  وخلق  قوالً   ،؟)  واحدً إنه  (اإل  وقد    ،)رهاب ا 

وهي قيم    ،سم الثورة والمقاومةا صبح يسمي بينهم ب أو  سمها زيف  

والعلو العنف  هذا  كل  من  اإل  ، بريئة  ركب  في  صار  خوان  ولقد 

المنافقين المثقفين  من  نفر  با  تعمدو   ،الدواعش  قيم  الخلط  ين 

المقاومةاإل وقيم  عمٍل    وال  ،رهاب  كل  تشويه  يتعّمدون  يزالون 

حقيقي شأنه   ، مقاِوم  من  نفرً   ،والتقليل  أن  يزال    ال  منهم   ا بُحكم 

لإل  ا ُملتحقً  صديقة  أو  تابعة  ُحكم  الدواعشبأنظمة  هؤالء    ،خوان 

تحديدً  وفلسطين  لبنان  في  العربية  للمقاومة  اإلساءة    ، ايتعّمدون 

باإلرهابنعتون على  ويصرِّ  (أو  أل   ؛ها  ال أ نها  فلك    غلبها  في  تسير 

الدواعش)اإل نودُّ ا و  ، خوان  يجوز    بتداء  ال  ُمثقّفين  هكذا  أن  التأكيد 

ألن    ؛)أن نطلق عليهم لفظ (ُمثقّف   ا وواقعً   عقالً 

مقاِومً   األخير يكون  وأن  بّد  للظلم    ا ورافِضً   ا ال 

ولإل والفساد  الداعشيوللتبعية  ل  ،رهاب  ما  وإال 

الُمثقّفتُ استحق أن   ولعّل في    ،طلَق عليه صفة 

القائد    المقولة الشهيد  للصديق  الموحية  الخاِلدة 

العام   واألمين  المؤّسس  الشقاقي  فتحي  الدكتور 

حين ُسِئل    ،لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين

معه  ُمناظرة  فقال    أثناء  للُمثقّف  تعريفك  هو  ما 

  ، ثقّف هو أول َمن يقاِوم(إن المُ   : قال   ،األنسب هنا  أظنه   ابليغً   ا تعريفً 

ينكِسر  َمن  نفهم   ،)وآخر  أن  أردنا  إذا  الُمثقف  هو  يجري    هذا  ما 

  خوان الدواعش ضد من الخاليا النائمة لإل  حولنا وما يقوله البعض

 المقاومة العربية. 

المقاومة   بين  للفاِرق  صحيح  تعريف  إلى  انتقلنا  ما  وإذا 

الُملت واإلرهاب   األجواء  هذه  ُمجّددً و  ،ةبسفي  فيها  يُثار    ا التي 

كٌل يحاول أن يُدلي    ،موضوع ” اإلرهاب” وتتناقله األفواه واألقالم

السياق ذات يوم في    ،اأو تنظيرً   ا بدلوه تعريفً  ولعلّنا نتذّكر في هذا 

اال بوش  جورج  جاء  عندما  األولى  على    بن األلفية  الزيت  ليصّب 

تحذيره لقادة العالم    اهً وجّ م  ،النار عندما قال قولته النازية الشهيرة

ساعتها صار   ،"أو تكونوا مع اإلرهاب  ،إما أن تكونوا معنا" :أجمع

اإلرهاب َمبعَث رهبة وفزع لعروٍش وكراسي ُحكم كما ألقالٍم    ،لفظ 

جهزة  أوال تزال تتماهى في عالقة “عشق” مع    ا وعقوٍل كانت دائمً 

 . خوان الدواعش ودول صديقة لإل



  

 

صـار  ،يد االختنـاقلمنـاخ شـدا افى هـذ

أن تتداعى النخبـة الُملتزمـة   ،من المطلوب

لكــي تضــع هــي بنفســها  ،اوإســالمي  اوطنيــ 

ــة ــدَّد لكلم ــا الُمح ــاب" تعريفه وأن  ،"اإلره

تبــذل قُصــارى جهــدها فــي بلــورة وتحديــد 

خواني عن اإلرهاب اإل اماهية المفهوم بعيدً 

عوم من أجهـزة مخـابرات دوالداعشي والم

ن أرادوا ،وإقليميــة ليــةدو أن يســجنوا  ممــّ

عقولنا في ركـٍن ضـيٍّق مـن منظـورهم هـم 

 القــد آن للنخبــة العربيــة أفــرادً  ،للُمصــطلح

ــً  ــات ولجان ــا  اوهيئ ــديم رؤيته ــادر بتق أن تب

ُمفّرقة فيها بين المقاومـة   ،خالصة مخلصة

نموذج فيتنام مـن "  المشروعة ضد المحتل

ــل ــد ،قب ــن بع ــان م ــين ،وفلســطين ولبن  وب

 ".لنيين العزَّ اب ضد المدرهاإل

وفـي هــذا اإلطــار نـوّد أن نقــول: نحــن 

بدايــة نعــّرف اإلرهــاب بأنــه ذلــك ” الفعــل 

الهمجي غير الُمنّظم الذي يستهدف تحقيـق 

ــدنيين  ــر اســتهداف م مصــالح سياســية عب

وأنه يندرج من حيث ُمستخدميه من   ،عّزل

إرهاٍب فردي إلى إرهاب جماعة أو فئـة أو 

وأن   ،لة بكاملهـاهاب دوإلى إر  ،حتى طبقة

له لتحقيــق أهدافــه دائمــً  يكــون عبــر  اتوســّ

ــع  ــى التفزي ــوم عل ــر كريمــة تق أســاليب غي

وهـو يـؤّدي إلـى   ،والغدر والعنـف األعمـى

حلقاٍت متتاليٍة من إرهـاٍب ُمضـاٍد يسـتتبعه 

ذلـك   ى(وخير مثال علـ  إرهاب جديد وهكذا

خــواني الداعشــي خــالل رهــاب اإلهــو اإل

 .)م٢٠٢٢-٢٠١١الفترة من 

أو مــا يحلــو للــبعض  ،أمــا المقاومــة

ــى  اقياســً  ،تســميته باإلرهــاب اإليجــابي عل

ــِذكر ــاِلف الـ ــلبي سـ ــاب السـ ــي  ،اإلرهـ فهـ

مشروع استنهاض ومواجهة للظلم بجميـع 

أشكاله ولالستبداد بجميـع أنواعـه الفرديـة 

والمقاومـة عـادة   ،أو الطائفية أو الحكومية

لتحقيـق   ية الكريمـةالنضال  تتوّسل األساليب

ــدافها ــيس األ ،أهــ ــية ولــ ــاليب الداعشــ ســ

 ا وهي حين تنطلق تبني لها خطابً   ،اإلرهابية

غيـر ُمتصـاِدم مـع حقـائق  ،اوإنسـاني   شامالً 

 .التاريخ والواقع

ل األرض  المقاومة فعل ُملِزم حـين تُحتـَ

أو  ،أو تتعــّرض الكرامــة اإلنســانية لــإلذالل

 سات.الُمقدّ وتُهان  ،تُغتَصب الحقوق

المقاومـة أو   ،ثنـا اإلسـالميوفي مورو

”اإلرهـــاب اإليجـــابي” مطلوبـــة لمواجهـــة 

ة   ا أعداء هللا وأعداء األمـّ م مـَّ دُّوا لَهـُ َوأَعـِ

بَاِط اْلَخْيِل تُْرِهبُوَن  ٍة َوِمن ّرِ ن قُوَّ اْستََطْعتُم ّمِ

ُكمْ  ُدوَّ ِ َوعـــَ َّ ُدوَّ  ِه عـــَ  )،٦٠(األنفـــال:  بـــِ

ة والمواجهـــة المقاومـــوالتحـــريض علـــى 

ا لهــؤالء األعــداء فريضــة قرآنيــة ا  يــَ أَيُّهــَ

الِ  ــَ ى اْلِقتـ ــَ ْؤِمنِيَن َعلـ ــُ ِض اْلمـ ّرِ ــَ يُّ حـ ــِ  النَّبـ

والــذي هــو فــي قمــة فعــل )، ٦٥(األنفــال: 

المقاومـــة التـــي تبـــدأ بالكلمـــة الُمحّرضـــة 

 الشاِحذة للِهَمم وتنتهي بالنضال الُمسلّح.

قاومـة وفي واقعنا الُمعاِصر صـارت الم

رض وكـذلك لمشروع المعادي والمحتل لألل

 ىعل  ،واالعتداء  رهابالممارس للعنف واإل

ْرَض عــين ،أّمتنــا الحــق والخيــر فــي قــيم  فــَ

ــدر ن يق ــَ ــل م ــى ك ــذي  ،عل ــان ال ــي المك وف

التــي  يســتطيع ســواء فــي مصــر أو ســوريا

أو في فلسـطين   ،بتليت باإلرهاب الداعشيا

صـر التي هي مركز المقاومـة العربـي المعا

والمطلوب   ،اأو في لبنان أو غيره  ،قبإطال

ب أن نبــادر ومـــن اآلن  منــا كُمثقّفــين نُخـــَ

فس بإعداد العّدة لمشروع مقاومة طويل الن

خـوان الـدواعش نواجه به عصر ما بعد اإل

الـذي بـدأت و ،والمتأمريكين الحلفـاء معهـم

مالمح انهياره تسـطع فـي أكثـر مـن موقـع 

 .اعالمي 

تتصـــّدى ة التــي الســؤال اليــوم للنخبـــ

ــة ــار المقاومـ ــة لخيـ ــالفكر وبالكلمـ ــل  :بـ هـ

تستطيع هذه الطليعـة الُمثقّفـة التـي يتقـاطع 

ة السياسـية ضـمير ثقافتهـا مـع قضـايا األمّـ 

ــارية ــروعً  ؛والحضـ ــود مشـ ــدً  اأن تقـ  اجديـ

ــية ــة السياسـ ــعة  للمقاومـ ــة الواسـ والثقافيـ

ك بالثوابــــت  ،الخالفــــات يتجــــاوز ويتمســــّ

ّمي ز ويستفيد من دروس مرحلـة مـا  ايفًـ سـُ

 ابالربيع العربي التي حرفـت البوصـلة بعيـدً 

مـن   ومّكنـت للعـدو الخـارجي  ،عن فلسطين

رهـاب إلفرض مزيد من القهـر والخـوف وا

ــة ــا العربيـ ــم فـــي بالدنـ ــؤال برسـ ــه سـ ؟ إنـ

ن  ايــزال ُمقتنعًــ  ال المســتقبل وبرســم كــل مــَ

ف  بمقولة فتحي الشقاقي الخالدة بأن (الُمثقـَ

ن يقــاِوم وآخــر  ن ينكســِ أول مــَ والتــي  ،ر)مــَ

ــة  ــب العروب ــي دمشــق قل ــوم ف قالهــا ذات ي

ــابِض ــ وال ،النـ ــه ذات المعنـ ــزال لكلماتـ  ىيـ

ي النابض الذي ولدمشق نفس القلب العروب

علـــى  نتصـــاراتهايـــزال يؤكـــد  انتصـــر وال

وكما جري في  ،خوانيالداعشي اإل  اإلرهاب

نتصرت الدولة في احين   م٢٠١٣مصر بعد  

خـــوان اإلمواجهـــة زارعـــي الفـــتن مـــن 

ــدواعش ــا والــ ــذين أســ ــابهم ؤالــ وا بإرهــ

 .لقيم الحق والمقاومة )(المعولم



 

 

                                                                                      ..) د (٣٧ا٤٣٤) ا(   ١٤٤٣  -  ٢٠٢٢ 

 
یتق����دم س����ماحة ش����یخ الطریق����ة العزمی����ة     
بخ���الص التھ���انى لألم���ة اإلس���المیة بحل���ول 
عی��د الفط��ر المب��ارك.. س��ائًال اهللا تع��الى أن    
یعیده عل�ى األم�ة اإلس�المیة ب�الخیر وال�ُیْمن      

م��ن  والبرك��ات، ب��أن تتوح��د كلمتھ��ا، وتق��وم 
رق��دتھا، وتض��طلع بمس��ئولیتھا، كخی��ر أم��ة   

 والعم�ر   أخرجت للناس.. ف�المطلوب عظ�یم،  
 قصیر، والخطر كبیر.         

( د :ا) ة 

  ا   أ اا   اد

َع���اِني َق���ْد َأَالَح���ْت َمْجَل���ىٰ اْلَكَم���اِل اْلمَ   

َماَت����ْت ِل����ي ِعَیاًن����ا َأْحَی����ْت َرِمیِم����ي أَ  

َف��اْنَمَحى الظِّ��لُّ ِظ���لُّ َرْس��ِمي َغَش���اِني   

ِغْب���ُت َعنِّ���ي َح���اَل اْلَفَن���ا َفاْنَجَل���ْت ِل���ي

َظلََّلْتِن������ي اَألْوَص������اُف ِمْنَھ������ا ِبُن������ورٍ 

َب����ْل َت����َراُه ُروِح����ي ِإَذا َص����حَّ َجْمِع����ي 

َوْي َعِجی����ٌب َوالرَّْس����ُم َف����ْوَق ُت����َرابٍ   

َعْیًن���ا؟!َھ���ْل ِبَع���اِلیَن َق���ْد َأَرى اْلَغْی���َب  

ُكْن��ُت ِف��ي اْلَب��ْدِء َأْش��َھُد اْلَوْج��َھ ُیْجَل��ىٰ    

ِصْرُت ِفي اْلَك�ْوِن ِف�ي ُص�ُدوٍد َوَحْج�بٍ    

َبْع����َد َھٰ����َذا ُج����ِذْبُت َواْلَوْج����ُھ َص����ْوِبي  

َأْی��َن َك��ْوِني؟! َب��ْل َأْی��َن َھْیَك��ُل َذاِت��ي؟!    

ُمْب����ِدِئي ِف����ي اْلَیِق����یِن َع����ْیُن ُمِعی����ِدي   

َم�����اٌل َعِل������يٌّ ِص�����ْرُت َكْن�����ًزا ِفی�����ِھ جَ   

َفكُّ���������ُھ اْلَع���������ْوُد ِلْلُمِعی���������ِد َتَع���������اَلىٰ   

آِه َی�����������اَھْیَكِلي َجَمْع�����������َت َجَم�����������االً 

ِفی���َك َمْعَن���ى الصِّ���َفاِت َغْی���ٌب َمُص���ونٌ 

َف������ْتُح َكْن������ِزي ِعْل������ٌم ِبَربِّ������ي ِف������َرارٌ 

ِعْل�����ُم َنْفِس�����ي ِب�����ِھ اتَِّص�����اٌل ِبَربِّ������ي    

(َلُھ���������ُم اَألْم���������ُن) آَی���������ٌة َأیَّ���������َدْتِني  

ْل َحتَّ������ىٰ َت������َراَك ُعُی������ونٌ ِل������ي َتَن������زَّ

اْجَعَلنِّ�����������ي َمَس�����������اِمًعا َأْس�����������ِمَعنِّي 

َأْق���ِبَلْن ِب���ي َعَلْی���َك ِف���ي ِحْص���ِن َأْم���نٍ    

آِن������ِس ال������رُّوَح ِبالشُّ������ُھوِد ُوُج������وًدا 

َع�������اِمًرا ِباْلَجَم�������اِل ُن�������وِر ِص�������َفاتٍ 

ِعْن���َد َربِّ���ي ِف���ي َمْقَع���ِد الصِّ���ْدِق َأْحَی���ا  

اْلَعَطاَی������اَأْع������ِط ُك������لَّ اَألْوَالِد َخْی������َر   

َبْع����َد َص����ْوِمي ِف����ي ُص����وَرِة ال����رَّْحَمِٰن 

ُمْقَتَض�����ىٰ الرَّْس�����ِم َمْثَن�����ِويَّ اْلَمَب�����اِني 

ِم��������ْن َتَجلِّی��������ِھ َب��������اِرٌق ُروَح��������اِني   

َش����ْمُس َح����قٍّ ُتْخِف����ي ِظ����َالَل اْلِكَی����انِ   

ُن�����وِر َغْی�����ٍب َم�����ا َال َت�����َرى اْلَعْیَن�����انِ   

َجْم����ُع َجْم����ٍع ِف����ي ُحْظ����َوٍة ِف����ي َت����َداِن

ِرُق النُّ����وُر ُیْخِف����ي ُك����لَّ اْلَمَع����اِني ُیْش����

َأْم َتَجلَّ�������ىٰ َف�������َدكَّ ُط�������وَر الثَّ�������اِني؟! 

َص���������حَّ ِعْن���������ِدي ِبآَی���������ِة اْلُق���������ْرآنِ  

َع���ْن ُش���ُھوِد اَألْوَص���اِف ِف���ي اَألْرَك���انِ 

َس����تََّر اْلَك����ْوَن ِفی����ِھ َع����ْن ُك����لِّ َف�����انِ     

َق������ْد ُأِع������ْدُت ِإَل������ىٰ َمَق������اِم اْلَحَن������انِ   

ی�������ُد َبْع�������َد اْلَبَی�������اِنَق�������ْد َأَع�������اَد اْلُمِع

َرْم���������ُزُه َھْیَكِل���������ي ِب���������ِھ ُبْرَھ���������اِني 

ِب�������اْلَیِقیِن اْلَمْوُھ�������وِب ِم�������ْن َدیَّ�������انِ  

ِفی�����َك َل�����ْو َالَح ِنْل�����ُت ُك�����لَّ اَألَم�����اِني    

َع���ْن ُقُل���وِب الزُّھَّ���اِد َع���ْن ُك���لِّ َع���انِ     

ِم��������ْن َجِمی��������ِع اآلَث��������اِر ِلل��������رَّْحَمٰنِ   

ِعْل������ُم َربِّ������ي ِب������ِھ اتَِّح������اِدي َأَم������اِني 

ْض�������ُل َربِّ�������ي َج�������َواِذُب اِإلْحَس�������اِنَف

ِف�����يَّ َق�����ْد َأْبَص�����َرْت ِبُن�����وِر اْلُق�����َرآنِ    

ِمْن������َك َیاَس������یِِّدي ِض������َیاَء اْلَمَع������اِني    

َم������ْنَھُج الشَّ������ْرِع ُحجَِّت������ي ُبْرَھ������اِني  

َواْجَع������ِل اْلَقْل������َب َبْیَت������َك اِإلْنَس������اِني   

ِم�������ْن ِص�������َفاِت اْل�������َوِليِّ َو ال�������دَّیَّانِ   

اِر َخْی�����ِر َمَك�����اِنِف�����ي ِج�����َواِر اْلُمْخَت����� 

َوسِّ�������ِع ال�������رِّْزَق ِل�������ي َوِلِإلْخ�������َوانِ   

٥٨ 

 
 

 

 

 

  *   ا  ا ا  : 

بقل����وب راض����یة بقض����اء اهللا أنع����ى فقی����د األم����ة      * 
اإلسالمیة عموًما والصوفیة خصوًصا: أخي الحبیب 
س����ماحة الس����ید ال����دكتور بھج����ت الخض����یري ش����یخ  

تح�اد الع�المي   الطریقة الخضیریة بمص�ر وعض�و اال  
 سلك الطریقة   يالعالم العامل، الذ. للطرق الصوفیة.

أح��وال  يمتبًع��ا الكت��اب العزی��ز والس��نة النبوی��ة، فك��ان ل��ھ الق��دم الراس��خ ف��   
مواق��ف  يعل��م الم��وارد، والب��اع الطوی��ل ف��   ي النھای��ات، والی��د البیض��اء ف��  

م م�ن  الرجال، فحظى بثناء الناس علیھ.. جمعھ اهللا مع الذین أنعم اهللا عل�یھ 
 النبیین والصدیقین والشھداء والصالحین وحسن أولئك رفیًقا.

دي ج�� ا م��ن ال��دكتور عم��رو م   ال��رحمن وال��د كل��    * المھن��دس مج��دي عب��د  
األستاذ بكلیة الھندسة جامع�ة كالیفورنی�ا، وال�دكتورة أمنی�ة مج�دي األس�تاذ       
المس��اعد بكلی��ة الص��یدلة جامع��ة اإلس��كندریة، وش��قیق المھن��دس أحم��د عب��د 

 ن، وزوج أخ��ت ال���دكتور س��ید نص���ار وع��دیل الح���اج محم��د عب���د    ال��رحم 
 باإلسكندریة.الوھاب.. 

ش��قیقة األخ الفاض��ل والمح��ب الص��ادق  ده* المرحوم��ة نادی��ة منص��ور حم��
 كفر الشیخ. -.. بالقرضادهاألستاذ سید منصور حم

ال�رحیم عل�ي ُك�َریِّم حفی�د المرح�وم الح�اج عل�ي         * األخ الفاضل أحم�د عب�د  
 ص��حاب اإلم��ام أب��ي الع��زائم واب��ن األخ الفاض��ل األس��تاذ عب��د    ُك��َریِّم م��ن أ 

 الرحیم علي ُكَریِّم.. باإلسكندریة.
* الحاجة ھنیة أمین منص�ور ش�قیقة ال�دكتور جم�ال أم�ین منص�ور وحم�اة        

 الشرقیة. -المرحوم الحاج محمد أبو ریھ.. بكفر صقر
ج المجی��د خلی��ل ش��قیق األخ الفاض��ل الح��ا   * المرح��وم الح��اج محم��ود عب��د 

 بحیرة. -الرحمن خلیل.. بإدفینا محمد عبد
* المرح���وم الح���اج محم���د عل���ي منص���ور أب���و طال���ب ع���م األخ الفاض���ل    
الدكتور أحمد مصطفى منصور وفضیلة الشیخ نافع منصور أب�و طال�ب..   

 كفر الشیخ. -بدقلت
الحاج أحمد محمد راشد ش�قیق األخ الفاض�ل الح�اج ع�زت محم�د راش�د       * 

 غربیة. -مركز السنطة -.. بمسھلة
اب�ن  علي ومحمد وخال�د وأحم�د و   ة:ذتافصاد والد األس جمال عليالحاج  *

والحاج رشاد عرفان وابن خ�ال الح�اج خض�ري     خمیس عرفان جعم الحا
   .بحیرة –البارود إیتاي  –عبدالعاطي.. بالشعیرة 

 ً  أن  ار ا  ، وأن

   ، و  ااء.

 تـهــانــى

 * ا ا  

اا أ  ء ا  ا  : 

* األخ الفاض���ل المستش���ار محم���د أب���و یوس���ف  

ال�دكتورة أی�دا   لزفاف نجلھ ال�دكتور أحم�د عل�ى    

 .بإیطالیا

             ا  دوا ادة واء، وا وااد، 

 وا  اود، و ا  اق وارزاق.


