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٤

ﻏ ــاﻳﺘ ــﻨا

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

دﻋﻮﺗﻨا

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

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

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

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

لقد كان واجبًا علـى إمـام واحـد مـن أئمـة الوقـت ،مـن خلفـاء اﻷئمـة
الورثة في كل عصر ،أن يقوم بكﺗابة رسالة لﻸمة يل ِ ّخص فيهـا أزمـاﺗهم،
ويقدم لهم العﻼج ،ﺗما ًما كـ"الروشﺗة" الﺗي يكﺗبها الطبيب الماهر.
في الحقيقة لقد جـاء مـوﻻي اﻹمـام المجـدد السـيد محمـد ماضـي أبـو
العزائم بمشروع وحدة لمواجهة مرض الﺗفرق ،لكن ما منـع اﻷمـة حﺗـى
اﻵن من اﻻلﺗزام بمشروعه والنهضة" :قلة الضمير".
عندما درست أحوال اﻷمة اﻵن ،وجدت أن ُج ﱠل المسلمين يفعلـون كـل
شيء بﻼ ضمير ،يصلون ويصومون ويزكون ويحجون ،بـﻼ ضـمير ،فـﻼ
يحصلون على ثمرة هذه العبادات.
يعملون ويرهقون أبدانهم في أعمال طوال الليل والنهـار ،لكنهـا غيـر
خالصة لوجه ﷲ ،فيشعرون بالضيق ،وﻻ يحصلون علـى أجـر المجﺗهـد،
وقس على ذلك الكثير والكثير.
وسـيرا علـى سـنة أجـدادي وأسـﻼفي مـن
لذلك رأيت أنه من واجبي،
ً
أئمة الوقت ،أن أكﺗب إليكم "رسالة الضمير ..هل نحن مسلمون؟".
في اللقاء الماضي بدأنا الرسالة بالحديث عن جانب العقيـدة )فـي ﷲ،
وفي النبي  ،وفي الوارث المحمدي(.
وفي هذا اللقاء نسﺗكمل باقي الرسالة بالحديث عن العبادة.

ظاهرا فقط ،بل إن ﺗأديـة العبـادة
العبادة ليست مجرد ﺗأدية ما أمر ﷲ
ً
يسﺗوجب ضرورة الحصول على ثمرﺗها؛ ﻷن ﷲ  -كما أوضح اﻹمام أبـو
يــر
عا ﱠ
شــ ﱠر َ
تَ ،و َ
العــزائمَ ) :-نــ ﱠو َ
ت؛ ِلنَ ْيــ ِل الــد َﱠر َجا ِ
ع ا ْلقُ ُر َبــا ِ
لشــ َرائِ َع؛ ِلﺗ َ ْط ِه ِ
ال ﱠ
ط َبا ِئ ِع( ،وهذا يعني أن ثمرة كل العبادات هي اﻷخﻼق.
وعرفهـا اﻹمـام أبـو العـزائم ،لـنفهم
سنقسم العبـادة كمـا فرضـها ﷲ،
ﱠ
معناهــا ،فنؤديهــا بضــمير مخلــص؛ ﻷنــه )ﻻَ ِع َبـا َدةَ إِ ﱠﻻ بِ ْعـ َد ا ْل َم ْع ِرفَـ ِة؛ ِﻷ َنﱠ
ش ْر ِك َولَ ْو بِا ْل ِعبَا َد ِة ِل ْل َجنﱠ ِة(.
ِعبَا َدةَ ا ْل َجا ِه ِل ﻻَ ﺗ َ ْخلُو ِم َن ال ِ ّ
بداية ﻻ بد أن ﺗعلم أن )أركان اﻹسـﻼم الخمسـة هـي أصـول ،ومـا زاد
عليها من وﻻية وحب وقرب هي فروع عنها ،فإذا زالت اﻷصول انمحـت
الفروع(.



يقول ابن سـينا فـي اﻹشـارات والتنبيهـات
ت ا ْلع َِبـا َدة ُ
ضـ ِ
عن حكمة تكـرار العبـادة) :فُ ِر َ
ْ
ا ْل ُمذَ ِ ّك َرة ُ ل ِْل َم ْعبُودَِ ،و ُك ِ ّر َرتْ ؛ ِليُ ْستَحْ فَ َ
ِير
ظ التﱠذك ُ
ير(.
ِبالتﱠ ْك ِر ِ
وإلى تفصيل أركان اﻹسﻼم:

شهادتك أن ﻻ إله إﻻ ﷲ تعني -كما بـين
اﻹمــام أبــو العــزائم -أنــه ﻻ بــد مــن )اعتقــاد
القلب أن ﷲ تعالى واحد ،ﻻ من عـدد ،وأول
ﻻ ثاني له ،موجود ﻻ شك فيـه ،وحاضـر ﻻ
يغيب ،وعالم ﻻ يجهل ،قادر ﻻ يعجـز ،حـي
ﻻ يموت ،ق ﱡيوم ﻻ يغفل ،حليم ﻻ يسفه ،سميع
بصير ،ملك ﻻ يزول ملكه ،قديم بغير وقت،
آخــر بغيــر حــد ،كــائن لــم يــزل وﻻ تــزال
الكينونة صـفته ،لـم يحـدثها لنفسـه ،دائـم أبـد
اﻷبــد ،ﻻ نهايــة لدوامــه ،والديموم ـة وصــفه
غيــر محــدثها لنفســه ،ﻻ بدايــة لكينونيتــه وﻻ
أوليــة لقدمــه ،وﻻ غايــة ﻷبديتــه ،آخــر فــي
أوليته ،أول في آخريته ،وأن أسماءه وصفاته
وأنواره غير مخلوقـة لـه وﻻ منفصـلة عنـه،
وأنه أمام كل شيء ،ووراء كل شيء ،وفوق
كل شيء ،ومع كل شـيء ،وأقـرب إلـى كـل
شيء ،من نفس الشيء ،وأنـه مـع ذلـك لـيس
محﻼ لﻸشياء ،وأن اﻷشياء ليست محـﻼ لـه،
وأنــه علــى العــرش اســتوى كيــف شــاء بــﻼ
تكيي ـف وﻻ تشــبيه ،وأنــه بكــل ش ـيء علــيم،
وعلى كل شيء قـدير ،وبكـل شـيء محـيط،
الجــو وجــه ،والفضــاء مــن ورائــه ،والهــواء
وجـه ،والمكــان مـن ورائــه ،والحـول وجــه،
والبعـــد مـــن ورائـــه ،وهـــذه كلهـــا حجـــب
مخلوقــات مــن وراء اﻷرضــين والســموات
متصﻼت باﻷجرام اللطاف ،ومنفصﻼت عن
اﻷجسام الكثاف  -من الكثافـة  -وهـو أمـاكن
لما شاء ،داخلة فـي قولـهَ  :و ِمـ ْن ُكـ ِّل َ
شـ ْىءٍ
َخلَ ْقنَا زَ ْو َجي ِْن] الذاريات.([٤٩ :
أمــا شــهادتك ســيدنا محمــد رســول ﷲ
ضها علينـا أن نشـهد أن محمـدًا رسـول
)ففر ُ
ﷲ  ،خاتـم اﻷنبياء ﻻ نبي بعـده ،وكتابـه
خاتم الكتب ﻻ كتاب بعده ،وهو مهيمن علـى
كــل كتــاب ،ومصــدق لمــا ســلف مــن الكتــب
قبله ،وأن شـريعته ناسـخة للشـرائع ،قاضـية
عليها ،إﻻ ما أقره كتابه ووافقه ،وكتابه شاهد
على الكتـب ،وحـاكم عليهـا ،وأنـه هـو الـذي
ب ﱠ
شر به عيسى  أمته ،وهو الذي أخبر به
موسى  أمته ،وهو المذكور في التوراة،
واﻹنجيل ،وسائر كتب ﷲ  المنزلة ،وهـو
الــذي أخــذ ميثــاق النبيــين أن يؤمنــوا بــه،
وينصروه لو أدركوه ،فأقروا بذلك وشهد ﷲ

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

تعــالى علــى شــهادتهم ،وهــو الــذي أخــذت
اﻷنبيـــاء شـــهادة اﻷمـــم علـــى اﻹيمـــان بـــه،
وأمرتهم بتصديقه ،وأخبـرتهم بظهـوره ،وأن
موســى وعيســى عليهمــا الســﻼم لــو أدركــاه
لزمهما الدخول فـي شـريعته ،وأن بقيـة بنـي
إسرائيل من اليهـود والنصـارى كفـرة بـا ،
لجحـــودهم رســـالته ،وأن إيمـــانهم بكتابـــه
مفترض عليهم مأمور به فـي كتـبهم ،وعلـى
ألسنة رسـلهم ،وأن طاعتـه ومحبتـه فريضـة
واجبة على الكافة ،كطاعة ﷲ تعالى ،واتباع
أمره ،واجتناب نهيه ،مفترضان علـى اﻷمـة
وفرضـا افترضـه
إيجا ًبا أوجبه ﷲ تعالى له،
ً
ً
متصﻼ بفرائضه(.
على خلقه
فإذا كنت تشــهد بـ )ﻻ إلـه إﻻ ﷲ سـيدنا



مــن عﻼمــات قلــة الضــمير فــي إقامــة
الصﻼة :تأديتها مـن بـاب العـادة ،واﻹسـراع
وعدم الخشوع فيها ،وعدم تأثيرها في سلوك
الفرد ،ولذلك قـال رسـول ﷲ ) :مـن لـم
تنهه صﻼة عن الفحشاء والمنكـر فـﻼ صـﻼة
له(.
لصــ َﻼة َِ :فــي
)ا
أن
تعلــم
أن
بــد
ﻻ
بدايــة
ﱠ
ص َﻼة َ؛ فَ ُه َو
ِي ا ِﻹقَا َمةَُ ،و َم ْن لَ ْم يُق ِِم ال ﱠ
ا ْل َحقِيقَ ِة ه َ
صـلَةٌ تَحْ َفـ ُ
ب ا ْل َع ْبـ ِد
سا ٍه( ،فـ )ا ﱠ
َسـ َ
لصـ َﻼة ُِ :
ظن َ
َ
ﱠ
َ
ْ
صـ َﻼ ِت ِه؛
ِي
ف
ُر
ض
ي
م
ل
و
ى
ل
ص
ن
م
و)
(،
ه
ب
ِر
ّ
حْ
لَِِ
ْ
َ ٰ َ ْ َ
َ
َ
َ
ص ِّل(.
ض ِع ال ﱠ
ض َر ِل َم ْو ِ
َح َ
ص َﻼةِ َول ْم يُ َ
ان ِب ﱠي َنهُ ﱠ ُ َﻻ
وعليك أن توقن بأن ) ُك ﱠل َب َي ٍ
ع َد ِدهَا َوش ُُرو ِط َها مِ ْن
َنتَ َعدﱠاهُ ،ك ََو ْق ِ
ت ال ﱠ
ص َﻼ ِة َو َ
ْ
ْ
َ
َ
عـــ ْو َرةٍ
ارةٍَ ،وا ْســـ ِتق َبا ِل قِ ْبلـــةٍَ ،و َســـت ِر َ
ط َهـــ َ
ٰ
عدَا ذَلِكَ مِ ﱠمـا ِبي َﱠنـهُ ِ ب ِف ْع ِلـ ِه
َو َغ ْي ِرهَاَ ،و َما َ
َ
ار َف ـدَا ِو ْم
ـ
ﻵث
ا
يح
ـ
ص
ي
ـ
ف
د
َوأ َ ْم ـ ِر ِه مِ ﱠم ـا َو َر
حِ
ِ
َ
ِ
َ
ِ
ْ
ْ
َ
ﱠ
ارَ ،وإِن َما أ َب ْحـتُ
َ
علَ ْي ِهَ ،وأَ ْنتَ فِي ال َم ِزي ِد ِبالخِ َي ِ
َ
َ
َ
لَ
ﱠ
ّ
ْ
َ
َ
َ
َ
ِي فِيـ ِه
ت
أ
ت
ن
أ
ع
ي
ت
س
ت
ﻻ
ن
ﻷ
؛
ه
ِي
ف
َ
ة
د
ا
ي
لز
ا
ْ
كَ
كَ
طِ
ِ
َ
َ
ُ
ِ
َ
ْ
سو ِل ﱠ ِ ِ ،إ ِن ا ْسـتَ َ
َ
ط ْعتَ أَ ْن
ل
ق
ل
م
ع
ب
ب َر ُ
ِ
ََِ ِ
سو ِل ﱠ ِ .(
ِي فِي ِه ِبعَ َم ِل َج َو ِارحِ َر ُ
تَأَت َ
لصــ َﻼة َ مِ ﱠنــاُ :
ع َلــ ٰى نُ ْع َمــاهُ،
إن )ا ﱠ
شــ ْك ٌر َ
لصــ َﻼة ُ مِ ْن ـهُ
اف ِبأُلُو ِهي ِﱠت ـ ِه َو ُ
عــ َﻼهَُ ،وا ﱠ
َوا ْع ِت ـ َر ٌ
يج ـا ِد
ض ـ ٍل َفـ ْوقَ فَ ْ
سـ ْب َحا َنهَُ :م ِزيـ ُد فَ ْ
ُ
ض ـ ِل ِه ِبا ِﻹ َ
ض َيا ِئ ِه(،
َوا ِﻹ ْمدَا ِد ِب َما ه َُو أ َ ْه ٌل لَهُ مِ ْن َب َها ِئ ِه َو ِ
صـلﱠ ٰى
وﻻ تصلي صﻼة العادة ،فــ ) َمـ ْن َ
ع َ
ظ َمةَ َمنْ
َغ ْي َر ُمﻼَحِ ظٍ ِبقَ ْل ِب ِه حِ ْك َمةَ اﻷ َ ْع َما ِل َو َ
ص ـ َﻼتُهُ َعــا َدة ٌ ﻻَ ع َِب ـا َدةٌ،
ف َبــ ْينَ َيد َْي ـ ِه ،فَ َ
َو َق ـ َ
ﱠ
َ
َ
ْ
صـ َﻼة َ
ى
ل
صـ
ن
مـ
و)
(،
ل
ا
م
ع
ﻷ
ا
ع
ي
ج
ا
ذ
ْ
مِ
َو ٰ َه َك َ ُ
َ ِ
َ ٰ َ
َ
ْ
َ
س
ا ْلعَا َدةِ؛ فَقَ َد الع َِبـا َدة َ( ،واعلـم جيـدًا أنـه )لـ ْي َ
ارعُ إِلَى العَا َدةِ َكا ْلقَائ ِِم ِبا ْل ِع َبا َدةِ(.
ا ْل ُم َ
س ِ
واعلم أن ) ﱡ
لسـ ْل َو ٰى :أ َ َثـ ٌر ِمـ ْن
الط َمأَنِي َنةَ َوا ﱠ
ْ
ﱠ
ـَ
لصـﻼةِ ِفـي الـنف ِس( ،وإنــك لــن )تـ َرى
ار ا ﱠ
آث َـ ِ
ْ
ﱠ
اح
ا ﱠ
ضـ ـ ْوءِ مِ ْ
ع َلـ ـ ٰى َ
لسـ ـعَا َدة َ ال َح ﱠقـ ـةَ إِﻻ َ
صـ ـ َب ِ
ص َﻼةِ(.
ال ﱠ
ص َﻼة َ؛ قُ ِطـ َع
وختا ًما اعلم أن ) َم ْن ت ََركَ ال ﱠ
سو ِل ﱠ ِ َ بتَاتًا(.
ع ْن َم ِع ﱠي ِة َر ُ
َ
فإذا كنـت ﻻ تـدري معـاني الصـﻼة كمـا
عرضتها ،فاسـأل ضـميرك) :هـل أنـا مسـلم
بحق؟(.

من عﻼمـات قلـة الضـمير فـي الصـيام:
الصيام عن اﻷكـل والشـرب ،وعـدم الصـيام
عن اﻷخﻼق والمعامﻼت السـيئة؛ لـذلك قـال
المصـطفى ) :مــن لــم يــدع قــول الــزور



حاجــة فــي أن يــدع

والعمــل بــه ،فلــيس
طعامه وشرابه(.
امِ :ج َها ٌد ِبا ْل ِج ْس ِمَ ،و ِس َيا َحةٌ
اعلم أن )ال ِ ّ
ص َي َ
امُ :ه ـ َو
ِبا ْل َع ْق ـ ِلَ ،و ُم َ
وح( و)ا ِ ّ
ش ـا َه َدة ٌ ِب ـا ﱡ
لص ـ َي َ
لر ِ
ْ
َ
كٌ
َ
ي تـ ـ ْر ِفـ ـي ال َحقِيقـ ـ ِة(
ا ْلف َِر َ
يضـ ـةُ ا ﱠل ِتـ ـي ِهـ ـ َ
ْ
ق ال َعــا َدةِ ِمــنَ
و)ا ِ ّ
صــ ْب ٌر َ
امَ :
ع َلــ ٰى َخــ ْر ِ
لصــ َي َ
ا ﱠ
لط ْب ِع(.
ام :التﱠ َجــ ﱡر ُد ِمــنَ ا ِﻹ ْن َســا ِن ﱠي ِة َب ْعــ َد
ي
لصــ
و)ا
ِّ َ َ
التﱠ َج ﱡر ِد مِ نَ ا ْل َح َي َوا ِن ﱠي ِة قَا َل تَعَالَ ٰى :إِ ّنِي َنذَ ْرتُ
ص ْو ًما فَلَ ْن أُكَلّ َِم ْال َي ْو َم ِإنسِيا] مـريم:
ل ﱠ
ِلرحْ َم ِن َ
 ،([٢٦ﻷنــه ) ُخ ـ ُرو ٌج َع ـ ْن َم ْرت ََب ـ ِة ا ِﻹ ْن َس ـا ِن ﱠي ِة
ِل ِ
ﻼ ِتّ َحا ِد ِبا ْل َمكَا َن ِة ا ْل َملَ ُكو ِت ﱠي ِة(.
والصيام عبـادة غيـر عاديـة ،فهـو ) ِسـ ﱞر
عـ ْن غ َْيـ ِر
ص َم ِد ﱠي ِة؛ فَاحْ فَظِ ا ِ ّ
مِ ْن أَ ْس َر ِار ال ﱠ
لسـ ﱠر َ
ْ
سـانُ
صـ ُ
ي َي ِ
أ َ ْه ِل ِه( ،وهو ) َ
ير ا ِﻹن َ
ع َم ٌل ُر َ
وحـا ِن ﱞ
وحـ ـا ِن ِّيينَ  ،فَ ُهـ ـ َو َي ْتـ ـ ُركُ
فِيـ ـ ِه َكا ْل َم َﻼئ َِكـ ـ ِة ا ﱡ
لر َ
ت ا ْل َح َياةِ ا ْل ُج ْس َما ِن ﱠيةَِ ،ولَ َو ِاز َم الـ ﱠن ْف ِس
ور ﱠيا ِ
َ
ض ُر ِ
ا ْل َح َي َوا ِن ﱠي ِة(.
لصـ َيا ُم
لكن الصائمين ليسوا سواء ،فــ )ا ِ ّ
ع ِن اﻷ َ ْك ِل َوا ﱡ
ب
ر
لشـ ْ ِ
ص َيا ُم ا ْل ُم ْسلِمِ ينَ َ :
أَ ْر َب َعةٌِ :
ْ
ْ
ْ
اعَ ،و ِ
صـ َيا ُم ال ُمـؤْ مِ ِنينَ َ :عـ ِن ال َجـ َو ِارحِ
َوال ِج َم ِ
ْ
َ
ص ـ َيا ُم ال ُمحْ ِس ـنِينَ  :أﻻﱠ ت َْخ ُ
ع َل ـى
ا ِّ
ط ـ ُر َ
لس ـتﱠةَِ ،و ِ
ّ
صــ َيا ُم ا ْل ُمــوقِنِينَ :
و
،
ن
َمــ
ت
و
ر
و
خــ
َ
ب
لــ
اطِ
ا ْلقَ ْ ِ
َ ُ َ َ ٍ َ ِ
ُ
ﱠ
لصــ َم ِد ﱠية لِلت َ
لصــا ِئ ُمونَ
لصــ َم ِد( ،و)ا ﱠ
شــ ﱡب ِه ِبا ﱠ
ا ﱠ
َ
ُ
ْ
ِشـ ـ ْه َو ِتهِ،
اركٌ ل َ
و
ـ
نـ
أ
ة
ـ
عـ
أَ ْر َب
اع :فَا ﱠ
لسـ ـا ِلكُ َ :تـ ـ ِ
َ
َ
ٍ
اركٌ
َوا ْل َو ِ
اركٌ ل َِر ْغ َب ِتـهَِ ،وا ْل ُمـتَ َم ِ ّكنُ  :تـَ ِ
اص ُل :تـَ ِ
ْ
ﱠ
ل ُِو ُجو ِدهَِ ،وال ُمتحِ دُ :ت َِاركٌ ِل ُ
ش ُهو ِد ِه(.
والصيام ليس عبـادة فقـط ،فهـو )ع َِبـا َدة ٌ:
ضهُ ﱠ َُ ،و ِشفَا ٌءَ :ح ْي ُ
َح ُ
ث ِإ ﱠنهُ
يث ِإ ﱠنهُ فَ ْر ٌ
ض فَ َر َ
ٌ
ْ
ُ
ْ
ﱠ
ﱠ
َ
ص ﱠحتَ َهاَ ،وتَز ِك َيةَ :ح ْيث إِنهُ َجـﻼ ٌء
َي ُر ﱡد لِلنف ِس ِ
ط ﱡرفِ َع ِن ا ْل َحاَل ِة ا ْل ُو ْس َ
لِل ﱠن ْف ِس مِ نَ الت ﱠ َ
طى ا ﱠل ِتـي
َضيلَةُ(.
ِى ا ْلف ِ
ه َ
ُ
َ
ْ
صائ ٍِم َمن ت ََركَ َما أ ِبـي َح
س ِب َ
واعلم أنه )ل ْي َ
علَ ْي ِه( وعليك أن تراقـب
لَهَُ ،و َوقَ َع فِي َما ُح ِ ّر َم َ
لصــائ ِِم؛ تَخَلﱡ ُقــهُ
عﻼَ َمــةَ قَ ُبــو ِل ا ﱠ
نفســك؛ ﻷن ) َ
َ
َ
عــال ِمَ
َ
ْ
َ
َ
ّ
ق َ
ق ﱠ ِ ،أَ ْو َ
علــى اﻷقــ ِل ِبــأخﻼ ِ
ِبــأ َ ْخﻼَ ِ
ْ
ا ﱡ
ت(.
ع َوال ِِم ال َملَ ُكو ِ
لط ْه ِر ا ﱡ
ي ِ مِ ْن َ
لرو َحا ِن ّ
فإذا كنـت ﻻ تـدري معـاني الصـيام كمـا
عرضتها ،فاسـأل ضـميرك) :هـل أنـا مسـلم
بحق؟(.

مــن عﻼمــات قلــة الضــمير فــي الزكــاة:
عدم تأديتها ،أو تخفض نسبتها ،أو إعطاؤهـا
ريــاء ،أو إعطاؤهــا لغيــر أهلهــا المــأمورين
بجبايتها ،وكذلك تبديـد أموالهـا دون اسـتفادة
اﻷمة بها.
ت َثـ ـ َﻼ ٌ
ث :ا ْل َمـ ـا ُل
)ا
:
أن
ـم
ـ
واعلـ
لصـ ـ َدقَا ِ
ﱠ
ْ
َواﻷ َ ْخ َﻼ ُق َوالع ِْرفَانُ ( ،فﻼ تظـن أنـك مـأمور

بأن تنفق من مالك فقط ،بل عليك أن تتزكـى
بخلقك وبحالك.
واعلم أن الصـدقات تـؤدى لرسـول ﷲ،
أو القــائم مقــام رســول ﷲ  ،وأنهــا تأتيــه
جميعًا ثم يقرر توجيههـا فـي مخـارج الزكـاة
وفق ما يقتضيه عصره وحال أمته.
وبركة تأدية الزكاة كبيرة على صاحبها،
سـعِ ا ْل َعطِ ﱠيـةَ
فـ ) َم ْن أ َ َرا َد أَ ْن َيحْ فَ َ
ظ الذﱡ ِ ّر ﱠيةَ؛ ي َُو ِ ّ
ت] هـــود:
لســـ ِّيئَا ِ
ســـنَا ِ
ت ُيـــ ْذهِبنَ ا ﱠ
إِ ﱠن ا ْل َح َ
.([١١٤
َ
ُ
ً
َ
َ
َ
َ
فـَ
ِ
لـ
ظ
ي
؛
ة
ق
د
صـ
ي
ْ
ط
ع
أ
ا
ذ
إ
)
فأنت
ْ
َحْ
كَ
تَ
َ َ
ِ
َاج ٍر َي ْر َب ُح
ست ِ
ذُ ِ ّر ﱠيتَكَ َو َمالَكَ ( ،وأعلم أن )أَ ْك َي َ
ِيهـا
ع ْش َرة ً فِي ا ْلمِ ائَةَِ ،و ٰلَ ِكـ ﱠن ا ﱠ
َ
لصـ َدقَةَ َيـ ْر َب ُح ف َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ّ
ف
ع
ا
ـ
ُض
ي
د
ـ
ق
و
،
ع
ـ
ض
ة
ئ
ا
ع
ب
ْ
ـ
س
ق
د
ـ
َص
ت
م
فٍ
ِ
َ َمِ
ِ ْ
َ َ ُ
ا ْل ُ َ
َ
ٰ
َ
شـاء
ِف ل َِمـن َي َ
ُضـاع ُ
أَ ْكثَ َر مِ ْن ذ ِلـكَ َ  :و ّ ُ ي َ
عــ ِن ﱠ ِ
ان َي ْع ِقــ ُل َ
ى ِإ ْن َ
ســ ٍ
)البقــرةَ (٢٦١ :فــأ َ ﱡ
ارةً ت ُ ْعطِ ي ِه فِي ال ِ ّد ْره َِم َآﻻفًا َو َﻻ
تَ َعالَ ٰى َي َر ٰى ِت َج َ
ْ
َ
َ
ْ
ﱠ
ارعُ إِلَ ْي َها؟! ،أ ِك ُل ال ُحك َم فـِ ي َهـ ِذ ِه النظ ِر ﱠيـ ِة
يُ َ
س ِ
إِلَ ْيكَ (.
واعلم أن زكاة المسلمين هي تأديـة قيمـة
الزكاة عند بلوغ النصاب وحول الحول ،أمـا
زكاة المحسنين فتعني تأدية قيمـة الزكـاة مـع
أي دخل يدخل في وقته دون انتظار الحول.
فــإذا كنــت ﻻ تــدري معــاني الزكــاة كمــا
عرضتها ،فاسـأل ضـميرك) :هـل أنـا مسـلم
بحق؟(.
من عﻼمات قلة الضمير في الحج :عـدم
أداء الفريضــة مــع اﻻســتطاعة ،أو تأديتهــا
بشــكل مبــالغ فيــه ،والــذهاب ﻷدائهــا ســنويا
ريــاء ،وتأديــة الشــعائر دون فهــم حكمتهــا،
والتوبة في الحج ثم العودة للمعاصي.
َارة ٌ
يجهل الكثير من الناس أن )ا ْل َح ﱠج :إِش َ
س ْي ِر ِإلَى ﱠ ِ تَ َعالَ ٰى(.
ِإلَى ال ﱠ
ْ
َ
ْ
ُ
وأن ) َح ﱠج اﻷش َباحُِ :مشَا َه َدة ال َب ْيتَِ ،و َح ﱠج
وح ثَﻼَ ٌ
ثَ :ح ﱞج إِلَ ٰى َن ْف ِس َها ت َْشـ َه ُد ا ْل َم َعـانِي،
ا ﱡ
لر ِ
ت
ضـ ـ َرةِ ا ْل ُم َح ﱠمد ﱠِيـ ـةَِ ،و َحـ ـ ﱡج ا ْل َب ْيـ ـ ِ
َو َحـ ـ ﱡج ا ْل َح ْ
ور(.
ا ْل َم ْع ُم ِ
ﱠ
يرةِ ا ِﻹحْ َر ِام ال ِتـي
امَ :كتَ ْك ِب َ
اعلم أن )ا ِﻹحْ َر َ
لصـ َﻼة َ أ َ ْو
ص ِلّي َما يُ ْب ِطـ ُل ا ﱠ
يُ َح ﱠر ُم ِب َها َ
علَى ا ْل ُم َ
ِشـ َعائ ِِر ِه( ،و) َمـ ْن
ض َها تَ ْعظِ ي ًما ِ ﱠ ِ تَ َعالَ ٰى َول َ
َي ْنقُ ُ
ْ
امـا َﻻ
ق إِحْ َر ً
أَحْ َر َم ِب ُروحِ ِه فِي َح َ
ضرةِ ا ِﻹط َﻼ ِ
َي ٍءَ ،و َب ْع َد ُكـ ِّل
حِ ﱠل َب ْع َدهُ؛ َرأ َ ٰى َر ﱠبهُ قَ ْب َل ُك ِّل ش ْ
ش ْيءٍ (.
َيءٍ َ ،وفِي ُك ِّل َ
َيءٍ َو ِع ْن َد ُك ِّل ش ْ
ش ْ
وأمـــا إن حكمـــة التجـــرد مـــن المحـــيط
والمخــيط ) َحتﱠـ ٰى َيتَ َمثﱠـ َل -المحــرم -أ َ ﱠنـهُ َم ِّيـتٌ
س الﱠذِي َي ْشغَ ُل قَ ْل َبهُ
ارقَ ا ْلحِ ﱠ
أ ُ ْد ِر َج فِي َكفَ ِنهِ ،فَ َ
ت(.
ِبا ْلكَا ِئنَا ِ



ِي-
لقد أوجب ﷲ )ا ِﻹ ْه َﻼ َل َوالتﱠ ْل ِب َيةَ؛ ِل َي ْرتَق َ
المحرم -مِ ْن َمقَ ِام ا ْلعُبُو ِد ﱠي ِة َوا ﱠ
ب إِلَ ٰى َم َقـ ِام
لطلَ ِ
العَ ْب ِد ﱠي ِة َوا ْل َم ْ
طلُو ِب ﱠي ِة(.
يا من تريـد أن تـذهب للحـج ،اعلـم أنـك
)إِذَا َح َججْ تَ فَ َل ِّب ِه؛ ِلت ََر ٰى أَثَ َر أ َ ْن ِب َيا ِئهِ ،فَ ُك ْن ِفـي
وحـاُ ،ثـ ﱠم ُحـ ﱠج ِبقَ ْل ِبـكَ ؛
َمقَ ِام َخلِي ِل ِه ِج ْسـ ًما أ َ ْو ُر ً
ار
ى آث َ َ
ِلت ََر ٰى آثَ َ
ار َر ِّبكَ َ ،ولَ ْي َ
س َم ْن هَا َج َر؛ ِل َي َر َ
َ
ْ
ـربّ ِ ذِي
ـ
ل
ا
ار
ـ
آث
ى
ر
ـ
ِي
ل
؛
ح
ا
ـ
س
ن
ـ
َم
ك
َ ﱠ
َ َ َ َ ٰ
اﻷ َ ْن ِب َي ـاءِ َ
ا َ
ﻵﻻءِ َ و َما ِب ُكم ِ ّمن ِّن ْع َم ٍة فَ ِمـنَ ّ ِ] النحـل:
 ،([٥٣واعلــــم أن )ا ْل َب ْيـــتَ َ :م َقـــا ُم ا ْل َخلِيـــ ِل
ي(.
يَ ،وا ْل ُخلﱠةََ :مقَا ُمهُ ا ﱡ
لرو َحا ِن ﱡ
ا ْل ُج ْس َما ِن ﱡ
واعلــم أن تمــام الحــج لقــاء اﻹمــام ،كمــا
أخبر اﻹمام جعفر الصادق ،فإذا حججت ولم
تعرف إمامك فحجك منقوص.
فــإذا كنــت ﻻ تــدري معــاني الحــج كمــا
عرضتها ،فاسـأل ضـميرك) :هـل أنـا مسـلم
بحق؟(.
إن اﻷخــــﻼق الفاضــــلة هــــي هــــدف
الرساﻻت ،وثمرة العبادات ،وغاية الغايـات،
والوصول لمكارم اﻷخﻼق هـو غايـة البعثـة
المحمدية ،لذلك قـال سـيدنا رسـول ﷲ :
)إنما بعثت ﻷتمم مكـارم اﻷخـﻼق( ،ومدحـه
ع ِظـ ٍيم
ق َ
ﷲ بخلقه ،فقالَ  :وإِ ﱠنكَ لَعَلى ُخ ُلـ ٍ
)القلم.(٤ :
اعلم أن من أدى العبـادات فلـيس بمسـلم
كامــل اﻹســﻼم؛ إﻻ أن تظهــر عليــه ثمرتهــا
وهي اﻷخﻼق .يقول اﻹمام أبـو العـزائم فـي
معــارج المقــربين) :ولــيس كــل مــن صــام
وصلى وزكـى وحـج يكـون كامـل اﻹسـﻼم؛
حتى تكمل أخﻼقه ،وتطهـر صـفاته ،وتزكـو
نفسه ،فإن تلك اﻷعمـال تنهـى عـن الفحشـاء
ً
مراقبـا
عامﻼ بحقائقها،
والمنكر لمن قام بها،
ً
في عملها مكانته مـن العبوديـة ،ومكانـة مـن
قام بها لذاته العليـة مـن اﻷلوهيـة والعظمـة،
ً
منزهـا جنابـه العلـي
والقدرة والعزة والقـوة،
عــن العلــة والغــرض والشــريك والمعــاون؛
حتى يتحقق بمقام الخوف والخشـية والرهبـة
مـن جﻼلـه وكبريائـه .وبـذلك تتزكـى نفسـه،
وتتهــذب أخﻼقــه ،وتحســن معاملتــه لجميــع
إخوانه والناس أجمعين(.
لكــن لﻸســف نحــن فــي زمــان اختفــت
اﻷخﻼق فيه ،إﻻ ما نـدر ،وأصـبحت أخـﻼق
النــاس فيــه أحــط مــن أخــﻼق أهــل الجاهليــة
اﻷولى.
لــذلك إذا أردنــا أن نحيــي اﻷخــﻼق فــي
المجتمــع ،علينــا أن نبــدأ بــأخﻼق النبــي قبــل
اﻹسﻼم ،ثم أخﻼق اﻹسﻼم ،ثم مكارم أخﻼق

اﻹسﻼم.
اعلــم أن اﻷخــﻼق تنقســم إلـــى قســمين
رئيســين :فطريــة ومكتســبة ،فــبعض أخــﻼق
الناس أخﻼق فطرية ،تظهر فـيهم منـذ بدايـة
نشأتهم ،والبعض اﻵخر َمن أخﻼقهم مكتسب
من البيئـة ،ومـن تتـابع الخبـرات والتجـارب
وكثرتها ونحو ذلك.
أما سـبب اكتسـاب اﻷخـﻼق هـو العقـل،
ولو ترك اﻹنسان لعقله لغلبه الهوى ،ومن ثم
فقــد جــاءت الشــرائع مــن عنــد ﷲ لتكميــل
اﻷخﻼق وضبطها.

لقد عرف رسـول ﷲ  قبـل اﻹسـﻼم
بأنه الصادق اﻷمين ،والصدق واﻷمانـة همـا
أساس الصفات الخلقية ،التي يبنى عليهما كل
ما هو أعلى منهما ،وﻻ يكون المسـلم مسـل ًما
إﻻ إذا تحلى بالصدق واﻷمانة.
ُ
ْ
َ
ق:
د
الصـ
ة
ف
ص
يقول اﻹمام أبو العزائم) :
ّ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
ين،
ـ
ق
ي
ال
ت
ا
ـ
ام
ق
ِ
ِ
اﻹ ْن َ
ي الﱠ ِت ـي ت ُ َح ِّق ـ ُق ِ
س ـانَ ِب َم َ
َ ِ
ِه ـ َ
ْ
َ
َوتُقَ ِ ّر ُبـهُ ِم ـ ْن َربّ ِ ال َع ـالمِ ينَ ( ،والصــدق لــيس
صـ ْد ٌق ِفـي
باللسان فقط ،فـ ) ِ ّ
الصـدْقُ ثَﻼَ َثـةٌِ :
ْ
ْ
َ
صــ ْد ٌق ِفــي
و
،
ب
لــ
ق
ال
ي
صــ ْد ٌق ِفــ
ِ َ ِ
انَ ،و ِ
اللّ َ
ِســ ِ
َ
ْال ُمعَا َمل ِة(.
ْ
لكن اعلم أنه )ﻻَ َيـتَ َم ﱠكنُ َع ْبـ ٌد ِمـنَ الع َِبـا ِد
صَ ،و ُحس ِْن
أ َ ْن َيتَ َحلﱠ ٰى ِب ُحلﱠ ِة ال ِ ّ
اﻹ ْخ َﻼ ِ
قَ ،و ِ
ص ْد ِ
ْ
سهُ(.
ْالقَ ْ
صدِ ،قَ ْب َل أ َ ْن يُ َجا ِه َد َنف َ
واعلم أن )الكـذب :هـو عكـس الصـدق،
وهــو إيجــاد صــفة لموصــوف ليســت لــه ،أو
سلب صفة عن موصوف هي له(.
وعليــك أن تعلــم أن )الصــدق والكــذب
يكونان في اﻷقاويل ،والصواب والخطـأ فـي
الضمائر ،والخير والشر في اﻷفعال ،والحق
والباطــل فــي اﻷحكــام ،والضــر والنفــع فــي
اﻷشياء المحسوسة(.
َ
ْ
صـافِ
أما اﻷمانة فهـي ) َمـا فِيـكَ ِمـن أ ْو َ
ان إِﻻﱠ َما فِي ِه
اريكَ ( ،وﷲ )ﻻَ يُحِ بﱡ مِ نَ ا ِﻹ ْن َ
َب ِ
س ِ
مِ ْنهُ(.
س
و)اﻷ َ َما َنةُ :ه َُو َما َح َم ْلتَهُ أ َ َما َنةً لَ َد ْيكَ َلـ ْي َ
مِ ْن ـكَ َوﻻَ فِيــكَ َ ،و ٰلَك ﱠِن ـهُ مِ ْن ـهُ  ،(واعلــم أن
لـرحْ ٰ َم ِنَ ،ﻻ
شا ﱠ
عـ ْر ُ
محلها )ا ْلقَ ْلبُ ا ﱠلـذِي ُهـ َو َ
َ
ْ
ال ﱠ
ان(.
و
ك
ﻷ
ا
ِي
ف
ى ا ْل ُمقَلﱠبُ
ش ْك ُل ال ﱠ
صنُو َب ِر ﱡ
َ ِ
واعلم أن اﻷمانة هي رسالتك في الحياة،
وقــد تكــون رســالتك أنــك أب فاضــل يربــي
أوﻻدًا صـالحين ،أو موظــف مســؤول يــؤدي
أعماﻻً ﻷمته ،أو رجل دين ورع ينشر الخير
خيرا
والصﻼح بين المجتمع ،فعليك أن تنبت ً
في أي مكان زرعك ﷲ فيـه ،وأن تـؤدي مـا
عليك على أكمل وجه ،وإﻻ أصبحت خائ ًنا.

واعلم أن هناك )ثَ َﻼ َثـةٌ َ
سـا ُن
ﻻ َيـأْ َم ُن ا ِﻹ ْن َ
ضَ ،والـ ِ ّدي ُن ،إِﻻﱠ
علَ ْي ِه ْم :ا ْل َمـالَُ ،وا ْل ِعـ ْر ُ
َغ ْي َرهُ َ
لسـ َماءِ ( ،فمـن ائـتمن
َمـ ْن َي ْعلَ ُم أ َ ﱠنهُ أَمِ ي ٌن ِمـنَ ا ﱠ
عليها غير أمين فهو جهول.
ً
فـــإذا لـــم تكـــن صـــادقًا أمينـ ـا ،فاســـأل
ضميرك) :هل أستحق أن أدخل اﻹسﻼم؟(.

من عﻼمات قلـة الضـمير فـي عصـرنا:
ترك التخلق بأخﻼق اﻹسﻼم ،وقلب اﻷخﻼق
ـورا،
ﻷضــدادها ،فتــرى الشــجاعة تســمى تهـ ً
حرص ـا ،والخجــل
والجــبن والبخــل يســميان
ً
يسمى ضـعفًا ،والنصـب يسـمى "شـطارة"..
إلخ.
إذا أردت أن تفرق بين اﻷخﻼق الحسـنة
واﻷخﻼق السيئة ،فارجع إلى "رسالة العقل"
عند اﻹمام الكاظم .
َ
َ
س ـ ِع
يقــول اﻹمــام أبــو الع ـزائم) :إِذا ل ـ ْم َن َ
موال َِن ـا َوﻻَ ِبأ َ ْخ َﻼق َِنـا؛ َف ـ َﻼ خ َْيـ َر ِف ـي
الخ َْل ـقَ ِبأ َ َ
س ـا ُن
ُو ُجود َِنـا( ،فـــ )اﻷ َ ْخ ـ َﻼ ُق ِب َه ـا َي ُك ـو ُن ا ِﻹ ْن َ
َ
ضـ ﱠر ِمـنَ ا ﱠ
ان
فَ ْوقَ ا ْل َم َﻼئ َِكـ ِة َقـ ْد ًرا ،أَ ْو أ َ َ
لشـ ْيط ِ
شَرا(.
و)ا ْل ُخ ُلـــقُ ُ :هـــ َو أَ َثـــ ُر ت َْزك َِيـــ ِة الـــ ﱠن ْف ِس،
ظةُ َب ْع َد ُ
س َببُهُ ا ْل َيقَ َ
طو ِل ا ْلغَ ْفلَ ِة(
َوالتﱠ َخلُقُ َ :
لر َجـا ِل
اعلــم أيهــا المســلم ) ِإ ﱠن َمـا مِ يــزَ ا ُن ا ِ ّ
َام
د
؛
ه
سـ ـا َد ِبأ َ ْخ َﻼ ِقـ ـ
ِ
ِبـ ـأ َ ْخ َﻼقِ ِه ْم( ،وأن ) َمـــ ْن َ
َ
َ
ُ
س ـعَا َدتهُ،
ُ
س ـا َد ِبع ِْل ِم ـ ِه؛ َك ُمل ـتْ َ
س ـؤْ ُد ُدهَُ ،و َم ـ ْن َ
سا َد ِبتَ ْق َواهُ؛ فَازَ فِي ال ﱡد ْن َيا َواﻵخِ َرةِ(.
َو َم ْن َ
عليــك تعلــم الخلــق الفاضــل مــن الكــون
ان ا ْلعَ ِاقـ ِل أَ ْن
حولك ،حيث ) َي ِجبُ َ
علَى ا ِﻹ ْن َ
سـ ِ
ْ
اضــ ِعَ ،ومِ ثــ َل
َي ُكــونَ مِ ْثــ َل اﻷ َ ْر ِ
ض ِفــي التﱠ َو ِ
لس ـ ْت ِر،
ال َب ْح ـ ِر ِف ـي ا ْل َك ـ َر ِمَ ،ومِ ْثـ َل اللﱠ ْي ـ ِل ِف ـي ا ﱠ
َومِ ْثـ َل ا ﱠ
َ
لشـ ْم ِس ِفـي ا ْل َم ْنف ََعـ ِة( ،و)ا ْل َمـا ُء َي ْرفـ ُع
ْ
ٌ
َ
ار ُم ْرتَف َِعـة َوال َمـا ُء
اضـ ُع ،فَاﻷ ْشـ َج ُ
َغ ْي َرهُ َو َيت ََو َ
اض َع(.
ُمت ََو ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
ٌ
قُ
علــ ٰى
س :إِ ْعــﻼن َ
اعلــم أن )أخــﻼ إِ ْب ِلــ ِي َ
ســوءِ ا ْلخَات َِمــةَِ ،مــا َلــ ْم َيتَ َ
ط ﱠهــ ْر مِ ْن َهــا ُم ِريــ ُد
ُ
وهــا َمــا ُء
صــو ِلَ ،وأَ ْخــ َﻼقُ ا ْل َب َهــائ ِِمَ :ي ْم ُح َ
ا ْل ُو ُ
صا ُبونُ ا ْلعُدُو ِل(.
التﱠ ْو َب ِة َو َ
ْ
ْ
اعلم أن) :ال ﱡ
عَ :يظ َه ُر ِع ْن َد ال ُمل ﱠِمـاتِ،
ش َجا َ
ْ
َ
س
ي
ْ
لــ
و)
(.
ت
ا
ر
ـ
س
م
ل
ا
و
ِم
ئ
ا
ـ
َن
َ
َو َي ْخت َِف ـي ع ِْن ـ َد ا ْلغ
ِ
ﱠ
َ
ِ
َ
َ َ
اس َ
ﱠ
ط َعا َمكَ َوش ََرا َبكَ ِ ،إ ﱠن َما
ن
ِل
ا ْلك ََر ُم أَ ْن تُ ْخ ِر َج ل ِ
ْ
ﱠ
َ
ْ
ا ْل َكــ َر ُم أَن تُ َقــ ِ ّد َم لَ ُهــ ُم الحِ ك َمــة ال ِتــي ت ََنفــ ُع(.
صـدِيقَ َلـهُ(.
و)ا ْل َع ِج ُل ﻻَ َي ُ
سودَُ ،واﻷَحْ َمقُ ﻻَ َ
ان ِعــبْ ٌء ثَقِيــلٌَ ،و ُجــ ْب ٌن
يمــ
إ
و)ا ْل َح َيــا ُء ِبــ َﻼ ِ َ ٍ
اطــ ٌل( .و)حســن الخلــق:
اضــ ٌرَ ،و َو ْهــ ٌم َب ِ
َح ِ
احتمــــال اﻷذى ،وقلــــة الغضــــب ،وبســــط
الرحمــة ،وطيــب الكــﻼم( .و)الجهــل :هــو
تصــور الشــيء بغيــر صــورته( .و)الشــرك:



إثبات ربوبية اثنين(.
واعلم أن اﻷخﻼق الفاضلة  -كما ذكرهـا
صـدِي ُق،
يمـانُ  ،والتﱠ ْ
اﻹمـام الكـاظم -هــيِ ْ ) :
اﻹ َ
ض ـا ،
الر َج ـا ُء ،و ْال َع ـ ْد ُل ،و ِ ّ
ص ،و ﱠ
اﻹ ْخ ـ َﻼ ُ
الر َ
و ِْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
ﱡ
ﱠ
ﱡ
َ
ُ
الرأفة ،والعِل ُم،
س ،والت َوكل ،و ﱠ
والشك ُر ،وال َيأ ُ
و ْالع ﱠِفــــةُ ،و ﱡ
الر ْه َبــــةُ،
الر ْفــــقُ  ،و ﱠ
الز ْهــــ ُد ،و ِ ّ
اضــ ُع ،و ﱡ
الصــ ْمتُ ،
والتﱠ َو ُ
التــ َؤ َدة ُ ،و ْالحِ ْلــ ُم ،و ﱠ
ْ
ْ
ﱠ
َ
الرحْ َمــةُ،
و
،
و
ـ
ف
ع
ال
و
،
م
ِي
ل
ـ
س
ت
ال
و
،
م
ﻼ
ـ
ﱠ
َ ُ
ْ ُ
و ِاﻻ ْست ِْس ُ
ْ
ْ
الصـــف ُح ،والغ َِنـــى،
الصـــب ُْر ،و ﱠ
و ْال َي ِقـــي ُن ،و ﱠ
والتﱠف ﱡَكــ ُر ،و ْالحِ ْفــ ُ
َاعــةُ،
ظ ،والتﱠ َو ُ
اصــ ُل ،و ْالقَن َ
ﱠ
ْ
َ
ُ
ﱠ
اعــةُ،
الط
و
،
ء
ا
فــ
و
ال
و
،
ة
د
و
َ
َ ُ
و ْال ُم َو َ
اســاة ُ ،و ْال َمــ َ
الس ـ َﻼ َمةُ ،و ْالف َْه ـ ُم ،و ْال َم ْع ِر َف ـةُ،
ض ـوعُ ،و ﱠ
و ْال ُخ ُ
ب ،و ْال ِك ْت َمانُ  ،و ْال ِبـ ﱡر،
َاراة ُ ،و َس َﻼ َمةُ ْالغَ ْي ِ
و ْال ُمد َ
ْ
ُ
ُ
ْ
ﱠ
ْ
َ
اف،
صـ
ن
اﻹ
و
،
ة
ِيـ
ق
ت
ال
و
،
وف
ر
ع
م
ال
و
،
ة
ق
و ْال َحقِي
ﱠ
ِ َ ُ
َ ُْ ُ
ْ
ْ
ُ
َ
صـــ ُد،
والتﱡ َقـــى ،وال ﱠنظ َافـــة ،وال َح َيـــا ُء ،والقَ ْ
السـ ـ ُهولَةُ ،و ْالعَاف َِيـ ـةُ ،و ْال َقـ ـ َوا ُم،
احـ ـةُ ،و ﱡ
و ﱠ
الر َ
ْ
ُ
ْ
َ
السـ ـ َعا َدة ُ ،والتﱠ ْو َبـ ـةُ،
ـ
قـ
و
ال
و
،
ة
ـ
مـ
ك
ار ،و ﱠ
حِ
ُ
و ْال َ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
ﱠ
شــاط ،وال َفــ َر ُح،
عا ُء ،والن َ
و ْال ُم َحافَظــة ،والــ ﱡد َ
ْ
الســـخَا ُء ،وال ُخ ُ
صـــ ْونُ
و ْاﻷ ُ ْل َفـــةُ ،و ﱠ
شـــوعُ ،و َ
سةُ(.
ْال َحدِي ِ
ث ،و ِاﻻ ْس ِت ْغف ُ
َار ،و ْال ِك َيا َ
وقد ذكر اﻹمام الكاظم أنها ) َﻻ تُجْ َم ُع إِﻻﱠ
امــتَ َحنَ ﱠ ُ قَ ْل َبــهُ
ي ٍ أ َ ْو ُمــؤْ مِ ٍن ْ
ي ٍ أ َ ْو َو ِ
صــ ّ
ِلن َِبــ ّ
َ
سـائ ُِر ذَ ِلـكَ ِمـنَ ْال ُمـؤْ مِ نِي َن َفـإِ ﱠن
ا
م
أ
و
،
ان
ِﻺي َم ِ َ ﱠ َ
لِْ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
َ
أ َ َح َدهُ ْم ﻻ َيخلو مِ ن أن َيكونَ فِي ِه َب ْعضها(.
ي عن فضـائل اﻷخـﻼق:
يقول اﻹمام عل ﱞ
)العجز آفة ،والصبر شجاعة ،والزهد ثروة،
الرضـى ،العلـم
والورع ُج ﱠنـة ،ونعـم القـرين ِ ّ
وراثة كريمة ،واﻷدب ُحلـل مجـددة ،والفكـر
سـره،
مرآة صـافية ،صـدر العاقـل صـندوق ِ ّ
البشاشة حبالة المودة ،اﻻحتمال قبر العيوب،
مــن رضــي عــن نفســه كثــر الســاخط عليــه،
منج ،إذا قـدرت علـى عـدوك،
الصدقة داوء ٍ
شكرا للقدرة عليـه ،أعجـز
فاجعل العفو عنه
ً
النــاس مــن عجــز عــن اكتســاب اﻹخــوان،
وأعجز منه من ضيﱠع من ظفر به منهم(.
واعلم أن هناك فرق بـين )ال ُخلـق ،وهـو
أثــر تزكيــة الــنفس ،والتخلــق ،الــذي ســببه
اليقظة بعد طول الغفلة( ،كما قال اﻹمـام أبـو
العزائم في اصطﻼحات الصوفية.
واعلــم أن حســن الخلــق رزق ســاقه ﷲ
إليــك ،يقــول اﻹمــام علــي بــن أبــي طالــب:
ق؛ ُك ُن ُ
ق( ،وأن ) َمـ ْن
وز اﻷ َ ْرزَ ا ِ
) ُو ْس َعةُ اﻷ َ ْخ َﻼ ِ
َ
س َع ْي َبـهُ( ،كمـا
ساهُ ا ْل َح َيا ُء ثَ ْو َبهُ؛ ل ْم َي َر ال ﱠنـا ُ
َك َ
ب ﱠ
ي أيضًا.
عل
اﻹمام
ر
ش
ﱞ
فإذا لم يكن لـديك هـذه اﻷخـﻼق ،فاسـأل
ضميرك) :هل أنا مسلم بحق؟(،
أما مكارم اﻷخﻼق فسـنبدأ بهـا الحـديث
فــي اللقــاء المقبــل ،وصــلى ﷲ علــى ســيدنا
وموﻻنا رسول ﷲ وعلى آله وسلم.

)(٢
الكرامات ،وحصون ذلك كله أربعة-:
) (١صدق الورع (٢) .وحسن النية.
) (٣وإخﻼص العمل (٤) .وصحبة العالِم .وﻻ
تـــتم لـــك هـــذه إﻻ بصـــحبة أخ صـــالح أو شـــيخ
ناصح).(١

كــل مســلم علــى يقــين أنــه مســافر إلــى الــدار
بَيﱠ ﱠنا أن الطريق يراد بها ما يسهل به الوصول
اﻵخــرة ،وأهــل اﻹيمــان مــنهم مســافرون إلــى مقــر
إلى المقصـدً ،
آمنـا سـالكه علـى نفسـه ومالـه مـن
رحمـــة ﷲ ودار النعـــيم اﻷبـــدى ،وأهـــل اﻹحســـان
وعثاء السفر وسوء المنقلـب ،ولمـا كـان السـالك
مسافرون إلى مقعد صـدق عنـد مليـك مقتـدر،
إلى ﷲ  -كما بَيﱠنﱠا سالفًا  -يفارق حقائق كثيرة
اﻹمام ا دد
فرارا من الكونين إلـى
وأهل اﻹيقان مسافرون
ً
هى فى نفسه ،ﻻ يتسـنى لـه الوصـول مـا دام
ال ُمك ّ َِو ِن .
اﻟﺴﻴد ﳏﻤد ماﺿﻰ أﺑﻮ اﻟﻌﺰاﺋﻢ
واقفًا عنـدها ،وكـل حقيقـة مـن تلـك الحقـائق
ولما كان المسافر إلى مكان بعيـد ﻻ يخلـو
كجبل سد مسلك المسافر إلى ﷲ تعـالى ،فإنـه
ً
متمرنـا عليـه أ َ ْو َﻻ .فـإن كـان
عالمـا بـالطريق
حاله إما أن يكون
ً
ربما اغتر بأعماله فأفسد إبليس عليه حاله ،فكم مـن سـالك زلـت
عال ًما به احتاج إلى رفيق يعينـه علـى مهـام شـئونه؛ حتـى يكـون
به قدمه ،وواصل ارتد على وجهه ،وﻻ أمان لمكر ﷲ .إذًا يتعـين
على يقين من أنه إذا نسى ذكّره ،وإذا ذكر أعانـه .وفـى الحكمـة:
على كل مسلم أن يتلقى اﻷسرار ،وأن يقتدى بالمرشد فى اﻷعمال
ً
جاهﻼ بالطريق احتـاج إلـى دليـل
)الرفيق قبل الطريق( .وإن كان
والعقيدة واﻷخﻼق والعبادة ،ليكون أشبه الناس برسول ﷲ .
موثوق به مشهور بين الناس بتوصيل السفر.
فإن كل مسلم لم يتلق العلم من العالم الربانى؛ ولم يقتـد بالمرشـد
صل علوم اﻷولين واﻵخرين ولم يظفر بدليل
ولو أن المسلم ح ﱠ
الكامل؛ يخشى عليه من الشرك الخفـى أو اﻷخفـى ،ومـن الغـرور
فى مقام جهالته بالطريق ،أو برفيق فى مقـام علمـه بـه ،ﻻ يصـل
بــالنفس والعمــل والنســب والجـاه .فكــل مسـلم ﻻ يتربــى علــى يــد
إلى قصده.
مرشد ﻻ يذوق لذة اﻹيمان وﻻ لذة التقوى ،وﻻ يكون فى حصـون
ولو أن ﷲ تعالى قدﱠر ذلك فـى أزلـه ﻷظهـر ذلـك فـى مﻼئكتـه
اﻷمن من وسوسة الشيطان وخدع النفس.
المجردين عن المادة ولوازمها ،أو منح ذلـك رسـله الكـرام ،فـإن
وبالمرشــد ينــال الرقــى إلــى مقامــات اليقــين ،مــن :التوبــة،
ﷲ تعالى ألزم المﻼئكة أن يتلقـوا مـن آدم  ،وأمـر الرسـل أن
والخــوف ،والرجــاء ،والمحبــة ،والتوكــل ،والمشــاهدة ،والصــبر،
يتلقوا من جبريل ،وقد صحب جبريل رسول ﷲ  فـى إسـرائه
وغيرها؛ حتـى يبلـغ مقـام المقـربين ،ويكـون مـع الـذين أنعـم ﷲ
وقدرا  -حف ً
ظا للناموس اﻹلهﻲ؛
وفى سيره  -وهو من تعلم جﻼلة
ً
عليهم من النبيِّين والص ّدِيقين والشهداء والصالحين.
حتى ينفرد  بالعلم بذاته.
نسأل ﷲ السﻼمة من اﻵفات فى الهجـرة إلـى ﷲ تعـالى ،إنـه
وقــد ســأل رجــل أســتاذه عــن وظــائف وأوراد ،فغضــب منــه
مجيب الدعاء .وقد بينا من هو المرشد فراجعه).(٢
أوجب الواجبـات ،الفـرائض معلومـة،
اﻷستاذ وقال :أرسول أنا؟ فَ ْ
ً
ً
رافضـا،
حافظـا ،وللمعاصـى
والمعاصى مشهودة ،فكن للفـرائض
واحــتفظ مــن إرادة الــدنيا وحــب النســاء وحــب الجــاه وإيثــار
التشبه يكون فى الزى وال ُخلُق والعمل .فالتشبه بهم فى الزى
الشهوات ،واقنع من ذلك كله بما قسم ﷲ لك ،إذا خرج لك مخرج
بـى ُقـل
جائز لـدفع المضـرة وغيرهـا ،لقولـه تعـالىَ  :يـا أَيﱡ َهـا النﱠ ﱡ
صـابرا،
شاكرا ،وإذا خرج مخرج السخط فكن عنه
الرضا فكن
ً
ً
زواجكَ َوبنَاتِكَ ونَساَء ا ْل ُمـؤْ مِ نِيِنَ ُيـ ْدنِينَ ع ََلـي ِْهنﱠ ِمـن ج ََﻼ ِب ِيـ ِب ِهنﱠ 
أَ َ
وحــب ﷲ قطــب تــدور عليــه الخيــرات ،وأصــل جــامع ﻷنــواع
)اﻷحزاب.(٥٩ :



ومن ذلك لبس الخرقة للتمييـز وللـدخول
فــى القــوم بالتشــبه ،ولكــن بشــرط اجتنــاب
الكبـــائر وصـــغار الخســـة .وﻻ يقـــدح عـــدم
اﻻجتمــاع بالمرشــد فــى محبتــه بعــد أن بلغــه
مناقبــه وطريقتــه بــالتواتر ،فإنــا كمــا نحــب
رسول ﷲ وأصحابه ولم نرهم ،وإننـا نقتـدى
بهــم فيمــا بلغنــا عــنهم ﻻ بجســمهم ،فكــذلك
المرشد والمتشبه والمنتسب جزاؤه أن ي َُحـبﱠ
َويُحْ َتـ ـ َر َم فيوضـــع لـــه القبـ ـول فـــى الخلـــق
والحرمــة فــى القلــوب ،فــﻼ يــراه أحــد إﻻ
احترمه وعظمه.
وقالوا :أربعة آداب إذا خـﻼ منهـا الفقيـر
المنتسب فﻼ تعبأ به وإن كان أعلم البرية-:
) (١مجانبة الظلمة.
) (٢وإيثار أهل اﻵخرة.
) (٣ومواساة أهل الفاقة.
) (٤ومواظبة الجماعة.

للمرشــد أحــوال خاصــة بــه ينبغــى أن ﻻ
يقلد فيها إﻻ بعد اﻹذن منـه بعملهـا لـﻸخ فـى
ﷲ:
مثــل الصــولة عنــد اﻷمــر بــالمعروف
والنهى عن المنكر.
ومثــل اشــتغاله بــالعلم والمــذاكرة عــن
بعض النوافل.
ومثـــل مداراتـــه للخلـــق وتأليفـــه ﻷهـــل
المنازل والشرف.
ومثل تركه للذكر باللسان واشتغاله بذكر
القلب.
وبذل جميع ما فى يـده غيـر خـائف مـن
الفقر.
ومثل تكليف بعض اﻹخوان بما يناسـبهم
مـــــن اﻷعمـــــال البدنيـــــة والصـــــدقات أو
الرياضات.
ومثل أن يسأله النساء عـن أحكـام الـدين
فيجيبهن.
ً
أعماﻻ ﻻ يقتضيها الوقت
ومثل أن يعمل
هى سنة بالنسبة له تخفى على غيره حكمتها.
ومثل أن يحب الجميل من كل شىء فـى
المأكل والمشرب واللباس والفراش.
ومثل سكوته علـى أمـور يلـزم المبـادرة
بمحوها ممـا هـو مكـروه أو مخـالف للسـنة،
فإن الرجل إنما يسعى ليزيل المرض المنـتج

لﻶﻻم ﻻ ليسـكن اﻵﻻم ،فقـد
يســـكت عـــن المكـــروه أو
 
المخالف؛ حتى يعلـم حقيقـة

المــرض فيعالجــه بــالعﻼج
الشرعى ،والشـافى هـو ﷲ.

وربمــا كــان ســكوته علــى

المكـــروه ســـدا لبـــاب مـــن
 -١٠قالوا :من دعا ﷲ بغير مـا دعـا بـه
أبواب الفتنة والتفرقة.
فالمريــد ﻻ يقلــد المرشــد فــى كــل تلــك رسول ﷲ  ،فهو بدعى.
وقــد َب ﱠي ﱠنـا المتبــع والمبتـدع واﻻتبــاع فــى
الخصوصيات ،حتى يظهر له سـر حكمتهـا،
وعلى المريد أن يسلم له ،ويعلم أنه لـم يـؤت كتـــاب) :شـــراب اﻷرواح( الـــذى بهـــامش:
من العلم إﻻ القليل ،وليتشوف إلـى فضـل ﷲ )أصول الوصول().(٣
والمزيد من العلم ،فالمريد الذى يقلد المرشـد
فى خصوصياته ليس بمريـد ،ولكنـه حيـوان
يحاكى كالقردة والنسانيس ،أو رضيع يحاكى
اﻷدب عند أهل الطريق هو رعاية الحق
أعمال والده.
 ،باستحضار عظمته وكبريائـه وعزتـه؛
حتــى كــأن اﻷديــب يــراه أو يراقــب أنــه 
يراه ،فيحفظ السالك أنفاسـه مـن أن يصـرف
ورد فــى اﻻقتــداء عشــرة آداب فــاحتفظ
سا منهـا فـى غيـر مراضـيه ومحابـه .وقـد
نف ً
بها:
ً
جمﻼ منها فـى كتـاب) :مـوارد أهـل
شرحت
ً
ً
حـاﻻ مـع ﷲ
رجـﻼ يـدعى
 -١إذا رأيت
الصــفا( وهنــا ألمــع إلــى شــىء مــن آداب
يخرجه عن أمر الشرع ،فﻼ تقـربن منـه وﻻ
الصحبة:
ترج فﻼحه.
السالك مهاجر مـن حسـه ونفسـه وهـواه
ً
 -٢إذا رأيت رجﻼ يسكن إلـى الرياضـة
والتعظيم ،فﻼ تقربن منه واقطع بعدم فﻼحـه مســارعة إلــى نيــل رضــا مــوﻻه ،وفــار مــن
الــدنيا الفانيــة وزخرفهــا إلــى الــدار اﻵخــرة
أب ًدا.
فقيرا عـاد إلـى الـدنيا ،فلـو ونعيمهــا ،ولمــا كانــت دواعــى فطــر الــنفس
 -٣إذا رأيت ً
جوعـا فـﻼ تقـربن منـه وﻻ تـركنن إلـى المهملة حاجبة عـن الحـق ،وكانـت وسـاوس
مت
ً
مرافقتــه ،فــإن رافقتــه قســا قلبــك أربعــين الشيطان المﻼزمة داعية إلى الهـﻼك اﻷكبـر
صبا ًحا.
والقطيعــة عــن الخيــر لــزم للســالك رفيــق
ً
ﻼ
ـ
ف
ـه
ـ
بعلم
ـتغنى
ـ
يس
ـﻼ
ـ
رج
ـت
ـ
رأي
إذا
-٤
يصطفيه لنفسه ،ويتعين أن يكون أشبه الناس
تأمنن جهله.
برسول ﷲ ً 
وأدبـا ،وأعلـم النـاس
خلقـا ً
 -٥إذا رأيــت رجـ ً
ـه
ـ
نفس
ـن
ـ
ع
ـى
ـ
يرض
ـﻼ
بهديه وسنته أد ًبا ومعاملة.
ويسكن إلى وقته ،فاتهمـه فـى دينـه واحـذره
وقد بين ﷲ تعالى لنا صفاته  ،فـى
أشد الحذر.
سـ ْل َنا ِفـي ُك ْم
القـرآن ،قــال ﷲ تعــالى :ك ََمـا ْ
أر َ
 -٦إذا رأيــــت رجـــ ً
ـﻼ مريــ ـ ًدا يســــمع
ســ ً
وﻻ ِ ّمــن ُك ْم َي ْت ُلــو َع َلــ ْي ُك ْم آياَت َِنــا َو ُيــزَ ّكِي ُك ْم
َر ُ
المﻼهــى ،ويميــل إلــى الراحــة ،فــﻼ تــرج
اب َو ْالحِ ْك َم ـةَ َويُعَ ِلّ ُم ُك ـم ﱠمــا َل ـ ْم
َويُعَ ِلّ ُم ُك ـ ُم ْالك َِتــ َ
فﻼحه.
لم ـونَ ) البقــرة (١٥١ :فبــين لنــا
فقيـــرا ﻻ يحضـــر عنـــد تَ ُكونــواْ تَ ْع ُ
رأيـــت
إذا
٧
ً
السماع بل يعقل ويشتهى ،فاعلم أنه قد حـرم سبحانه أن المرشد يجب أن نختاره بعد العلم
اليقينى بأنـه أقـرب النـاس شـب ًها برسـول ﷲ
بركات ذلك بتشويش باطنه وتبديد فهمه.
 -٨قالوا :ليس الرجل الكامـل مـن حيـى  ،وبعــــد طــــول البحــــث واﻻختبــــار
فى نفسه ،إنمـا الرجـل الكامـل مـن حيـى بـه والتجربة؛ حتى تطمئن القلوب ،ولديها يجـب
غيره.
نســلّم لــه ،ونقتــدى بــه ،ونخــالف الحــظ
أن
ِ
 -٩قالوا :كل شيخ لم تصل إليـك الفوائـد والهوى مسارعة لﻼقتداء به.
منه من وراء حجاب فليس بشيخ.
         



.(٦٨
         
وب ّين لنـا  سـوء أدب
        
موسى السـامرى وبلعـام بـن
باعوراء الذى أخبر ﷲ عنـه
        
بقولهَ  :واتلْ َعلَيْه ْم َن َبأ َ الذِى
        
نسـ ـلَ َخ م ْن َهـ ـا
آتَيْنـ ـاَهُ آ َياتِنـ ـا َ فا َ َ

الشــ ْي َ
َبعــهُ ﱠ
طانُ فَ َكــا َن ِمــنَ
فَأت َ
ا ْلغَا ِوينَ ) اﻷعراف(١٧٥ :
وكان من خاصة أصحاب الكليم  ،فبلـﻎ
فى محبته مبلغًا ظن فيه مساواته لـه وتفوقـه
 -١نقيمه مقـام الوالـد الـرءوف الـرحيم،
عليــه .وقــد أثبــت التــاريخ ســوء أدب يهــوذا
ونقوم له بما يقوم به الولد البار الكريم ،وقـد
صاحب المسيح  ،الذى سـعى فـى قتلـه
أ ّدب ﷲ من اجتباهم فى صحبة اﻷئمة؛ حتـى
بعد أن اعتقد أنه تفوق عليه بما نالـه .وسـوء
بلغوا أرقى مقامات المحبة والقرب.
اﻷدب مع المرشد دليل الطرد والخسران يوم
وكلما تفضل ﷲ عليهم بعواطفه عرفا ًنا،
القيامة.
ً
إقباﻻ ،وفضله عل ًما ،ومننه شـهو ًدا،
وإحسانه
صحب رجل الجنيد)  (٤فنال بصحبته
شكرا لنعمته عليهم بتعظيم الوسيلة،
قاموا
ً
شــهرة بــين النــاس ،فاعتقــد مســاواته للجنيــد
وسارعوا لشـكر مـن أجـرى ﷲ النعمـة لهـم
وتفوقـه عليـه فاعتزلـه ،وكـان يشـهد مشــاهد
علــى يديــه ،فــزادهم ﷲ ً
يقينـا ،وقــربهم لديــه
ظنها معارج ،ولكن ﷲ تداركه بلطفه فتوجـه
زلفــــى؛ حتــــى بلغــــوا مقامــــات الشــــهداء
له الجنيد وقال له :قـل :ﻻ حـول وﻻ قـوة إﻻ
والصديقين وهم على ما هم عليه من اﻷدب،
با  ،فقالها ،فتبين أنه على ضﻼل.
اهـدُواْ
ع َ
صـ َدقُواْ َمـا َ
كما قال تعالىِ  :ر َجا ٌل َ
وكثيــر مــن الســالكين يهــبهم ﷲ تعــالى
ضـى نَحْ َبـهُ َو ِمـ ْن ُهم ﱠمـن
ﷲ َعلَ ْي ِه فَمِ ْن ُهم ﱠمـن قَ َ
َ
لســان بيــان ويقبــل ســبحانه بــالوجوه علــيهم
َظر َو َما َبـ ﱠدلُواْ ت َْبـد ً
ِيﻼ) اﻷحـزاب.(٢٣ :
َينت
ُ
فيظنــون لجهــالتهم أن هــذا هــو الوصــول،
مادام المرشـد متحـ ًدا مـع رسـول ﷲ ،
فيلتفت ـون عــن المرشــد فيفتنــون ،وﷲ تعــالى
فإنهم صحبوه على بصيرة من أمرهم؛ ﻷنهم
ﻵخـرةَ
ﱠار ا
َ
يقولَ  :وا ْبت َِﻎ فِي َما آتـَ اكَ ﷲُ الـد َ
أحبوا الحـق وأحبـوا المرشـد للحـق ،ومـادام
)القصص (٧٧ :وكـل مـن اسـتعان بـنعم ﷲ
علــى الحــق فهــو حبيــبهم ووالــدهم وســيدهم،
وفخرا فهو هالك.
بطرا
ً
على معاصيه ً
وإن خالف الحق خالفوه وهم صـفوة ﷲ مـن
وقد صحبنى فى بﻼد مصر ناس مـنحهم
عباده.
ﷲ البيان ،وأقبل بالوجوه عليهم ،فمـالوا إلـى
 -٢ومن آدابهم أن السـالك مهمـا أكرمـه
حظوظهم ،فمنهم من التفت ظانا أنه اسـتغنى
ﷲ تعــالى ﻻ يخطــر علــى قلبــه أنــه أشــبه
عـن المرشـد فتخطفــه الشـيطان ،ومـنهم مــن
المرشد ،أو ساواه ،أو استغنى عنه ،فإن ذلك
اســـتدرجه ﷲ تعـــالى وطـــرده مـــن الخيـــر
دليـــل القطيعـــة عـــن ﷲ تعـــالى ،وإن كـــان
منكـرا بعـد
الحقيقى ،فأصبح ذاما بعد المدح،
ً
الرجال ﻻ يحظرون علـى فضـل ﷲ تعـالى،
التسليم ،فر ًحا بما يفرح به اليهود ،معتق ًدا أن
ولكـن الطريــق ﻻ يسـلم فيــه إﻻ أهــل اﻷدب،
المال فى الدنيا هـو الخيـر الـذى يمـن ﷲ بـه
وفيــه ســوء اﻷدب عطــب ،والعطيــة مــن ﷲ
على أوليائه ،ونسى أن رسل ﷲ صلوات ﷲ
تعالى توجب على العبد مزيـد الشـكر ،ومـن
وســﻼمه علــيهم عاشــوا فقــراء ،وأنــه عجــل
كانت العطيـة لـه سـب ًبا فـى الكفـر أو موجبـة
ﻷعدائه ما يحبونه اسـتدرا ًجا منـه لهـم ،ولـو
للفخر فهى بلية ،أعاذنا ﷲ وإخواننا منها.
علم ما أوقعه فيه الشـيطان ﻷوقـع نفسـه مـن
وقد أدب ﷲ أولياءه بهجـرة الكلـيم عليـه
شاهق جبل.
الصﻼة والسﻼم للعبـد العـالم ،وبـ ّين لنـا أدب
 -٣والسعادة فى الطريقة هى اﻷدب مـع
الكليم عليه الصﻼة والسﻼم معه ،مع ما ﻻقاه
المرشــد؛ حتــى يفــارق الــدنيا ،وحفظــه بعــد
منه من الجفوة واﻻحتقار فى مخاطبته بقوله:
موته .فإن سوء اﻷدب مع المرشد فى حياتـه
ف تَصْبر
إ ﱠنكَ لَن تَ ْستَطِ ي َع َمعَى َ
صب ًْرا* َو َك ْي َ
ُ يــدل علــى أن الســالك يحــرم الجمعيــة علــى
علَى َما َلـ ْم ت ُ ِحـ ْ
ط بـ ِه ُخ ْبـ ًرا) الكهـف-٦٧ :
َ
رسول ﷲ  ،وإنما يفوز بها أهل اﻷدب



مع المرشد ،ومن ظن فـى نفسـه أنـه سـاوى
المرشـد ،ويقــدم رأيــه علــى رأيـه ،ﻻ يصــلح
للجمعية على رسول ﷲ .ومن نقص المرشد
وفــرح بمــا يفــرح بــه اليهــود مــن المــال بــاء
بالخسران .وحفـظ اﻷدب فـى الصـحبة دليـل
على عناية ﷲ بالسالك ،وإنما هو اﻷدب فـى
الطلب ،وبه الرقى إلى أعلى الرتب.
أســأل ﷲ تعــالى أن يرزقنــى وإخــوانى
اﻷدب ولرســــوله ،ولكتــــاب ﷲ وســــنة
رسوله ،فإن مسىء اﻷدب لم يدخل الطريـق
ولم يخرج منـه؛ ﻷنـه دخـل فـى حظـه فظـن
الناس أنه فى الطريق ،وكشف ﷲ الستر عنه
وارتد أمام الخلق إلى حظـه ،فهـو بعيـد ً
أوﻻ
وآخرا ،وهو كمـا قـال ﷲ تعـالى :يـُ َرا ُءونَ
ً
ْ
ﱠ
ً
ُ
َ
َ
َ
اس َو َﻻ َيذك ُرونَ ﷲَ إﻻ قلِيﻼ* ُمذبذبينَ َبيْنَ
ال ﱠن َ
ذَلك َﻻ ِإلَى ٰه ُؤ َﻻءِ َو َﻻ إلى َه ُؤ َﻻءِ ) النسـاء:
 (١٤٣ -١٤٢ومــن وضــع قــد ًما واح ـ ًدا فــى
الطريــق لــزم أعتــاب الرفيــق ،وﷲ يتــولى
الصالحين.
قال الشاذلى) :(٥ما سلم عبد من النفاق ما
لم يعمل على الوفاق .وقال :ﻻ تصـحب مـن
يؤثر نفسه عليك فإنه لئيم.
وقــال ســهل) :(٦احــذر ثﻼثــة أصــناف:
الفقــراء المــداهنين ،والمتصــوفة الجــاهلين،
والجبابرة الغافلين.
وقـــالوا :أربعـــة آداب إذا خـــﻼ الفقيـــر
المتجرد منها فاجعله والبعيد سواء:
 -١الرحمة لﻸصاغر.
 -٢والحرمة لﻸكابر.
 -٣واﻹنصاف من النفس.
 -٤وترك اﻻنتصاف لها.

لمـا كـان طريــق السـادة العزميـة مأخــذه
كتاب ﷲ وسنة رسوله  ،وعمل الخلفاء
الراشدين ورجال الصوفية السابقين.
نب ِّين فى هذا المقال صورة المبايعة التـى
كان يلقنهـا اﻷشـياخ لمـن أراد اﻻنتسـاب فـى
طــريقهم ،مثــل ســيدى القطــب الغــوث الســيد
أحمد الرفاعى  وغيره.
يبــدأ الشــيخ بقــراءة الفاتحــة ســرا ثــﻼث
مرات ،مستمدا بركة الـتﻼوة مـن رسـول ﷲ

 أو من شيخه اﻷكبر صـاحب الطريـق
إن كان تابعًا لمرشد كامـل واصـل .ثـم يقـرأ
هذه اﻵية  :ﱠ
إن الﱠذِينَ يُ َبا ِيعُونَكَ إ ﱠن َمـا يُ َبـا ِيعُونَ
ﷲ َي ُد ﷲِ فَ ْو َق أ ْيدِيه ْم) الفتح ...(١٠ :الـخ.
ثم يستغفر ﷲ ثﻼث مـرات بـأى صـيغة ،ثـم
يمسك بيـده اليمنـى يـد المريـد ويلقنـه الـذكر
المــذكور فــى الكتــاب فــى بــاب التلقــين ،ثــم
يقــول :أشــهد ﷲ ومﻼئكتــه وكتبــه ورســله
والحاضــرين مــن خلقــه ،أنــى تائــب إلــى ﷲ
تعالى من جميع الخطايا ،راغـب فـى امتثـال
أوامر ﷲ ،مجتنب نواهيه ومحارمه ،مجتهـد
فى طاعة ﷲ منيب إليه ،مواظب على خدمة
الطريـــق ،ناصـــر لســـنة المصـــطفى 
بنفسى ومالى على حسب الطاقة ،وأن سـيدنا
وقدوتنا إلى ﷲ ورسـوله هـو سـيدنا المرشـد
ً
ً
الوارث لرسول ﷲ ً
وحاﻻ السـيد
وعمﻼ
قوﻻ
)(٧
محمــد ماضــى أبــو العــزائم ،بايعتــه علــى
كتاب ﷲ ،وسنة رسوله  ،اقتـداء بأهـل
البيعــة مــن الصــحابة والتــابعين ،وأن أكــون
ناصرا للحق بالحق على نفسى ً
أوﻻ ،وأهلى،
ً
وكــل مــن فــى رعيتــى ،ناصــ ًحا للمســلمين
بالحكمــة والموعظــة الحســنة ،مجـ ً
ـادﻻ بــالتى
هى أحسن بلسان الحجة أهل الكفر واﻹلحـاد
والضﻼل والبدع ،مستعي ًنا بحول ﷲ وقوتـه،
مستم ًدا الهداية والتوفيـق منـه سـبحانه ،فهـو
نعم المولى ونعم النصير.

أورد الطبرانى أنه عليه الصﻼة والسﻼم
قال) :أف ِي ُك ْم غَريبٌ ؟ فقال ابن أوس :ﻻ .فأمر
ار َف ُعـوا ْأيـدي ُكم َوقُ ُ
ولـوا َﻻ
بغلق الباب ،وقالْ :
ْ
ﱠ
إلهَ إﻻ ﷲُ .ثم قال :الحم ُد الل ُه ﱠم إ ﱠنكَ َب َعثتَنِى
علَيْهـا
عـدت َنى َ
بهـاَ ،و َو َ
َبهذِه ال َك ِل َم ِةَ ،وأَ َم ْرتَ ِنى َ
ْ
ميعـا َد .ثـم قـالَ :أﻻ
ا ْل َج ﱠنةﱠَ ،و ﱠإنـكَ ﻻَ ت ُ ِ
خلـف ال َ
ُ )(٨
أبش ُِروا فَ ﱠ
غف ََر لك ْم( .
ﷲ قَ ْد َ
إن َ
أذكـارا
وكان  يلقن بعض أصحابه
ً
خاصة ،من ذلك أنه لقن عليا بن أبـى طالـب
قائﻼ له) :قُل آمنتُ با ِ ُثـ ﱠم ا ْسـتَ ِق ْم()ّ .(٩
ً
ولقـن
أذكـارا وأدعيـة خاصـة،
الصـحابة
من
ا
كثير
ً
ً
ورد منهــا فــى الصــحاح مــا ورد ،واخــتص
ً
رجـاﻻ لـم يـدونوها بـل تلقوهـا عـن
ببعضها
عا إلـى وقتنـا هـذا ،وقـام سـيدنا
الرجال سـما ً
وموﻻنا أبـو بكـر الصـديق ّ 
فلقـن سـلمان
الفارسى وغيرهّ ،
ولقـن سـلمان سـيدنا اﻹمـام
الحســن  .ولقّ ـن أميــر المــؤمنين ســيدنا
ى أوﻻده وغيرهم من بنى هاشـم والحسـن
عل ّ

البصــــرى .وهكــــذا كــــان
التــــابعون  يتعرضــــون
     
ﻷصحاب رسـول ﷲ 
       
للتلقى عنهم ،فيتلقـون عـنهم
عا أو
اﻷذكار واﻷدعية سـما ً
      
تلقينـــا أو ً
ً
إذنـــا ،وﻻ يـــزال

المســــلمون يتلقــــون ممــــن
ـﻼ للحمــل والروايــة ومحـ ً
يرونــه أهـ ً
ـﻼ للعلــم الوجه العلى الكريم حيث ولﱠى وجهـه ،وبعـد
ذلك مما ﻻ عين رأت ،وﻻ أذن سـمعت ،وﻻ
والتقوى.
وقــــد صــــح اﻹذن بروايــــة الحــــديث خطـر علـى قلـب بشـر ممـا أطـوى بســاطه،
والتصــريح بتعليمــه مــن اﻷئمــة والشــهادة وأخفى عن العقول والنفوس بيانه ،من العلـم
لحامليه من العلمـاء وهـو مـن السـنة .ولـيس اﻹلهى ،والرحمـة مـن عنـد ﷲ ،والنـور مـن
مخلصـا
من قال :ﻻ إله إﻻ ﷲ؛ ليـأمن بهـا مـن القتـل لدن ﷲ تعالى؛ حتى يكـون عبـ ًدا
ً
الـرق وال ِذّمـة؛ كمـن صادقًاً ،
مقبﻼ عليه سبحانه بالكلية ،راغ ًبا فى
وسلب اﻷمـوال أو مـن ِ ّ
كـان مؤم ًنـا وســمعها ً
تلقينـا لــيعلم معناهــا ثــم القبول منه سبحانه.
يــذوق حﻼوتهــا ،ثــم يشــهد أنوارهــا بكمــال
) (١الصحبة لﻸخ الصالح أو الشيخ الناصح ﻻ تؤتى ثمارها
نز َل ِب ِع ْل ِم
التوحيد ،قال تعالى :فَا ْعلَ ُمواْ أ َ ﱠن َما أ ُ ِ
إﻻ إذا كانت بإذن من العالِم للصاحب والمصحوب.
ﷲِ َوأَن ﱠﻻ ِإلَهَ ِإ ﱠﻻ ه َُو) هود.(١٤ :
) (٢راجع كتاب )مذكرة المرشدين والمسترشدين( لﻺمام أبى
فكلفنـا بعلــم حقيقتـين عظيمتــين ﻻ إيمــان
العزائم .
) (٣تطلب جميع مؤلفات اﻹمام المجدد السيد محمد ماضى
بـدونهما ،إحــداهما :علــم أن الكتــاب العزيــز
أبى العزائم من مكتبة دار الكتاب الصوفى  ١١٤ش مجلس
أنزل بعلم ﷲ.
الشعب القاهرة.
) (٤وهو أبو القاسم الجنيد مولده ومنشأه ووفاته ببغداد وهو
والثانية :علم أنـه ﻻ إلـه إﻻ هـو ،أى :ﻻ
أول من تكلم فى علم التوحيد ببغداد ويعد شيخ مذهب
إلــه إﻻ ﷲ؛ ﻷن الضــمير يعــود علــى اﻻســم
التصوف توفى سنة  ٢٩٧هـ.
) (٥هو على بن محمد ولد سنة  ٥٩٣هـ وتوفى سنة  ٦٥٦هـ
اﻷعظم المتقدم فى اﻵية .فمن قـال ﻻ إلـه إﻻ
وهو من أعﻼم الصوفية.
مؤمنـا كـ ً
ً
ـامﻼ؟!
ﷲ ولــم يعلمهــا كيــف يكــون
) (٦هو سهل بن عبد ﷲ بن يونس التسترى ولد سنة ٢٠٠
مـل
العا
الربـانى
فسماعها من المرشـد العـالم
هـ وتوفى سنة  ٢٨٣هـ أحد أئمة الصوفية وعلمائهم ،له
كتاب فى تفسير القرآن مختصر.
بكتـــاب ﷲ تعـــالى وســـنة رســـول ﷲ لـــيس
) (٧هذه الصيغة التى كانت فى حياة اﻹمام أبى العزائم،
كســماعها مــن والديــه ،فكــأن ســماعها مــن
ولكن بعد انتقال اﻹمام تضاف إليها) :بايعته فى شخص
خليفته القائم على دعوته سماحة السيد محمد عﻼء الدين
المرشــد حيــاة دائمــة جديــدة ،وكأنــه بعلمهــا
ماضى أبى العزائم( باعتبار سماحته هو شيخ الطريق
صار مؤم ًنا فى الوقت كامل اﻹيمان.
الحالى.
فعلى كل سالك أن يسـارع إلـى الوسـائل
) (٨قال ابن حجر العسقﻼنى رواه أحمد بإسناد حسن
والطبرانى وغيرهما عن يعلى بن شداد ،وجاء فى المسند
التى بها يعلـم أن الكتـاب العزيـز أنـزل بعلـم
الجامع  ٤٨٧/١٦حديث  ٤٤٠/١٧ ،٥١٦٧حديث ،٥٥٣٤
ﷲ ،وأن ﻻ إلــه إﻻ ﷲ؛ حتــى يتحقــق ُ
بشـعب
وفى مجمع الزوائد للهيثمى  ١٦٤/١حديث ) ٢٣طبعة دار
الفكر – بيروت – ١٤١٢هـ( ٨٧/١٠ ،حديث  ،١٦٧٩٨وفى
اﻹيمان جميعها ،ما كان منها عل ًما ومـا كـان
المعجم الكبير  ٢٨٩/٧حديث  ،٧١٦٣وفى مسند الشاميين
منها ً
عمﻼ؛ حتـى تكمـل نفسـه بـالعلم ويكمـل
 ٢٣١/٣حديث  ،٢١٤٨وفى كنز العمال  ٤٨/١حديث ،١٣٧
جسمه بالعمل.
وفى مسند أحمد  ١٢٤/٤حديث .١٧١٦٢
) (٩حديث صحيح ،فيض القدير على الجامع الصغير
وقد بينت فيما سلف مـن الكتـب تفصـيل
للمناوى ج  ٤ص  ،٥٢٣وجاء فى كنز العمال  ٥٧/٣حديث
مجمــل ذلــك فراجعــه ،فــإن هــذا المقــام مقــام
 ،٥٤٧٧وفى المسند الجامع  ٤٧/١٦حديث ٤٨/١٦ ،٤٨٣٠
حديث  ،٤٨٣١وفى روضة المحدثين  ١٣١/٣حديث
إيجــاز؛ ﻷنــى أبــ ّين التلقــين ومــا يلقــن مــن
 ،٤٨٨٢وفى تخريج أحاديث اﻹحياء  ٢٤١/٩حديث ،٤٢٤١
اﻷسماء واﻷدعية ،وما يؤذن به من المراقبة
وكذا فى كشف الخفا للعجلونى  ١٠١/٢حديث ،١٨٩٣
والمحاســــبة ،ومــــا يمــــنح باﻹشــــارة مــــن
وإحياء علوم الدين ومعه التخريج  ،٥/٧ ،١٧٦/٤وفى
تخريج اﻷحاديث واﻵثار الواقعة فى تفسير الكشاف
التنــزﻻت ،واﻻنتشــال مــن أوحــال التوحيــد
للزمخشرى  ،٢٣٠/٣وفى مسند أحمد  ٤١٣/٣حديث
وتجـاوز باديــة اﻹلحــاد ،ومـا يتفضــل بــه ﷲ
 ٣٨٤/٤ ،١٥٤٥٥حديث  ،١٩٤٥٠وفى مسند الطيالسى
 ١٧١/١حديث  ،١٢٣١وفى اﻵحاد والمثانى  ٢٢٢/٣حديث
على السالك المخلص من السلطان ،لينفذ من
 ٢٤٥/٣ ،١٥٨٤حديث  ،١٦٠٦وفى المعجم الكبير ٦٩/٧
أقطار السموات واﻷرض ليتبين له الحق ،ثم
حديث  ،٦٣٩٨وصحيح ابن حبان  ٢٢١/٣حديث ،٩٤٢
والسنن الكبرى  ٤٥٨/٦حديث .١١٤٨٩
ما يواجهه به  ،شهو ًدا وعيا ًنا؛ حتى يرى
      



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

*
*
*

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



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

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

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



على البراءة حجة أقوى عندهم من تلك الشهادة.
لم تنس هند حزنها على رجالها في حضرة النبي عليه السﻼم؛ إذ
جاءته مع غيرها من النساء يأخذ عليهن عهد البيعة.
قال صلوات ﷲ عليه :تبايعنني علـى أﻻ تشـركن بـا شـيئًا ،وﻻ
تسرقن … إلى أن قال :وﻻ تزنين.
قالت :يا رسول ﷲ … هل تزني الحرة؟
ثم قال :وﻻ تقتلن أوﻻدكن.
كبـارا،
صغارا وقتلتهم يوم بدر
◌ً فقالت :أما اﻷوﻻد فقد ربيناهم
ً
ً
فأنت بهم أعلم.
◌َ وإن سؤالها" :هل تزني الحرة؟" لمن تلـك اﻷخبـار التـي قلنـا:
إنها تدل باللمحة العارضة ،ويغني القليل منها عن الكثير.
إنه سؤال يدل علـى اﻷنفـة مـن الزنـى؛ ﻷنهـا كرامـة جـاه ،وﻷن
الزنى خلة من خﻼل اﻹماء والسبايا ،ﻻ تعهد في الحرائر الكريمـات،
فاﻷنفة من الضعة هنا أكبر من اﻹعراض عن الرذيلة ،وقصـتها مـع
زوجها  -إهانتها بتهمـة الزنـى  -ﻻ تقبـل عنـدها الغفـران وﻻ تقنعهـا
البراءة منها ،وإن شهد بها من تقبل شهادته في الجاهلية ،وﻻ يطلبون

أخرج الخرائطي في الهواتف عن حميد بن وهب قال :كانت هند
بنت عتبة بن ربيعة عند الفاكه بن المغيرة ،وكان مـن فتيـان قـريش،
وكان له بيت للضيافة يغشاه النـاس مـن غيـر إذن ،فخـﻼ البيـت ذات
يوم ،فقام الفاكه وهند فيه ،ثم خرج الفاكه لبعض حاجاته ،وأقبل رجل
هاربـا ،فأبصـره
ممن كان يغشى البيت فولجه ،فل ﱠما رأى المرأة ولـى
ً
الفاكه فانتهى إليها فضربها برجله ،وقال :من هذا الذي كان عنـدك؟،
قالت :ما رأيـت أحـ ًدا ،وﻻ انتبهـت حتـى أنبهتنـي ،فقـال لهـا :الحقـي
بأهلك … وتكلم فيها الناس ،فخﻼ بها أبوهـا ،فقـال لهـا :يـا بنيـة ،إن
الناس قد أكثروا فيك فأنبئيني بذاك ،فإن يكـن الرجـل صـادقًا دسسـت
كاذبـا حاكمتـه إلـى بعـض
إليه من يقتله فتنقطع عنا المقالة ،وإن يكن ً
كهان اليمن ،فحلفت لـه  -بمـا كـانوا يحلفـون بـه فـي الجاهليـة  -أنـه
كاذب عليهـا ،فقـال عتبـة للفاكـه :إنـك قـد رميـت ابنتـي بـأمر عظـيم
فحاكمني إلى بعض كهان اليمن ،فخرج الفاكـه فـي جماعـة مـن بنـي
مخزوم ،وخرج عتبة في جماعـة مـن بنـي عبـد منـاف ،ومعهـم هنـد
ونسوة معها تأنس بهن ،فلما شارفوا البﻼد تنكـرت حـال هنـد وتغيـر



وجهها ،فقال لها أبوها :يا بنية ،إني قد أرى ما بك من تغير الحـال،
ومــا ذاك إﻻ لمكــروه عنــدك ،قالــت :ﻻ وﷲ يــا أبتــاه … مــا ذاك
بشرا يخطئ ويصـيب ،فـﻼ آمنـه
لمكروه ،ولكني أعرف أنكم تأتون ً
)(١

ي سـبة
أن يسمني بسيماء تكـون علـ ﱠ

فـي العـرب ،فقـال لهـا :إنـي
)(٢

سوف أختبره لك قبل أن ينظـر فـي أمـرك؛ فصـفر
)(٣

أدلى ،ثم أدخل في إحليله

بفرسـه حتـى

حبة من الحنطة ،وأوكأ) (٤عليها بسـير،

وصبحوا الكاهن؛ فنحر لهم وأكرمهم ،فلما تغدوا قال له عتبة :إنا قد
جئناك في أمر ،وقد خبأت لك خبيئًا أختبرك به فانظر ما هو؟ قـال:
برة في كمرة ،قال :أريد أبين من هذا ،قال :حبة من بـر فـي إحليـل
مهر ،فقال عتبة :صدقت … انظر فـي أمـر هـؤﻻء النسـوة ،فجعـل
يدنو من إحداهن ،ويضرب كتفها ،يقول :انهضي؛ حتى دنا من هنـد

سيف ،قال :نظر أبو سفيان يو ًما إلى معاوية وهو غﻼم ،فقـال لهنـد:

فضرب كتفها ،وقال :انهضي غير رسحاء وﻻ زانية ،ولتلدين ً
ملكـا

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

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

قومه فقط؟ ثكلته إن لم يسد العرب قاطبة … فلما ولﱠى عمر يزيد بن

وقالت :إليك … وﷲ ﻷحرصن أن يكون ذلك من غيرك ،فتزوجهـا

أبي سفيان ما ﱠ
وﻻه من أمر الشام ،خرج إليه معاوية ،فقال أبو سفيان

أبو سفيان فجاءت بمعاوية.

لهند :كيف رأيت؟ صار ابنك تاب ًعا ﻻبنـي … فقالـت :إن اضـطربت

وقصة الكاهن هنا تسقط بحـذافيرها ،ويبقـى مـن خبـر هنـد مـع

خيل العرب فستعلم أين يقع ابنك"…

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

وربمــا تنــاثرت اﻷخبــار فــي كتــب اﻷدب والتــاريخ بغيــر هــذه

ﻷنها تغضب لكرامتها أن تعيش مع رجـل ينزلهـا دون منزلتهـا مـن

اﻷحاديث عن هند بنت عتبة زوج أبي سفيان وأم معاوية ،وﻻ حاجة

حرائر النساء.

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

وينقل عنها في أسانيد متعددة أنها بشـرت بسـيادة معاويـة علـى
قومه ،فقالت :ثكلته إن لم يسد إﻻ قومه.
قال الشافعي فيما رواه الطبري" :قال أبـو هريـرة :رأيـت هنـ ًدا

والجسامة واﻻعتداد بالنفس والحسب ،وإنما توافـق مـا نسـميه اليـوم
"بالشخصــية" الملحوظــة بــين ذويهــا وقومهــا ،وليســت مــن عــداد
الزوجات واﻷمهات المنسيات في الغمار ،كما كان سائر النسـاء فـي

بمكــة كــأن وجههــا فلقــة قمــر ،وخلفهــا مــن عجيزتهــا مثــل الرجــل

بيئتها.

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

) (١سبة :عار.

غﻼ ًما إن عاش ليسودن قومه ،فقالت هند :إن لم يسد إﻻ قومه فأماته
ﷲ … وقال محمد بن سعد :أنبأنا علي بن محمد بن عبد ﷲ بن أبي

)(٢

صفر بفرسه :دعاه ليشرب عند ورود الماء.

) (٣إحليل :مجرى البول.
) (٤أوكأ :أوكأ القربة :شد رأسها برباط.



معجزة ﷲ أنت ،وحده الذي أعـادك مـن
الغيــاب إلــى الحضــور ،وجعــل مــن خرســك
نطقًا ،ومن تخليك تجليًا ،ومـن ذهابـك إيابـً ا.
وحده الذي اسـتجاب لـدعاء الملهـوف ،حـين
كان الليل قـد بلـغ أشـده ،وسـمع اﻻسـتغاثات
الهادئة؛ حتى شاخ السواد وسقط على عتبات
النور.
هناك يا صغيري الـذي كبـر ،كـان ذلـك

يا أيها الذي مني ،أنا الذي منـك،

بعينــين تتســعان انده ً
اشــا ،وأنــا أراك ترســم

أتـــوق إلـــى أن أكـــون أنـــت ،نفـــس

شــجرة علــى الــورق اﻷبــيض ،تتســاقط مــن

راضـــية ،وقلـــب ينـــبض بالمحبـــة

فروعها العفية ما نتكلم به ،وما نحسبه.

للعالمين ،ولسان ﻻ ينطق إﻻ صـدقًا،

شجرتك أنـت يـا صـغيري ،الـذي فـاقني

وقدمان ﻻ تسعيان يو ًما إلـى خطـأ أو

جس ـدًا ،خلــيط لــم يخلــق بعــد ،ثمــر لــه كــل

خطيئة..

الطعوم ،ورائحة الكـافور ،وظـﻼل الجميـز،

يـــا نبـــت الخيـــر فـــي أرض يســـكنها

الــذي يعشــق المســاحات الخاليــة .أراك تلــك

اﻷشرار ،ﻻ تحفل بالشوك الممدود إليك ،وﻻ

الشجرة التي تـروى علـى فروعهـا حكايـات

تجفــل مــن ســياط اﻷلســنة الطافحــة بــاﻷذى،

عجيبة ،يرويها كل الذين مروا تحتها سريعًا،

وحدها طيبتك ستعصمك من كل سـوء ،فلهـا

ومــن جلســوا تحــت أذرعهــا الممتــدة فــي

المجد والغلبة دو ًما.

رضاء.

كن واثقًا من أن ما يمـﻸك سـينزل بـردًا

وأنا الذي لم أبعـد نـاظري عنـك ،رأيـت

وسﻼ ًما على كل نار تريد أن تحرق أحﻼمك

كيف كانـت نفسـك وعقلـك تسـابقان جسـدك،

المجنحة التي تريد أن تطير نحو عالم جميـل

الذي كان يشق طريقه عفيا في أرض قاحلة،

هانئ.

لتصير ذلـك الـولي الطـاهر ،غيـر المشـغول

يا صـغيري الكبيـر ،هنـاك تحـت ظـﻼل

بمراقبتي وأسئلتي؛ ﻷن قلبه موصول بما هو

وارفـــة رأيتـــك غيـــر مـــا رآك كثيـــرون،

ً
طـويﻼ ممـا يصـل إليـه
فوقي ،وما هو أبعـد

وانتظـــرت مـــا رأيـــت ،فلـــم يخـــذلني ﷲ،

خيالي ومجاهـدتي وإرادتـي ،فأمشـي خلفـك،

القادمة من جـوف الفضـاء البعيـد ،فرسـخت

وأفهمني ما يـدب فـي المسـاحات الموصـولة

وأقول لك دون أن تسمعني:

قدماه ،وامتد عنقه فمﻸ قلب الفضاء الرحب،

بين اليمام والبشر ،وما يجعل السنابل العفيـة

ـ أنت شيخي وأنا مريدك.

وعاد بك من الخـوف إلـى اﻷمـان ،فـانطرح

تخفي قشورها الذهبية لح ًما ود ًما ،ومـا يـدفع

أقولهــا حـــين أدرك طيبتـــك الخالصـــة،

أمامه جسر للعبور إلى حيث ينبغي أن تكون

الخبز لينطق في بطون الفقـراء ،ومـا يجعـل

وانعــدام حقــدك ،ورفرفتــك التــي ﻻ تتوقــف

وتبقى.

اﻷرقام تتجمع وتتحد فتصير حروفًا ،أقرأهـا

وأنت منقطـع عـن كـل مـن يشـد النـاس إلـى

ً
موقنـا
الذي يودع الشباب واقفًا عنـد الحافـة،
أنه لن يهوي بـك؛ ﻷنـه قـد أيقـن باﻻسـتجابة



ي إلى جانبي
الوحل .أريد وقتها أن أمد ذراع ﱠ

سالتني عيناك فقلت لك:

ً
خائفـا عليــك مــن التيــه ،بأنــك لــن
فــي شــفقة

ً
غارقـا فـي
وأتوه بعيدًا عـن النـاس واﻷشـياء

ـ اطمـــئن يـــا صـــغيري ،فـــالخير قـــوة،

تضــل الطريــق ،وستصــل فــي العلــم إلــى

والطيبون في هذا العالم القبيح لـديهم أمضـى

منتهــاه ،وســتكون إحــدى معجــزات الخــالق

سﻼح.

العظــيم ،الــذي كــان يســمع صــوت دمــوعي

السكينة اﻷبدية معك.
قريبـا ،لكـن روحـك
يتقافز جسدك الثقيل
ً
تذهب بعيدًا ،تعود مـن حيـث أتـت ،ثـم ترتـد

أقول لك سﻼ ًحا ،وأنت تكره الدم والحنق

وهي تنسكب في أوردتي ،وتسـكن خﻼيـاي،

إليك بين غمضـة عـين وانتباهتهـا ،بينمـا أنـا

والحقد والصراخ ،وكل ما يجعل إنسا ًنا يكره

بينما الليل ذاهب إلى موتـه ،والنهـار يقتـرب

أكتفــي بالفرجــة المغموســة فــي حســراتي،

دومــا بالمحبــة ،ويــدك
أخــاه ،فقلبــك عــامر ً

فــي خجــل ووجــل ،وأنــا مــع الســاهرين مــن

راضيا بما أقوله لك أحيا ًنا:

ممدودة للجميع ،تؤثرهم على نفسـك ،وتـرى

العشــاق والمرضــى والعــاطلين عــن العمــل

ـ أنت روح روحي.

ما لهم قبل أن ترى ما عليهم ،وتجتهد في أن

والغارقين فـي الحيـرة يتخـبطهم سـؤال عـن

ســيان عنــدي أن حللــت فيــك ،أو حللــت

تلبي طلبهم؛ حتـى الرمـق اﻷخيـر ،وتغـرس

تدبير أقوات أوﻻدهم ،واﻷولياء الراحلين في

ي ،فأنت مني حين شـاء الجسـد ،وأنـا منـك
ف ﱠ

لهــم فســيلة بينمــا يــنفخ فــي الصـور ،وتنــدك

ي حتــى ألمــس النجــوم
التســابيح ،أرفــع كفــ ﱠ

حين شاءت الروح ،وأنت أبعد من أمنياتي.

اﻷرض ،وتطوى السماوات .وإن سألتك:

البعيدة ،أشعر بها تهدهدني ﻻ تحرقنـي أبـدًا،

ـ أين نفسك؟

جانب ـا مفســحة الطريــق لكلمــاتي
بــل تنــزاح
ً

يا أيها الذي أخذتني مني إلى حيث أنت،
أنا لك .كل شيء معي وفي وبي ولـي أهديـه

رددتني بإقناع:

الواقفة عند أطراف أصابعي كي تصـل إلـى

إليــك ،لعلــك ترضــى ،وتصــفح عــن لحظــة

ـ هم قبلي.

سدرة المنتهى.

واحدة ساورني فيها شك في أنك لن تكون ما

فكيف لفتى مثلـك أن يعـاني إﻻ فـي دنيـا

أنت عليه اﻵن ،وأنا أنظر إليك في عجب.

يتحكم في مجراها اﻷوغاد.

أحبك يا ﷲ؛ ﻷنني حين سـألتك أن تعيـد
ي روحي التائهة أعـدتها لـي ،مـددت إليهـا
إل ﱠ

صدقني يا حشايا أنني لم أبت مرة واحدة

يا أيها الذي هو كبدي ونفسي ،أنا أؤمـن

كف الرحمة وهدهدتها ،وشـققت لهـا مسـربًا

في ليلـي الطويـل إﻻ واﻹيمـان يمﻸنـي بأنـك

بمـــا اخترتـــه لنفســـك :العزلـــة ،والدهشـــة

وســيعًا فــي الصــحراء الشاســعة ،والوديــان

ســتعبر الطريــق الــوعر ،وتصــل إلــى حيــث

العارمـــة ،والســـعي الـــدائم إلـــى اﻹجـــادة،

الغارقــة فــي اﻷوحــال ،المتداعيــة فــي وجــه

ينتظــرك كــل خيــر ،وأنــا معــه ،وفــي كفــي

والوقــوف علــى بــاب اﻻطمئنــان ،ممســ ًكا

العاصــفة واﻷلغــاز والســغب وكــل أشــواك

وعينــي كــل اﻵمــال التــي أطلقتهــا فــي وجــه

بمصـراعيه ،كــي ﻻ ينغلــق فــي وجهــك أحــد

الحيرة الواقفة في المنتصف وعلى الحواف،

العتمة والخرس واﻷلم.

أبدًا.

عنـــد المســـير الجـــاد ،وفـــي اﻻســـتراحات

أيهــا الطيــب الجميــل ،أخــاف عليــك مــن

يــا صــغيري الكبيــر ،راهنــت فــي زمــن

الﻼهثة .إنها روح كبـدي ،الـذي جعلتـه يـرد

قســوة الــذين يرمــون الشــوك والجمــر فــي

مضى ،وقت أن كـان هنـاك مـن ينظـر إليـك

على أولئك الذين ظنوا أن عودتـه مسـتحيلة،

طريق من هم مثلك ،أولئك الذين يعتقدون أن

وأنه ﻻ يمكن ﻷحد ،أيا كان ،أن يبدد الظﻼم.

رخيــة ،تتهــادى أمــام
كــل الطــرق ســخ ﱠية
ﱠ

كيف لي يـا كبـدي ،بعـد كـل مـا سـمعت

خطواتــك وأنـــت تمضـــي فـــي بـــراءة إلـــى

فاغرا فمـي أمـام تسـاؤﻻتك
ورأيت ،أنا أقف
ً

مقصدك النبيل.

العميقـــة؟ وتـــأتي إجـــابتي صـــمتًا ،فتظننـــي

كيف لهذه الحياة التي تـرقص فـي قلبهـا

ً
عاجزا عن اﻹجابة ،بينما الدهشة تعقد لساني

الــذئاب ،وتتلــوى اﻷفــاعي ،وتمــد الضــباع

من هذا الحضـور الطـاغي لمـن ظـن النـاس

ً
طريقـا
أنيابها ،والجوارح مخالبها ،أن تهديك

غيابه ،وهذا الفيض الذي غمرني به موﻻي،

ﻻ يســـلكه ســـوى الحمـــﻼن ،وتطيـــر فيـــه

فأخذني أخـذًا؛ حتـى ِبـتﱡ أؤمـن أن أي كـﻼم

الفراشــات ،ويــدب علــى أرضــه أوليــاء ﷲ

سيفسد المعاني العظيمة التي علمتني إياها.

والحكماء والمتأملون؟





 ،(٤وقولــــــه تعــــــالى:



علَى ُكـ ِّل
أَفَ َم ْن ه َُو قَا ِئ ٌم َ

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

ن َْفــــ ٍس ِب َمــــا ك ََســــ َبتْ 

ذكــرتم أنــه ﻻ يمتنــع اشــتراك القــديم والحــادث فــي بعــض صــفات

)الرعــد .(٣٣ :فنســائلهم
عــن معنــى ذلــك؛ فــإن

اﻹثبات ،ففصلوا ما يختص بالحوادث مـن الصـفات ،وهـي تسـتحيل
في حكم اﻹله .قلنا :نذكر أوﻻً ما تختص الجواهر بـه :فممـا تخـتص

حملوه على كونـه معنـى

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

باﻹحاطـــة والعلـــم ،لـــم

عن التحيز والتخصص بالجهات.
ذهبت الكرامية وبعض الحشوية )منهم الوهابية( ،إلى أن الباري
تعالى عن قولهم ،-متحيز مخـتص بجهـة فـوق والعيـاذ بـا  ،ومـنالــدليل علــى فســاد مــا انتحلــوه أن المخــتص بالجهــات يجــوز عليــه
المحاذاة مع اﻷجسام ،وكل ما حاذى اﻷجسام لم يخـل مـن أن يكـون







يمتنع منا حمل اﻻسـتواء
علـــى القهـــر والغلبـــة،
وذلك شائع في اللغـة ،إذ
العــرب تقــول :اســتوى
فــﻼن علــى الممالــك إذا
احتوى على مقاليد الملك

مساو ًيا ﻷقدارها ،أو ﻷقـدار بعضـها ،أو يحاذيهـا منـه بعضـه ،وكـل

واســتعلى علــى الرقــاب.

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

وفائدة تخصيص العرش

اﻷجرام يجوز أن يماسها ،وما جاز عليه مماسـة اﻷجسـام ومباينتهـا

بالـــــذكر أنـــــه أعظـــــم

كـان حادثًـا ،إذ ســبيل الــدليل علــى حــدث الجــواهر قبولهــا للمماســة

المخلوقـــات فـــي ظـــن

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

البرية ،فنص تعالى عليه

بحــدث مــا أثبتــوا متحيـ ً
ـزا؛ وإن نقضــوا الــدليل فيمــا ألزمــوه انحســم

تنبيهــا بــذكره علــى مــا
ً

الطريق إلى إثبات حدث الجواهر" .فإن استدلوا بظاهر قوله تعـالى:
علَى العَ ْر ِش ا ْست ََوى ،فالوجه معارضتهم بآي يساعدوننا
 ﱠ
الرحْ َم ُن َ

دونه .فإن قيل :اﻻستواء

على تأويلها ،منها قوله تعالىَ  :وه َُو َمعَ ُك ْم أَيْنَ َمـا ُكنـت ُ ْم) الحديـد:

بمعنــى الغلبــة ينبــئ عــن



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

الحاجة إليه فـي عقـد أو

ﻷنبـأ عنــه القهــر .ثــم اﻻســتواء بمعنــى اﻻســتقرار بالــذات ينبــي عــن

قضية تكليف.

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

وﻻ يبعـــــد حمـــــل

مصـيرا إلـى أنهـا مـن
اﻵية على ظاهرها من غير تعـرض للتأويـل،
ً

اﻻســـتواء علـــى قصـــد

المتشابهات التي ﻻ يعلـم تأويلهـا إﻻ ﷲ ،قلنـا :إن رام السـائل إجـراء

اﻹلـــه إلـــى أمـــر فـــي

اﻻستواء على ما ينبي عنه في ظاهر اللسـان ،وهـو اﻻسـتقرار ،فهـو

العـــرش ،وهـــذا تأويـــل

التزام للتجسيم ،وإن تشكك في ذلك كان في حكم المصمم على اعتقاد

سفيان الثوري رحمه ﷲ

التجسيم ،وإن قطع باستحالة اﻻستقرار ،فقد زال الظاهر ،والذي دعـا

واستشـــهد عليـــه بقولـــه

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

تعالى :ث ُ ﱠم ا ْست ََوى إِ َلـى

قط ًعا فﻼ بد بعده في حمل اﻵية على محمل مستقيم في العقول مستقر

الســ َماءِ َو ِهــ َي د َُخــانٌ 
ﱠ

حذرا من مواقعة محذور
في موجب الشرع .واﻹعراض عن التأويل
ً

)فصـــلت ،(١١ :معنـــاه

في اﻻعتقـاد يجـر إلـى اللـبس واﻹيهـام واسـتزﻻل العـوام ،وتطريـق
الشبهات إلى أصول الدين ،وتعـريض بعـض كتـاب ﷲ تعـالى لـرجم

قصد إليها) .ومن تأويـل

الظنون".

اﻹمـــام الثـــوري لفـــت

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

انتبــاهي أن ﷲ ســبحانه

واﻻختصـاص بالجهــات فيرتـب علــى ذلـك تعاليــه عـن اﻻختصــاص

قال) :الرحمن( ولم يقـل

لـر ْح َمنُ
بمكان ،ومﻼقاة أجرام وأجسام ،فإن ُ
سئلنا عن قوله تعالى :ا ﱠ

)ﷲ( علـــــى العـــــرش

علَى ال َع ْر ِش ا ْست ََوى ،قلنا :المراد باﻻستواء القهـر والغلبـة والعلـو،
َ

اســـتوى ،ورأيـــت كـــان

ومنــه قــول العــرب اســتوى فــﻼن علــى المملكــة أي اســتعلى عليهــا

المقصود أن ﷲ اسـتوى

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

علـــى مقـــر اﻻســـتيﻼء

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

والســـلطان علـــى كـــل

علَى ال َع ْر ِش ا ْست ََوى فتمنع بعضهم
وجه الكﻼم على اﻵية  ﱠ
الرحْ َمنُ َ

المخلوقــات "العـــرش"،

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

برحمته ،وﻻ عجب فهو

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

الرحمن الرحيم فـي كـل

القرآن أسرار ﻻ يطلع عليها الخﻼئق ،والرب مسـتأثر بعلمهـا ،وإنمـا
يجوز هـذا القائـل ذلـك مـع اﻻعتـراف بـأن المغيـب عـن الخلـق مـن

مـــــا يريـــــد ويحكـــــم،

المعــاني المكنونــة ،المســتأثر بعلمهــا المصــونة ،ﻻ تكــون ممــا تمــس

سبحانه(.






بقية :الفضائل الخاصة:
بقية -٥ :أبناء عمومة النبى :
بقية -٢ :جعفر بن أبى طالـب  :ذو
الجناحين:
سرور النبى  بقدومه:
عاد جعفر والمسـلمون مـن الحبشـة بعـد

فــتح خيبــر مباشــرة ،ففــرح الرســول 
كبيـرا وعانقـه وهـو يقـول" :مـا أدرى
فر ًحا
ً
فرحـا ،أبقـدوم جعفـر أم بفـتح
بأيهما أنا أشـد
ً
دارا
خيبــر؟" ]الحــاكم[ ،وبنــى لــه الرســول ً
بجوار المسجد ليقيم فيها هو وزوجته أسـماء
بنت عميس وأوﻻدهما الثﻼثة :محمـد ،وعبـد

يا حبـذا الجنـة واقتــــرابها
طيبــــة ،وبـارد شـــرابهـا
والروم روم قد دنا عذابها
كافرة بعيـدة أنســــــــابـها
ي إذ ﻻقيتها ضــــرابهـا
عل ﱠ

.
جهاده واستشهاده:
فى العام الثامن من الهجرة ،أرسل النبى
 جي ً
شا إلى الشـام لقتـال الـروم ،وجعـل

وظل يقاتـل حتـى قطعـت يمينـه ،فحمـل

أميـرا علـى الجـيش
الرسول زيد بـن حارثـة
ً

الرايـــة بشـــماله ،فقطعـــت هـــى اﻷخـــرى،

وقال :علـيكم بزيـد بـن حارثـة ،فـإن أصـيب

فاحتضــن الرايــة بعضــديه؛ حتــى استشــهد.

زيــد ،فجعفــر بــن أبــى طالــب ،فــإن أصــيب

يقول ابن عمر :كنـت مـع جعفـر فـى غـزوة

جعفــر فعبــد ﷲ بــن

مؤتة ،فالتمسناه فوجدناه وبه بضـع وتسـعون

رواحــــــة ]أحمــــــد

جراحــة ،مــا بــين ضــربة بســيف ،وطعنــة

والبخــارى[ .ودارت

برمح ،وعلم الرسول 

معركــة رهيبــة بــين

فــذهب إلــى بيــت ابــن عمــه ،وطلــب أطفــال

ﷲ ،وعوف ،وآخى بينه وبين معاذ بـن جبـل

الفريقين عنـد مؤتـة،
وقتل زيد بن حارثة،
فأخــذ الرايــة جعفــر،
ومضــى يقاتــل فــى

المفكر الصوفي
المستشار
 

شجاعة وإقدام وسـط
صفوف الـروم وهـو
يردد بصوت عال:



خبر استشـهاده،

جعفر وقبلهم وبكى ،ودعا ﻷبيهم .
دفـــن  ولـــه مرقـــد عـــامر بـــأنواره
باﻷردن.
 - ٣عقيــل بــن أبــى طالــب  :حبيــب
النبى :
نسبه ومولده:
هو عقيل بن أبى طالب بن عبد المطلـب
ابن هاشم القرشى الهاشمى ،ابن عـم رسـول

ﷲ

وصاحبه ،أبوه أبو طالب بـن عبـد

المطلــب ســيد بنــى هاشــم فــى زمانــه ،وأمــه
فاطمة بنت أسد بن هاشم ويكنى أبا يزيد.
ولد  فـى مكـة المكرمـة سـنة  ٤٤ق

هـ ،فهـو أكبـر مـن أخيـه جعفـر 
سنين ومن أخيـه اﻹمـام علـ ّي ٍ 

بعشـر

بعشـرين

سنة.
معركة بدر واﻷسر:
شهد عقيل معركة بدر فـى السـنة الثانيـة
للهجرة مع المشركين قبل أن يسلم ،وكان قـد
ً
ـيرا لـــدى
خـــرج معهـــم
مكرهـ ـا فوقـــع أســ ً
المسلمين ،ولم يكن ذا مال ففداه عمه العباس
ابــن عبــد المطلــب  ،ويــروى أن عقـ ً
ـيﻼ



قال للنبى  لما قتل أبو جهل :اﻵن

صفا لك الوادي.




حتى يخرج عطائى ،فألح عليه فقال :انطلـق
فخذ ما فى حوانيت الناس .قـال عقيـل :

   
   

   
  
  
   


تريــد أن تتخــذنى ســارقًا؟ قــال علــي :
وأنت تريد أن تتخذنى سارقًا وأعطيك أموال
النــاس؟ فــأتى معاويــة .فأعطــاه مائــة ألــف
وقال :اصـعد علـى المنبـر فـاذكر مـا أوﻻك
علي وما أوليتك .فصعد عقيل  وقال :يا
أيهــا النــاس  ..إنــى أردت عليـا علــى دينــه،
ي ،وأردت معاوية على دينه،
فاختار دينه َ
علَ ﱠ
فاختارنى على دينه .فقال معاوية :هذا الـذى

عدة أحاديث عن الرسول  ،وروى عنه

تزعم قريش أنه أحمق.

ابنـــه محمـــد وحفيـــده عبـــد ﷲ بـــن محمـــد،

يومـــا فـــى
ويـــروى أن معاويـــة قـــال ً

والحسن البصـرى ،وعطـاء بـن أبـى ربـاح،

حضرته :هذا لوﻻ علمـه بـأنى خيـر لـه مـن

وغيرهم.

أخيه لما أقام عندنا وتركه .فقال عقيـل :

علمه:

كان 

أخى خير لى فى دينى ،وأنـت خيـر لـى فـى
احـا ،وكـان ﱠ
بسـا ًما ،ﱠ
عﻼمـة
ﱠ
مز ً

دنياى ،وقد آثـرت دنيـاى ،وأسـأل ﷲ تعـالى

بالنســب وأيــام العــرب ،ومــن أنســب قــريش

خاتمــة الخيــر .وقيــل :إن معاويــة قــال :هــذا

وأعلمهم بأيامها ،وكانت له سجادة تطرح لـه

وشــهد موقعــة مؤتــة مــع أخيــه جعفــر ،

عقيل وعمه أبو لهب .فقال عقيـل  :هـذا

فى المسجد النبوى يصلى عليهـا ،ثـم يجتمـع

معاوية عمته حمالة الحطـب .وكـان معاويـة

ومــرض فعــاد إلــى المدينــة وأقــام بهــا ،ولــم

إليــه النــاس يســألونه فــى علــم النســب وأيــام

يصله ويقضى عنه ديونـه ،وقـد وردت عنـه

يسـمع لـه ذكــر فـى فــتح مكـة وﻻ حنــين وﻻ

جوابـــا،
العــــرب ،وكــــان أســــرع النــــاس
ً

أخبار ونـوادر فـى بعـض الكتـب مثـل كتـب

الطائف ،وفى رواية أنه شـهد معركـة حنـين

وأحضرهم مراجعة فى القـول ،وأبلغهـم فـى

اﻷغانى ،وأكثرها ﻻ يصح .تنقل عقيـل 

وثبت فيها مع الرسول .

مبغض ـا فــى قــريش؛ ﻷنــه يعــد
ذلــك ،وكــان
ً

بــين البصــرة والكوفــة والشــام ،ولكــن أكثــر

حب النبى  له:

مساويهم فقالوا فيه بالباطـل ،واختلقـوا عليـه

إقامته كانت فى المدينة وله دار فيها.

كان رسول ﷲ  يحب عقيل بن أبي

أحاديث مزورة ،وكان مما أعانهم على ذلـك

وفاته:

طالب ،وقال له مرة" :يا أبا يزيد ،إني أحبك

مغاضبته ﻷخيه اﻹمـام علـي  وخروجـه

ً
طــويﻼ ،وكــان قــوى
عمــر عقيــل 
ّ

حبين :حبا لقرابتك مني ،وحبا لما كنت أعلـم

إلى معاوية بن أبى سفيان فى الشام.

إسﻼمه:
أسلم ثم هـاجر إلـى المدينـة سـنة  ٨هــ،

الجسم شديد البنية ،وقد عمى فى آخر عمره،

عقيل ومعاوية:

وتوفى فى المدينة فـى خﻼفـة معاويـة ودفـن

ورد له ذكر فى كتب الحديث ،مثل كتب

قــال حميــد بــن هــﻼل :ســأل عقيــل عليـا

فى بقيع الغرقـد وقبـره معـروف )رحمـه ﷲ

البخارى والنسائى وابـن ماجـة ،حيـث روى

ي  :اصبر
 ،وشكى حاجته ،فقال عل ﱞ

من حب عمي لك".



ورضى عنه(.

يطرحهـــا الـــنص الـــديني )التراثـــي أو
هذا يعيـدنا مــن جديــد إلــى مســتويات

المعاصر(.

التلقي الغائبة عن وعينا المعرفي ،ﻻسيما
بؤس ـا معرفي ـا علــى
وأننــا بالفعــل نشــهد ً

أما بالنســبة ﻷنصــار الشــاطئ اﻵخــر

مستوى شــهودنا الحضــاري العربــي مــن

للبـــؤس المعرفـــي ،فـــﻼ يـــزال الفكـــر

المحيط إلــى الخلــيج؛ ﻷن فعاليــة القــراءة

التكفيري يواصــل زحفــه فـي شــتى بقــاع

المنتجة للنصوص الدينية تقتضــي تــوافر

اﻷراضــي العربيــة ،متســلحة فــي ذلــك

شروط متعددة يتمثل بعضها في الرصــيد

بحــاﻻت التشــتت العربــي والصــراعات

الفكــري والثقــافي الــذي يمتلكــه القــارئ،

السياسية بين القوى المتناحرة في العراق

وتجاوبــــه مــــع المواضــــعات العامــــة

وسورية ولبنان وتونس وليبيــا ،فــي ظــل

والمفاهيم السائدة التي تحكم إنتاج الــنص
الفقهي أو الديني بوجه عــام ،فضـ ًـﻼ عــن

ثبــات نســبي بمصــر والمملكــة العربيــة
الســعودية واﻹمــارات العربيــة المتحــدة،

كيفيـــة تفاعلـــه مـــع الـــنص مـــن خـــﻼل

وهذا الجنوح التكفيــري لــم يعــد اﻵن مــن

اســـتخدام إســـتراتيجيات قرائيـــة معينـــة

المقبول رده إلى التيارات الدينية التقليدية

تضمن سﻼمة التلقي والتأويــل والتفســير.

مثــــل :جماعــــة اﻹخــــوان المســــلمين،

وهذه الشروط تجعل الداعية علــى وعــي

والجماعات اﻹسﻼمية الجهادية كمــا كــان

دائم بالمعلومات والمعارف ،واﻹشــارات

ضا تنظــيم القاعــدة الــذي
اﻷمر سالفًا ،وأي ً

والتنبيهــات واللطــائف المقدمــة لــه داخــل
النص ،وربطها رب ً
طا إيجابيا مــع خلفيتــه

كان صــاحب رايــات التكفيــر والغلــو فــي
الرأي منذ سنوات ،لكن في ظــل حــروب

الثقافيـــة وطبيعـــة مجتمعـــه المعاصـــر؛

الجيــل الرابــع والفضــاءات اﻹلكترونيــة

ليصــل إلــى معــان جديــدة واســتنتاجات

وجموح المنصات الرقمية وســط حــاﻻت

يمكــن تطبيقهــا ،ومــن هنــا تكمــن أهميــة

مستدامة من الغياب العربي الوطني لــدى

القراءة المنتجة فــي كونهــا وسـيلة لتنميــة

الشباب المسلم بات اﻷمــر أكثــر صــعوبة

تفكير المواطن ،وتوسيع لقدرته العقلية.

في المواجهة.

وربما أكون مبالغًا بصورة كبيــرة إن

فكنا منذ عقــد مــن الســنوات نظــن أن

أشــرت بــالقول إلــى أن القــراءة المنتجــة

ظهــور تنظــيم الدولــة )داعــش( ســيمثل

الواعيـــة للطروحـــات الدينيـــة القديمـــة

المرحلــــة اﻷخيــــرة مــــن الراديكاليــــة

والمعاصرة -بوصــفها إحــدى نــواتج قــوة

المتطرفة غير الواعية والفقيــرة معرفيـا،

المعرفــــة -ﻻ تكتفــــي بجعــــل القــــارئ

لكــن بمــرور الوقــت وفــي ظــل تبعــات

مستوعبًا فقط لما يقرأ وناق ًدا لــه فحســب،

وجود أجيال طويلــة تربــت فــي أحضــان

بل تتعدى ذلك صوب التعمق فــي الــنص

تنظيمات اﻹخــوان والســرورية والقطبيــة

المقـــروء ،والســـعي ﻹيجـــاد عﻼقـــات

والجماعات اﻹسﻼمية والســلفيين الجــدد،

وروابــط جديــدة بــين أفكــاره ومكوناتــه،

طالما أن مواجهة اﻷفكار الظﻼمية يمكن

وإبــراز حلــول متنوعــة للمشــكﻼت التــي

أن تكون مستحيلة ليس فقــط لكثــرة أبنــاء



وأحفاد تلك التنظيمات الســرية ،لكــن ﻷن

قاعــة محاضــراته بــين طﻼبــه وهــو ﻻ

متغيرات العصر هي التي شكلت مﻼمــح

يخرج عن عباءة أســﻼفه مــن التكفيــريين

الصعوبة واﻻستحالة ،فالمنصات الرقمية

الـــذين يقفـــون ضـــد أي نظـــام حـــاكم،

مجهولــة المصــدر ،والتأهيــل والتكــوين

ويريدون العودة بنا إلى عصــور ظﻼميــة

ﻻســيما الخارجيــة تــدعم حــاﻻت الجهــل

ﻻ تختلــف نســبيا عــن محــاكم التفتــيش

الـــديني ،وتقـــوض أيـــة فـــرص ســـليمة

الذائعـــة فـــي أوروبـــا وقـــت ظﻼميتهـــا،

لتصــحيح أمــور العقيــدة المغلوطــة لــدى

وهــؤﻻء قصــروا جهــدهم الفكــري ـ إن

الشــباب ،مــن التــرويج الهائــل والمســتمر

وجــد ـ إمــا عــن التلمــيح دون التصــريح

لفئــات بليــدة تافهــة وممســوخة لمطــرب

على سياسات اﻷنظمة السياســية الحاكمــة

عــــاري الصــــدر ،أو مطربــــة مبتذلــــة

المعاصــرة ،أو اتهــام اﻵخــرين بالعمالــة

أيضـا ،ودعــم
الصوت واﻷداء والمظهــر
ً

والخيانـــة ،أو بالســـعي المـــريض ً
وفقـــا

الكتابات الروائية المنحلة التي تتناول فقه

لهوسهم المعرفي بقضايا المــرأة والنكــاح

الجسد وأحاديث غــرف النــوم فقــط ،دون
المساس بقضايا الوطن ،أو تعميق الرؤى

عن طريق استغﻼل المنحى الديني.

يفطنـــون بعـــد أحكامـــه فـــي اﻹســـﻼم

الوطنيـــة والقوميـــة لـــديهم ،هـــذه هـــي
التحديات اﻷجدر بالمواجهة.

والــزواج الشــرعي أم العرفــي ،فهــم ﻻ

أما الكارثة المؤججة حقا والتي ﻻ بــد

وفي ظل وجــود فقــر معرفــي يتصــل

لﻸنظمـــة العربيـــة الحاكمـــة أن تكتـــرث

بالمســــألة الدينيــــة ،بــــدأت المنظمــــات

كثيرا لها هي :وجــود مئــات اﻷكــاديميين
ً

الخارجية في دعــم أي تيــار دينــي جاهــل

الجامعيين بالجامعات والمعاهــد العربيــة،

للتغلــل واﻻنتشــار بصــورة ســريعة بــين

وهؤﻻء ﻻ يزالوا من دراويــش التيــارات

أوســاط المجتمعــات العربيــة ،التــي بــدت

الجهاديــة التكفيريــة ،التــي تكفــر وتنــذر

الصـــــحيح ،ويتعـــــاملون مــــع الـــــدين
ونصوصه بمنطق التلقي السلبي الــذي ﻻ
يريد أن يعمل العقل أو الفكر.
وإذا أردنا أن نرصد البؤس المعرفي
لدى اﻷكاديميين غﻼة التكفير في العصر
الحديث ،فيكفينا اﻹبحار اﻹلكترونــي فــي
شـــبكات ومواقـــع ومنصـــات التواصـــل

تائهــة بــين ترقــب اﻷعمــال الدراميــة فــي

بالخراب ،وتفتي بالقتل ،وتتبنى اﻻغتيــال

رمضــان ،أو متابعــة أحــداث الرياضــة

الفكري قبل الجسدي ،فجامعاتنــا العربيــة

اﻻجتماعي؛ لنستبين عن قصــد ووضــوح

ضا ،نجد الــدور
العربية المخيبة لﻶمال أي ً

ﻻســيما الــذين يقومــون بتــدريس العلــوم

حاﻻت البؤس المعرفي الديني لـديهم مــن

البــارز للمنصــات الرقميــة ،التــي تــروج

الشرعية واللغوية هم بعيــنهم مــن يــروج

جهــة ،والمكــر باﻷوطــان والشــعوب مــن

لﻸفكــار الدينيــة المغلوطــة وإثــارة الفــتن

للتكفير وينطبق على مجملهــم " :ﻻ تظــن

أجل مطامح ذاتية من جهة أخرى.

ضــــد الحكومــــات واﻷنظمــــة العربيــــة

أنياب الليث تبتسم وهي بارزة" ،إنما هي

هــؤﻻء غـــﻼة التكفيــر مـــن أنصـــار

الحاكمــــة ،وتــــزيين الصــــورة لــــبعض

علـــى أهبـــة اﻻســـتعداد للقـــنص والفتـــك

البــؤس المعرفــي الــذين ناشــدوا ضــحايا

الشخصيات المثيرة للفوضى ،ســواء مــن

والنيل من اﻷوطان العربيــة ،وأبــالغ فــي

سورية من قبل ،ودعوا إلى أنهم زاحفون

الشخصــيات المعاصــرة أو الــذين مــاتوا

حــد توصــيفهم بالجهــل الفقهــي واللغــوي

إلى القدس بالمﻼيين ،هؤﻻء هم الــذين ﻻ

وهم على حالة عداء واضح مع اﻷنظمــة

والعقائــدي؛ ﻷن تكــوينهم وإعــدادهم كــان

يزالوا يؤيدون تظاهرات تطبيق الشــريعة

السياسية أو المجتمعات ،مــن أمثــال ســيد

في ظل ظروف اقتصادية فقيرة تتــوازى

اﻹســﻼمية وكــأنهم فــي سويســرا صــاحبة

قطب أو حسن البنا من قبله ،أو غيرهمــا

فقرا.
مع بيئاتهم المعرفية اﻷشد ً

المركز اﻷول في مؤشر اﻷداء المعرفــي

ممن اعتاد الترويج للفوضى قبــل العنــف

وكــم مــن أســتاذ جــامعي يقبــع داخــل



العالمي.


)و( ﻷنه دين يقسم فريضـة التعلـيم إلـى
فريضة عينيـة وفريضـة كفائيـة ،وفـي ذلـك
تفصيل:
 فإن كان تحصيل العلم ممـا لـه عﻼقـةفــي تكــوين الفــرد المســلم روحي ـا ،وعقلي ـا،
وجســميا وخلقي ـا  ...فهــو مــن قبيــل فــرض
العــين بالمقــدار الــذي يحتــاج إليــه ،وينــدرج
تحت شعار هـذه الفريضـة المـرأة والرجـل،
والصـغير والكبيـر ،والعامـل والموظــف ...
وجميع طبقات اﻷمة المسلمة.
وبناء على هذا فإن تعلـم تـﻼوة القـرآن،
وأحكــــام العبــــادات ،ومبــــادئ اﻷخــــﻼق

مما يؤكد عظمـة اﻹسـﻼم ،ومنافسـته لـروح

أهــــــــــﻢ
اﻷﺳـــباب
اﻟﻮﻗائيــــﺔ
ﻓﻲ تقليل
اﻟحـــﻮادث

)( ٦

العصــر والتطــور ،واختصاصــه بمقومــات
الخلود والتجدد واﻻستمرار.
وأمــا مــا نــراه اليــوم مــن ضــعف علمــي
وتخلف حضاري؛ فيعود إلى جهل المسلمين
بحقيقة اﻹسﻼم العظيم ،وإلـى إبعـاد اﻹسـﻼم
عن تطبيق أنظمته في كـل مجـاﻻت الحيـاة،
وإلى تآمر أعـداء اﻹسـﻼم فـي طمـس معـالم
اﻹسﻼم ،وفصل الدين عـن الدولـة ،وحصـر
النظام اﻹسﻼمي في أمـور العبـادة ،وقضـايا
اﻷخﻼق!!
ويــوم يفهــم المس ـلمون حقيقــة اﻹســﻼم،
ويــوم يطبقــون نظامــه الشــامل فــي شــتى

اﻷساسية ،ومسائل الحﻼل والحـرام وقواعـد

مجــــاﻻت الحيــــاة ،ويــــوم ينتبهــــون إلــــى

الصحة العامة ،وكل ما يحتاجـه المسـلم فـي

المؤامرات التي يحيكها اﻷعداء والعمﻼء ...

أمر دينه ودنياه هو فـرض عينـي علـى كـل

فعندئــذ يســتعيدون مكــانتهم تحــت الشــمس،

مسلم ومسلمة في هذه الحياة.

ويرجعــون هــداة مرشــدين ،بــل خيــر أمــة

وإن كان تحصـيل العلـم ممـا لـه عﻼقـة

صـ ـ َراطِ ي
أخرجـــت للنـــاس َ  ...وأ َ ﱠن ٰ َهـ ـذَا ِ

بالزراعــة ،والصــناعة ،والتجــارة ،والطــب،

سبُ َل فَتَف ﱠَرقَ ِب ُك ْم
ُم ْستَقِي ًما فَاتﱠ ِبعُوهُ ۖ َو َﻻ تَتﱠ ِبعُوا ال ﱡ
صـا ُكم ِبـ ِه لَعَلﱠ ُكـ ْم تَتﱠ ُقـونَ 
س ِبي ِل ِه ۚ ٰذَل ُِكـ ْم َو ﱠ
َ
عن َ

الدفاع ،وغيرها مـن العلـوم النافعـة  ...فهـو

)اﻷنعام(١٥٣ :

والهندســـة ،والكهربـــاء ،والـــذرة ،ووســـائل

من قبيـل فـرض الكفايـة إذا قـام بـه الـبعض

ومــن الواجــب التعليمــي الــذي يجــب أن

سقط اﻹثم عن الجميع ،وإذا لـم يقـم بـه أحـد

يحرص عليه المربـون والمعلمـون واﻵبـاء:

فالمجتمع اﻹسﻼمي كله آثم ومسؤول.

هو التركيز فـي الدرجـة اﻷولـى علـى تعلـيم

هذا هو السر فـي قـوة الـدفع الحضـارية

اﻷوﻻد – وهــم فــي ســن التمييــز – تــﻼوة

والعلمية في بناء الحضارة اﻹنسـانية ،وهـذا

القــرآن الكــريم ،والســيرة النبويــة ،وكــل مــا



يحتاجون إليه من العلـوم الشـرعية ،وبعـض
ً
امتثـاﻻ
القصائد اﻷدبيـة ،وأمثـال العـرب ...
ﻷمـر رســول ﷲ  فيمـا رواه الطبرانــي:
)أدبــوا أوﻻدكــم علــى ثــﻼث خصــال :حــب
نبيكم ،وحـب آل بيتـه ،وتـﻼوة القـرآن ،فـإن
حملة القرآن في ظل عـرش ﷲ يـوم ﻻ ظـل
إﻻ ظله(.
فانطﻼقًا من هـذا اﻷمـر النبـوي حـرص
المسلمون في كل العصور عبر التاريخ على
تعليم أبنائهم هـذه العلـوم اﻷساسـية ،والمـواد
الضرورية.
وإليكم طرفًا من أقـوالهم ،وطاقـات تـدل
على حرصهم وعنايتهم:
وص ـى عتبــة بــن أبــي ســفيان عبــد
)(١
ﱠ
الصــمد مــؤدب ولــده بــأن يعلمــه كتــاب ﷲ،
ويرويــه مــن الشــعر أعفــه ،ومــن الحــديث
أشرفه.
) (٢كتــب عمــر بــن الخطــاب  إلــى
الــوﻻة مــا يلــي) :أمــا بعــد فعلمــوا أوﻻدكــم
ورووهـم مـا سـار مـن
السباحة والفروسـيةّ ،
سن من الشعر(.
المثل ،و َح ُ
) (٣ذات مــرة رأى المفضــل بــن يزيــد
 ....ابن أعرابيـة مسـلمة ،فأعجـب بمنظـره،
فسـألها عنــه فقالــت) :إذا أتـم خمــس ســنوات

        
      

الفقه نبـُ ل قـدره ،ومـن كتـب الحـديث قويـت

) (٨من الطريف ما يـروى – كمـا جـاء

حجته ،ومن نظر في اللغة ّ
رق طبعـه ،ومـن

فـــي كتـــاب عيـــون اﻷخبـــار ﻻبـــن قتيبـــة،-

نظر في الحساب جزل رأيه(.

مختصـرا) :أن رجـﻼً مـن ثقيـف
وسنعرضه
ً

) (٥أوصى اﻹمام الغزالـي فـي إحيائـه:
)بتعلــيم الطفــل القــرآن الكــريم ،وأحاديــث
اﻷخبار ،وحكايا اﻷبرار وأحوالهم ،ثم بعض
اﻷحكــام الدينيــة ،والشــعر الخــالي مــن ذكــر

دخــل علــى الوليــد بــن عبــد الملــك ،فقــال لــه
الوليد :أقرأت القـرآن؟ قـال اﻷعرابـي :ﻻ يـا
أمير المؤمنين شغلتني عنه أمور وهنات.
قــــال الوليــــد :أفتعــــرف الفقــــه؟ قــــال

العشق وأهله(.
) (٦ذكــر ابــن ســينا فــي كتــاب السياســة
آراء ثمينة في تربيـة اﻷوﻻد ،ونصـح بالبـدء

اﻷعرابي :ﻻ ،قال الوليد :أفرويت من الشعر
شيئا؟ قال اﻷعرابي :ﻻ.

بتعليم الطفل القرآن الكريم بمجـرد اسـتعداده

فأعرض الوليد عن اﻷعرابي ،فقال أحـد

جسميا وعقليا للتعليم ،وفي الوقت نفسه يتعلم

الجالسين – وهـو عبـد ﷲ بـن معاويـة  :-يـا

حروف الهجـاء والقـراءة والكتابـة ،ويـدرس

أمير المؤمنين – وأشار إلـى الرجـل – قـال

قواعــد الــدين ،ثــم يــروي الشــعر ،ويبتــدئ
بالرجز ثم القصيدة.
) (٧أشار ابن خلدون إلى أهميـة تحفـيظ
القرآن الكريم ،وأوضح أن تعليم القـرآن هـو
أساس التعليم في جميع المناهج الدراسية فـي

الوليد :أسكت فما معنا أحد(.
ويقصد الوليد من كﻼمه )اسكت فما معنا
أحد( أن الـذي لـم يقـرأ القـرآن ،ولـم يعـرف
الفقه ،ولم يرو الشعر ،ولم يدرس الـدين ....

مختلــف الــبﻼد اﻹســﻼمية؛ ﻷنــه شــعار مــن

يكون كالعـدم ﻻ وجـود لـه وﻻ اعتبـار ،وإن

شعائر الدين الذي يؤدي إلى رسوخ اﻹيمان.

وحاضرا بذاته!!.
كان موجو ًدا بشخصه
ً

أسلمته إلـى المـؤدب ،فحفظـه القـرآن فـتﻼه،
وعلمــه الشــعر فــرواه ،ورغــب فــي مفــاخرة
قومه ،وطلب مآثر آبائـه وأجـداده ،فلمـا بلـغ
ال ُح ُلــم حملتــه علــى أعنــاق الخيــل فتمــرس
وتف ّرس ،ولبس السـﻼح ،ومشـى بـين بيـوت
الحي ،وأصغى إلى صوت الصارخ(.

قال رسول ﷲ ) :اجتمعوا على طعامكم
يبارك لكم فيه(.

) (٤قــال اﻹمــام الشــافعي) :مــن تعلــم

-رواه أبو داود في سننه-

القرآن الكريم عظمت قيمته ،ومـن نظـر فـي



ﻲ ِ اﻟدعوة اﻟعزمية اﻟسيد عﻼء أبـﻲ اﻟعـزائم -أن أطلـع علـى
ﻗُ ِ ّد َر ﻟﻲ  -بأمر من اﻹمام اﻟقائم وص ّ
أرشــيف اﻟمجــﻼت اﻟتاريخيــة ﻟمش ـيخة اﻟطريقــة اﻟعزميــة )اﻟســعادة اﻷبديــة( و)اﻟمدينــة اﻟمنــورة(،
ماض ،ووجدتنﻲ أعيش مع إخواننا اﻟقـدامى مـا
فوجدت نفسﻲ كأنﻲ سافرت فﻲ رحلة باﻟزمن ﻟقرن
ٍ
عاشوه من ﻟحظات ضعف وانتصار ،وﻟحظات فرح وحزن.
ﻗلت فﻲ نفسﻲ :ماذا ﻟو ﻗُ ِ ّد َر ﻷحد من إخواننا بعد  ١٠٠عام أن يُكلف بنفس تكليفـﻲ مـن إمامـه
اﻟقائم ﻟيبحث فﻲ أرشيف )اﻹسﻼم وطن( ..كيـف سـيرانا؟ وبمـاذا سـيق ِّيم اﻟمرحلـة اﻟتـﻲ عايشـناها؟
صرنا أم أدينا ما علينا؟.
وهل سيرانا ﻗ ﱠ
ً
تسهيﻼ ﻟمهمة إخواننا مـن آل اﻟعـزائم بعـد  ١٠٠عـام ،أرسـل إﻟـيهم هـذه اﻟرسـاﻟة ،وهـﻲ
ﻟذﻟك
ملخص ﻟما عشناه من أفراح وانتصارات ،وأزمات ونكبات ،وما ﻟم نحققه من أحﻼم وتطلعـات ،ومـا
ﻗصرنا فﻲ تنفيذه من أوامر وتكليفات.

لقــد تفضــل ﷲ علينــا بخيــر إمــام قــائم ،وكنــا
محظوظين بأن أ ُكرمنا بمجيئنا في عصـر وصـ ّ
يِ
الــدعوة العزميــة ونبراســها فــي القــرن الواحــد
والعشرين ،وصاحب المشروع الفكري الثاني في
تاريخ الدعوة العزمية ،سماحة اﻹمام القائم السـيد
عﻼء الدين ماضي أبي العزائم.
كــان ســماحته واض ـ ًحا منــذ البدايــة بأنــه جــاء
ﻷداء رســالة شــاملة ،وفــي عــام ٢٠٠٨م أجــرى
سماحته عملية جراحية في القلب ،وعندما اجتمـع
اﻹخوان لتوديعه قبـل أن يـدخل غرفـة العمليـات،
أبــدى بعضــهم ً
قلقـا علــى صــحته ،فقــال لهــم) :ﻻ
ي ،فأنـا مكلـف برسـالة ،ولـن أتـرككم؛
تخافوا علـ ّ
حتى أؤديها(.
فرح اﻹخوان بكلمتـه؛ ﻷنهـا إشـارة علـى أنـه
ســيخرج مــن غرفــة العمليــات بصــحة وعافيــة،
لكنهم غفلـوا عـن متابعـة رسـالته ،رغـم أنـه أكـد
مرارا) :عليكم اﻻهتمام بالرسالة(.
ً
ظل سماحته لسـنوات يحـاول دفـع آل العـزائم
للتخلــق بــأخﻼق رســول ﷲ  ،وينقــي العقيــدة
مما حاول البعض إدخاله فيها ،وفي نفـس الوقـت
كــان يســير بســرعة الصــاروخ فــي نشــر أركــان
مشروعه الفكري ،دون أن يدرك ذلك الكثير منا؛
حتــــى إنــــه عنــــدما أعلــــن مشــــروعه فــــي
٢٠٢٢/٢/٢٢م أخــذ الــبعض يبحــث عــن الكتــب
الموجودة فـي المشـروع ليقتنوهـا ،رغـم أنـه مـر
سنوات طـوال علـى إصـدار الكثيـر منهـا ،لكـنهم
كانوا عنها غافلين ،ولم ينفـذوا وصـيته مـن قبـل:
بأن يقرأوا كل كتاب أو مجلة تصدر عـن مشـيخة
الطريقة العزمية.

ﻷن إمامنا القائم كان صاحب رسالة عظيمـة،
فقد كانت المعوقات أمام رسالته كبيرة ،فبُلينـا فـي
عصره باﻟناكثين ،الذين بايعوه ثم انشقوا عنه.
وبُلينا باﻟقاسطين الـذي أجحفـوه حقـه وذهبـوا
يبحث ـون عــن آخــر ظن ـا مــنهم أن ـه ســيرث دعــوة
اﻹمام أبي العزائم بعد إمامهم القائم ،أو حتـى فـي
حياته.
كما بُلينا باﻟمـارﻗين ،وهـم مـن جيـل الشـباب،
الــذي قــرأوا الواقــع وفــق أهــوائهم ،وادعــوا أن
الدعوة بحاجـة لـدماء جديـدة ،وأن وضـع الـدعوة
فــي عهــد ســماحته أصــبح مــن الماضــي ،فشــغلوا
أنفســـهم فـــي فـــتن متعاقبـــة ،وبـــدأوا يخططـــون
لمستقبل لم يشـهدوه ،تـارة يقولـون :نحـن أنصـار
المهدي ،وتارة يقولون :نحن مـن سـيقيم دولـة آل
البيت في آخر الزمـان ،وبـدأ المغفلـون مـنهم فـي
توزيـع اﻷدوار المسـتقبلية الخياليــة علـى بعضــهم
البعض ،فلم يستفيدوا بعلوم اﻹمام القائم ،وتخلفـوا
عــن مســيرة ركبــه ،وصــدموا أشــد صــدمة عنــد
إعﻼنــه مشــروعه الفكــري؛ ﻷنهــم حرمــوا نعمــة
صحبته والتطور الفكري والروحي معه ،فتوقفـوا
ينظرون ﻷنفسهم في المرائي وينظـرون للحـائط،
وأصيب أكثرهم بالبكم.
كان هذا العصر هو أكثر العصور فتنًا ،وفيـه
فُصل أكثر من ناكث وقاسط ومـارق ،فعلـى قـدر
المســؤولية تــأتي المحاربــة ،وعلــى قــدر الرســالة
تكون العقبات.
في هذا العصر غاب عن العديد مـن اﻹخـوان
مفهوم آداب الطريق ،فأصبح الواحـد فـيهم يـدخل
على إمامه وهو ﻻ يعرف كيف يتعامل معـه ،وﻻ
يعرف حقوق اﻹمام عليه وآداب مجالسته ،فرأينـا
الذين اعتبروا الطريق شركة ،أو مؤسسة خيرية،



أو جماعة إسﻼمية ،ورأيناهم يتعاملون مع اﻹمـام
باعتبـــاره رئـــيس مجلـــس إدارة مؤسســـة هـــم
أعضاؤها.
هــؤﻻء كــان مــنهم المطــالبون بانتخــاب شــيخ
الطريق ،والمطـالبون بوضـع سـن لتقاعـد اﻹمـام
القـائم ...وغيـرهم مــن الـذين جهلــوا حقيقـة كــون
إمامهم هو إمام قائم مـن ﷲ ،ووارث لرسـول ﷲ
 ،وأنه يظل قائ ًما؛ حتى يلقى ربه.
فــي هــذا العصــر هــرب الــبعض مــن جماعــة
اﻹخـــوان المارقـــة والســـلفية الخارجـــة وادعـــوا
انضــمامهم للطريقــة العزميــة م ـن أجــل محاولــة
صا بعد سـقوط حكـم
تشويهها من الداخل ،وخصو ً
اﻹخـــوان فـــي ٢٠١٣م ،وقـــد حـــذرت اﻷجهـــزة
اﻷمنيـة اﻹمــام القـائم مــن وجـود بعــض اﻹخــوان
المســـلمين والســـلفية المندســـين داخـــل الطـــرق
الصوفية ،وقد كنـا نعـرفهم بعـد ذلـك بمقترحـاتهم
التي قدموها لتحويل الطريق من مدرسـة أخﻼقيـة
لتنظيم يشبه تنظـيم اﻹخـوان ،أو تزعمـوا تيـارات
فساد العقيدة.
فــي عصــر إمامنــا القــائم ،بُلينــا بالمشــاحنات،
فأصــبح بعــض اﻹخــوان فــي أكثــر مــن بقعــة
جغرافية يتحاربون فيما بيـنهم ،وضـعفت الـدعوة
في بعض البقاع نتيجة هذه المشـاحنات ،وأدخلـوا
في قلب اﻹمـام القـائم الغـم والحـزن ممـا يفعلـوه؛
حتى أصـبح إخـوان هـذه البقـع ﻻ يـأتون إليـه وﻻ
يذهب إليهم إﻻ ويحدثوه في الخﻼفات والمشـاكل،
وهذا من إسـاءة أدبهـم مـع إمـامهم ،فإنـه إن كـان
أمرا ،فاحجبـه عـن والـدك حتـى
بينك وبين أخيك ً
تتصالحا؛ حتى ﻻ يحزن بمشاحنات أوﻻده.
فـــي هـــذا العصـــر ،ظهـــر المتقـــدمون علـــى
إمامهم ،وهم الـذين حـاربوا رجالـه الـذين أقـامهم
مرجعيات ودعاة ونوابًا ووكـﻼء لتيسـير وتسـيير
مهــام الــدعوة ،وحــاول بعضــهم فــرض رجــال
بعيــنهم علــى اﻹمــام ليقــدمهم ،وه ـي عﻼمــة مــن
عﻼمات فساد عقيدتهم في القائم.
وفي عصرنا ظهر أصحاب العقائد الجاهليـة،
وأصحاب العقائد الكفرية مثل :الحلـول والتجسـيم
والتشبيه والغلـو فـي اﻹمـام ،حيـث رفـع بعضـهم
اﻹمــام لمرتبــة اﻷلوهيــة ،وبعضــهم رفعــه لمقــام
النبوة ،ورفعـوا أنفسـهم لمرتبـة رسـله أو ورثتـه،
وحـاولوا حجــب النــاس عـن اﻹمــام بحجــة أنــه ﻻ
يجوز مجالسته لمقامه الرفيع ،وأنهم أبوابـه الـذين
على الناس اﻻستماع لهم ،وهم كاذبون.
جميعــا ،وتبــرأ مــن
وقــد حــاربهم ســماحته
ً
أفكارهم ،ورغم موت أئمة الضﻼل مـن مروجـي
هذه العقائد الكفرية ،إﻻ أننا ما زلنا نـرى الـبعض
يمــدحهم ويجعلهــم بمرتبــة اﻷوليــاء ،وهــي مــن

عﻼمات فساد العقل ومخالفة اﻹمام.
ذات مرة سألت اﻹمام القائمِ :ل َم تطيل صـبرك
عليهم؟ ،فقال) :إني أطيل صـبري؛ حتـى يهتـدوا،
فماذا عساني أفعل غير الصبر علـيهم والنصـيحة
لهم؛ حتى أنقذهم مما هم فيه(.
وأشهد ﷲ أن سماحته كـان مـن أطـول النـاس
ً
ً
ً
عقــﻼ،
وحنانــا ،وأذكــاهم
بــاﻻ ،وأكثــرهم رأفــة
وأزكاهم ُخ ًلقـا ،وأنـه صـبر علـى أصـحاب الفـتن
صبرا عظي ًما؛ حتى يهتدوا ،ونصحهم ونصح كل
ً
من تأثر بهـم ،وفـي النهايـة فصـلهم مـن الطريـق
حف ً
ظا لباقي أعضـاء الجسـد المحمـدي -كمـا كـان
اﻹمام المجـدد أبـو العـزائم  يسـمي اﻹخـوان-
من أن يسري فيهم سرطان الفتن.

لقد كانت تصـرفات بعـض اﻹخـوان فـي هـذه
المرحلة والمرحلة السابقة هـي السـبب فـي تـأخر
تحقيق أهداف الدعوة ،فقد أخبر السيد عﻼء الدين
ذات مرة أنه )كان من المفترض أن تكون مصـر
كلها عزمية خﻼل عصر موﻻنا السيد عز الـدين،
ولكن تصرفات بعض اﻹخـوان هـي التـي ﱠ
نفـرت
الناس(.
وإذا كـــان مـــن المفتـــرض أن تكـــون مصـــر
عزمية فـي وقـت موﻻنـا السـيد عـز الـدين ،فمـن
المفترض أن تكون الدعوة في عهد موﻻنـا السـيد
عﻼء الدين قد بلغت مطلع الشمس ومغربها ،لكن
هذا لم يحدث بسبب ما ذكرت.
فرغم أننـا ُمنحنـا خيـر إمـام قـائم ،إﻻ أن هـذا
الجيل في مجمله لم يكن خير جيل ،ولم يكن على
نهــج مــوﻻه فــيهم ســوى قلــة قليلــة ،ولــم يناصــر
وصي الدعوة العزميـة سـوى ثلـة قليلـة جـدا مـن
أهـــل اﻷقـــوال واﻷحــــوال واﻷمـــوال ،فكــــانوا
جميعـا
مخلصين له ،وكان وفيا لهم ،ولـم يسـلموا
ً
مــن الحــروب التــي شــنها علــيهم أصــحاب الفــتن
المختلفة داخل وخارج الطريق.
من وجهة نظري الفقيرة ،فإن الدعوة العزمية
ستظل تسير في دورات عبر كل قرن؛ حتى يأتي
قرن الفتح وجيل الفتح.
لقــد بــدأت الــدعوة العزميــة باﻹمــام المجــدد
الوارث الفرد الجامع موﻻنا السـيد محمـد ماضـي
أبي العزائم ،ثم خلفه اﻹمام المربـي موﻻنـا السـيد
أحمد ،ثم اﻹمام المجاهد موﻻنا السيد عـز الـدين،
ثم اﻹمام الباعث موﻻنا السيد عﻼء الـدين رضـي
ﷲ عنهم وأرضاهم.
كان من المفترض تربية جيل على خلق عـا ٍل
فــي عهــد اﻹمــام المربــي ،وقــد حــدث رغــم كــل
المعوقــات مــن القريــب والبعيــد الطــامعين فــي
اﻹمامة ،ثم يعقبه جيـل جهـاد الكلمـة والـنفس فـي
عهد اﻹمام المجاهد ،لكنه جاهد وحده ولـم يجاهـد
كثيـرا) :أنـا أعمـل وحـدي؛
معه أحـد ،وقـد قالهـا
ً
لــيس معــي أخ شــقيق وﻻ أخ طريــق( ،ثــم يــأتي
اﻹمام الباعث ليبعث اﻷمة اﻹسﻼمية من رقـدتها،
ويكــون معــه جيــل الفــتح ممــن تربــوا وجاهــدوا

أنفسهم ،لكن هذا لم يحدث بسبب تصرفات بعـض
اﻹخـوان ،والفــتن التــي بُلينــا بهـا؛ مــن أجــل ذلــك
ستعاد دورة اﻷئمة مرة أخرى؛ حتى يظهـر جيـل
النهضة.
لــذلك س ـمعنا موﻻنــا الســيد عــﻼء الــدين فــي
أواخر السنوات يتحدث عن ضرورة تجهيز جيـل
اﻷحفــاد للنهضــة ،وقــد بــين ذلــك فــي رســالته
للشباب؛ ﻷن سماحته وجد أن جيـل اﻷبنـاء -جيـل
الشباب الحالي -ﻻ يصلح للنهضة.
ً
لقد أفقدتنا الفتن ً
كامﻼ .ولم يـنج منهـا إﻻ
جيﻼ
قلي ٌل -حسبما أخبر سماحته.-
هــذا القليــل ﻻ يســتطيع أن يــنهض بمفــرده،
فالنهضة تسـتوجب أن يكـون كـل أفـراد الجماعـة
الصالحة على قدر المسؤولية.
بعكــس التـــأخر ،فيكفــي لتـــأخر الـــدعوة :أخ
واحــد ،أو أســرة مــن اﻹخــوان ،أو إخــوان بقعــة
جغرافية بعينها  -حسبما أخبر سماحته.-
لذلك كان رهـان سـماحته علـى جيـل اﻷحفـاد
باعتبارهم جيل لـم يتلـوث بعـد ،وسـترعاهم عـين
ﷲ ،وﻷن سماحته قدم مشروعه الفكري وحذرهم
وبــين لهــم جميــع الفــتن ،فأمــامهم فرصــة ذهبيــة
للنشوء والترقي على أسس صحيحة دون فـتن أو
أهواء ،فقد أعطاهم سماحته لقا ًحا مان ًعا من الفتن،
حيث ثبت مع جيلنا أن العﻼجات الﻼحقة للفتن قد
ﻻ تؤتي ثمارها مع الجميع ،والحل اﻷفضل يكون
في لقاح يمنع العدوى من البداية.

لقــد حــرص إمامنــا القــائم علــى إنقــاذ الجيــل
الحالي أيضًا ،فأعلن عن مشروعه الفكري -وهـو
في منتصف مراحله -لينبـه الغـافلين عـن المـنهج
بأن يلحقوا ما فاتهم.
لــذلك فــإني أكتــب رســالتي إلــيكم ونحــن فــي
مرحلة مفصلية في تاريخ الدعوة ،ولن تكون فيها
نجاة إﻻ باﻻلتزام بمنهج القائم.
أما من سيصر على عناده أو علـى البقـاء فـي
فتنه ،فإنه سيستبدل  -كما حذر موﻻنا السيد عﻼء
الدين -في أقرب فرصة.

لقــد أوجــزت لكــم وضــعنا وأســباب نكباتنــا
وتأخرنا ،وكما يراهن سماحة إمامنا القـائم علـيكم
فإننا أيضًا نراهن عليكم ،فﻼ تخذلوه وﻻ تخذلونا،
وكونــوا علــى قــدر المســؤولية ،وعنــدما يــأتيكم
اﻹمــام الباعــث فــي قــرنكم قومــوا معــه ،وابعثــوا
النهضة في اﻷمة اﻹسﻼمية جمعاء.
عليكم اﻻلتزام الكامل بكل حـرف يخـرج مـن
فم إمامكم القائم ،وبكل حرف يخطه قلمه في كتبه
أو في لسان الدعوة وقتكم )التـي قـد تكـون مجلـة
"اﻹســﻼم وطــن" ،أو مجلــة أخــرى جديـــدة ،أو
موق ًعا إلكترونيا ،أو وسـي ً
طا تكنولوجيـا جديـ ًدا لـم



نعهــده فــي عصــرنا ،أو حتــى ورق بــردي ،أو
قطعــة مــن الجلــد إذا اســتدار الزمــان وانطأفــت
التكنولوجيا(.
إخوانﻲ :أخطـر مـا وقـع فيـه جيلنـا هـو عـدم
اﻻلتزام الحرفي بكﻼم القائم.
فوقـف اﻟواﻗفـة مـن جيلنـا عنـد أئمـة ســابقين،
وأخــذوا يقــارنون اﻹمــام القــائم بهــم ،ويقولــون:
هؤﻻء فعلـوا وهـذا فعـل ،وجهلـوا حكمـة أن لكـل
إمــام ظــروف عصــرية تقتضــي تحركــه وفقهــا،
ومنهم من ادعى كذبًا أن اﻹمامة انتقلت مـن بيـت
أبي العزائم لبيت فﻼن أو ِع ﱠﻼن ،فانشـقوا وبغـوا،
وظلوا في بغيهم؛ حتى ماتوا.
وتعــدى اﻟمارﻗــة اﻹمــام القــائم إلــى غيــره،
وبحثوا عن وضعهم فـي المسـتقبل الخيـالي الـذي
فســلبوا نعمـــة صــحبة اﻹمـــام القـــائم،
رســـموهُ ،
وأصبحوا مسو ًخا بﻼ هوية وبﻼ إمام.
وكذب اﻟمؤ ّ ِوﻟة ،وادعوا أن لكﻼم القائم ظاهر
وباطن ،فخالفوه بدعوى أنهم يعرفون مراده ،وقد
مرارا) :كﻼمي واضح ،ليس لـه بـاطن(،
قال لهم
ً
لكنهم أصروا على المخالفة.
وظهر اﻟ ُمل ﱠحة ،وهـم قـوم دخلـوا علـى اﻹمـام
وأخــذوا يلحــون عليــه فــي الموافقــة علــى أشــياء
بعينهـــا ،ورغـــم تحـــذيره لهـــم ،طلبـــوا منـــه أن
يفعلوها ،فلما قال لهم" :افعلوا ما شـئتم" ،خرجـوا
على الناس وادعـوا كـذبًا أن اﻹمـام أمـرهم بكـذا،
جاهلين الفرق بين اﻷمر الـذي هـو مـراد اﻹمـام،
وبين اﻻسـتئذان الـذي هـو مـراد صـاحبه ،ويقـره
اﻹمام مع نصيحة أو تحذير.
وكــان أشــدهم فت ًن ـا اﻟ ُمح ِ ّرف ـة ،وه ـم قــوم مــن
الجهﻼء ادعوا كذبًا أن اﻹمام المجـدد أبـا العـزائم
 يمــد الســابقين بعلمــه ،فحــاولوا دس أقــوال
السابقين في كتبه ونسبتها إليه ،وقد أطفـأ ﷲ هـذه
الفتنــة بتنبيــه اﻹمــام للمخلصــين القــائمين علــى
مراجعة تراثه بوجود أشياء مدسوسـة فـي بعـض
الكتــب ،أو تكليــف اﻹمــام القــائم لــبعض الرج ـال
بمراجعة بعض الكتب جملة جملة ،لفصل ما قالـه
اﻹمام عن أقوال غيره.
المحرفـة ،ابتـدعوا فكـرة جديــدة،
لكـن هـؤﻻء
ِّ
حيث قالوا :إن بعض اﻷشـخاص هـم مـن يمـدون
اﻹمام أبا العزائم ،فبدأوا فـي سـرقة تـراث اﻹمـام
وصـياغته ونسـبته لغيــره ،أو سـرقة كتـب بعــض
اﻷشــخاص -ســواء خلفــاء اﻹمــام أو تﻼمــذتهم-
ونسـبتها لﻺمـام ،ثـم تجـرأ المندسـون مـن خــارج
ب مؤلفـة
الطريق لتخريبه من الداخل في نشر كتـ ٍ
ليســـت مـــن كتـــب اﻹمـــام ونســـبتها إليـــه عبـــر
اﻻنترنت.
وللعلم ،وحتى ﻻ تنخـدعوا بمثـل هـذه الكتـب،
فــإن كتــب اﻹمــام أب ـا العــزائم التــي صــدرت فــي
عهدي :موﻻنـا السـيد عـز الـدين ،وموﻻنـا السـيد
عﻼء الدين كلها مطبوعة ورقيا ولم تصـدر منهـا
نســخ إلكترونيــة حتــى اﻵن ،وكلهــا علــى شــكل
ً
أنماطـا وتصـميمات موحـدة فـي
واحد ،وتسـتخدم
كل عهد ،فﻼ تنخدعوا بأي كتاب موجود مكتـوب
عليه) :طبـع بـإذن سـماحة شـيخ الطريقـة( إﻻ إذا
كان مطبوعًا من المشـيخة ً
فعـﻼ وبـنفس أنماطهـا

وأشكالها.
وقد لحق بال ُمحر ِّفة قو ًما أسـميناهم اﻟ ُمتَ َبا ِهيـَ ةَ،
إلكترونيـا ،رغـم
حرفة
ً
وهم قوم نشروا ما ألﱠفه ال ُم ِ ّ
تحــذير اﻹمــام القــائم بعــدم نشــر أي مــن مؤلفــات
اﻹمام عبر اﻹنترنت إﻻ بإذنه ،لكـنهم خـالفوه مـن
أجل حب الظهور ،ولم يساهموا في نشر ما نشره
ســــماحته إلكترونيـــا مــــن بعــــض التوجيهــــات
والمقاﻻت ،وإنما استقطعوا من التـراث أو الكتـب
ال ُمدعاة بعض الفقرات والموضـوعات ونشـروها
من أجل الشهرة ،وقام كـل مـنهم بـإطﻼق صـفحة
أو مجموعة إلكترونية بدون إذن القائم ،وامـتﻸت
حرفة.
أكثرها بأكاذيب وأقوال ُم ﱠ

ﻻ تبحثــوا ﻷنفســكم عــن أدوار مســتقبلية فــي
أحداث لم تروها بأم عيـنكم ،فـﻼ يسـتهوي أحـدكم
الحديث عن دولة أهـل البيـت أو المهـدي ،فيتـرك
العمل مـع قائمـه ويبـدأ تجهيـز نفسـه؛ ﻷن يتـولى
منصـبًا فــى المســتقبل ،فيخســر واقعــه ومســتقبله،
وإذا كـــان المهـــدي ﻻ يعـــرف نفســـه إﻻ وقـــت
مبايعته ،فكيف تفترضون أنكـم رجالـه وتقسـمون
اﻷدوار عليكم؟.
اعلمـــوا أن مثـــل المارقـــة المتقـــدمين علـــى
إمامهم ،كمن يترك ثمرته ويحاول أكل ثمار بذرة
لم يرها ،فتفسـد بذرتـه ،ويُحـرم الثمـرة ،وهـؤﻻء
مــثلهم كمثــل بعــض المســلمين يــوم أ ُحــد تركــوا
مواقعهم التي وضعهم فيهـا رسـول ﷲ ً 
بحثـا
عـن غنيمـة عاجلــة ،فخسـروا مـواقعهم وخســروا
الغنيمة ،ودارت عليهم الدائرة.
لكن رغـم مـا حـدث ل ُجـ ِّل الجـيش ،لـم ينهـزم
رسول ﷲ  وثلة من الثابتين معه.
هكذا هو حالنا ،وأتمنى أﻻ تكونـوا مثلنـا ،وأن
يكون جيلكم كله منتصرين بإمامهم ومع إمامهم.
واعلموا أنـه ﻻ نجـاة لكـم إﻻ بمﻼزمـة القـائم،
فﻼ تتعلقوا بـأي شـخص غيـر قـائمكم؛ حتـى وإن
كان من اﻷسرة العزمية ،فربما يحدث تغييـر فـي
خط اﻹمامة الظاهر لكم ،كما أخبر سـماحة السـيد
عﻼء الدين في )رسالة الضمير( ،وكما حدث فـي
الطريقة العزمية في نهاية العهـد الماضـي ،وكمـا
حــدث مــع الســيد إســماعيل بــن اﻹمــام جعفــر
الصادق ،فتكونوا قد تعلقتم بباب خاطئ ،فتضلوا.
دورا لـي مـع
كما ﻻ يقول أحدكم :إني ﻻ أجـد ً
اﻹمام القائم ،فسأجهز نفسي لﻺمام القادم ،فيمـوت
في عصر القائم ،ويُدعى يوم القيامة باسمه ،فماذا
يفعل؟
علم ـا أو جه ـدًا أو حـ ً
ـاﻻ أو
وﻻ يــدخر أحــدكم ً
ً
ماﻻ ،ويقول سأجعله لﻺمـام القـادم ،فـإن هـذا هـو
الفسوق اﻷكبر.
يقول السيد اﻷكبر اﻹمام المجدد أبـو العـزائم:
)ﻻ تكــن بكلــك إﻻ لنبــي أو وارث نبــي( ،فكونــوا
بكلكم للقائم ،وﻻ تجعلوا ﻷحد غيره فيكم نصيب.
وقد شدد أئمة أهل البيت طـوال التـاريخ علـى
وحــدة اﻹمامــة ،ﻷن تعــدد اﻷئمــة مخــالف ﻷســس
العقيدة اﻹسﻼمية في السياسة والحكم ،فﻼ بـد مـن
نصب إمـام واحـد غيـر متعـدد ،والعلـة مـن ذلـك

هي :توحيد جميع اﻷعمال والمواقـف ،والحيلولـة
دون حدوث اضطراب في اﻷمة.
وعندما ينتقل القائم إلى دار الحـق ،انقلـوا كـل
مشــاعركم وأعمــالكم وعقائــدكم وأحــوالكم تجــاه
القــائم الجديــد ،وتعــاملوا معــه بــنفس تعــاملكم مــع
سلفه ،فإن ذرية اﻹمام أبـي العـزائم كلهـا واحـدة،
وهم صور مطابقة لﻺمام أبـي العـزائم ،وﻻ فـرق
بين صورة وصـورة ،فكمـا أمرنـا ﷲ بـأﻻ نفـرق
بين أحد من رسـله ،أمرنـا اﻹمـام أبـو العـزائم أﻻ
نفــرق بــين الورثــة المحمــديين ،وعلينــا أﻻ نفــرق
بين خلفاء خاتم الوراث المحمديين.

السﻼم عليك يا أخي المستقبلي
يسعدني أن إمام وقتك قد كلفك بمـا كلفنـي بـه
إمام وقتي بالبحـث فـي أرشـيف القـرن الماضـي،
ووضـع لــك أهــدافًا محــددة لتبلغهــا ،ولعــل حظــك
أفضل من حظي ،فقد كانت )اﻹسـﻼم وطـن( فـي
كــل أوقاتهــا بيــد ش ـيخ الطريقــة العزميــة ،عكــس
)المدينــة المنــورة( التــي لــم تكــن فــي يــد شــيخ
الطريق أغلب عمرها.
)اﻹســﻼم وطــن( هــي ســجل شــهري متكامــل
لكــل مواقــف وآراء الطريقــة العزميــة مــن وقــت
صدورها ،وقد راعى القائمون عليهـا أن يحفظـوا
سيرة اﻹمام القائم ومواقفه وأفكاره كلها فيها وفي
كتبها التي تصدر معها؛ حتى أصبحت كـل أفكـار
سماحة السيد عﻼء الدين مكتوبة ومحفوظـة ،ولـم
يقصروا في تـدوين وحفـظ مـا نـادى بـه أو دعـى
إليه ،وكانوا مؤمنين بيقين بمقولة السيد عز الـدين
ماضي أبي العزائم) :إننا نكتب للتـاريخ ،وسـيأتي
وقتٌ يتمنى اﻹخوان فيه أن يشموا مجلـة اﻹسـﻼم
وطن ،ويكون الذي لديه أعـدا ًدا منهـا كمـن يملـك
ً
كنزا( ..فهي ُكتبت لكم كما كتبت ﻷبناء جيلي.

اعلـــم أن الســـيد عـــﻼء الـــدين كـــان وصـــيا،
واﻷوصياء أعمالهم جليلة ،وأعـوانهم قليلـة ،ولقـد
جمعنا لك كل أعمال اﻹمـام القـائم ،وجـل أعمـال
أسﻼفه من اﻷئمة ممـا وصـل إلينـا فـي عصـرنا،
ولم نكتم عل ًما أو تراثًا ،وإنما نشرنا كل ما وصـل
إلينا؛ حتى ينتفع به من يأتي بعدنا.
وإذا قُ ـدر لــك أن تــدرس أحوالنــا مــن ســجل
حياتنا )اﻹسﻼم وطن( ،فكـن منصـفًا وأنـت تقلـب
صــفحاتها التــي أصــفر لونهــا مــن طــول الــزمن،
واهتــرئ نسـيجها مــن طــول انتظارهــا لكــم علــى
أرفف المكتبات ،وانفض غبار القرن عن ُكتابهـا،
وانظر إلينا بعين عصرنا ﻻ بعـين عصـرك ،كمـا
أنصفنا السابقين لنا ونظرنا إليهم بعين عصرهم.
كان عصرنا عصر اﻹنصـاف ،وفيـه أ ُنصـف
رجــا ٌل مخلص ـون فــي دعــوات اﻷئمــة مــن لــدن
اﻹمام عل ّي ٍ  ،حتى اﻹمـام أبـي العـزائم 
في موسوعة )سيرة أهل البيت( ،وأنصـف اﻹمـام
القائم الرجال المخلصين في عهـود خلفـاء اﻹمـام



أبــي العــزائم ،فــإذا م ـا ذكــرت عصــرنا فانصــف
المخلصين فيه ،وتلمس آثارهم ،واعلـم أن هـؤﻻء
ً
مثــاﻻ ﻷهــل الطريــق ،فهــم
يس ـتحقوا أن يكونــوا
الثابتون مع القائم عندما تخلف الجميع.
نعلــم أن المعاصــرة حجــاب ،وأنــه ﻻ يُنصــف
الرجال في عصرهم ،لكننـا علـى يقـين أن رجـال
عصرنا المخلصين سينصفون في عصركم.

إذا كنت مع اﻹمـام الباعـث فـي القـرن الثـاني
والعشرين الميﻼدي ،وكنـتم جيـل الفـتح ،فاذكرنـا
يــوم الفــتح اﻷكبــر ،لعــل ﷲ يكتبنــا معكــم مــن
الفاتحين ،فنحن على يقين بما قاله اﻹمام علي بـن
أبي طالب يوم الجمل) :ولقد شـهدنا فـي عسـكرنا
هذا أقوام في أصـﻼب الرجـال ،وأرحـام النسـاء،
سيرعف بهم الزمان ،ويقوى بهـم اﻻيمـان( ،فـإن
المخلصــين فــي هــذه الــدعوة فــي كــل العصــور
سيشهدون معكم الفتح وهم في البرزخ.
أمــا إذا كنــت مــع اﻹمــام الباعــث ولكــنكم لــم
تلحقوا الفتح اﻷكبـر -مثلنـا ،-فاكتـب رسـالة مثـل
هذه ﻹخوانك بعد  ١٠٠عام من وقتـك ،وحـذرهم
مــن فــتن عصــرك الت ـي أخــرت ظهــور الــدعوة،
وحثهم على تنفيذ أوامـر القـائم ،وأخبـرهم بـدورة
اﻷئمة ،وحثهم على أهمية مساعدة أئمـة أوقـاتهم؛
حتى يكون جيل أحفادك هو جيل الفتح.
وإذا أردت أن تعلم في أي عصر أنت ،فانظر
إلى مؤلفات وصي الدعوة في قرنـك ،فـإن كانـت
تســير فــي خــط التجهيــز واﻹعــداد ،فلســتم جيــل
الفتح ،وإن كانت في خط التطبيق والتنفيـذ ،فـاعلم
أن مشروعه الفكري سيكون تنفيـذيا ،وهـو يعنـي
قرب قيام دولة أهل البيت وتنفيذ المشروع ،فالزم
مبكـرا لتحظـى بثمــرة
مـنهج قائمـك فـي الحـالتين
ً
الصحبة كاملة ،وﻻ تتأخر فيضيع عمرك ويضـيع
جيلك.
وختا ًما :ب ِلّﻎ سﻼمنا للقائم من ذرية اﻹمام أبي
العزائم في عصرك ،وأخبره أننا بايعنا اﻹمام أبي
العزائم وذريته إلى قيام الساعة في شخص إمامنا
القائم سماحة موﻻنا السيد عﻼء الدين ماضي أبي
الع ـزائم ،وأننــا نــذرنا أنفســنا وذرارينــا إلــى قيــام
الساعة في خدمة خلفـاء اﻹمـام  ،ونسـأل ﷲ
أن يكون في خدمته أفراد من ذريتنا ،كما كنا مـع
إمام وقتنا ،فإن قابلتهم فبلغهم سﻼمنا.
نســأل ﷲ أن نكــون علــى مــراد اﻹمــام القــائم
وصي الـدعوة العزميـة ،وأن نكـون مـراده الـذي
أراد ،وأن ننهض بهذه اﻷمة ونوفي هذه المرحلـة
حقهــا؛ حت ـى يلحقنــا ﷲ مــع الــذين رضــي عــنهم
رســول ﷲ  واﻹمــام أبــو العــزائم وخلفــاؤه
.
وصلى اللهم وسلم على سيدنا وموﻻنا رسـول
ﷲ  ،وعلى ورثته والقائمين مقامـه إلـى يـوم
الدين.





يقــول اﻹمــام ﻋﻠــي زيــن العابــدين ) :إن قســوة

ﻰ بن أبﻰ طالب :
قال أمير المؤمنين اﻹمام ﻋﻠ ّ

-

أﻻ أدلكــم ﻋﻠــﻰ ثمــرة الجنــة! ﻻ إلــه إﻻ ﷲ بشــرط

البطنة ،وفترة الميﻠة ،وسكر الشبع ،وغرة المﻠك ،مما يثبط
ويبطئ ﻋن العمل ،وينسي الذكر(.

اﻹخﻼص.

وفي دﻋائه ) :إلهي بـك هامـت القﻠـوب الوالهـة،

 -ذاكر ﷲ في الغافﻠين كالشـجرة الخضـراء فـي وسـط

الهشيم ،وكالدار العامرة بين الربوع الخربة.
 -أفضـل اﻷﻋمـال أن تمـوت ولسـانك رطـب بـذكر ﷲ

وﻋﻠﻰ معرفتك جمعت العقول المتباينة ،فﻼ تطمئن القﻠـوب
إﻻ بذكراك ،وﻻ تسكن النفوس إﻻ ﻋند رؤياك(.



سبﺣانه.
 ال ِذّكر ِذكران :أﺣدهما ذكر ﷲ وتﺣميـده ،فمـا أﺣسـنهوأﻋظم أجره! والثاني ذكر ﷲ ﻋند ما ﺣرم ﷲ وهو أفضـل
من اﻷول!.


ﻋن اﻹمام جعفر الصـادق ) :اجعـل ذكـر ﷲ مـن

قــال اﻹمــام المجــدد الســيد مﺣمــد ماضــﻰ أبــو العــزائم
رضوان ﷲ ﻋﻠيه:
س؛
سَ ،و ِإذَا ذَ َكـ َر ِ
سـ َك َن ِ
ت الـ ﱠن ْف ُ
ت الـ ﱠن ْف ُ
سا ُن؛ َ
 ِإذَا ذَك ََر ا ِلﻠّ َت
لـرو ُحَ ،و ِإذَا ذَ َكـ َر ِ
سـ َك َن ِ
تا ﱡ
س َكنَ ا ْلقَ ْﻠبُ َ ،و ِإذَا ذَك ََر ا ْلقَ ْﻠـبُ ؛ َ
َ
س ﱡر؛ َسـ َكنَتْ َن ْف َخـةُ ا ْل ُقـ ُد ِس،
س ﱡرَ ،و ِإذَا ذَك ََر ال ِ ّ
لرو ُح؛ َسكَنَ ال ِ ّ
ا ﱡ
َوإِذَا ذَك ََرتْ َن ْف َخةُ ا ْلقُ ُد ِس؛ ذُ ِك َر ﱠ ُ تَعَالَ ٰﻰ.

أجل ذكره لك ،فإنه ذَكرك وهو غني ﻋنك ،فذكره لـك أجـ ﱡل
وأشهﻰ وأتم من ذكرك لـه وأسـبق ،فمـن أراد أن يـذكر ﷲ

 إِذَا ذَك ََر ﱠ ُ ا ْلعَ ْب َد؛ َجعَﻠَهُ َي ْش َه ُد ا ْل ِعن ََايـةََ ،و َلـ َد ْي َها َي ْقـ َوىا ْل ُه َيا ُمَ ،و َي ْشتَ ﱡد ا ْلغ ََرا ُم.

تعالﻰ فﻠيعﻠم أنه ما لم يذكر ﷲ العبد بالتوفيق لذكره ﻻ يقدر
العبد ﻋﻠﻰ ذكره(.

س َي ُموتُ ؟!َ ،كذَلِكَ
 إِذَا لَ ْم َيأ َ ُك ِل ا ِﻹ ْن َسا ُن وﻻَ َي ْش َربْ أَلَ ْي َارقَ ِذ ْك َر ﱠ ِ؛ َماتَ .
ا ْلقَ ْﻠبُ ِإذَا فَ َ



ﺍﻟﺼﻮﰲ ﻭﺃﻭﺻﺎﻓﻪ

 ســماحة موﻻنــا اﻹمــام المجــدد ُح ﱠج ـةَ اﻹســﻼم
والمسلمين فى هذا الزمان السيد محمـد ماضـى أبـو

يا بنى:
الصـوفي :مـن جاهـد نفسـه فــي ذات ﷲ

سـركم ،ونفعنـا ﷲ بكـم ،وجعلكـم
العزائم -قـدﱠس ﷲ ﱠ

بتوفيق ﷲ؛ حتى صفا قلبه ،ووقتـه ،وحالـه،

ـرا للحاجــة
ولي ـا مرش ـدًا لطــﻼب العلــم النــافع – نظـ ً

فصافاه ﷲ تعالى فس ِ ّمي صوفيا.

الشــديدة اليــوم إلــى التصــوف ﻹنقــاذ البشــرية مــن

أوصافه:

بــراثن الماديــة القاتلــة ،نــود مــن ســماحتكم التكــرم

 -١الصوفي :جاهد نفسـه فـي ﷲ؛ حتـى

بتعريف الصوفي وأوصافه ،وبيـان هويـة الصـوفية

أطاعته ،وانسلخ من مقتضيات نقائصه ،كمـا

وطريقهم ،مع التأكيد على كشف أدعياء التصوف.

ينسلخ الليل من النهار.

فأجاب سماحته قائﻼً:

 -٢الصـــوفي :دائـــم التصـــفية ،يصـــفي
اﻷوقات من شـوب اﻷكـدار ،بتصـفية القلـب
من شوب النفس.
 -٣الصــوفي :ﻻ يســأل وﻻ يــرد ،وهــو
أوثق بما في يد ﷲ ،مما في نفسه.
 -٤الصوفي :عمـل بكتـاب ﷲ مجاهـدًا،
وسنة رسول ﷲ  مشاهدًا.
 -٥الصوفي :مع الحـق بـﻼ خلـق ،ومـع
الخلق بﻼ نفس.
 -٦الصوفي :علم قـدر الـدنيا واﻵخـرة،
فقدم ما يبقى على ما يفنـى ،وبـاع مـا يـزول
بما يدوم.
 -٧الصوفي :عرف قدر الـدنيا بـالتعليم،
دارا
وتحقق زوالها بالتفكير ،وأيقن أن بع َدها ً
هي الدار حقـا ،ﻻ يسـعد فيهـا إﻻ مـن تخلـى
عن دنس اﻷجسام ،وخبث الشياطين ،ودناءة
البهــائم ،وبــﻼدة النباتــات ،وثقــل الجمــادات؛
حتى يتشبه بعالم الملكوت اﻷعلى.



 -٨الصـوفي :قوي في دين ﷲ ﻻ تأخـذه
لومــة ﻻئــم فــي ﷲ ،شــهد الحــق حق ـا فاتبعــه
ً
باطﻼ فاجتنبه فازعًا،
مسارعًا ،وشهد الباطل
ولسنة رسول ﷲ .

يغار

عند اﻷسباب ،التـي وضـعها الحـق مرتبطـة

ﺃﺩﻋﻴﺎء ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ

بعضها ببعض.
 -٣الصوفية :رجـال نظـروا إلـى الـدنيا
بعــين اﻻحتقــار ،فلــم ينافســوا أهلهــا ،ولكــنهم

 -٩الصوفي :من حفظ قلبـه صـافيًا ،

اهتمــوا بتنبــيههم إلــى حكمــة إيجــادهم فيهــا،

وعلـــق بالعبـــادة ،وانقطـــع إلـــى ﷲ تعـــالى،

وإلــى الواجــب علــيهم؛ ليكونــوا ســعداء فــي

وأعرض عن زخرف الدنيا وزينتها ،بالزهد

الدنيا واﻵخـرة ،وأقبلـوا بالكليـة علـى تزكيـة

فيما يقبل عليه العامة من لذة ،ومـال ،وجـاه،

نفوسهم ،وتحصيل العلم النافع الموصـل إلـى

وهو دائ ًما في شغل عـن الخلـق بـالخلوة مـع

نيل الخير الحقيقي.

ﷲ للتعبد.

الصوفية :هم أهل ﷲ الصالحون ،الـذين
تحروا الرشد في سلوكهم طريـق ﷲ تعـالى،
ﱠ
فلم تشـتبه علـيهم المسـالك ،ولـم تشـطح بهـم
اﻷهواء.
هويتهم:

من اﻷزل فـوفقهم وأعـانهم ،وشـرح لمحابـه
ومراضيه صـدورهم؛ ﻷن بـدايتهم المجاهـدة

على أنفسهم سـتار موهـوم أسـدلوه؛ لتضـليل
البسـطاء ،وإغـواء اﻷبريـاء ،والتحايـل علـى
العيش من وراء هذا اﻻفتراء ،وإن الشـيطان
لــم ينــل مــن المســلمين مــا نالــه الفســاق مــن
أدعياء الصوفية بالباطل.

وقهــر الــنفس علــى غيــر مألوفاتهــا؛ ليصــفو
جوهرهــا ،وهــو للقليــل أهــل الخصوصــية

وليس للعامة قـال تعـالىَ  :وقَلِيـ ٌل ﱠمـا هـُ ْم
)ص.(٢٤ :

في الطلب.
نورا اسـتبان
 -٥الصوفية :جعل ﷲ لهم ً
لهم به حقيقة الدنيا واﻵخرة ،وحقيقة أنفسهم،

 -١الصــوفية :هــم أنصــار ﷲ ورســوله

وحكمــة إيجــاد اﻹنســان وإمــداده ،وتســخير

في كل زمان ومكان ،سترهم ﷲ عـن

الكائنات له؛ فسارعوا إلى ما به نيل ما أعده

أعــين الجهــﻼء ،وأخفــاهم عــن أهــل الظلــم

ﷲ لﻺنسان في تلك الدار الدنيا ،مـن البهجـة

والطغيــان ،ولكــنهم هــم النجــدة عنــد الشــدة،

بــالعلم ،واﻷنــس بالشــهود ،والعمــل بمحابــه

والقـــوة عنـــد الضـــعف ،والحصـــون عنـــد

ومراضيه سبحانه ،أو في اﻵخرة من جـوار

الخوف.

أنبيائه اﻷطهار ،وأوليائه اﻷخيار.



ﻷدعياء الصوفية ،وقـاطعي طريـق ﷲ،

طريق الصوفية :طريق اﻷخذ بـالعزائم،

 -٤هم صفوة ﷲ تعـالى ،الـذين اجتبـاهم

ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻭﻫﻮﻳﺘﻬﻢ

يرون الواسطة.

طريق الصوفية في المعرفة :آمنـوا بمـا
جاء به رسول ﷲ  ،ثـم سـلكوا طريـق
مجاهــدتهم أنفســهم؛ حتــى صــفت نفوســهم
وتطهـرت ،وصـارت مجـردة عـن الحظــوظ
واﻷهــواء ،فعلمهــم ﷲ علــم مــا لــم يكونــوا

 -٢الصوفية :هم المقبلون بكليـتهم علـى

 -٦الصــوفية :إن مــن النــاس مــن يأكــل

الحق ،الملتفتون عن جانـب الغـرور والفنـاء

ب
ِبـذُ ِّل الســؤال ،ومــن النــاس مــن يأكــل بتعـ ٍ

إلى اليقين الحق والبقاء؛ وهم الرجـال الـذين

بامتهــان
كالتجــار ،ومــن النــاس مــن يأكــل
ٍ

عرفوا قـدر الـدنيا واﻵخـرة ،وفـروا إلـى ﷲ

كالصـــناع ،أمـــا الصـــوفية فيـــأكلون بعــ ٍ ّ
ـز،

تعالى مع حفظ اﻷدب مع ﷲ تعالى بالوقوف

يشهدون العزيز فيأخذون رزقهم من يـده وﻻ



ـورا فــي بصــائرهم؛
يعلمــون ،وجعــل لهــم نـ ً
يشهدون بها حقـائق الكائنـات ،ويعلمـون بهـا
أنفســهم ،والنشــأة اﻷولــى ،والنشــأة اﻵخــرة،
وطريقهم هذا خاص لخاص ،ﻻ يؤهل لـه إﻻ
من سبقت لهم الحسنى من ﷲ تعـالى ،حقيقـة
ﷲ َويُعَ ِلّ ُم ُكـ ُم) البقـرة:
قوله تعالىَ  :واتﱠقُواْ َ
 ،(٢٨٢قوله تعالى :إَن تَتﱠقُواْ ﷲَ َيجْ عَل لﱠ ُك ْم
)مـ ْن
فُ ْر َقا ًنا) اﻷنفال ،(٢٩ :وقولـه َ :
عل َِم َو ﱠرثَهُ ٱ ُ ع ِْل َم َما لَ ْم َي ْعلَ ْم(..
عمِ َل ِب َما َ
َ


ابني مستقبل اﻷمة :ﻻ يخلو حــال فــاعلي المنكــر مــن أمــرين :أحــدهما ،أن يكونــوا آحــا ًدا متفــرقين،
وأفرا ًدا متبددين ،لم يتحزبوا فيه ،ولم يتضافروا عليه ،وهم رعيــة مقهــورون ،وأفــذاذ مستضــعفون ،فــﻼ
خﻼف بين الناس أن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر مــع المكنــة وظهــور القــدرة واجــب علــى مــن
شاهد ذلك من فاعليه ،أو سمعه من قائليه ..وإنما اختلفوا في وجوب ذلك على منكريه :هل وجــب علــيهم
بالعقل أو بالشرع؟.
عزيزي مستقبل اﻷمة :ذهب بعض المتكلمين إلى وجوب ذلك بالعقل؛ ﻷنه لمــا وجــب بالعقــل وجــب
ضا بالعقل أن يمنع غيــره منــه؛ ﻷن ذلــك أدعــى إلــى مجانبتــه ،وأبلــغ فــي
أن يمتنع من القبيح ،ووجب أي ً
مفارقته.
وقد روى عبد ﷲ بن المبارك رحمه ﷲ قال :قال رسول ﷲ ) :إن قو ًما ركبوا سفينة فاقتسموا،
فأخذ كل واحد منهم موضعًا ،فنقر رجل منهم موضعًا بفأس ،فقالوا :ما تﺻنع؟ فقــال :هــو مكــاني أﺻــنع
فيه ما شئت ،فلم يأخذوا على يديه؛ فهلك وهلكوا(.
]كتاب أدب الدنيا والدين ،ﻷبى الحسن الماوردى ط – ١٦ .القاهرة ص.[٧٧-٧٦

محمد عصام قنديل
اﻷسكندرية

محمود طاهر البوصيلي
هــهــيــا – شــرقــية

٣٢

ياسمين سعيد عبد العزيز
رشيــد

عمرو أيمن عبدالوهاب

منار محمد عبده الشرقاوي سناء أمير إبراهيم حبليزة
سنهــور
كفر بني هﻼل – دمنهور

فاطمة محمد عرفه طه

منيا القمح – شرقية

زينب مصطفى علي
دراو  -أسوان



عن أبي هريرة  قال :قــال رســول ﷲ ْ ) :
ارا َلـهُ ،فَ َو َجـ َد
ع َقـ ً
اشـت ََرى َر ُجـ ٌل ِمـ ْن َر ُجـ ٍل َ
ار ِه َج ﱠرةً فِي َها ذَهَبٌ  ،فَقَا َل لَهُ الﱠذِى ْ
ارُ :خـ ْذ ذَه ََبـكَ
ﱠ
ار فِى َ
اشـت ََرى ْالعَ َقـ َ
الر ُج ُل الﱠذِى ا ْشت ََرى ْالعَقَ َ
عقَ ِ
ض :إِنﱠ َمـا بِ ْعت ُـكَ
َبَ .و َقـا َل الﱠـذِى لَـهُ اﻷ َ ْر ُ
ضَ ،ولَـ ْم أَبْتـَـ ْع مِ ْنـكَ الـذﱠه َ
مِ نِّى ،إِنﱠ َما ا ْشت ََريْتُ مِ ْنـكَ اﻷ َ ْر َ
ض َو َما فِي َهاَ ،فتَ َحا َك َما ِإلَى َر ُج ٍل ،فَقَا َل الﱠذِى ت َ َحا َك َما ِإلَ ْي ِه :أَلَ ُك َما َولَ ٌد؟ قَا َل أَ َح ُدهُ َما :لِى ُ
ﻏـ َﻼ ٌم،
اﻷ َ ْر َ
ص ﱠدقَا(.
ار َيةََ ،وأَ ْن ِفقُوا َ
علَى أَ ْنفُ ِس ِه َما مِ ْنهَُ ،وتَ َ
ار َيةٌ ،قَا َل :أَ ْن ِك ُحوا ْالغُ َﻼ َم ْال َج ِ
َوقَا َل اﻵخ َُر :لِى َج ِ
]رواه البخاري في نزول عيسى من اﻷنبياء ) ،(٣٢٧/٧ومسلم في اﻷقضية ).[٢١-١٩/١٢

شكلت زيادة معــدﻻت اﻹصــابة بــأمراض

نصف ك مكرونة – نصف ك طماطم صحيحة –  ٧٠جم من الزبدة

القلب ،التي تعد المسبب اﻷول للوفــاة فــي

–  ١جبنة بيضـاء –  ٣باذنجانـات – ريحـان – زيـت –  ٤مﻼعـق

دول الخليج ،المحور الرئيـس لﻼجتماع

جبنة البرموزان المبشورة – بصلة – ملﺢ – فلفل.

المشترك اﻷول الذي عقــد بــين جمعيــة القلــب اﻹماراتيــة،

 اﻏسلي الباذنجان ون ِ ّملّحـي الباذنجـان
شفيه ثـم قطعيـه إلـى دوائـرِ ،

والكلية اﻷمريكية ﻷمراض القلب ،وتشير الدراســات الحديثــة

ودعيه يرتاج مدة ساعة ،ضعي على النار فـي إنـاء البصـل المقطـع

التــي تمــت مناقشــتها خــﻼل اﻻجتمــاع ،وشــملت نحــو ٥٣٠٠

إلى دوائر مع ثﻼث مﻼعق مـن الزيـت وعشـرين جـرام مـن الزبـدة
وأوراق الريحان ،ثم حمريها بعض دقائق ،أضيفي الطماطم وضعي

مريض من مختلف دول الخلــيج إلــى أن أكثــر مــن  ٪٥٠مــن

تقريبـا ،بعـد النضـج ضـعي كـل
الملﺢ والفلفل واطهيها نصف ساعة
ً

ســـكان دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي يعــانون خلــ ًـﻼ فـــي

هذا في مصفاه ،أثناء ﻏليان ماء المكرونة حمى في مقﻼة كمية كبيرة

مســتويات الكوليســترول ،فــي حــين أن  ٪٢٥مــنهم يعــانون

من الزيت وعندما يصبﺢ الزيت حاميًا جدا ..أضـيفي إليـه الباذنجـان
وحمريه ،صفي المكرونة التي يجب أن تظل متماسـكة ،ثـم اسـكبيها

ارتفاع ضغط الدم ،أمــا المصــابون بمــرض الســكر فيشــكلون

في إناء وأضيفي إليها الزبدة الباقية والجبنة ،ثم حركـي جيـدًا؛ حتـى

بين  ١٥و  ،٪٢٥وتعد هذه النتائج مثيرة للقلق بشكل كبيــر ﻻ

يمتزج الكل ،اسكبي هـذا التحضـير فـي إنـاء مـن البيـركس وﻏطيـه

بالسـ ْمنة واﻵثــار
سيما مع الزيادة السريعة بمعدﻻت اﻹصــابة ِ ّ
السلبية المرتبطة بها.

بالباذنجان المقلي ،ثم ضـعي طبقـة مـن صلصـلة الطمـاطم وشـرائﺢ
الجبنـة ،ضــعيه فــي الفـرن الســاخن مــدة عشـر دقــائق؛ حتــى تــذوب
الجبنة ،ثم قدميه ساخ ًنا.



اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﳊﻴﺔ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ

ويطلبـــون المرقعـــات النظيفـــة والســـجادات
الملونة ،ﻻ فـرق بيـنهم وبـين العـروس التـي

﴿

﴾

أشـــار أبـــو حامـــد الغزالـــي عنـــد بيـــان

تزين نفسها طول النهـار ،فـﻼ فـرق بـين أن

ضرورة الشيخ للسلوك إلـى هـذا ،فقـال..) :
ً
جاهﻼ بحـدود الشـرع،
إن كان المريد مبتدئًا

يعبد اﻹنسان نفسه أو يعبد صن ًما ،فمهما عبد
غيــر ﷲ تعــالى فقــد حجــب عــن ﷲ ،ومــن
راعــى فــي ثوبــه شــيئًا ســوى كونــه حـ ً
ـﻼﻻ

فيعلمـــه ً
أوﻻ الطهـــارة والصـــﻼة وظـــواهر
ً
مشـغوﻻ بمـال حـرام أو
العبادات ،وإن كـان

وطاهرا مراعاة يلتفت إليها قلبه فهو مشغول
ً

مقارف ـا لمعصــية ،فيــأمره ً
ً
أوﻻ بتركهــا ،فــإذا

بنفسه().(١

تـــزين ظـــاهره بالعبـــادات ،وطهـــر عـــن

وهكــذا يــذكر أبــو حامــد – كمــا يــذكر

المعاصــي الظــاهرة جوارحــه ،نظــر بقــرائن

جميعـ ـا – أن للشـــيخ المربـــي أن
الصـــوفية
ً

اﻷحـــوال إلـــى باطنـــه؛ ليـــتفطن ﻷخﻼقـــه
ً
وأمراض قلبـه ،فـإن رأى معـه ً
فاضـﻼ
مـاﻻ

ً
أحيان ـا مــن الحيــل مــا يســتطيع أن
يســتعمل
يهذب به مريديه ،فإذا كان المريد – ً
مـثﻼ –

عن قدر ضـرورته أخـذه منـه وصـرفه إلـى

رأســا أو بتــرك
)ﻻ يســخو بتــرك الرعونــة ً

الخيــرات ،وفــرغ قلبــه منــه؛ حتــى ﻻ يلتفــت

صفة أخرى ولم يسمح بضـدها ..فينبغـي أن

إليه ،وإن رأى الرعونة والكبر وعزة الـنفس

ينقله من الخلق المذموم إلى خلق مذموم آخر

غالبة عليه ،فيأمره أن يخـرج إلـى اﻷسـواق

أخــف منــه ،كالــذي يغســل الــدم بــالبول ،ثــم

للكدية والسؤال ،فإن عزة النفس والرياسة ﻻ

يغســل البــول بالمــاء إذا كــان المــاء ﻻ يزيــل

تنكســـر إﻻ بالـــذل ،وﻻ ذل أعظـــم مـــن ذل

الدم ،كما يرغب الصبي في المكتـب باللعـب

السؤال ،فيكلفه المواظبة على ذلك مدة؛ حتى

بالكرة والصولجان وما أشبهه ،ثـم ينقـل مـن

ينكسر كبره وعـز نفسـه ..وإن رأى الغالـب

اللعب إلى الزينة وفاخر الثياب ،ثم ينقل مـن

عليه النظافة فـي البـدن والثيـاب ورأى قلبـه
ً
ً
ملتفتـا إليـه اسـتخدمه
مائﻼ إلى ذلك فر ًحا به

ذلك بالترغيب في الرياسة وطلب الجـاه ،ثـم
ينقل من الجاه بالترغيب في اﻵخـرة ،فكـذلك

فـــي تعهـــد بيـــت المـــاء وتنظيفـــه ،وكـــنس

من لم تسمح نفسه بترك الجـاه دفعـة ،فلينقـل

المواضع القذرة ،ومﻼزمة المطبخ ومواضع

إلى جاه أخـف منـه ،وكـذلك سـائر الصـفات

الــدخان؛ حتــى تتشــوش عليــه رعونتــه فــي

وكذلك إذا رأى شره الطعام غال ًبا عليه ألزمه

النظافة ،فإن الذين ينظفون ثيـابهم ويزينونهـا

الصــوم وتقليــل الطعــام ،ثــم يكلفــه أن يه ـيء



اﻷطعمة اللذيذة ويقـدمها إلـى غيـره وهـو ﻻ
يأكل منهـا؛ حتـى يقـوى بـذلك نفسـه فيتعـود
الصبر وينكسر شرهه().(٢
وهكــذا يــذكر الشــيخ أبــو حامــد الغزالــي
وهــو الفقيــه اﻷصــولي أن للشــيخ أن يمنــع
بعض المباحات عن المريد ،أو يكلفه ببعض
ما لم يوجبه الشرع لتستقيم نفسه بذلك ،ولعل
مــا ذكــره القــرآن الكــريم مــن نهــي طــالوت
لجنده مـن شـرب المـاء مـع تـوفره ،بـل مـع
ص َل
كثرته إشارة إلى هذا ،قال تعالى﴿ :فَ َل ﱠما فَ َ
َ
طالُوتُ ِب ْال ُج ُنو ِد قَا َل إِ ﱠن ﱠ َ ُم ْبتَ ِلي ُك ْم ِب َن َه ٍر فَ َم ْن
ْس مِ ِّنـي َو َمـ ْن َلـ ْم َي ْ
ط َع ْمـهُ فَإِ ﱠنـهُ
ش َِر َ
ب مِ ْنهُ َف َلي َ
ف ُ
غ ْر َفـةً ِب َيـ ِد ِه ﴾ ]البقــرة:
مِ ِّنـي إِ ﱠﻻ َمـ ِن ا ْغتـَـ َر َ
 ،[٢٤٩وذلك ﻷن الجندي الـذي ﻻ يطيـق أن
يصبر علـى المـاء ﻻ يمكنـه أن يصـبر علـى
مواجهـــة جـــالوت ،وكـــم فـــي الـــنفس مـــن
)جالوت(.
قال القاضي :وعيت هذا ..وهـو واضـح
ﻻ حرج فيه ،فهل أنكر ابن تيمية مثل هذا؟
قال اﻹسـكندري :ليتـه اكتفـى باﻹنكـار..
بل ليت ابن تيمية اكتفى بتحـريم مـا يمارسـه
الصـــوفية لتهـــذيب المريـــدين ونشـــر القـــيم
الروحية واﻷخﻼقية فـي المجتمـع ..بـل ليتـه
اكتفى بتبديعهم في ذلك.
قال القاضي :فهل هناك أكثر من هذا؟
قال اﻹسكندري :أجل ..سيدي القاضي..
فقــد أفتــى الفتــاوى الكثيــرة التــي تجــرم مــا
يفعلونه ،وتبيح دماءهم لذلك ،مثلما فعـل مـع
تلك الفروع الفقهية البسـيطة ..فمـا أسـهل أن
يفتي ابن تيمية بقطع الرقاب..

قال القاضي :فهﻼ ذكرت لي بينات تثبت
ذلك.

غناء ـ يجتمعون فيه بهـذه النيـة ،وهـو بـدف

قال اﻹسكندري :ما أكثـر البينـات الدالـة

بــﻼ صﻼصــل ،وغنــاء المغنــي بشــعر مبــاح

على ذلك ..ولكنـي سأقتصـر لـك منهـا علـى

بغير شبابة ،فلما فعل هذا تاب منهم جماعـة،

ثﻼثة.

وأصــبح مــن ﻻ يصــلي ويســرق وﻻ يزكــي
يتورع عن الشبهات ،ويـؤدي المفروضـات،

قال القاضي :فهات البينة اﻷولى.

ويجتنــب المحرمــات ،فهــل يبــاح فعــل هــذا

قــال اﻹســكندري :البينــة اﻷولــى ســيدي

الســماع لهــذا الشــيخ علــى هــذا الوجــه لمــا

القاضـي هـي موقفــه مـن كــل الوسـائل التــي

يترتب عليه مـن المصـالح مـع أنـه ﻻ يمكنـه

استعملها الصوفية لجذب المريدين ،وخاصـة

دعوتهم إﻻ بهذا؟().(٤

العوام منهم للتدين ،وللتعلـق بـا ورسـوله..

فمع أن السائل ذكر سوء حال المـدعوين

عا.
فقد حارب كل تلك الوسائل واعتبرها بد ً
قال القاضي :فهل ضربت لي ً
مثاﻻ على

قبل هـدايتهم ،وأنهـم كـانوا مـرتكبين لـذنوب
كبــائر متعديــة كالقتــل وســرقة المــال وقطــع

قال اﻹسكندري :مـن اﻷمثلـة علـى ذلـك

الطرق ..ومـع أن الداعيـة الـذي قـام بـذلك ـ
ً
معروفـا بـالخير
كما ذكر السائل ـ كان شي ًخا

موقفــه مــن الســماع الصــوفي أو اﻹنشــاد أو

واتبــاع الســنة ..ومــع أنــه قصــد مــن فعلــه

الغناء الروحي ،وهـو مـا اسـتعمله الصـوفية

الخيــر ..ومــع أنــه لــم يمكنــه إﻻ اتخــاذ ه ـذه

لترغيب المريدين وعامـة النـاس فـي التعلـق

الطريقة لهدايتهم ..ومع أنه لم يقع معهـم فـي

بــا ورســوله واﻷوليــاء والصــالحين وكــل

محرمـات كبـائر ،وإنمـا دف بـﻼ صﻼصــل،

المعاني اﻹيمانية.

وغنـاء بشـعر مبـاح بغيـر شـبابة ..ومـع أنـه

ذلك ييسر لي فهم قصدك.

قال القاضي :عج ًبا ..هل أنكر ابن تيميـة
هذا؟
قال اﻹسكندري :أجل ..هو وكل مدرسته
راحــوا يشــنعون علــى هــذا ،ويســخرون مــن

وقــد كــان ذلــك ذريعــة لكــل مــن حــارب

فاعليــه ،بــل يكفــرونهم ﻷجــل أي بيــت أو

الصوفية ..فقد جعلوا مـن كلمـات ابـن تيميـة

قصيدة يتغنون فيها بالمعاني اﻹيمانيـة والقـيم

بيانات وفتاوى تبيح لهم ذلك ..ولعلك تعـرف

الروحية.

ســيدي مــا فعلــه ابــن عبــد الوهــاب بصــوفية

حـ ً
عا ـ أي
ـﻼ لــذلك ســوى )أن يقــيم لهــم ســما ً

وسأضــرب لــك مـ ً
ـثﻼ علــى ذلــك بفتــوى
)(٣

أجاب فيهـا علـى سـؤال

زمانــه ،بــل وعــوامهم ..فقــد قــتلهم وشــردهم

طويلة ﻻبن تيمية

وسباهم وحكم بردتهم ..وكل ذلك تحت مظلة

مهــم حــول رجــل مــن الصــالحين أراد أن

ابن تيمية.

يدعو جماعة من المنحرفين إلى ﷲ ،ولم يـر



ترتــب علــى هــذه الطريقــة مصــلحة كبيــرة
وخير عظيم) .ومـع هـذا كلـه لـم تغلـب ابـن
تيمية عاطفته ولم ينكسر لها ،بـل بنـى فتـواه
)(٥

على اﻷدلـة الشـرعية والقواعـد المرعيـة(

كمــا يــذكر الســلفية ،وهــو التشــدد مــع هــذا
لمخالفته السنة.
) (١إحياء علوم الدين ).(٦١ /٣
) (٢إحياء علوم الدين ).(٦٢ /٣
) (٣طبعـــت هـــذه الفتـــوى ضـــمن مجمـــوع الفتـــاوى
) (٦٣٥-٦٢٠/١١وقـــد أفـــردت فـــي كتيـــب صـــغير
بعنوان :الطرق الشرعية والطرق البدعية في المســائل
الدعوية.
) (٤مجموع الفتاوى ).(٦٢٠ /١١
) (٥اﻹمام ابن تيمية وجماعة التبليغ ،ص.١٦

قال رسول ﷲ ) :إن ﷲ تعالى لم يبعث نبيا إﻻ حذر أمته
ال ﱠدجﱠال ،وإني آخر اﻷنبياء وأنتم آخر اﻷمم ،وهو خارج فيكم ﻻ
محالﺔ(.
كان رسول ﷲ  ،وهو خاتم النبيين ،أكثر نبي حذر قومه
من فتنﺔ المسيخ ال ﱠدجﱠال؛ ﻷنه ظاهر ﻻ محالﺔ في أمته التي هي
آخر اﻷمم.
الو ﱠراث
وكذلك فإن اﻹمام أبا العزائم  ،وهو آخر ُ
المحمديين ،كان يعلم أن الدجال ظاهر ﻻ محالﺔ في زمانه ،لذلك
فقد قرن الدعاء بالحفظ من الدجال بعد كل صﻼة وكل مجلس



أقره في حياته الدنيويﺔ ،وهو:
علم أو حضرة ،في الدعاء الذي ﱠ
)اللهم إنك أمرتنا بأن ندعو لمن أسديت لنا نعمﺔ على يديه،
فنسألك أن تجازي أستاذنا أبا العزائم عنا خير الجزاء ،بمغفرة
ورضوان وخير في الدنيا واﻵخرة ،وتمنحنا وإخواننا أين كانوا
وكيف كانوا ،العمل بالسنﺔ والتوفيق ،والحفظ من معاصيك
سبحانك ،ومن الشر واﻷشرار ،ومن فتنﺔ المحيا والممات،
ومن فتنﺔ المسيخ ال ﱠدجﱠال ..إلخ الدعاء(.
نتيجﺔ لذلك ،وامت ً
ثاﻻ لتكليف وصي الدعوة العزميﺔ سماحﺔ
السيد عﻼء أبي العزائم شيخ الطريقﺔ العزميﺔ ،ورئيس اﻻتحاد
العالمي للطرق الصوفيﺔ ،بأن أ ُ ِع ﱠد آخر كتب المرحلﺔ الثالثﺔ من
مشروعه الفكري الذي أطلقه يوم ٢٠٢٢/٢/٢٢م ،وهو كتاب:



)الفتنﺔ العظمى ..كيف سيغوي ال ﱠدجﱠا ُل العال َم؟( ،أبدأ في كتابﺔ
هذه المقاﻻت ،والتي ستطبع في كتاب بعد تمامها.
والحقيقﺔ أن الحديث عن المسيخ ال ﱠدجﱠال ،أمر كثر الكﻼم
بشأنه ،وخرجت مئات أو آﻻف الكتب عنه ،لكننا في هذه
المقاﻻت سنحاول تقديم القضيﺔ ،برؤيﺔ آل العزائم ،وبما





يناسب فهم قضيﺔ ال ﱠدجﱠال في ضوء المتغيرات التكنولوجيﺔ
التي تشهدها البشريﺔ في هذا القرن الرقمي.
إذا أردنا أن نتحدث عن فتنﺔ نعلم قائدها ،فعلينا في البدايﺔ أن
نعرف هذا القائد عن كثب بعرض خبر رسول ﷲ  عن
فتنته ،ثم نستقرأ أدواته من خﻼل التكنولوجيا الحاليﺔ ،ثم نبين
طرق النجاة من فتنته.
فنبدأ بعون ﷲ في اﻹجابﺔ عن سؤال :من هو المسيخ ال ﱠدجﱠال؟



قبــل أن نبــدأ فــي الحــديث عــن المس ـيخ
ال ﱠدجﱠال ،ﻻ بد أن نعرض معنى اسمه ،والذي
يتكون من شقين :المسيح ،وال ﱠدجﱠال.

:
ً
قـوﻻ
ذكر العلماء ما يزيـد عـن خمسـين
في معنى " المسيح ".
وقالوا :إن هذا اللفظ يطلق على الصدّيق
وعلى الضلّيل الكذاب ،فالمسـيح عيسـى ابـن
مريم الصدّيق ،مسيح الهدى ،يبريء اﻷكمـه
واﻷبرص ،ويحي الموتى بإذن ﷲ.
والمســيح ال ـ ﱠدجﱠال هــو الض ـلّيل الكــذاب،
مسيح الضـﻼلة يفـتن النـاس بمـا يعطـاه مـن
اﻵيـــات كـــإنزال المطـــر وإحيـــاء اﻷرض
بالنبات وغيرهما من الخوارق.
فخلق ﷲ المسيحين أحدهما ضد اﻵخر.
وقــال العلمــاء فــي ســبب تســمية الـ ﱠدجﱠال
بالمسيح :أن إحـدى عينيـه ممسـوحة ،وقيـل:
يومــا ..
ﻷنــه يمســح اﻷرض فــي أربعــين ً
والقــول اﻷول هــو الــراجح ،لمــا جــاء فــي
الحديث الـذي رواه مسـلم بـرقم  ٥٢٢١عـن
أنــس بــن مالــك قــال :قــال رســول ﷲ :
سـو ُح ْال َعـي ِْن َم ْك ُتـوبٌ َبـيْنَ َع ْين َْيـ ِه
)الـ ﱠدجﱠال َم ْم ُ
كَاف ٌِر(.

:
الدﱠجل :هو الخلط والتلبـيس ،يقـال د ََجـ َل
وم ـ ﱠوهَ ،وال ـ ﱠدجﱠال :ال ُم َم ـ ّ ِوه الكــذاب،
إذا ل ـبّس َ
الذي يُكثِر من الكذب والتلبيس.
ولفظة " الـ ﱠدجﱠال " أصـبحت َعلَ ًمـا علـى
المســيح اﻷعــور الكــذاب ،وســمي الــ ﱠدجﱠال
د ﱠج ً
اﻻ :ﻷنه يغطـي علـى النـاس كفـره بكذبـه
وتمويهه وتلبيسه عليهم.
الـ ﱠدجﱠال رجــل مـن بنــي آدم ،لــه صــفات
كثيرة جاءت بهـا اﻷحاديـث لتعريـف النـاس
بــه ،وتحــذيرهم مــن شــره؛ حتــى إذا خــرج
عرفه المؤمنون فﻼ يفتنون بـه ،بـل يكونـون
علـى علـم بصـفاته التـي أخبـر بهـا الصـادق
 ،وهذه الصـفات تميـزه عـن غيـره مـن
الناس.
أنه رجل شاب أحمر ،قصير ،أفحج جعد
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الـــرأس ،أجلـــى الجبهـــة ،عـــريض النحـــر،
ممســوح العــين اليمنــى ،وهــذه العــين ليســت
بناتﺋـــة  -منتفخـــة وبـــارزة  -وﻻ جحـــراء -
غاﺋرة  -كأنها عنبة طافﺋة.
وعينه اليسرى عليها ظفرة  -لحمة تنبت
عند المآقي  -غليظـة  .ومكتـوب بـين عينيـه
"ك ف ر" بالحروف المقطعـة ،أو " كـافر "
بدون تقطيع ،يقرؤها كل مسلم ،كاتب وغيـر
كاتب.
ومن صفاته أنه عقيم ﻻ يولد له.
وهـذه بعــض اﻷحاديـث الصــحيحة التــي
جــاء فيهــا ذكــر صــفاته الســابقة ،وهــي مــن
اﻷدلة على ظهور ال ﱠدجﱠال:
 -١عن عبد ﷲ بن عمـر  قـال :قـال
رسول ﷲ َ ) :ب ْينَا أَ َنا نَا ِﺋ ٌم َرأ َ ْيتُنِي أ َ ُ
وف
طـ ُ
ِب ْال َك ْع َب ِة فَإِذَا َر ُج ٌل آ َد ُم َس ْب ُ
ط ال ﱠ
ش َع ِر َبيْنَ َر ُجلَي ِْن
َي ْن ُ
ُ
سهُ َما ًء فَقُ ْلتُ َ :م ْن َهذَا؟ َقـالواْ :ابـ ُن
ف َرأْ ُ
ط ُ
َم ْر َي َم .فَذَ َهبْتُ أ َ ْلتَ ِفتُ فَإِذَا َر ُجـ ٌل أَحْ َمـ ُر َج ِسـي ٌم
الرأْ ِس أ َ ْعـ َو ُر ْال َعـي ِْن ْالي ُْم َنـى َكـأ َ ﱠن َعي َْنـهُ
َج ْع ُد ﱠ
ِعن ََبــةٌ َ
طاف َِيــةٌ ،قُ ْلــتُ َ :مــ ْن َهــذَا؟ َقــالُواَ :هــذاَ
اس ِبـ ِه َشـ َب ًها ْابـ ُن قَ َ
الـ ﱠدجﱠال ،أ َ ْقـ َربُ ﱠ
طـ ٍن(
النـ ِ
]رواه البخــاري بــرقم َ ،٦٥٠٨و ْابــنُ قَ َ
طــ ٍن
ص َ
عةَ[.
َر ُج ٌل مِ ْن َبنِي ْال ُم ْ
ق مِ ْن ُخزَ ا َ
ط ِل ِ
 -٢وعــن ابــن عمــر  أن رســول ﷲ
 ذكر ال ﱠدجﱠال بين ظهراني النـاس فقـال:
ْس ِبـأَع َْو َر ،أَﻻ ِإ ﱠن ْال َم ِسـي َح الـ ﱠدجﱠال
) ِإ ﱠن ﱠ َ لَي َ
أَع َْو ُر ْال َعي ِْن ْالي ُْمنَى َكـأ َ ﱠن َعي َْنـهُ ِعن ََبـةٌ َ
طاف َِيـةٌ(
]رواه البخاري برقم .[٣١٨٤
 -٣وفــي الحــديث الطويــل الــذي رواه
النواس بن سمعان  قال :ذكـر رسـول ﷲ
ض فِيـ ِه َو َر ﱠفـ َع؛
 ال ﱠدجﱠال ذات َ
غـدَاةٍ فَخ ﱠَفـ َ



ظ َن ﱠناهُ ِفـي َ
َحتﱠى َ
طاﺋ َِفـ ِة ال ﱠن ْخـ ِل  ،..فقـال فـي
ٌ
َ
َ
ﱠ
ﱠ
ش ـابﱞ قط ـط  -شــديد
وصــف ال ـدجﱠال) :إِن ـهُ َ
ع ْي ُنهُ َ
ش ِّب ُههُ ِب َع ْبـ ِد
طافِﺋَةٌ كَأ َ ّنِي أ ُ َ
جعودة الشعرَ -
ْالعُ ﱠزى ب ِْن قَ َ
ط ٍن( ]رواه مسلم برقم .[٥٢٢٨
 -٤وعـن عبـادة بـن الصـامت  :قـال
رســـول ﷲ ِ ) :إ ِّنـ ـي َقـ ـ ْد َحـ ـد ْﱠثت ُ ُك ْم َعـ ـ ْن
ال ﱠدجﱠال؛ َحتﱠى َخ ِشيتُ أ َ ْن ﻻ تَ ْع ِقلُوا ،إِ ﱠن َم ِسـي َح
ير أ َ ْف َحــ ُج َج ْعــ ٌد أ َ ْعــ َو ُر
صــ ٌ
الــ ﱠدجﱠال َر ُجــ ٌل قَ ِ
َم ْ
ْس ِبنَا ِتﺋَ ٍة َوﻻ َح ْجـ َرا َءَ ،فـإِ ْن
ط ُم ُ
وس ْالعَي ِْن لَي َ
ْس ِبـأَع َْو َر(
س َ
علَ ْي ُك ْم َفـا ْعلَ ُموا أ َ ﱠن َر ﱠب ُكـ ْم َلـي َ
أ ُ ْل ِب َ
]رواه أبــــو داود بــــرقم  ،٣٧٦٣والحــــديث
صحيح[.
 -٥وفي حديث أبي هريرة  قال :قال
الضــﻼلَ ِة
رســول ﷲ َ ..) :وأ َ ﱠمــا َم ِســي ُح
ﱠ
يض ال ﱠنحْ ِر
ع ِر ُ
فَإِ ﱠنهُ أَع َْو ُر ْالعَي ِْن أَجْ لَى ْال َج ْب َه ِة َ
فِيـــ ِه د ََفـــأ ٌ  -إنحنـــاء ] (-رواه أحمـــد بـــرقم
.[٧٥٦٤
 -٦وفــي حــديث حذيفــة  قــال :قــال
رســـول ﷲ ) :الـ ـ ﱠدجﱠال أ َ ْعـ ـ َو ُر ْال َعـ ـي ِْن
ِيـرهُ َ -م َعـهُ َج ﱠنـةٌ
ْاليُس َْرىُ ،ج َفـا ُل ﱠ
الشـعَ ِر َ -كث ُ
ار( ]رواه مسـلم
َارهُ َج ﱠنـةٌَ ،و َج ﱠن ُتـهُ َنـ ٌ
َون ٌ
َار ،فَن ُ
برقم .[٥٢٢٢
 -٧وفــي حــديث أنــس  :قــال النبــي
ي إِﻻ أ َ ْنـذَ َر أ ُ ﱠمتـَ هُ اﻷ َ ْعـ َو َر
َ ) :مـا ب ُِعـثَ ن َِبـ ﱞ
ْس ِبأَع َْو َر،
ْال َكذﱠ َ
اب ،أَﻻ ِإ ﱠنهُ أَع َْو ُر َو ِإ ﱠن َر ﱠب ُك ْم لَي َ
ْ
ع ْي َن ْي ِه َمكتُوبٌ كَاف ٌِر( ]رواه البخاري
َوإِ ﱠن َبيْنَ َ
برقم .[٦٥٩٨
وفي روايةَ ) :و َم ْكتُوبٌ َبـيْنَ َع ْين َْيـ ِه ك ف
ر( ]مســلم بــرقم  ،[٥٢١٩وفــي روايــة ع ـن
ب(
ب َو َغي ِْر كَا ِت ٍ
حذيفةَ ) :ي ْق َر ُؤهُ ُك ﱡل ُمؤْ مِ ٍن كَا ِت ٍ
]مسلم برقم .[٥٢٢٣
يقــول ابــن حجــر العســقﻼني فــي فــتح
الباري ) :١٠٠/١٣وهذه الكتابة حقيقية على
ظاهرها ،وﻻ يشكل رؤية بعض الناس لهـذه
الكتابة دون بعض ،وقراءة اﻷمي لها ،وذلـك
أن اﻹدراك في البصر يخلقه ﷲ للعبـد كيـف
شــاء ومتــى شــاء ،فهــذا يــراه المــؤمن بعــين
بصره ،وإن كان ﻻ يعرف الكتابة ،وﻻ يـراه
الكـافر ولــو كـان يعــرف الكتابـة ،كمــا يــرى
المؤمن اﻷدلة بعين بصيرته وﻻ يراه الكافر،
فيخلــق ﷲ للمــؤمن اﻹدراك دون ّ
تعلــم؛ ﻷن
ذلك الزمن تنخرق فيه العادات(.
ّ
ومختصر الجـواب عـن اﻹشـكال أن ﷲ
على ك ّل شيء قدير ،فهو قادر على أن يري
هذه الكتابة بعض الناس دون بعـض ،وقـادر

على أن يجعل اﻷ ّمي يقرؤها.
وقال النووي في شـرحه لصـحيح مسـلم
) :٦٠/١٨الصحيح الذي عليـه المحققـون أن
هذه الكتابة على ظاهرها ،وأنها كتابة حقيقية
جعلها ﷲ آيـة وعﻼمـة مـن جملـة العﻼمـات
القاطعة بكفره وكذبـه وإبطالـه ،يظهرهـا ﷲ
لكل مسلم كاتب وغير كاتب ،ويخفيهـا عمـن
أراد شقاوته وفتنته ،وﻻ امتناع في ذلك(.
ضا ما جاء في حـديث
 -٨ومن صفاته أي ً
فاطمة بنـت قـيس  فـي قصـة الجسّاسـة،
وفيه قال تميم الداري ) :فَا ْن َ
طلَ ْق َنـا ِسـ َراعًا
َ
َحتﱠى َدخ َْلنَا ال ﱠدي َْر فَإِذَا فِي ِه أ َ ْع َ
ان َرأي َْنـاهُ
ظ ُم إِ ْن َ
س ٍ
قَ ـ ﱡ
ش ـ ﱡدهُ ِوثَاقً ـا( ]رواه مســلم بــرقم
ط خ َْلقً ـاَ ،وأ َ َ
.[٥٢٣٥
 -٩فتنته عظيمة جدا لدرجة أنه ليس بين
خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أكبر مـن فتنـة
المسيح ال ﱠدجﱠال؛ كما جاء في حـديث عمـران
ابن حصين  قال :سمعت رسول ﷲ 
ع ِة خ َْل ٌق
ق آد ََم ِإلَى قِ َي ِام السﱠا َ
يقولَ ) :ما َبيْنَ خ َْل ِ
أ َ ْك َب ُر مِ ْن ال ﱠدجﱠال( ]رواه مسلم برقم .[٥٢٣٩
عـامِ ٍر
وفي رواية أحمـد َعـ ْن ه َ
ِشـ ِام ْبـ ِن َ
ي َ يقُو ُلَ ) :مـا
ي ِ قَا َل َ
ص ِ
اﻷ َ ْن َ
ار ّ
سمِ ْعتُ ال ﱠن ِب ﱠ
ْ
َ
ٌ
َ
ُ
عة فِ ْت َنـة أ ْك َبـ ُر
وم ﱠ
السـا َ
َبيْنَ خَل ِ
ق آد ََم إِلَى أ ْن تَقُ َ
ﱠ
ِمـ ـ ْن ِف ْت َنـ ـ ِة الـ ـدجﱠال( ]مســـند اﻹمـــام أحمـــد
.[١٥٨٣١
َ
وأمـا أن الـ ﱠدجﱠال ﻻ يُولـ ُد لـه؛ فلمــا
ّ -١٠
جاء في حديث أبـي سـعيد الخـدري  فـي
قصته مع ابن صياد ،فقد قال ﻷبـي سـعيد" :
سو َل ﱠ ِ َ ي ُقـو ُلِ ) :إ ﱠنـهُ ﻻ
أَلَسْتَ َسمِ عْتَ َر ُ
يُولَ ُد َلـهُ( ؟ َقـا َل :قُ ْلـتُ َ :ب َلـى ] "..رواه مسـلم
برقم .[٥٢٠٩
والمﻼحظ في الروايـات السـابقة أن فـي
بعضـها وصـف عينــه اليمنـى بـالعور ،وفــي
بعضها وصف عينه اليسـرى بـالعور ،وكـل
الروايـات صـحيحة ،وقـد جمـع العلمـاء بــين
هذه الروايات ،فقـال القاضـي عيـاض " :أن
عيني الـ ﱠدجﱠال كلتيهمـا معيبـة؛ ﻷن الروايـات
كلهــا صــحيحة ،وتكــون العــين اليمنــى هــي
العـــين المطموســـة والممســـوحة ،العـــوراء
الطافﺋة  -بالهمز -التي ذهب نورها كمـا فـي
حديث ابن عمر ،وتكون العين اليسرى :التي
عليهــا ظفــرة غليظــة وطافيــة  -بــﻼ همــز -
ضا ".
معيبة أي ً
معـا،
واليسـرى
اليمنـى
العين
أعور
فهو
ً
فكــل واحــدة منهــا عــوراء أي معيبــة ،فــإن

اﻷعور من كـل شـيء المعيـب ،ﻻ سـيما مـا
يخــتص بــالعين ،فكلتــا عينــي ال ـ ﱠدجﱠال معيبــة
عوراء ،إحداهما بذهابهما واﻷخرى بعيبها.
ووافق القاضي عياض على هـذا الجمـع
النووي ،ور ﱠجحه القرطبي.
في الحقيقة لقد كثـر فـي اﻵونـة اﻷخيـرة
صدور كتب عـن الـ ﱠدجﱠال ،وأغلبهـا يعـرض
معلومات ليس لهـا وجـود فـي أي مـن كتـب
التراث القديمـة ،فبعضـها يقـول :إنـه قابيـل،
وأنه أخته التي قتل هابيل من أجلها هي دابـة
اﻷرض ،وبعضــــها يقــــول :إنــــه موســــى
السـامري الــذي صــنع عجــل بنــي إســراﺋيل،
ويستدلون بقول سيدنا موسى  لـه  -كمـا
ذكر القرآن  :-فَا ْذ َهبْ فَإِ ﱠن لَكَ فِي ْال َح َياةِ أَن
اس ۖ َوإِ ﱠن لَكَ َم ْو ِعـدًا ﱠلـن ت ُ ْخلَ َفـهُ
تَقُو َل َﻻ مِ َ
س َ
)طه (٩٧ :لﻼستدﻻل بـأن سـيدنا موسـى لـم
يستطع قتله ،ولذلك تركـه ،وأن قدرتـه علـى
رؤية سيدنا جبريل وقت فلق البحر تدل على
أنه ال ﱠدجﱠال صاحب القدرات الخارقة.
وبعضها يسير معه فيعرض قصة حياته
طوال التاريخ من قبل مـيﻼد سـيدنا موسـى؛
مـرورا بوجـوده فـي الجزيـرة
وحتى اليـوم،
ً
التي قابلـه فيهـا تمـيم الـداري  فـي زمـن
رسول ﷲ  ،وقصتها في صحيح مسلم.
لكن هـذه الروايـات كلهـا لـيس لهـا سـند
تراثي ،وهي إما روايات خيالية ابتدعها أحـد
الكتاب المعاصرين ،وتناقلتها بقية الكتب ،أو
هي قصة حقيقية ً
فعـﻼ للـ ﱠد ﱠجال ،وقـد نشـرها
مــع اختــراع اﻹنترنــت ،ليبــث الرعــب فــي
نفوس الناس ،ويخبرهم أنه لم يتركهم طـوال
التاريخ.
وعلى ك ٍل ،فإن ماهية الـ ﱠدجﱠال ﻻ تعنينـا،
بقدر ما يعنينا كيفية التعامل مع فتنته.
يخــرج ال ـ ﱠدجﱠال م ـن جهــة المشــرق مــن
خراسان ،من يهودية أصبهان ،ثم يسـير فـي
اﻷرض فــﻼ يتــرك بل ـ ًدا إﻻ دخلــه ،إﻻ مكــة
والمدينة ،فﻼ يستطيع دخولهما؛ ﻷن المﻼﺋكة
تحرسهما.
ففي حـديث فاطمـة بنـت قـيس أن النبـي
 قال في ال ﱠدجﱠال) :أَﻻ ِإ ﱠنهُ فِي َبحْ ِر ﱠ
الشـأ ْ ِم
قَ ،مـا
أ َ ْو َبحْ ِر ْال َي َم ِن ،ﻻ َبـلْ ِمـ ْن ق َِبـ ِل ْال َم ْشـ ِر ِ
قَ ،مــا ُهــ َو ِمــ ْن ق َِبــ ِل
ُهــ َو ِمــ ْن ق َِبــ ِل ْال َم ْشــ ِر ِ
ق(
قَ ،ما ُهـ َو َوأَ ْو َمـأ َ ِب َيـ ِد ِه ِإ َلـى ا ْل َم ْشـ ِر ِ
ْال َم ْش ِر ِ
]رواه مسلم برقم .[٥٢٢٨



وعن أبي بكر الصـديق  قـال :حـدّثنا
رســول ﷲ  قــال) :ال ـ ﱠدجﱠال َي ْخ ـ ُر ُج ِم ـ ْن
اســانُ ( ]رواه
أ َ ْر ٍ
ق ي َُقــا ُل لَ َهــا ُخ َر َ
ض ِب ْال َم ْش ـ ِر ِ
الترمذي برقم .[٢١٦٣
وعن أنس  قال :قال رسول ﷲ :
ص ـ َب َهانَ َم َع ـهُ
) َي ْخ ـ ُر ُج ال ـ ﱠد ﱠجال ِم ـ ْن َي ُهود ﱠِي ـ ِة أ َ ْ
ِيجـانُ ( ]رواه
َ
س ْبعُونَ أ َ ْلفًا مِ ْن ْال َي ُهو ِد َعلَ ْي ِه ُم التّ َ
أحمد برقم .[١٢٨٦٥
وروي أنه دخـل خراسـاني علـى اﻹمـام
الباقر  فقـال لـه) :يـا خراسـاني أتعـرف
عا فـي
وادي كذا؟ قال نعم قال :تعـرف صـد ً
الوادي صفته كذا وكذا قـال :نعـم ،قـال :مـن
ذاك يخـــرج الـــ ﱠد ﱠجال( ]بصـــاﺋر الـــدرجات
ص.[١٦١
لقــد حـــرم علـــى الــ ﱠدجﱠال دخـــول مكـــة
والمدينة حين يخرج في آخر الزمان ،لورود
اﻷحاديــث الصــحيحة بــذلك ،وأمــا مــا ســوى
ذلك من البلدان فإن الـ ﱠدجﱠال سـيدخلها واحـ ًدا
بعد اﻵخر.
جاء في حديث فاطمة بنت قـيس  أن
وشـكُ أ َ ْن ُيـؤْ ذَنَ ِلـي ِفـي
ال ﱠدجﱠال قالَ ) :وإِ ّنِي أ ُ ِ
ع
ض َفـﻼ أ َ َد َ
ِير فِي اﻷ َ ْر ِ
وج ،فَأ َ ْخ ُر َج فَأَس َ
ْال ُخ ُر ِ
ْ
َ
ً
قَ ْر َيةً إِﻻ َه َبطت ُ َها فِي أ ْر َبعِينَ لَي َْلـة ،غ َْيـ َر َم ﱠكـةَ
َو َ
ي ك ِْلتَاه َُمـاُ ،كلﱠ َمـا
ان َ
طي َْبـةَ فَ ُه َمـا ُم َح ﱠر َمتـَـ ِ
علَـ ﱠ
أ َ َردْتُ أ َ ْن أَد ُ
احـــ َدةً أ َ ْو َوا ِحـــدًا مِ ْن ُه َمـــا
ْخـــ َل َو ِ
ْ
ص ـ ﱡدنِي
ْ
اس ـتَ ْق َبلَنِي َملَ ـكٌ ِب َي ـ ِد ِه ﱠ
ص ـلتًا َي ُ
الس ـي ُ
ْف َ
ب مِ ْن َهــا َمﻼﺋ َِكــةً
ْ
َ
ُ
ْ
ﱠ
ّ
َقــ
ن
ل
كــ
ى
لــ
ع
ن
إ
و
،
ا
هــ
ن
ٍ
َِ َ
َ
ِ
ع َ
سو َن َها( ]رواه مسلم برقم .[٥٢٢٨
َيحْ ُر ُ
أيضـا أن الـ ﱠدجﱠال ﻻ يـدخل مسـجد
وثبت
ً
الطور ،والمسجد اﻷقصى ،فقـد روى اﻹمـام
أحمد برقم  ٢٢٥٧٢من حديث جنادة بن أبي
ً
رجـﻼ مـن أصـحاب
أمية اﻷزدي قال :أتيت
ْ
ً
ّ
سمِ ْعتَهُ مِ ْن
ا
ث
ِي
د
ح
ِي
ن
ِث
د
النبي  فقلت لهَ :ح
َ
َ
سو ِل ﱠ ِ ِ فـي الـ ﱠدجﱠال ،فـذكر الحـديث
َر ُ
ْ
َ
ُ
ُ
ﱠ
صـ َبا ًحا َيـ ِر ُد
وقالَ ) :وإِنهُ َيل َبث فِيك ْم أ ْر َب ِعـينَ َ
اج َدَ :م ْســ ِج َد
ســ ِ
ِيهــا ُكــ ﱠل َم ْن َهــ ٍل ِإﻻ أ َ ْر َبــ َع َم َ
ف َ
ﱡ
ْ
ورَ ،و َم ْسـ ِج َد
ْال َح َر ِامَ ،و َمس ِْج َد ال َمد َ
ِينـ ِةَ ،والطـ ِ
صى(.
اﻷ َ ْق َ
أكثــر أتبــاع الـ ﱠدجﱠال مــن اليهــود والعجــم
والترك ،وأخﻼط من الناس غالبهم اﻷعراب
والنساء.
روى مســلم فــي صــحيحه بــرقم ٥٢٣٧
عن أنس بـن مالـك  :أن رسـول ﷲ 
ص َب َهانَ َسـ ْبعُونَ
قالَ ) :ي ْت َب ُع ال ﱠدجﱠال مِ ْن َي ُهو ِد أ َ ْ

علَ ْي ِه ْم ﱠ
سةُ( .والطيالسة :كساء غليظ
أ َ ْلفًا َ
الط َيا ِل َ
مخطط.
سـ ْبعُونَ أ َ ْل ًفـا
وفي روايـة لﻺمـام أحمـدَ ) :
ِيجــانُ ( ]حــديث رقــم
ِمــ ْن ْال َي ُهــو ِد َ
ع َلــ ْي ِه ُم التّ َ
.[١٢٨٦٥
وجاء في حديث أبي بكر السابقَ ) :ي ْت َبعُهُ
ان ْال ُم ْ
أ َ ْق َوا ٌم كَأ َ ﱠن ُو ُجو َه ُه ُم ْال َم َجـ ﱡ
ط َر َقـةُ( ]رواه
الترمذي برقم .[٢١٣٦
وأمــا كــون اﻷعــراب يتبعــون الــ ﱠدجﱠال،
فﻸن الجهل غالب عليهم ،أما النساء لسـرعة
تأثرهن وغلبة الجهـل علـيهن ،فقـد جـاء فـي
الحديث عن ابـن عمـر  قـال :قـال النبـي
س َب َخ ِة ِب َم ِ ّر َق َنـاةَ
َ ) :ي ْن ِز ُل ال ﱠدجﱠال فِي َه ِذ ِه ال ﱠ
ج ِإلَ ْيـ ِه
 وا ٍد بالمدينة َ -ف َي ُكونُ أ َ ْكثَ َر َم ْن َي ْخـ ُر ُيمـ ِه
الر ُجـ َل لَ َي ْر ِجـ ُع إِ َلـى َحمِ ِ
سا ُء؛ َحتﱠى إِ ﱠن ﱠ
ال ِّن َ
ُ
ُ
ع ﱠم ِت ِه فَيُو ِثقُ َها ِر َب ً
ْ
اطـا
و
ه
ت
خ
أ
و
ه
ت
ن
َ
ب
ْ
ا
و
ه
م
أ
ى
َو ِإلَ ِ ّ ِ َ ِ ِ َ ِ ِ َ َ
َمخ َ
َاف ـةَ أ َ ْن ت َْخ ـ ُر َج ِإلَ ْي ـ ِه( ]رواه أحمــد بــرقم
.[٥٠٩٩
فتنة ال ﱠدجﱠال أعظم الفتن منذ خلـق ﷲ آدم
إلى قيام الساعة ،وذلك بسبب ما يظن النـاس
أن معــه مــن الخــوارق العظيمــة التــي تبهــر
العقول وتحير اﻷلباب.
فقد ورد أن معه جنة ونـا ًرا ،جنتـه نـاره
ونــاره جنتــه ،وأن معــه أنهــار المــاء وجبــال
الخبــز ،ويــأمر الســماء أن تمطــر فتمطــر،
واﻷرض أن تنبـــت فتنبـــت ،وتتبعـــه كنـــوز
اﻷرض ،ويقطـــع اﻷرض بســـرعة عظيمـــة
كســرعة الغيــث اســتدبرته الــريح ،إلــى غيــر
ذلك من الخوارق الظاهرية.
كل ذلك جاءت به اﻷحاديث الصـحيحة،
فقد روى اﻹمام مسلم في صحيحه عن حذيفة
 قال :قال رسول ﷲ ) :ال ﱠدجﱠال أَع َْو ُر
ْالعَي ِْن ْاليُس َْرىُ ،جفَا ُل ﱠ
ِيـرهُ َ -م َعـهُ
الشـعَ ِر َ -كث ُ
ار( ]رواه
ارهُ َج ﱠن ـةٌ َو َج ﱠنت ُـهُ َن ـ ٌ
َج ﱠن ـةٌ َو َن ـ ٌ
ارَ ،ف َن ـ ُ
مسلم برقم .[٥٢٢٢
ضا عـن حذيفـة  قـال :قـال
ولمسلم أي ً
َ
َ
ﱠ
رسول ﷲ ) :ﻷنَا أعْلـ ُم ِب َمـا َمـ َع الـدجﱠال
ْ
ي ْال َعـي ِْن
ان َيجْ ِر َي ِ
مِ ْنهَُ :م َعهُ َن ْه َر ِ
ان أ َ َح ُدهُ َما َرأ َ
ْ
ْ
َ
ار تـَ أ ﱠج ُج،
ضَ ،و َ
ي ال َعـي ِْن َنـ ٌ
َما ٌء أ َ ْب َي ُ
اﻵخـ ُر َرأ َ
ارا
فَإِ ﱠما أَد َْرك ﱠَن أ َ َح ٌد فَ ْل َيأ ْ ِ
ت ال ﱠن ْه َر الﱠذِي َيـ َراهُ َنـ ً
ْ
ض ث ُ ﱠم ْليُ َ
ب مِ ْنهُ فَإِ ﱠنـهُ
َو ْليُغَ ِ ّم ْ
طأْطِ ْئ َرأ َسهُ فَ َي ْش َر َ
ار ٌد( ]رواه مسلم برقم .[٥٢٢٣
َما ٌء َب ِ
وجاء في حديث النواس بـن سـمعان 
فــي ذكــر ال ـ ﱠدجﱠال :أن الصــحابة قــالواَ " :ي ـا

ض؟ َقـ ـا َل:
َر ُ
سـ ـو َل ﱠ ِ َو َمـ ـا لَب ُْثـ ـهُ ِفـ ـي اﻷ َ ْر ِ
َشـ ْه ٍر،
َسـ َن ٍةَ ،و َيـ ْو ٌم ك َ
)أ َ ْر َبعُـونَ َي ْو ًمـا ؛ َيـ ْو ٌم ك َ
ساﺋ ُِر أَيﱠامِ ِه كَأَيﱠامِ ُك ْم( ..قـالوا:
َو َي ْو ٌم َك ُج ُم َع ٍةَ ،و َ
ْ
َ
ث
ض ؟ َق ـا َل) :كَالغَ ْي ـ ِ
َو َم ـا إِ ْس ـ َرا ُ
عهُ ِف ـي اﻷ ْر ِ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
عوهُ ْم
د
يـ
ف
م
و
قـ
ال
ى
لـ
ع
ِي
ت
أ
ي
ف
،
ح
ي
الر
ِْ َ ُ
ا ْست َ ْد َب َر ْتهُ ِ ّ ُ َ
َ
ْ
السـ َما َء
فَيُؤْ مِ نُونَ ِبـ ِه َو َي ْسـت َِجيبُونَ َلـهُ ،فَ َيـأ ُم ُر ﱠ
ع َلـ ـ ْي ِه ْم
ض فَت ُ ْن ِبـ ـتُ  ،فَ َتــ ُرو ُ
ح َ
فَتُ ْم ِطـ ـ ُرَ ،واﻷ َ ْر َ
ار َحت ُ ُه ْم  -الماشــية  -أ َ ْ
طـ َو َل َمـا ك ََانـتْ ذُ ًرا
َ
سـ ِ
َ
ضـ ـ ُروعًا،
اﻷعـــالي واﻷســـنمة َ -وأ ْسـ ـ َبغَهُ ُاص َر  -كناية عـن اﻻمـتﻼء وكثـرة
َوأ َ َم ﱠدهُ خ ََو ِ
ْ
عوهُ ْم فَ َيـ ُردﱡونَ
اﻷكــل  ،-ث ُـ ﱠم َي ـأتِي ْال َق ـ ْو َم َف َي ـ ْد ُ
ُصــ ِبحُونَ
عــ ْن ُه ْم ،فَي ْ
ف َ
صــ ِر ُ
َعلَ ْيــ ِه قَ ْو َلــهُ َف َي ْن َ
َ
ْ
ش ـ ْي ٌء ِم ـن أ ْمــ َوا ِل ِه ْم،
ْس ِبأ َ ْيــدِي ِه ْم َ
ُم ْمحِ ِل ـينَ لَ ـي َ
َو َي ُم ﱡر ِب ْالخ َِر َبـ ِة َف َي ُقـو ُل لَ َهـا :أ َ ْخ ِر ِجـي ُك ُنـوزَ كِ
فَتَ ْت َبعُـهُ ُكنُ ُ
ب ال ﱠن ْح ـ ِل .ث ُـ ﱠم َي ـ ْدعُو
وز َه ـا َك َيعَ ِ
اس ـي ِ
السـيْفِ َف َي ْق َ
ط ُعـهُ
َر ُج ًﻼ ُم ْمت َ ِلﺋًا َش َبابًا فَ َي ْ
ضـ ِربُهُ ِب ﱠ
ضُ ،ثــ ﱠم َيــ ْدعُوهُ فَيُ ْق ِبــ ُل
َجــ ْزلَتَي ِْن َر ْم َيــةَ ْال َغــ َر ِ
ض ـ َحكُ ( ]رواه مســلم بــرقم
َو َيت َ َهلﱠ ـ ُل َوجْ ُه ـهُ َي ْ
.[٥٢٢٨
وجاء في رواية البخاري عن أبي سـعيد
الخـــدري  أن هـــذا الرجـــل الـــذي يقتلـــه
الــ ﱠدجﱠال مــن خيــار النــاس أو خيــر النــاس،
يخرج إلى ال ﱠدجﱠال من مدينة رسـول ﷲ 
فيقول لل ﱠد ﱠجال) :أ َ ْش َه ُد أَ ﱠنكَ ال ﱠدجﱠال الﱠذِي َح ﱠدثَنَا
سـ ـو ُل ﱠ ِ َ حد َ
ِيثـ ـهُ  .فَ َي ُقـ ـو ُل الـ ـ ﱠدجﱠال:
َر ُ
ْ
َ
ُ
ﱡ
أ َ َرأ َ ْيتُ ْم إِ ْن قَتَلتُ َهذَا ث ﱠم أحْ َي ْيتُهُ َهلْ تَ ُ
شكونَ ِفـي
اﻷ َ ْم ِر ؟ فَ َيقُولُونَ  :ﻻَ .ف َي ْقتُلُهُ ث ُ ﱠم يُحْ ِيي ِه ،فَ َيقُو ُل:
يرة ً مِ ِّنـي ْال َيـ ْو َم،
َو ﱠ ِ َما ُك ْنـتُ فِيـكَ أ َ َ
شـ ﱠد َب ِ
صـ َ
ﱠ
ُ
َ
َ
ُ
عل ْيــ ِه(
ُســلط َ
فَي ُِريــ ُد الــ ﱠدجﱠال أ َ ْن َي ْقتلــهُ َفــﻼ ي َ
]البخاري برقم .[٦٥٩٩
وفي حديث أبي أمامـة البـاهلي  قـال
النبي  عـن الـ ﱠدجﱠالَ ) :وإِ ﱠن ِمـ ْن فِ ْتن َِتـ ِه أ َ ْن
ي ٍ :أ َ َرأ َ ْيـتَ ِإ ْن َب َع ْثـتُ َل ـكَ أ َ َبـاكَ
َيقُـو َل ﻷَع َْر ِابـ ّ
ﱠ
َوأ ُ ﱠمكَ أَتَ ْش َه ُد أ َ ّنِي َربﱡكَ ؟ فَ َيقُو ُلَ :نعَ ْم َ .ف َيتَ َمثـ ُل
لَهُ َش ْي َ
وﻻنَ :يا
َان فِي ُ
ص َ
ورةِ أ َ ِبي ِه َوأ ُ ِ ّم ِه َف َيقُ ِ
طان ِ
ي اتﱠ ِب ْعهُ فَإِ ﱠنهُ َر ﱡبـكَ ( ]رواه ابـن ماجـه بـرقم
بُ َن ﱠ
.[٤٠٦٧
يظهر ال ﱠدجﱠال على اﻷرض ويكثر أتباعه
وتعــم فتنتــه ،وﻻ ينجــو منهــا إﻻ قلــة مــن
المؤمنين ،وعند ذلك ينزل سيدنا عيسـى ابـن
مــريم  علــى المنــارة الشــرقية بدمشــق،
ويلتف حوله عباد ﷲ المـؤمنين ،فيسـير بهـم
قاص ًدا المسيح ال ﱠدجﱠال ،ويكـون الـ ﱠدجﱠال عنـد
متوجهـا نحـو بيـت
نزول سيدنا عيسـى 
ً



المقدس ،فيلحـق بـه سـيدنا عيسـى عنـد بـاب
"لُد"  -بلدة في فلسطين قرب بيت المقـدس،-
فـإذا رآه الـ ﱠدجﱠال ذاب كمــا يـذوب الملــح فــي
الماء ،فيسـير خلفـه المسـيح ويقتلـه بحربتـه،
وينهزم أتباعه من اليهود.
روى اﻹمـــــام أحمـــــد بـــــرقم ١٤٩٢٠
والترمذي برقم  ٢١٧٠عن مجمع بن جارية
اﻷنصاري  قوله :سمعت رسول ﷲ 
ب لُـ ٍ ّد(،
يقــولَ ) :ي ْقت ُـ ُل ْابـ ُن َم ـ ْر َي َم الـ ﱠدجﱠال ِب َبـا ِ
وروى مســلم بــرقم  ٥٢٢٨عــن النــواس بــن
ً
طويﻼ عـن الـ ﱠدجﱠال ،وفيـه
سمعان  حديثًا
قصة نزول عيسى وقتله للدجال ،وفيـه قولـه
َ ) :ف ـﻼ َي ِح ـ ﱡل ل َِك ـاف ٍِر َي ِج ـ ُد ِريـ َح َنف َِس ـ ِه ِإﻻ
ط ْرفُهُ َف َي ْ
ْث َي ْنتَ ِهي َ
سهُ َي ْنتَ ِهي َحي ُ
طلُبُهُ؛
َماتَ َو َنفَ ُ
ُ
ُ
ب ل ٍ ّد فَ َي ْقتُلهُ(.
َحتﱠى يُد ِْر َكهُ ِب َبا ِ
وروى اﻹمام أحمد عن جابر بن عبد ﷲ
 أنه قـال :قـال رسـول ﷲ ُ ..) :ثـ ﱠم
السـ َح ِر
ِيسـى ْابـنُ َمـ ْر َي َم فَي َُنـادِي ِمـ ْن ﱠ
َي ْن ِز ُل ع َ
اس َمـا َي ْمـ َنعُ ُك ْم أ َ ْن ت َْخ ُر ُجـوا
فَ َيقُو ُلَ :يا أ َ ﱡي َها ال ﱠن ُ
ث ،فَ َيقُولُ ـونَ َ :ه ـذَا َر ُج ـ ٌل
ب ْال َخ ِبي ـ ِ
ِإ َل ـى ْال َك ـذﱠا ِ
يَ ،ف َي ْن َ
ِيسـى ْابـ ِن َمـ ْر َي َم
طل ُِقـونَ َفـإِذَا ُهـ ْم ِبع َ
ِج ِّن ﱞ
ﱠ
َ
َ
صﻼة ُ ،فَيُقَا ُل لـهُ:
سل َم فَتُقَا ُم ال ﱠ
صلﱠى ﱠ ُ َ
عل ْي ِه َو َ
َ
ت ََقــ ﱠد ْم َيــا ُرو َح ﱠ َِ ،ف َي ُقــو ُلِ :ل َيت ََقــ ﱠد ْم إِ َمـ ـا ُمك ْمُ
صبْحِ خ ََر ُجوا
صﻼة َ ال ﱡ
صلﱠى َ
ص ِّل ِب ُك ْم ،فَإِذَا َ
فَ ْليُ َ
ِإلَ ْيـ ِهَ ،قـا َل :فَ ِحـينَ َيـ َرى ْال َكـذﱠابُ َي ْن َمـ ُ
اث ك ََمـا
َي ْن َم ُ
اث ْالمِ ْل ُح فـِ ي ْال َمـاءِ  ،فَ َي ْم ِشـي ِإلَ ْيـ ِه فَ َي ْقت ُ ُلـهُ؛
ْ
َحتﱠى ِإ ﱠن ال ﱠ
ش َج َرة َ َوال َح َج َر يُنَادِيَ :يـا ُرو َح ﱠ ِ
َ
ي فَﻼ َي ْت ُركُ مِ ﱠم ْن كَانَ َي ْت َبعُهُ أ َحدًا إِﻻ
َهذَا َي ُهو ِد ﱞ
قَتَلَهُ( ]حديث رقم .[١٤٤٢٦
بقتلــه تنتهــي فتنتــه العظمــى ،وينجــي ﷲ
الذين آمنوا من شره وشر أتباعـه علـى يـدي
روح ﷲ وكلمتـــه عيســـى بـــن مـــريم 
وأتباعه من المؤمنين.
بعد أن انتهينا مـن عـرض مـا جـاء مـن
اﻷحاديــث النبويــة فــي الـ ﱠدجﱠال ،ســنبدأ العــدد
القــادم الحــديث بشــكل عصــري عــن فتنتــه،
ونفسر ما عرضناه من نصوص وفق الرؤية
العزمية.
نسأل ﷲ تعالى أن يكشف لقلوبنـا حقيقـة
الجمال الربانى ،الذى به ننجذب بكليتنـا إلـى
الرضوان اﻷكبر.
وصــلى ﷲ وســلم وبــارك علــى ســيدنا
وموﻻنا محمد وعلى آله أجمعين.

اﻷستاذ


كتاب قيم ومهـم فـي عـالم التصـوف رغـم
صغر حجمه ،والكتاب هـو )الطريـق إلـى ﷲ(
هذا هـو العنـوان الـرئيس الـذي وضـعه العـالم
الجليل المتصوف د .عبـد الحلـيم محمـود شـيخ
اﻷزهر السابق لكتابه عن المتصوف العالم أبي
سعيد الخراز ،أما العنوان الفرعي فهو )كتـاب
الصدق ﻷبي سعيد الخـراز( ،والكتـاب صـادر
عن )دار المعارف( في طبعات عدة ،ويبدأه د.
عبــد الحلــيم محمــود بمقــوﻻت شــهيرة للخــراز
منهـا) :كـل مــا فاتـك مــن ﷲ سـوى ﷲ يســير،
وكل حظ لك سوى ﷲ قليل( ،و )المحب يتعلل
إلى محبوبه بكل شيء ،وﻻ يتسلى عنه بشيء،
ويتبع آثـاره ،وﻻ يـدع اسـتخباره( و)ينبغـي أن
يكـون فرحـك بالعطـاء ،بـالمعطي ،ولـذتك فـي
اللــذات بخــالق اللــذات ،وتنعمــك فــي الــنعم،
بالمنعم دون النعم؛ ﻷن ذكـر النعمـة عنـد ذكـر
المنعم حجاب ،ورؤية النعمة عن رؤيـة المـنعم
حجاب( ،ويشرح حديث رسول ﷲ  الـذي
يقول فيه) :جبلت القلوب على حب مـن أحسـن
إليها وبغض من أساء إليها (..فيقول) :واعجبـً ا
ممــن لــم يــر محس ـ ًنا غيــر ﷲ ،كيــف ﻻ يميــل
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
)الرسالة القشيرية( ،وذكر صاحب )الطبقـات(
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
اﻷولياء() :العـارف المعـروف الكامـل بالبيـان
موصــوف ،لــه الكتــب المــذكورة ،واﻷجوبــة
المشــــهورة ،صــــحب ذا النــــون ونظرائــــه،
وانتشرت بركاته على أتباعه ومتبعيه ،سيد من
تكلم في علم الفناء والبقاء( ،ويتحدث مؤرخـوه
كلهم بأنه روى الحديث التـالي بإسـناده) :سـوء
الخلق شؤم ،وشراركم أسوؤكم أخﻼقًا(.
ومن أقوالـه فـي السـعي إلـى ﷲ) :نعـيم ﻻ
يعدله نعيم ،ولذة ﻻ تعدلها لذة ،وإذا نعـم النـاس
بملــبس يبلــى ،أو بمطعــم ﻻ تلبــث حﻼوتــه أن
تــزول فــإن ﻷوليــاء ﷲ نعــيمهم المبــرأ مـــن
اﻷوضـــار( ،واﻷوضـــار جمـــع وضـــر وهـــو
الوساخة في الدسم واللبن.
ويقول) :إن ﷲ عجل ﻷرواح أوليائه التلذذ
بذكره ،والوصول إلـى قربـه ،وعجـل ﻷبـدانهم
النعمـــة بمـــا نـــالوه مـــن مصـــالحهم ،وأجـــزل
نصيبهم من كل كائن ،فعيش أبدانهم عيش أهل
الجنة ،وعيش أرواحهم عيش الربانيين(.
ســئل عــن اﻷنــس بــا فقــال) :استبشــار
القلوب بقرب ﷲ تعالى وسرورها به ،وهدوئها
فــي ســكونها إليــه ،وأمنهــا معــه مــن حيــث
الروعات ،وإعطاؤه لها مـن كـل مـا دونـه ،أن
تشير إليه؛ حتى يكون هو المشير؛ ﻷنها ناعمة
به وﻻ تحمل جفاء غيره(.
وعن المعرفة قال :إنها تأتي مـن وجهـين،
من عين الجود ،ومن بذل المجهود ،إنها فـيض
من ﷲ ،واكتساب وجهـد وفـي الوصـول إليهـا
الســعادة ،وعــن طريقــة الوصــول إلــى ﷲ قــال



الخــراز) :إن أوائــل الطريــق إلــى ﷲ التوبــة،
ومنها لمقام الخـوف ،ثـم مقـام الرجـاء ،ومقـام
الصالحين ،ومقام المريدين ،ومقـام المطيعـين،
ومقـــام المحبـــين ،ومقـــام المشـــتاقين ،ومقـــام
وأخيرا مقام المقربين ،فإذا وصل إليه
اﻷولياء،
ً
أدمنت روحه النظـر فـي النعمـة ،وفكـرت فـي
اﻷيــادي واﻹحســان ،فــانفردت النفــوس بالــذكر
وجالت اﻷرواح في ملكوت عزه بخالص العلم
به واردة على حياض المعرفـة ،إليـه صـادرة،
ولبابــه قارعــة ،وإليــه فــي محبتــه نــاظرة ،أمــا
سمعت قول القائل:
سا بذكـــــــــره
أرخى سواد الليل أن ً
وشوقًا إليه ،غير مستكره الصبــر
ضــــــــــا
ولكن
سرورا دائ ًما وتعر ً
ً
عا لباب الرب ،ذي العز والفخر
وقر ً
وسئل :هل الحقيقة تخالف الشريعة؟ فقـال:
ظاهرا فهو باطل(.
)كل باطن يخالف
ً
يقــول د .عبــد الحلــيم محمــود فــي تقديمــه
لكتاب )الصدق( للخراز :هو الوحيد الذي بقـي
مــن آثــاره ،وكــان مــن الكتــب التــي تتوارثهــا
الصوفية ،ويحيطونها بالكتمـان ،ويضـنون بهـا
على غير أهلها؛ ﻷنها ذخيـرة نفيسـة ،ﻻ يصـح
أن تبتــذل للعامــة ،وكأنهــا لؤلــؤة مكنونــة ،ﻻ
يستساغ أن تقتحمها أعين الدهماء .والواقع أنـه
مختصر في غاية النفاسة يرسـم فـي دقـة وفـي
وضوح الطريق إلى ﷲ.
عن سبيل النجـاة حـدده أبـو سـعيد الخـراز
في ثﻼثة هـم )اﻹخـﻼص والصـبر والصـدق(،
فــاﻹخﻼص لقــول ﷲ عــز وجــل :فَاع ُْب ـ ِد ﱠ َ
صـا ﱠلـهُ الـ ّدِينَ ) الزمــر ،(٢ :وقـال للنبــي
ُم ْخ ِل ً

صـا ﱠلـهُ
 :قُ ْل ِإ ِّني أ ُ ِم ْرتُ أ َ ْن أَ ْعبُ َد ﱠ َ ُم ْخ ِل ً
َ
ال ِدّينَ ) الزمـر ،(١١ :وقـال ُ قـ ِل ﱠ َ أعْبـُ ُد
صا لﱠهُ دِي ِني ) الزمر.(١٤ :
ُم ْخ ِل ً
ﱠ
َ
ثم الصدق ،لقولـه تعـالىَ  :يـا أي َﱡهـا الـذِينَ
صا ِدقِينَ ) التوبـة:
آ َمنُوا اتﱠقُوا ﱠ َ َو ُكونُوا َم َع ال ﱠ
..(١١٩
ثم الصـبر ،لقولـهَ  :يـا أَي َﱡهـا ﱠالـذِينَ آ َم ُنـوا
صــا ِب ُروا َو َرا ِب ُ
طــوا) آل عمــران:
ْ
اصــ ِب ُروا َو َ
.(٢٠٠
وقـــال الخـــراز :فـــاﻹخﻼص ﻻ يـــتم إﻻ
بالصدق فيه والصبر عليه ،والصـبر ﻻ يـتم إﻻ
بالصدق فيه واﻹخﻼص فيـه ،والصـدق ﻻ يـتم
إﻻ بالصبر عليه واﻹخـﻼص فيـه ،فهـي ثﻼثـة
أقســام لمعــان مختلفــة وهــي داخلــة فــي كــل
اﻷعمال وﻻ تتم اﻷعمـال إﻻ بهـا ،فـإذا فارقـت
اﻷعمال فسدت ولم تتم.
فأول اﻷعمال اﻹخﻼص ،ويروي الحديث:
)الســريرة إذا كانــت أقــبح مــن العﻼنيــة فــذلك
الجور ،فـإذا اسـتوت السـريرة والعﻼنيـة فـذلك
العدل ،وإذا فضلت السريرة على العﻼنية فذلك
الفضل( ،وروي فـي الحـديث )أن عمـل السـر
يفضــل علــى عمــل العﻼنيــة ســبعين ضــعفًا(،
وروى عن سفيان الثوري قوله) :مـا أعبـأ بمـا
يظهـر مــن عملــي( ،ويـروي )أن العبــد ليعمــل
العمل في السر فيدعه الشـيطان عشـرين سـنة،
ثم يدعوه إلـى أن يظهـره ،ويـذكره ،فينقـل مـن
ديوان السر إلـى ديـوان العﻼنيـة ،فيـنقص مـن
ثواب العمل وفضله ،ثـم ﻻ يـزال يـذكره بـذكر
أعماله؛ حتى يذكرها للناس ويتحلـى اطﻼعهـم
عليها ويسكن إلى ثنائهم فيصير رثاءه( !
ثــم قــال :أن يصــير العبــد ﻻ يرجــو إﻻ ﷲ
وﻻ يخاف إﻻ ﷲ ،وﻻ يتزين إﻻ  ،وﻻ تأخـذه
فـي ﷲ لومــة ﻻئــم ،وﻻ يبـالي إذا وافــق اﻷمــر
الذي فيه محبة ﷲ ورضاه ،من سخطه.
والصبر اسـم لمعـان ظـاهرة وباطنـة ،أمـا
الظاهرة فهي ثﻼث:
أولها :الصبر علـى أداء فـرائض ﷲ علـى
كل حال فـي الشـدة والرخـاء والعافيـة والـبﻼء
عا وكر ًها.
طو ً
والثاني :الصبر عن كل مـا نهـى ﷲ عنـه،
ومنع النفس من كل ما مالـت إليـه بهواهـا ممـا
عا وكر ًها.
ضا ،طو ً
ليس تعالى فيه ر ً
والثالث :هو الصبر على النوافل ،وأعمـال
البر مما يقرب العبد إلى ﷲ تعالى فيحمل نفسه
على بلوغ الغاية منه للذي رجاه مـن ثـواب ﷲ
عز وجل.

ويروي أن النبـي قـال فيمـا رواه عـن رب
ي بمثــل مــا
العــزة قــال) :مــا تقــرب عبــدي إل ـ ﱠ
افترضـته عليــه ،وﻻ يـزال عبــدي يتقـرب إلــي
بالنوافل حتـى أحبـه ،فـإذا أحببتـه كنـت سـمعه
الذي يسمع به ،وبصره الذي يبصـر بـه ،ويـده
التي يبطش بها ،ورجله التـي يمشـي بهـا ،وإن
سألني أعطيته ،ولئن اسـتعاذني ﻷعيذنـه( رواه
البخاري من حديث أبي هريرة.
والصــبر الرابــع :هــو قبــول الحــق ممــن
جــاءك بــه مــن النــاس ودعــاك إليــه بالنصــيحة
فيقبل منه؛ ﻷن الحق رسول من ﷲ جـل ذكـره
إلى العباد وﻻ يجوز لهم رده ،فمن تـرك قبـول
الحق ورده ،فإنما يرد على ﷲ تعالى أمره.
وقال :الصبر احتمال مكروه الناس ،وترك
البث والشكوى؛ ﻷنه يروى في الحـديث) :مـن
َاظ ِمينَ ا ْلغَ ْي َ
ظ
بث؛ فقد شكا( ،وفي القرآن َ وا ْلك ِ
عــ ِن ﱠ
اس) آل عمــران،(١٣٤ :
النــ ِ
َوا ْل َعــافِينَ َ
وروى في الحديث )الصـبر علـى المكـاره مـن
حســـن اليقـــين( ،وروي )إن الصـــبر نصـــف
اﻹيمان واليقين اﻹيمان كله(.
والصبر أوله صدق العبـد فـي اﻹنابـة إلـى
ﷲ بالتوبة النصوح ،لقوله تعالى َ يا أ َ ﱡي َها الﱠذِينَ
صـو ًحا) التحـريم:
آ َمنُوا تُوبُوا إِلَى ﱠ ِ ت َْو َبـةً ﱠن ُ
 ،(٨وأول التوبة الندم على ما كان مـن تفـريط
في أمر ﷲ ونهيه ،والعزيمـة واﻻسـتغفار ورد
كــل مظلمــة للعبــاد ،ولــزوم الخــوف والحــزن
واﻹشفاق ،ومن صدق التوبة خروج المأثم مـن
القلب وترك أصحاب السوء ،ويذكر قول النبي
في الحديث) :إنه ليغان على قلبـي فأسـتغفر ﷲ
وأتوب إليه كل يوم مائة مرة(.
وعــن أبــواب الصــدق يقــول أبــو ســعيد
الخراز) :في معرفة النفس ،وفي معرفة العدو،



وفــي الــورع ،وفــي الحــﻼل الصــافي ،وفــي
الزهد ،وفي التوكل على ﷲ ،وفي الخوف مـن
ﷲ ،وفي الحياء من ﷲ ،وفـي شـكر ﷲ ،وفـي
المحبــة ،وفــي الرضـا ،وفــي الشــوق إلــى ﷲ،
وفي اﻷنس با (.
والصدق في معرفـة الـنفس لقـول ﷲ عـز
وجــل َ ي ـا أَي َﱡه ـا ﱠال ـذِينَ آ َم ُن ـوا ُك ُ
ون ـوا َق ـ ﱠو ِامينَ
ْ
َ
ْط ُ
علَ ٰى أَنفُ ِسـ ُك ْم أ ِو ال َو ِالـ َدي ِْن
ِبا ْل ِقس ِ
ش َه َدا َء ِ ﱠ ِ َولَ ْو َ
َو ْاﻷَ ْقــ َر ِبينَ ) النســاء ،(١٣٥ :وقــول يوســف
ارة ٌ
الصديقَ  :و َما أ ُ َب ِ ّر ُ
س َﻷ َ ﱠمـ َ
ئ َن ْف ِسي إِ ﱠن الـ ﱠن ْف َ
وء ِإ ﱠﻻ َمــا َر ِحــ َم َر ِّبــي) يوســف،(٥٥ :
ِب ﱡ
الســ ِ
وقول رسـول ﷲ ) :أعـدى عـدوك نفسـك
التي بين جنبيك ،ثم أهلك ،ثم ولدك ،ثم اﻷقرب
فاﻷقرب( ،وقوله) :نفس إن قبقبها ونغمها ذمته
غ ًدا عند ﷲ( ،أي إذا أطاعها وأجابهـا فـي كـل
شهواتها ،أما عدوك فهـو إبلـيس لقولـه تعـالى:
الش ـ ْي َ
إِ ﱠن ﱠ
ع ـدُوا إِ ﱠن َم ـا
ع ـد ﱞُو فَاتﱠ ِخ ـذُوهُ َ
طانَ َل ُك ـ ْم َ
َيـ ْدعُو ِح ْز َب ـهُ ِل َي ُك ُ
ير
ب ﱠ
ون ـوا ِم ـ ْن أ َ ْ
ص ـ َحا ِ
الس ـ ِع ِ
)فاطر ،(٦ :وفي الحديث الشريف) :للملك لمة
وللشيطان لمة ،فلمة الملـك إيعـاد بخيـر ،ولمـة
لشــــيطان إيعــــاد بالشــــر( ،وقــــال ) :إن
الشيطان جاثم على قلب ابن آدم ،فـإذا ذكـر ﷲ
خنس ،وإذا غفل وسوس(.
أما الصدق في الورع فهو الخروج من كل
شبهة ،ويـروي عـن الرسـول قولـه) :ﻻ يكـون
العبــد مــن المتقــين؛ حتــى يــدع مــا ﻻ بــأس بــه
مخافة ما به بأس( ،والصدق في الحـﻼل لقـول
النبــي لســـعد) :أطــب مطعمـــك تكــن مجـــاب
الدعوة( وقولـه لعائشـة عـن المـؤمن) :مـن إذا
أمسى نظر من أين قرصه( ،أي رغيفه ،وسئل
علي بن أبي طالـب عـن الـدنيا فقـال) :حﻼلهـا
حساب ،وحرامها عذاب أو عقاب(.
وبعـد شـرح كــل معرفــة بشــروطها يصــل
الخراز إلى مقامات الصادقين اﻷبرار ،ويقول:
إن كـل قـوم علـى أقـدارهم فـي امتحـان؛ حتـى
يصلوا إلى مقامات القرب ،ألم تسمع إلى قولـه
ُ
ي لَ ُهـم ِ ّمـن ُقـ ﱠرةِ
تعالى :فَ َﻼ تَ ْعلَ ُم َن ْف ٌ
س ﱠمـا أ ْخ ِفـ َ
أَ ْعــي ٍُن َجــزَ ا ًء ِب َمــا َكــانُوا َي ْع َم ُلــونَ ) الســجدة:
 ،(١٧وفي الحديث الشـريف) :فيعطـون مـا ﻻ
عــين رأت ،وﻻ اذن ســمعت ،وﻻ خطــر علــى
قلب بشر( ،وفـي الخبـر عـن النبـي) :إن أدنـى
أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه ألفي عـام،
يرى أقصاه كما يرى أدناه( ،ومنهم مـن ينظـر
إلى وجه ﷲ عز وجل في اليوم مرتين .وروي
عن الرسول  قولـه) :مـن جعـل الهـ ﱠم همـا
واح ًدا؛ كفاه ﷲ سائر همومه(.

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






بــا وبــاليوم اﻵخــر؛ ﻷن الفــرق بــين أهــل
الكفــر والغفلــة وأهــل اﻹيمــان هــو اﻹيمــان
باليوم اﻵخر؛ ﻷن المـؤمن يـؤمن بـأن هنـاك
يومــا يبعــث ﷲ فيــه عبــاده ،فيجــازى أهــل
ً
اﻹحســـان باﻹحســـان وزيـــادة ،فمـــنهم مـــن



يواجههم بوجهه الجميل ،ومـنهم مـن يجلسـه

﴿ َم ْن آ َمنَ ِبـا ّ ِ﴾ أى :بـا وبسـيدنا محمـد

على منبر من النور قدام العرش ،ومنهم مـن

اليـوم اﻵ ِخـ ِر﴾ وهنــا ذكــر اﻹيمــان
﴿و َ
َ ،

يمنحه الرضوان اﻷكبر الذى ﻻ سخط بعـده،
ومــنهم مــن ينزلــه مقعــد صــدق عنــد مليــك
مقتــدر ،ومــنهم مــن يكــون فــى الفــردوس
اﻷعلى ،ومنهم ومنهم بحسب مقامـاتهم ،قـال
﴿و َمـــا مِ ﱠنـــا إِ ﱠﻻ َلـــهُ َم َقـــا ٌم ﱠم ُ
علـــو ٌم﴾
تعـــالىَ :
)الصافات (١٦٤ :وهذا هو الذى اقتضى أن
﴿اليـوم
يذكر ﷲ اليـوم اﻵخـر ،قـال سـبحانه:
َ
سا ُكم كَما َ َنسِيتُم لقـاء َيـومِ ُكم َهـذَا﴾ )الجاثيـة
نَن َ
 (٣٤فاﻹيمان باليوم اﻵخر برهان على كمال
اﻹيمـان وصـحة المراقبـة ،وﻻَ شـكﱠ إذا علــم
اﻹنســان أنــه ميــت وﻻ محالــة؛ وأن لــه بعــد



شهود أبصارنا وبصائرنا.

الموت يو ًما يقال له يوم البرزخ ،كما كان له
يوم يقال له يوم الدنيا ،وأنـه بعـد ذلـك اليـوم

وسمى باليوم اﻵخر؛ ﻷن الدار الدنيا هى

بصــيرا ،وتبصــر عينــاه
يبعــث حي ـا ســميعًا
ً

اليوم اﻷول ،وأيام ﷲ كثيرة ،ومن جهل أيـام

الحقائق كلها؛ حتى يبلغ اﻹيمـان مقـام اليقـين

ﷲ نسى الدار اﻵخرة ،قال تعالىَ ﴿ :وذَ ّكـرهُم

الذى كان عليـه الخليـل وغيـره مـن اﻷنبيـاء

ِبأي ِﱠام ﱠ ِ﴾ )إبراهيم (٥ :وفى هـذه اﻵيـة التـى

 ،كمـــا قـــال تعـــالىَ ﴿ :رب َﱠنـ ـا أَبصـــرنَا

جمع ﷲ فيها بين المؤمنين وغيرهم من أهـل

صـا ِل ًحا ِإ ﱠنـا ُم ُ
وقنـونَ ﴾
َو َ
سمعنَا فَارجعنَا نعمل َ

الملل والنحل؛ ثم أخبر أن من آمن منهم بـا

)السجدة (١٢ :وهذا المقام لم يبلغه فى الـدنيا

واليوم اﻵخر وعمل صـال ًحا فهـم سـواء فـى

إﻻ ُك ﱠمل الرسل ،أما نحـن فإنـا آمنـا بالغيـب،

الجـــزاء؛ برهـــان علـــى أن الحجـــة قامـــت

وصــدقنا ﷲ ورســوله ،ﱠ
ومن ـا مــن يمنحــه ﷲ
الشـهود فـى الــدنيا ،وﻻ فـرق بــين مـن شــهد
ومن لم يشهد إذا كمل اليقين بمـا عليـه ،قـال
ف الحِ َجـابُ َمـا
ى ) :لـو ُك ِشـ َ
اﻹمام علـ ﱞ
ْ
از َددْتُ َيقِي ًنا(.
وهذا ﻷن المؤمن الذى سـمع رسـول ﷲ
يخبر عن ﷲ فصدقه ﻻ يحتاج بعد إلى دليـل
وﻻ برهان؛ حتـى لـو كشـف الحجـاب لـرأى

بمحل إدراكها؟ والحس كله يكذب علينا؛ فإن

والمحجــة ظهــرت ،وﻻ فــرق عنــد ﷲ بعــد

علقمـا،
المريض إذا ذاق السـكر تذوقـه مـرا
ً

اﻹيمــان بــا واليــوم اﻵخــر وبعــد العمــل

وإذا طعم الملح تلذذ بـه ،وكـذلك فـإن اﻷنـف

الصالح بين من سبق إيمانـه ومـن لحـق مـن

المزكــوم ﻻ يشــم الطيــب ،واﻷذن قــد تســمع

ص ـا ِل ًحا﴾
﴿و َ
ع ِم ـ َل َ
المــؤمنين ،وقولــه تعــالىَ :

الحسن فتحكم عليه بالقبح ،وكذلك الذهن فإنه

شرط فى تحقيق الحكم ،إذن فالحكم ﻻ يكـون

يحكم على خفايا تخالف الحقائق ،فقـد يرتـب

إﻻ لمن آمن بسيدنا محمد 

اﻹنسان الموضوع الـذى يريـده ثـم يتبـين لـه

جـرهُم
وباليوم اﻵخر ،وعمل صال ًحا﴿ .فل ُهم أ َ ُ

بعد زمن فساد ما رتـب ،إذن فخبـر ﷲ فـوق

عِن َد َربﱠهم﴾ )البقرة (٦٢ :أي :فإن ﷲ يتفضل

صورة ما علم ،وﻻ يحتاج فـى الـدنيا لكشـف
حجاب ،وعند أهل اليقين أن اﻹيمـان بالغيـب
أقـــوى مـــن اﻹيمـــان بالشـــهادة؛ ﻷن عيـــون
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
الفراسخ الطـوال ،وتريـك العصـا فـى المـاء
معوجة وهى معتدلة؛ فالعين تكذب علينا فيما

وبمن قبلـه،



علــيهم بفضــله الــذى قــدّره ً
أزﻻ ،كمــا قــدر

   

توفيقـــه ومعونتـــه وإقـــامتهم فـــى محابـــه



ومراضيه ،فهو المتفضل بالتوفيق والمعونة،

    

وهـو المتفضـل بنســبة العمـل – الـذى أعــان

   

عليه – للعبد ،وهو المتفضـل بإحسـانه إلـيهم

    

على ما أقامهم فيـه ،و﴿عِنـ َد َربﱠهـم﴾ يعنـى أن



الذين آمنوا با وبرسله جميعًا وباليوم اﻵخر


   


هو محل إدراكها ،فكيـف تصـدق فيمـا لـيس



وعملوا صال ًحا كانوا م ﱠمن بشرهم ﷲ بقولـه:
﴿ ِإ ﱠن الﱠذِينَ عِن َد َربﱠكَ ﴾ )اﻷعـراف (٢٠٦ :فهـم
عنده فوق المعية ،وفوق العندية :اللدنية.

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



يقــول اﻹمــام" :متــى تجمــل القلــب بنــور

ً
مؤهﻼ
 -٣علم التوحيد يجعل صاحبه

التوحيد أشرقت أنوار الحكمــﺔ والمعرفــﺔ

لفقه الدين ،متذوقًا لﻸسرارً ،
أهﻼ لصحبﺔ

علــى الجــوارح المجترحــﺔ واﻷعضــاء

اﻷخيار ،يقول -اﻹمام " :-علــم التوحيــد،

العاملﺔ ،فنطــق اللســان بالحكمــﺔ العاليــﺔ،

ينتج اﻹيمان بعد وضوح الدﻻئل المشرقﺔ

وشهدت عيون الرؤوس اﻵيات المنبلجــﺔ

فــى الكائنــات وشــهود اﻵيــات البينــات،

فــى اﻵثــار ،وصــغت أذنــا الــرأس إلــى

وصــاحب هــذا التوحيــد مؤهــل للفقــه فــى

نغمات تسبيح اﻷكوان ،وشــم اﻷنــف شــذا

ديـــن ﷲ وذوق أســـرار القـــرآن المجيـــد

عبيـــر نســـيم اﻵيـــات ،وبســـطت اليـــدان

وصحبﺔ أبدال رسل ﷲ" ).(١

بالعمل فى طاعﺔ ﷲ ،وثبتت القدمان فــى

 -٤العقيــــــدة :تــــــورث صــــــاحبها

مواطن البــأس ،إحيــاء لكلمــﺔ ﷲ ســبحانه

اﻹخﻼص فى السر والعﻼنيﺔ ،والمراقبــﺔ

وتجديد ســنﺔ رسـول ﷲ  ،وحفظــت

فــى الجهــر والخفــاء ،يقــول -اﻹمــام :-

الــبطن مــن أن يصــل إليهــا مــا حــرم ﷲ

ـرا مــﻊ
"العقيدة :تجعل المتجمل بها حاضـ ً

تعــالى ،وحفــظ الفــرج مــن معصــيﺔ ﷲ،

ﷲ ﻻ يغيــــب ،عــــام ًﻼ لــــه سبحـانـــــه

فكــان نــور التوحيــد فــى القلــب حصــنًا

مراقبـا لــه جﻼلــه
باﻹخـﻼص ﻻ يخـالفه،
ً

حصينًا من الوقوع فــى معصــيته ،وتلقــى

فى خلوته ومجتمعه ،محاسبًا نفـسه علــى

القلب بنور التوحيد عن ﷲ مــا بــه يكــون

كل صغيرة وكبيرة" ).(٢

ضيا" ً).(٣
هاديًا َم ْهدِيا راضيًا َم ْر ِ

 -٥العقيــدة :وإن كــان محلهــا القلــب،

فاﻹمام يربط إذن بين العـقيدة الحقـﺔ،

إﻻ أن آثارها تبيت واضحﺔ على جوارح

والعمل الصــالح ،واﻻســتقامﺔ ،وهــو هنــا

الفــرد ،مشــرقﺔ أنوارهــا علــى أعضــائه،

يبين الربــاط الوثيــق بينهمــا حيــث يقـول:



"مـــتى انعقــد القلــب عـــلى العقيــدة الحقــﺔ

أو ً
ذليﻼ لغيره ،أو محتا ًجا إلــى

التــى مأخــذها الكتــاب والســنﺔ ،وبـــيان

ولو لم يكن فﻲ هذه العقيدة إﻻ أنها تجعــل

اﻷئمﺔ ،أشرقت أنوارهــا علــى الجــوارح،

ليس عب ًدا لســواه ،وإنمــا

اﻹنسان عب ًدا

غيــره")(٥

الواحــد القهــار ،أقــول لــو لــم

فســـارعت إلـــى محـــاب ﷲ ومراضـــيه،

هو عبــد

وإنمـــا تكـــون اﻻســـتقامﺔ بقـــدر العقيـــدة

يكــن فــﻲ هــذه العقيــدة إﻻ أنهــا تحــرر

الحقﺔ").(٤

اﻹنســان التحريــر الحقيقــﻲ؛ لكفــى بهــا

 -٦العقيدة تخلص العبد من العبوديــﺔ

أهميﺔ ،ولكفــى بــذلك أن يعتصــم اﻹنســان

تعـــالى ،أو

بهــا ،وأن يحــافظ عليهــا ،فإنــه مــن تعلــق

بمعنى آخر تحرير اﻹنســان مــن عبوديــﺔ

بغير ﷲ تعالى ذل لذلك الغيــر ،لكــن مــن

البشــر .فالتوحيــد يحــرر العبــد مــن رق

ً
عزيزا ).(٦
تعلق با صار

لغيـــر ﷲ إلـــى العبوديـــﺔ

المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ

 -٧يجعــل اﻹم ـام العقيــدة الحقــﺔ هــى

والعمــل ﻷجلهــم .وهــذا يســتوجب مــن

ورحمﺔ ،فيشهد بعين رأسه هذا المخلوق،

الموصلﺔ للكشف الذى هو نور يقذفــه ﷲ

اﻹنسان المسلم التحرر من كل وﻻء لغير

وبنـــور ســـره أنـــوار الخـــﻼق العظـــيم..

تعــالى فــى قلــب المــرء ،حيــث يقــول:

ﷲ.

ـزا عـ ً
فبالتوحيــد أصــبح المســلم عزيـ ً
ـامﻼ

"ومتى أشــرقت شــمس التوحيــد فــى أفــق

يقــول اﻹمــام " :العقيــدة تجعــل اﻹنســان

للخير العام ،ﻻ يخاف إﻻ ﷲ ،وﻻ يرغب

لطائف القلب شهدت عــين القلــب أســرار

عظي ًما فى نفسه ،ﻻ يذل لغير موﻻه الذى

إﻻ فــى ﷲ ،وتشــتد تلــك المراقبــﺔ؛ حتــى

مـــا فـــى الســـموات واﻷرض ،وشـــهدت

خلقه وأبدعه؛ ﻷنه يرى أن كل من سوى

يتمثل عظيم نعمﺔ ﷲ ،وجميــل عنايــﺔ ﷲ

ملكوت الرب سبحانه ،وحكمــﺔ النبــوات،

نفعـا
ﷲ عبيد أمثاله ،ﻻ يملكــون ﻷنفســهم ً

به ،فيستحﻲ أن يرى نفسه مخالفًا لربــه،

وشــهدت ســر فضــل القضــاء ،والجنــﺔ
والنار" ).(٧

وﻻ ضــرا ،يحــب مــن أحــب ﷲ تعــالى،
ويعظم من عظمه ﷲ تعالى ،ويطيــﻊ مــن
أمر ﷲ بإطاعته فيكون حبه

وتعظيمــه

وطاعته  ،يــرى فــى كــل شــىء آيــﺔ
دالﺔ على عظمــﺔ المبــدع الحكــيم القــادر،
ودلي ًﻼ ساط ًعا على ذل هذا الشىء وقهره
بقهر الكبير المتعال ،فيكون كل شىء فى
ـغيرا فــى
عين من اعتقد تلك العقيدة ..صـ ً
عــين مــن تجمــل بهــذه العقيــدة اﻹيمانيــﺔ،
ﻻعتقاده أن هذا الجمال والكمــال مفـاض
مــن جنــاب القــدس فضـ ًـﻼ مــن ﷲ تعــالى



  
  
  

 
  
   
  





كل تلك المشــاهد العليــﺔ والمكاشــفات
الملكوتيﺔ نتيجــﺔ مــن نتــائج نــور التوحيــد
المشــرق علــى القلــب ،وآيــﺔ مــن آيــات
التنزيه المبينﺔ لسبل ﷲ تعالى).(٨
) (١المرجﻊ السابق ص .١٩
) (٢الطريق إلى ﷲ تعالى ،لﻺمـام أبــى العــزائم
ص .٥٧
) (٣اﻹسﻼم دين ﷲ ،لﻺمام أبى العزائم ص ..٤
) (٤الطريق إلـى ﷲ تعـالى ،لﻺمـام أبـى العـزائم
ص .٥٧
) (٥كتاب اﻹسـﻼم ديـن ﷲ ،لﻺمـام أبـى العـزائم
ص .٢١
) (٦اﻹسﻼم دين ﷲ ،لﻺمام أبى العزائم ص .٤
) (٧المرجﻊ السابق – نفس الصفحﺔ.
) (٨اﻹسﻼم دين ﷲ ،لﻺمام أبى العزائم ص .٤

حساب فليستغرق أوقاته في الطاعة ،ومن



الحاضر(.

أراد أن تترجح كفة حسناته وتثقل موازين




خيراتــه فليســـتوعب فــي الطاعـــة أكثـــر
أوقاته ،فإن خلط ً
عمﻼ صال ًحا وآخر سـيئًا

يستقبل ،فعساه أﻻ يبلغـه ،وقـد فاتـه الوقـت،

فﺄمره مخطر ،ولكن الرجاء غير منقطـع،

ولهــذا قــال أهــل التحقيــﻖ" :الصــوفى ابــن

والعفــو مــن كــرم ﷲ منتظــر ،فعســى ﷲ

الوقت" أي أنه مشتغل بما هو أولـى بـه فـي

تعالى أن يغفر له بجوده وكرمه(.

الحال.

ويسـتكمل القاشــاني) :كــذلك الفكــر فيمــا

فإذا بدا فجر فصل تخشعًا
متدبرا لقراءة ومكمــــــ ًﻼ
ً

عند الصوفية ما كـان هـو الغالـب :إن كنـت

هذا يوضح بيان كيفية توزيع اﻷوقات

بالدنيا فوقتك الدنيا ،وإن كنت بالعقبى فوقتك

وصــرفها فــي الطاعــات ،والمعنــى :إذا

العقبى ،وإن كنت بالسرور فوقتك السـرور،

ظه ـر الفجــر ،أي :الصــادق ،فصــل ســنة

وإن كنت بالحزن فوقتك الحزن(.

الصــبح وفرضــه حــال كونــك متخشــعًا
ً
متـﺄمﻼ فـي
متدبرا لما تقـرؤه فـي صـﻼة،
ً
ً
مكمﻼ لها ..إلخ.
معانيه،

ي ٍ الـدقاق إلـى أن الوقـت
ويشير أبـو علـ ّ

ومن المفارقات أنني عندما أخذت أبحث
عـــن "الوقـــت كالســـيف" وجـــدتها ﻷئمـــة
التصوف اﻷوائل.

عنـدما قــرأت علمــت أن أكثــر النــاس




دائم الحـال فـي البحـث العلمـي عـن
حقيقــة أهــل التصــوف واهتمــامهم ،وم ـا

معرفة ﻷوقاتهم هم :أهل التصوف.

ســيف" أي كمــا أن الســيف قــاطع ،فالوقــت

علموا ذلك من القـرآن الكـريم ،لقولـه
ص َﻼةَ َكا َنتْ َع َلـى ْال ُمـؤْ مِ ِنينَ
تعالىِ  :إ ﱠن ال ﱠ

غالب بما يمضيه الحﻖ.
مسـه ،قـاطع حـدّه"
وقيل" :السـيف لـيّن ّ

ِكت ًَابــ ـا ﱠم ْوقُ ً
وتــــا) النســــاء ،(١٠٣ :أي

فمن ﻻينه سلم ،ومن خاشنه اصـطلم ،كـذلك

مفروضة في اﻷوقات.

الوقت بمفهوم الصوفية :من استسـلم لحكمـه

يشــغلهم ،وأنــا أقصــد بﺄهــل التصــوف

وأقســـــم ﷲ باﻷوقـــــات كـــــالفجر،

اﻷوائل أمثال العالم الورع اﻹمام المجدد

والضــحى ،والليــل ..إلــى غيــر ذلــك؛ ﻷن

أبو العزائم ،وغيـره مـن أهـل التصـوف

الزمان يحدده ﷲ سبحانه وتعالى.

.

فقد قالوا -كما أورد القاشـاني" :-الوقـت

فالوقت عند الصوفية عبارة عن العبد

من بين اﻷشياء رأيتها عنـدهم ،ومـا

في زمان الحـال ،أي عنـدما يتصـل وارد

رأيتهــا فــي غيــرهم مــن أمثالنــا" :حفــظ

من الحﻖ بقلبه ،ويجعله سره مجتمعًا فيه،

اﻷوقــات" ،وأقصــد بــذلك الحفــاظ علــى

بحيــث ﻻ يــذكر فــي كشــفه الماضــي وﻻ

الزمن.

المستقبل.

إني أسطر بقلمـي القليـل والـذي لـو

ويشــير القاشــاني إلــى أن )مــا حضــر

عرفه المسلمون لنهضوا من نومهم الذي

العبــد فــي الحــال :إن كــان مــن تصــريف

أخذته اﻷيام وهي مسرعة.

الحــﻖ ،فعلــى العبــد الرضــا واﻻستســﻼم،

نجا ،ومن عارضه انتكس وتردّى ،وأنشدوا:
وكالسيف إن ﻻينته ﻻن مسه
وحدّاه إن خاشنته خشنـــــان
ضا :من ساعده الوقت فالوقت له
وقيل أي ً
وقت ،ومن ناكده الوقت فعليه مقت.
ي ٍ الـدقاق يقـول:
وسمع القشيرى أبـا علـ ّ
"الوقت مبرد يسحقك وﻻ يمحقك" :أى يﺄخـذ
من العبد ،دون أن يمحوه بالكلية.
وكان الدقاق ينشد:
كل يوم يمر يﺄخذ بعضـــــــي

وإن كــان ممــا يتعلــﻖ بكســبه ،فليلــزم مــا

يورث القلب حسرة ثم يمضي

يقول اﻹمام الغزالي في إحياء علـوم

أهمه فيه بعي ًدا عـن الماضـي والمسـتقبل،

والكــﻼم فــي ذلــك كثيــر ،وأســﺄل ﷲ أن

الــدين) :مــن أراد أن يــدخل الجنــة بغيــر

فـــإن تـــدارك الماضـ ـي تضـــييع للوقـــت



يوفقنا لمعرفة أهمية أوقاتنا.


ً
عﺎمﻼ أو مزارعًﺎ أو معل ًمﺎ أو طبيبًﺎ.
خﺎﺋن ،سواء كﺎن
وأمــر ســمﺎحته آل العــزاﺋم بــأن يكونــوا قــدوة للمجتمــع؛ حتــى

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

عدة محاضرات خﻼل شـهر 

١٤٤٣ه ،تأكيـ ًدا لــدورها

الكبير فى تبصير اﻷمة بالواجب المطلوب منها:

يستطيعوا التغيير في المجتمع ،ثم تغيير اﻷمة؛ ﻷن مصر هي راﺋدة
وقلب اﻷمة اﻹسﻼمية.
ووجه سمﺎحته إلى أهميـة دراسـة التـﺎريخ لنـتعلم مـن المﺎضـي
ونبني حﺎضرنﺎ ومستقبلنﺎ ،مؤكدًا أن المهدي المنتظـر لـن يظهـر إﻻ
ً
رجﺎﻻ ينصرونه عند ظهوره.
إذا ر ﱠبينﺎ له

فــى يــوم الجمعــة  ٧

وواصل الشريف عبد الحليم العزمي الحسيني حديثه حول سيرة
١٤٤٣ه ،الموافــق ٢٠٢٢/٤/٨م

أهل البيت  ،بﺎلحـديث عـن دور اﻹمـﺎم علـي الرضـﺎ  فـي

أقيمت ليلـة أهـل البيـت الرابعـة والسـتون بعـد المﺎﺋـة بقﺎعـة اﻹمـﺎم

معﺎلجــة اﻻنحــراف قبــل وﻻيــة العهــد ،بﺎلحــديث عــن اﻹصــﻼح

المجدد السيـد محمد مﺎضى أبى العـزاﺋم ،حيـث حضـرهﺎ عـدد مـن

اﻻقتصﺎدي ،ثم اﻹصﻼح اﻷخﻼقي واﻻجتمﺎعي ،مـن خـﻼل إحيﺎﺋـه

أبنﺎء الطريقة العزمية من مختلف المحﺎفظﺎت.

روح اﻻقتــداء والتأســي برســول ﷲ  ،والقيــﺎم بــدور القــدوة،

وقــد افتتحهــﺎ ســمﺎحة الســيد عــﻼء أبــو العــزاﺋم شــيخ الطريقــة

والدعوة إلى مكﺎرم اﻷخﻼق ،وختم بﺎلحديث عن اﻹصﻼح السيﺎسي

العزميــة بﺎلحــديث عــن ضــرورة التحلــي بﺎلصــدق واﻷمﺎنــة ،وهــي

مــن خــﻼل الخطــين :الفكــري والعســكري ،وإحيــﺎء ذكــرى اﻹمــﺎم

أخﻼق رسول ﷲ  قبل البعثة ،مؤكدًا أن إخـﻼص العمـل لوجـه

الحسين .

ﷲ هو سر القبول.
وأكد سمﺎحته أن اﻷزمة الرﺋيسة في حيﺎتنﺎ هي غيـﺎب اﻷخـﻼق
المحمدية ،موض ًحﺎ أن كل من لم يؤ ِد الرسﺎلة التي كلفه ﷲ بهﺎ فهـو

وختمــت الليلــة بفقــرة مــن اﻹنش ـﺎد الــديني لقصــﺎﺋد اﻹم ـﺎم أب ـي
العــزاﺋم قﺎم ـت بهــﺎ الفرقــة العزميــة بقيــﺎدة الشــيخ محم ـد حســنين،
واﻷستﺎذ أحمد مخلوف ،والدكتور أحمد محمد حسنين.






ﱠ ﱠ
ﺑﻴﻨﺎ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺻﻔﺔ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﻮﺻﻮﻑ
ً
ً
ﺑﻬﺎ ﺃﺯﻻ ﻭﺃﺑﺪﺍ .ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻬﻮ ﻃﺎﺭﺉ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﺣﻴﺚ ﱂ ﳜﻠﻘﻪ
ً
ً
ً
ﺍﷲ ﻋﺎﳌﺎ ،ﺑﻞ ﺧﻠﻘﻪ ﻣﺘﻌﻠﻤﺎ ،ﺃﻱ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ،ﻓﺎﻟﻌﻠﻢ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء ﻟﻴﺲ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﳍﻢ ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻋﺎﺭﺽ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺰﻭﺍﻝ
ﻋﻨﻬﻢ ..ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻝ ﻧﻮﺍﺻﻞ ﺍﳊﺪﻳﺚ ،ﻓﻨﻘﻮﻝ:

باﻷسماء ،فكل ما يمكـن أن يكتسـبه اﻹنسـان
من مﻌارف وعلوم ،ﻻ يتﻌدى اﻷسـماء اﻟتـي
علمها ﷲ ﻵدم ،وﻟقد عرض ﷲ  اﻷشياء
أمام اﻟمﻼئكة فهي ،مهما كثرت ،محدودة.
ثاﻟثًا :علم ﷲ  - عﻼوة على أنه بكل

يؤكد هذا اﻟمفهوم ﻟﻶية اﻟكريمة قوﻟـه تﻌـاﻟى:
ش ـ َج َرةٍ أَ ْق ـﻼ ٌم
ض ِم ـن َ
َ و َﻟ ـ ْو أ َ ﱠن َم ـا ِف ـي اﻷ َ ْر ِ
ثانيًا :علم ﷲ كامل شـامل واسـع محـيط
بكل شيء ،فهو علـم مطلـق ﻻ يتنـاهى ،قـال
ت
تﻌاﻟىُ  :قـل ﱠﻟـ ْو َكـانَ اﻟ َب ْحـ ُر ِمـدَادا ً ِﻟّ َكل َِمـا ِ
َر ِّبي َﻟ َن ِف َد اﻟ َبحْ ُر قَ ْب َل أَن تَنفَ َد َك ِل َماتُ َر ِّبي َو َﻟـ ْو
ِج ْئ َنـا ِبمِ ْث ِل ـ ِه َم ـدَداً) اﻟكهــف ،(١٠٩ :وهــذا

سـ ْبﻌَةُ أَب ُْحـ ٍر ﱠمـا ن َِفـ َدتْ
َو ْاﻟ َبحْ ُر َي ُم ﱡدهُ مِ ْن َب ْﻌ ِد ِه َ
ع ِز ٌ
يــز َح ِكــي ٌم) ﻟقمــان:
َكل َِمــاتُ ﱠ ِ إِ ﱠن ﱠ َ َ
 .(٢٧ومﻌلــوم أن اﻟﻌــدد "ســبﻌة" عنــي عنــد
اﻟﻌرب أحيا ًنا ما هو فوق قدرة اﻹنسان علـى
ع ّدِه وإحصائه.

مثل يضربه ﷲ ﻟتقريب مﻌنى ﻻ نهائية علمه
بخاصــة ،فإنــه علــم محــدود ،ســواء كــان
تﻌاﻟى ﻟلذهن اﻟبشري ،وﻟيس ﻟتحديد ما يكفـي

ﻻ يكفي بحر وﻻ أكثر ﻟتـدوين علـم ﷲ ،

اﻷشـــياء وجواهرهـــا وماهياتهـــا باﻹضـــافة
ﻟلخواص واﻷعراض واﻟكيفيـات ،بينمـا علـم
اﻹنســـان باﻟشـــيء قاصـــر علـــى ظـــاهره
وأعراضه وخواصه وصفاته فقط ،فﻼ يمكن
ﻟﻺنسان أن يلم بحقيقة اﻟشيء وجوهره.

أمــا علــم اﻟمخلــوقين بﻌامــة واﻹنســان

من اﻟمداد ﻟكتابة كلمات ﷲ  ،فاﻟمﻌنى أنه

شـــيء – فإنـــه منصـــرف ومحـــيط بحقيقـــة

اﻟمقصود باﻹنسان هنـا اﻟفـرد أو اﻟنـوع .فقـد
حـــدد ﷲ  مـــن اﻟبـــدء علـــم اﻹنســــان

قال تﻌاﻟىَ  :ي ْﻌلَ ُمونَ َ
ظاه ًِرا ِ ّمـنَ اﻟ َح َيـاةِ
ع ِن اﻵخِ َرةِ هُ ْم غَافِلُونَ ) اﻟروم:
اﻟ ﱡد ْن َيا َوهُ ْم َ
. (٧
ويدل على هذا أيضًا أن ﷲ  علم آدم
أبا اﻟبشر اﻷسماء اﻟتي تطلـق علـى اﻷشـياء،



واﻻسم ﻟفظ أو صوت دال علـى خاصـة مـن

ونسبية اﻟمﻌرفـة اﻹنسـانية ﻟيسـت بسـبب

خصائص اﻟشـيء وجـوهره .فحقيقـة اﻟشـيء

نواميس اﻟحياة في اﻵخـرة فحسـب ،بـل هـذه

وﻟيس اﻹنسان فقط هو اﻟذي تغيـب عنـه

وجــوهره غيــب عــن اﻹنســان ،واﻹنســان ﻻ

اﻟنســبية قائمــة فــي اﻟحيــاة اﻟــدنيا؛ وذﻟــك ﻷن

اﻟحقــائق ،بــل كــل اﻟمخلوقــات ،باﻟنســبة ﻟهــا

يﻌـــرف إﻻ مـــا تســـتقبله حواسـ ـه ،واﻟحـــس

اﻹيمــان باﻟغيــب هــو أســاس اﻹيمــان فــي

يوجد عـاﻟم شـهادة وعـاﻟم غيـب ،وينفـرد ﷲ

اﻟبشري يستقبل من اﻷشياء ظواهرها وﻟـيس

اﻹسﻼم ،واﻹيمـان باﻟغيـب يقتضـي اﻻعتقـاد

ب َو ﱠ
اﻟشــ َها َدةِ
عــا ِﻟ ُم اﻟغ َْيــ ِ
 وحــده بأنــهَ  :

حقيقتها ،وقـد قـال ﷲ َ  :وعِنـ َدهُ َم َفـا ِت ُح

بوجود عـواﻟم كائنـة اﻵن غيـر محسوسـة أو

ير اﻟ ُمتَﻌَا ِل) اﻟرعد.(٩ :
اﻟ َك ِب ُ

ب ﻻَ َي ْﻌلَ ُم َها إِﻻﱠ ه َُو) اﻷنﻌام.(٥٩ :
اﻟغَ ْي ِ

مشــاهدة ﻟﻺنســان ،وتتمثــل فــي اﻟســماوات

ننتهي من كل ما سبق فـي هـذه اﻟسلسـلة

اﻟست اﻟﻌﻼ اﻟتي تﻌلو اﻟسماء اﻟـدنيا أي اﻟتـي

إﻟــى اﻟقــول بــأن ﷲ  قــد خلــق اﻹنســان

تسبح فيها اﻟنجوم واﻷجرام اﻟسماوية.

مري ـدًا بــإرادة مختــارة ﻟكنهــا داخلــة  -ككــل

رابعًا :علـم ﷲ  مطلـق ،فمـن غيـره
يﻌلم اﻟحقيقة اﻟمطلقة ﻟلكـون اﻟمخلـوق ،بينمـا
علــم اﻹنســان – فــوق أنــه محــدود – فهــو

هذه اﻟسماوات خاضﻌة ﻟنواميس وقوانين

نسبي ،وذﻟك ﻟتﻌلقـه باﻟحيـاة اﻟـدنيا ومـا فيهـا

وطبـائع مخاﻟفــة ﻟنـواميس وقــوانين اﻷرض،

واﻷرض ومــــا عليهــــا واﻟســــماء اﻟــــدنيا

س ـ َماءٍ
قــال تﻌــاﻟىَ ... :وأ َ ْو َحــى ِفــي ُك ـ ِّل َ

ونواميسها ،وﻟيست نواميس اﻟحيـاة اﻟـدنيا أو

أ َ ْم َر َهــا) فصـــلت .(١٢ :وهـــذا يﻌنـــي أن

اﻷرض أو اﻟسماء اﻟـدنيا هـي اﻟحقيقـة اﻟكليـة

نسبية اﻟمﻌرفة اﻹنسانية قائمة ومؤكـدة حيـث

اﻷزﻟيـــة اﻷبديـــة ،أي ﻟيسـ ـت هـــي اﻟحقيقـــة

أن علــم اﻹنســان قاصــر علــى عــاﻟم اﻟشــهادة

دون اﻟﻌواﻟم اﻟغائبة.

شيء في اﻟوجود  -في مشيئة ﷲ .
وجﻌله مستطيﻌًا وﻟكن استطاعته مخلوقة
ككل شيء في اﻟوجود -بقدرة ﷲ .ً
عاﻟمـ ـا وﻟكـــن علـــم
عارفـ ـا
وجﻌلـــه ﷲ
ً
اﻹنسان ومﻌرفتـه هـو بإمـداد مـن ﷲ اﻟﻌلـيم
اﻟحكيم.

اﻟمطلقة ،بل هـي حقـائق باﻟنسـبة إﻟـى اﻟحيـاة
ومﻌنــى هــذا أن اﻟقــرآن اﻟكــريم يثبــت
اﻟدنيا وزمن بقاء اﻟسماوات اﻟسبع واﻷرضين
فاعليــة ﻟﻺنســان ﻟكنهــا فاعليــة مخلوقــة

اﻟســـبع .وحيـــث أن ﷲ  ســـيبدل هـــذه

ومــؤثرة بــأمره وقــدره؛ وقــد زوده ﷲ بهــا

اﻟســماوات واﻷرضــين بــأخرى يــوم اﻟقيامــة

ﻟتحقيــق اﻟحكمــة اﻟتــي خلــق ﷲ مــن أجلهــا

تحمل من اﻟنواميس واﻟطبائع ما هـو مخـاﻟف

اﻹنسان ،وحتـى يـتمكن اﻹنسـان مـن تحقيـق

فــإن حقــائق اﻷشــياء واﻷحيــاء اﻟقائمــة اﻵن
نسبية وﻟيست مطلقة ،قال تﻌاﻟىَ  :ي ْو َم تُ َب ﱠد ُل
س َم َواتُ َو َبـ َر ُزوا ِ ﱠ ِ
ض َواﻟ ﱠ
اﻷ َ ْر ُ
ض َغي َْر اﻷ َ ْر ِ
ار) إبراهيم.(٤٨ :
اﻟواحِ ِد اﻟقَ ﱠه ِ
َ





اﻟهدف من وجوده في اﻟحياة اﻟدنيا.
فما هي هذه اﻟحكمة؟.



وما هو هذا اﻟهدف؟.



بيــان أن القتــال المطلــوب هــو دفــع قتــال
المشركين.
 -١الشيخ محمد رشيد رضا:
يقــول " :يكثــر فــي كــﻼم الــذين كثــروا
اﻵيات المنسـوخة أن آيـة كـذا وآيـة كـذا مـن
آيـــات العفـــو والصـــفح واﻹعـــراض عـــن
المشـــركين والجـــاهلين والمســـالمة وحســـن
المعاملة منسوخة بآية السيف.
والصــواب أن مــا ذكــروه
من هذا القبيل ليس من النسـخ
اﻷصولي في شيء.
واﻷمـــر بقتـــال مشـــركي
العرب في هذه اﻵيات مبني على كونهم هـم
الذين بدءوا المسـلمين ونكثـوا عهـودهم كمـا

واﻷصــل فــى العﻼقــات بــين المســلمين
وغيرهم هو السلم ،وذلك هـو رأى الجمهـرة
العظمى من الفقهاء.
والقلة التى خالفـت مـا كـان نظرهـا إلـى
اﻷصل بل نظرها إلى الواقع.
ً
أصﻼ
وكان ما قررته حك ًما زمنيا وليس
دينيا ").(٢
 -٣اﻹمام محمود شلتوت:
يقول " :المراد من كلمة الكفار في اﻵيـة
قَا ِتلُوا الﱠذِينَ َيلُو َن ُكم ِ ّمـنَ

ْال ُك ﱠفـ ِار

)التوبـة:

 ،(١٢٣ونظائرهــا :المشــركون المحــاربون
الـــذين قـــاتلوا المســـلمين واعتـــدوا علـــيهم

قريبـا فـي قولـه :أ َ َﻻ ت ُ َقـا ِتلُونَ قَ ْو ًمـا
سيأتي
ً

وأخرجــوهم مــن ديــارهم وأمــوالهم ،ووقفــوا

سـو ِل َو ُهـم
الر ُ
ﱠن َكثُوا أ َ ْي َما َن ُه ْم َوه ﱡَمـوا ِبـإ ِ ْخ َراجِ ﱠ

فتنة للناس في دينهم ،وهم الذين تحدثت عـن

َب َد ُءو ُك ْم أَ ﱠو َل َم ﱠرةٍ) التوبة.(١٣ :

أخﻼقهم أوائل سورة التوبة.

وعلى كون قتالهم كافة جزاء بالمثل كما

وﻻ توجد آية واحـدة فـي القـرآن الكـريم

قالَ  :وقَا ِتلُوا ْال ُم ْش ِركِينَ كَافﱠةً َك َما ي َُقـا ِتلُو َن ُك ْم

تدل أو تشير إلى أن القتال في اﻹسﻼم لحمل

كَافﱠةً) التوبة.(٣٦ :

الناس على اعتناقه.

ولـــوﻻ أن هـــؤﻻء المفســـرين وشـــراح
اﻷحاديــث ينظــرون فــي كتــاب ﷲ وحــديث
رسوله من وراء حجب المذاهب الفقهيـة لمـا
وقعــوا فــي أمثــال هــذه اﻷغــﻼط الواضــحة،
ولكنــا فــي غنــى عــن اﻹطالــة فــي التفســير
لبيانها").(١

أقرأ آية رقم  ٨في سورة الممتحنة وآيـة
رقم  ٥فـي سـورة المائـدة وهـى مـن آواخـر
ً
نزوﻻ ،لتعلم روح السمو التى يحملهـا
القرآن
اﻹسﻼم في عﻼقته بغير معتنقيه:
بر ،وقسط ،وتعـاون ،ومصـاهرة ،وهـى
عﻼقــة يتضــاءل أمــام روعتهــا أحــدث مبــدأ

 -٢اﻹمام محمد أبو زهرة:
يقول " :نصوص القرآن كلها تتجـه إلـى



عرفـه العقـل البشـرى فـي العﻼقـات الدوليـة

العامة").(٣

أن يؤمنوا ..أرأيت لو كان الكفر هـو السـبب

 -٤الشيخ محمد الغزالي:

الحامل على قتلهم ،أفيسوغ أن نعـاملهم بهـذه

يقول " :ﻻ يوجد ما يسمى آية السيف!

الرعاية والحماية وهم مشركون كافرون؟

ولكن هناك جملة من اﻵيات فـي معاملـة

الســبب فــى ذلــك اختفــاء الحرابــة مــنهم

خصوم اﻹسﻼم وفي مقاتلتهم أحيا ًنا ﻷسـباب

وجنــوحهم – وهــم فيمــا بيننــا – إلــى الســلم

ﻻ يختلــف المشــرعون قــدي ًما وحــديثًا علــى

والمسالمة.

وجاهتها.
ســمعت مــن يحـــتج باﻵيــةَ  :و َقــا ِتلُوا
ْال ُم ْش ِر ِكينَ

ك ﱠَافـةً

)التوبـة .(٣٦ :فقلـت لـه:

المحافل الدولية والمجامع الدولية ").(٥
 -٥العﻼمة الشهيد محمد سعيد رمضان
البوطي:

أﻻ تُكملهــا؟ ألــيس بعــدها ك ََمــا ي َُقــا ِتلُو َن ُك ْم

يقول " :إن القارئ إذا حـبس فكـره عنـد

)التوبة .(٣٦ :فأنى في اﻵية الـدعوة

اﻵية الخامسة من سورة التوبة وحدها ،يفهـم

كَافﱠةً

إلى الهجوم وإعمال السيف في الناس؟! ".
بأي عقل يـأتي مفسـر فيقـول :المقصـود
بهذه اﻵية كل كافر على وجـه اﻷرض أسـاء
أم أحسن ،وفَى أم غدر ،ظلم أو أنصف.

منها أن علة الجهاد القالى هى الكفر.
ولكن فلنتابع التﻼوة ولننتقل إلـى اﻵيـات
الثﻼث التى تليها وهى قوله عز وجل:

 فــى اﻻســتثناء الــذى تقــرؤه فــى قولــهاهــدتﱡ ْم عِنــ َد ْال َم ْســ ِج ِد
ع َ
تعــالى :إِ ﱠﻻ ﱠالــذِينَ َ

اسـتَقِي ُموا لَ ُه ـ ْم
اس ـتَقَا ُموا لَ ُك ـ ْم فَ ْ
ْال َحـ َر ِام فَ َمـا ْ
)التوبة.(٧ :
هــا هــو خطــاب ﷲ عــز وجــل يأمرنــا
برنـا بالمشـركين مـا
صراحة بأن نستقيم فى ِ ّ
برهم لنا ،ويأتى هذا اﻷمر بعد
استقاموا على ِ ّ
ما سموه آية السيف مباشرة.

َ و ِإ ْن أ َ َحــ ٌد ِ ّمــنَ ْال ُم ْشــ ِركِينَ ْ
اركَ
اســتَ َج َ

وهذا يعنى أن الحكـم باسـتمرار شـرعية

ثم تظهر في عصرنا اﻷسود طوائف من

ﻼم ﱠ ِ ُثـ ﱠم أ َ ْبل ِْغـهُ َمأ ْ َم َنـهُ
فَأ َ ِج ْرهُ َحتﱠى َي ْسـ َم َع َكـ َ

هذه المعاهدة إنما هو بمقتضى هـذا الخطـاب

الشـباب اﻷغـرار تحمـل العصـى وتـزعم أن

ف َي ُكــو ُن
ذَ ِلــكَ ِبــأ َ ﱠن ُه ْم َقــ ْو ٌم ﻻﱠ َي ْعلَ ُمــونَ * ك َْيــ َ

الجديــد ،ولــيس بمقتضــى اســتمرار الحكــم

اﻹســﻼم ديــن هجــوم وتريــد أن تقاتــل رواد

ســو ِل ِه إِ ﱠﻻ
ع ْهــ ٌد ِعنــ َد ﱠ ِ َوعِنــ َد َر ُ
ل ِْل ُم ْش ـ ِركِينَ َ

السابق الذى يقولون بأنه منسوخ").(٦

الفضاء ").(٤

اهــدتﱡ ْم عِنــ َد ْال َم ْســ ِج ِد ْال َحــ َر ِام فَ َمــا
ع َ
ﱠالــذِينَ َ

سا يقولـون :إن
ويقول أي ً
ضا " :ورأيت نا ً

اســتَقِي ُمواْ لَ ُهــ ْم ِإ ﱠن ﱠ َ ي ُِحــبﱡ
اســتَقَا ُمواْ لَ ُكــ ْم فَ ْ
ْ

سـ ِبي ِل ﱠ ِ ﱠالـذِينَ ي َُقـا ِتلُو َن ُك ْم
آية َ و َقـا ِتلُوا ِفـي َ

ْف َو ِإن َي ْ
علَ ْي ُك ْم َﻻ َي ْرقُبُواْ
ظ َه ُروا َ
ْال ُمتﱠقِينَ * َكي َ

َو َﻻ تَ ْعتَ ـدُوا) البقــرة (١٩٠ :مرحليــة فــإذا

ضـو َنكُم ِبـأ َ ْف َوا ِه ِه ْم َوتـَ أْ َبى
فِي ُك ْم ِإﻻ َوﻻَ ِذ ﱠمةً يُ ْر ُ

أمكنتنا اليد ،لم نبق على أحد من الكافرين!!

قُلُوبُ ُه ْم َوأ َ ْكثَ ُرهُ ْم فَا ِسقُونَ ) التوبة.(٨-٦ :

قلت :مـا هـذه السـلفية ،هـذا فكـر قطـاع
طرق ﻻ أصحاب دعوة شريفة حصيفة.

 فى أمره عز وجـل بإجـارة المشـركينمدة بقائهم بيننا ،على أمل اﻹصغاء إلى كﻼم

وأولئك ﻻ يؤمنون على تدريس اﻹسـﻼم

ﷲ ثــم اﻹيمــان بــه ،ثــم فــى أمــره بــإبﻼغهم

لجماعــة مــن التﻼمــذة بلــه أن يقــدموه فــي

أماكن أمنهم عندما يرغبون فى الرحيل دون



)(١

تفسير المنار ج  ١٠ص .١٤٩
) (٢العﻼقات الدولية في اﻹسﻼم ،الشيخ محمد
أبو زهرة دار الفكر العربى طبعة ١٩٩٥م
ص.٥٠
) (٣القرآن والقتال اﻹمام اﻷكبر محمود شلتوت
طبعة دار الكتاب العربى القاهرة ١٩٥١م ص
.٣٥ ،٣٤
) (٤جهاد الدعوة بين عجز الداخل وكيد الخارج
" للشيخ الغزالى ص .٩٠
) (٥دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين " للشيخ
الغزالى طبعة دار الشروق ص .٩٢
) (٦الجهاد فى اﻹسﻼم كيف نفهمه؟ وكيف
نمارسه؟ د.محمد سعيد رمضان البوطى ط٢
١٩٩٧م دار الفكر دمشق ص .١٠٠-٩٨

مــذهب أهــل الســنة والجماعــة ،اتبــاعُ
السلف الصالح في باب اﻷسـماء والصـفات،
وحاصل مذهبهم أن ﷲ سبحانه وتعالى يُث َبت
له من اﻷسماء الحسنى والصفات العلـى ،مـا
ثبت في كتابه أو سنة نبيه من غيـر تحريـف

اﻷس اذ
س ـح م

د ق ـ يل

وﻻ تعطيــل ،ومــن غيــر تكييــف وﻻ تمثيــل،




ومعلــوم أن أســماء ﷲ ﻻ تحــد وﻻ تعــد ،فلــه
أسماء أخرى كثيرة غير المعروفه خص بها
بعض عباده ،وأسماء أخرى استأثر بهـا فـى
علــم الغيــب عنــده ،كمــا ورد فــى الحــديث
الشـــريف ،وأســـماء ﷲ تنقســـم إلـــى أســـماء
جمال ،وأسماء جﻼل ،وأسماء كمال.
وصفة المعية من الصفات الثابتة

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

فـي

الكتاب والسنة ،بأن ﷲ معنا حقيقة كمـا يليـق
الس ـمِ ي ُع
ْس َكمِ ْث ِل ـ ِه َ
ش ـ ْي ٌء َو ُه ـ َو ﱠ
بجﻼلــهَ  :ل ـي َ
ير) الشورى ،(١١ :مع إثبات استواء
ص ُ
ال َب ِ
ﷲ سبحانه على عرشه استواء يليق بجﻼله.
وأصل المعية في اللغة يرجع إلى اﻻسـم
)مع( ،ومعنـاه الصـحبة والمصـاحبة ،وضـم
الشيء إلى الشيء ،واجتمـاع شـيئين ،وعلـى
ً
اختﻼطـا
هذا فإن )مع( ﻻ تقتضـي فـي اللغـة
ً
اتصاﻻ ،كما زعمه البعض،
وﻻ امتزا ًجا وﻻ
بــل هــي لمطلــق المصــاحبة والمقارنــة ،أﻻ
تــرى أن القمــر يكــون مــع المسـافر وغيــره،
وهـــو عـــال بعيـــد ،ﻻ يخـــالط النـــاس وﻻ
يمازجهم؟.
قال ابـن الجـوزي رحمـه ﷲ  :إن )مـع(
في القرآن على خمسة أوجه :تكـون بمعنـى:
سو ُل
الصحبة ،كما في قوله تعالىُ  :م َح ﱠم ٌد ﱠر ُ
ار ُر َح َمـا ُء
ﱠ ِ َو ﱠالـذِينَ َم َعـهُ أ َ ِشـدﱠا ُء َ
ع َلـى ال ُك ﱠفـ ِ
َب ْي َن ُه ْم) الفتح ،(٢٩ :وذلك بمعنى المصا َحبة
الكاملــة بالطاعــة والتأييــد ،وتكــون بمعنــى:
ِصـاحِ ِب ِه َﻻ
النصر ،كقوله تعالى :إِ ْذ َي ُقـو ُل ل َ
تَحْ زَ ْن ِإ ﱠن ﱠ َ َم َعنَا َفـأَنزَ َل ﱠ ُ َسـكِي َنتَهُ َع َل ْيـ ِه
)التوبــة ،(٤٠ :قــال الســعدي رحمــه ﷲ :أي



بعونه ونصره وتأييده ،وتكون بمعنى :العلم،
كقوله تعالىَ  :وﻻَ أ َ ْدنَى ِمـن ذَ ِلـكَ َوﻻَ أ َ ْك َثـ َر
ِإﻻﱠ ه َُو َم َع ُه ْم أَيْنَ َما َكـا ُنوا) المجادلـة،(٧ :
قال السعدي رحمه ﷲ :وهـذه المعيـة ،معيـة
العلم واﻻطﻼع ،وتكون بمعنى :عنـد ،كقولـه
صــ ّدِقا ً ّل َِمــا
تعــالىَ  :وآمِ ُنــوا ِب َمــا أَنزَ ْلــتُ ُم َ
َم َع ُك ْم) البقرة ،(٤١ :قال ابـن كثيـر رحمـه
ﷲ وغيـــره :ﻷنهـــم يجـــدون محمـ ـ ًدا 
مكتو ًبا عندهم في التوراة واﻹنجيـل ،وتكـون
بمعنى :على ،كقوله تعالى :فَالﱠذِينَ آ َم ُنوا ِب ِه
نـز َل
ور ا ﱠلذِي أ ُ ِ
ص ُروهُ َواتﱠ َبعُوا ال ﱡن َ
َو َع ﱠز ُروهُ َو َن َ
َمعَهُ أ ُ ْولَئِكَ هُ ُم ال ُم ْف ِلحُونَ ) اﻷعراف(١٥٧ :
قال الشـوكاني رحمـه ﷲ :أي اتبعـوا القـرآن
الذي أنزل عليه مع نبوته.

َمعَ َنـ ـا ليـــدخل أهـــل الصـــدق مـــن اﻷمـــة

يبــــين اﻹمــــام فــــى هــــذه الحكمــــة أن
الحضــرات مــع ﷲ تعــالى ثــﻼث :حضــرة

يقـــول) :الســـﻼم علينـــا وعلـــى عبـــاد ﷲ

المعية وهى للسالك ،وحضـرة العنديـة وهـى

الصالحين(.

للواصل ،وحضرة اللدنية وهى للمـتمكن ،ثـم

العندية معلومـة والكيـف مجهـول؛ ﻷنهـا

يبين أن العارف با جامع لهـذه الحضـرات

أعلى مقامات القرب ﻷهل اليقين الكامل مـن

الثﻼث ،ويتلقى من اللدنية ،لقوله تعـالى عـن
علﱠ ْم َنـاهُ
العبد الصالح مع نبى ﷲ موسـىَ  :و َ

اﻷمـــة ،ولـــيس فـــوق هـــذا المقـــام إﻻ مقـــام
الرســول  ،قــال تعــالىَ  :وإِ ﱠن ـكَ لَتُلَقﱠ ـى
ع ِلـ ٍيم ومقـام العنديـة
القُ ْرآنَ مِ ن ﱠلـد ُْن َح ِكـ ٍيم َ
فوق مقعد صدق قر ًبا ،قال تعالىِ  :إ ﱠن ا ﱠلذِينَ

مِ ن لﱠ ُد ﱠنا ع ِْل ًما.

والمعية عند اﻹمام تجعل العبد متح ًدا مع

ربه 

فيمـا يريـد ،بمحـو العبـد فـى مـراد

الرب ،ومن أراد أن يكون مع ﷲ فـى جميـع
اﻷحــــوال فليــــزم الصــــدق ،فــــإن ﷲ مــــع
الصادقين ،ومن شم عبير شذا المعية يطمـئن

جاءت هذه اللفظة فـي ثمـان عشـرة آيـة

قلبه ،وينشرح صدره ،ويخنس منه الشيطان،
ْس َلــكَ َع َلــ ْي ِه ْم
قــال تعــالى :إِ ﱠن ع َِبــادِي َلــي َ
ســ ْل َ
طانٌ  ،ويوصــى اﻹمــام مريــده فيقــول:
ُ

والمؤمنين الصادقين ،أو سائر الناس ،ودلت

استحضر بنور فكرتـك نـور معيتـه ،لتشـرق
ً
مطلقـا مـن
عليه شـمس هويتـه ،كـن مـع ﷲ

من آي الذكر الحكيم ،تفيـد معيـة ﷲ سـبحانه
لمﻼئكته ،أو صفوة خلقه من أنبيائه ،وأوليائه
النصوص القرآنيـة علـى ورودهـا علـى
هذه
ُ
معنيين اثنين ،كما قـال ذلـك غيـر واحـد مـن
أهل العلم وهما:
المعيـة العامــة :وهــذا النــوع مــن أنــواع
المعيــة المــراد بــه أن ﷲ مــع جميــع الخلــق
بعلمـه ،أي بمعنـى اﻹحاطــة والشـمول ،فهــو
مطلـع علـى خلقـه شــهيد علـيهم وعـالم بهــم،
وسميت عامة؛ ﻷنها تعم جميع الخلـق ،ولقـد
وردت في القـرآن فـي مواضـع كثيـرة منهـا
كما في آية المجادلة السابقة.
معي ـة اﻹطــﻼع
المعيــة الﺧاﺻــة :وهــي ﱠ
صة؛
وال ﱡنصرة والتأييد والتوفيق ،وسميﱠت خا ﱠ
تخص أنبياء ﷲ وأوليـاءه دون غيـرهم
ﻷنها
ﱡ
من الخلق ،وقد وردت في القرآن في مواطن
كثيرة منها على سبيل المثالَ  :يا أ َ ﱡي َها ﱠالـذِينَ
الصـﻼ ِة ِإ ﱠن ﱠ َ َمـ َع
آ َم ُنوا ْ
ْالصـب ِْر َو ﱠ
اسـتَعِي ُنوا ب ﱠ
الصـا ِب ِرينَ ) البقــرة ،(١٥٣ :أي ﱠ
إن ﷲ مــع
ﱠ
الصابرين بعونه وتوفيقه وتسديده.

المحمدية فى معية رب العالمين ،وشتان بين
ي َي ْو َم َو ِلدتﱡ َو َي ْو َم أ َ ُموتُ
يقولَ  :والسﱠﻼ ُم َ
علَ ﱠ
َو َي ـ ْو َم أُب َْع ـ ُ
ث َحي ـا مفــر ًدا ذاتــه ،وبــين مــن

قيود الحـس ،تـرى ﷲ معـك؛ ﻷن ﷲ تعـالى
مطلق ،وﻻ يدخل في معيته إﻻ مطلق ،ومـن
كان مع ﷲ كان ﷲ معه ،فليست المعية معية
اﻷشباح ،إنما المعية معية القلوب واﻷرواح،
وﻻ يحظى بمعية الحق إﻻ من كان حقـا ،وﻻ
يكـــون المخلـــوق حقـ ـا إﻻ إذا اجتمـــع علـــى
الحقيقة جمعية يعرف بها نفسه ،ومن عـرف
نفسه فقد عرف ربـه ،قـال تعـالىَ  :و ﱠالـذِينَ

سـبُ َلنَا ،وقـال تعـالى:
َجا َهدُوا فِينَا لَن َْهـ ِد َي ﱠن ُه ْم ُ
ِ إ ﱠن ﱠ َ َمــ ـ َع ﱠالــ ـذِينَ اتﱠ َقــ ـوا َو ﱠالــ ـذِي َن ُهــ ـم
ﱡمحْ ِس ُنونَ .
والمـــراد بالمعيــــة عنــــد اﻹمــــام نيــــل
الخيـــرات ،ﻻ مقابلـــة اﻷجســـام ،ورجـــل ﻻ
يتمسك بدينـه ،ﻻ يكـون ﷲ معـه ،ومـن كـان
منا نال المنى ،ومن كـان معنـا فقـه المعنـى،
شتان بين من يجعل معية ﷲ له وحده ،حـين
ِين
ِي َر ِّبي َ
س َي ْهد ِ
قال موسى ِ  :إ ﱠن َمع َ
يعنــى بمفــرده ،وبــين مــن يقــول :إِ ﱠن ﷲَ



ع ْن ِع َبا َد ِت ِه وشـتان
عِن َد َر ِّبكَ ﻻَ َي ْستَ ْك ِب ُرونَ َ
يا أخى بين من هداه لسـبيله ومـن هـو معـه،
ومن جعله عنده ،العندية فوق المعية و) ِع ْن َد(
مقـــام اﻻختصـــاص ،حيـــث التجريـــد بعـــد
المجاهـــدة الكبـــرى ،أو بعـــد مفارقـــة كـــون
الفســاد ،وتلــك العنديــة قــد تكــون َو ْجــ ًدا أو
ﷲ
وجــو ًداَ ،
فو ْجــ ًدا قولــه تعــالىَ  :و َو َجــ َد َ
ِع ْن َدهُ) النور ،(٣٩ :ووجـو ًدا قولـه تعـالى:
يمـا) النسـاء،(٦٤ :
ﷲ تَ ﱠو ًابـا َرحِ ً
َ ل َو َج ُدوا َ
العندية مقام الخلة :لما تجاوز النشأتين سـيدنا
إبــراهيم صــار عنــد ربــه ،فلــم تــؤذه نــار
النمــروذ ،كيــف يشــتاق حاضــر؟ الجــواب:
الحضور معية ،والشوق إلى العندية.
مقــام اللدنيــة فــوق العنديــة ،وهــو مقــام
الرســول  ،قــال تعــالىَ  :وإِ ﱠن ـكَ َلت ُ َل ﱠق ـى
عل ٍِيم) النمل ،(٦ :وقد
القُ ْرآنَ مِ ن ﱠلد ُْن َحك ٍ
ِيم َ
يكون مقام اللدنيـة للعـارف لقـول ﷲ تعـالى:
علﱠ ْم َناهُ مِ ن لﱡ ُد ﱠنا ِع ْل ًما) الكهف.(٦٥ :
َ و َ
فكـــل هـــذه المقامـــات ﻻ بـــد وأن يتـــابع
اﻹنسان فيهـا سـيدنا رسـول ﷲ ؛ ﻷنـه
فــاتح أبــواب القــرب ،ومعــه مفــاتيح كنــوز
الغيـــب ،وآتـــاه ﷲ  واصـــطفاه ،وعلﱠمـــه
ليُعَلِّمنـــا ويأخـــذ بأيـــدينا ،ولـــذلك قـــال لـــه:
َ و ْ
َاحــكَ ل ِْل ُمــؤْ مِ نِينَ ) الحجـــر:
اخ ِفــ ْ
ض َجن َ
 ،(٨٨وذلك لـيحملهم علـى جناحـه ،فيصـلوا
بفضل ﷲ إلى نور الوصل من حضرة ﷲ.


ُون( أي:
ﱠاي َفـ ْ
ار َهب ِ
يقول ﷲ تعالىَ :
)و ِإي َ
خصوني بالرهبة مني دون غيري ،ﻷني أنـا
النـافع الضـار ﻻ شـريك لـي ،والرهبـة لغــة:




الخشية والتقـوى ،والمعنـى :ارهبـوا بطشـي
بكم إذا أنتم تعـديتم حـدودي وكـذبتم رسـولي
الــذي عاهــدتكم علــى اﻹيمــان بــه إذا ظهــر؛
وب ﱠ
شر به رسلي في كتبهم السابقة.
والرهبة عمل من أعمـال القلـوب ،وقـد
تكون من وقوع ما توعد بـه ،أومـن حرمـان
مــا وعــد بــه ،أو مــن الحيــاء منــه ســبحانه
وتعــالى؛ وهــو مقــام كمــل الرســل ولــورثتهم



شـــميم منـــه ،وفـــوق ذلـــك مقـــام التفريـــد
واﻻصطفاء وهو خاص برسول ﷲ .

أما في قوله تعالىَ  :وآمِ نُواْ ِب َما أَنزَ ْلتُ
ص ِ ّدقًا ِلّ َما َمعَ ُك ْم َو َﻻ تَ ُكونُواْ أ َ ﱠو َل كَافِر ِب ِه َو َﻻ
ُم َ
ت َْش ـت َُرو ْا ِب َآي ـاتِي ثَ َم ًنـا قَ ِل ـ ً
ون
اي َف ـاتﱠ ُق ِ
يﻼ َو ِإ ﱠي ـ َ

)البقــرة ،(٤١:فــالواو فــي قولــه َ وآمِ ُنـواْ

كناية عن بني إسرائيل.
والذي أنزله سبحانه وتعالى هو القـرآن
ص ـ ِ ّد ًقا لّ َِم ـا
المجيــد بــدليل قولــه ســبحانه ُ :م َ
َم َع ُك ْم أي :مصدقًا للتوراة واﻹنجيل ،ومتى
آمنوا بما أنزله عليهم آمنوا برسـوله وحبيبـه
محمد  ،إذ مقتضـى اﻹيمـان بمـا أنزلـه
اﻹيمــان إﻻ
ﷲ عليــه ليــبلغهم ،إذ ﻻ يتحقــق ِ
بالرسول  وبالكتاب.
فقد صـدق القـرآن المجيـد مـا جـاء فـي
الكتب السماوية من الحقائق التي هي توحيـد
ﷲ ،وأمره ونهيه ،وآداب الرسل المقررة في

وهذه اﻵية وإن كان سياقها خاصا ببني

سيرهم وسيرتهم ،وما أصابهم من البﻼيا في

إسرائيل ،إﻻ أن أهل العلـم بـا الـذين أثنـى

سبيل الدعوة إلى الحق ،وما أصاب أعداءهم

ﷲ عليهم بقولهِ  :إ ﱠن َما َي ْخشَى ﱠ َ مِ ْن ِع َبا ِد ِه
ْالعُلَ َما ُء) فاطر ،(٢٨:تتجلـى لهـم الحقـائق

من النقم ،كل ذلك صدﱠقه القرآن؛ إﻻ ما غيﱠره

صادقة في هذا المقـام ،فيسـمعون مثـل هـذه

أهل الضﻼل واﻷهواء مـن الكهنـة واﻷحبـار
والرهبان.

اﻵيــات ســماع شــهود؛ حتــى يكونــوا كــأنهم
يخــاطبون بهــا ،فتــذيب الخشــية كــل حقيقــة
تقتضي الهوى ،أو تحرك النفس اﻷمارة إلى
ما يحجب اﻹنسان عن المتكلم  ،وذلـك
فضل ﷲ يؤتيه من يشاء ،ﻻ يُنـال ِبـت َم ٍّن وﻻ
ِبت َع ٍّن.

وفي هذا السياق وفي تفسير اﻹمام أبـي
العزائم لقوله تعالىَ  :وﻻَ تَ ُكونُواْ أ َ ﱠو َل َكـافِر
ِب ِه يب ِّين أنه معلوم أنه ﻻ يُحكم بالكفر على
أحد إﻻ في حالين:
الحالــة اﻷولــى :أن ُيـدعى إلــى اﻹيمــان
بالحجــة البالغــة فينكــر وﻻ يقبــل ،وفــي هــذه
كـافرا ﻻ محالـة ويُحكـم
الحالة يكون المنكـر
ً
عليه بـالخلود فـي النـار أبـدًا ،أمـا حالـه قبـل
الدعوة ولو كان مجوسيا أو جاحدًا أو ﻻحدًا،
فــﻼ يحكــم عليــه بالعــذاب يــوم القيامــة لقولــه
تعـــالىَ  :و َمــا ُك ﱠنــا ُم َعــ ِ ّذ ِبينَ َح ﱠتــى َنب َْعــثَ
س ً
وﻻ) اﻹسراء.(١٥:
َر ُ
ً
مؤمنـا برسـول
الحالة الثانية :أن يكـون
ً
رسـوﻻ ليبـين للنـاس
سابق وأرسـل ﷲ بعـده



شرائعه فتمسك بالشريعة التي كان عليها ولم

والمشــتري أعطــى مالــه واشــترى بــه

من العلماء يبيع اﻵخرة بالـدنيا  -بمعنـى أنـه

يقبل من الرسـول؛ فإنـه يُحكـم عليـه بـالكفر،
صا إذا كان الرسول الجديد مبي ًنا اسمه
خصو ً

ســلعة ،والبــائع أعطــى ســلعة واشــترى بهــا
ً
مــاﻻ ،فالمشــترى هــو البــائع والبــائع هــو

وأصــحاب الســلطة بمــا
يُرضــي اﻷغنيــا َء
َ

في كتاب الرسول السابق ،فإن المنكِر يكـون

المشترى بحسب اللغة.

كذب رسوله السابق وكتاب ﷲ المنزل عليه.

وكل ما ناله المضل وإن كثر فهو قليـل

وهــذا هــو موضــوع اﻵيــة؛ ﻷن اليهــود

جدا في جانـب مـا أضـاعه مـن رضـوان ﷲ

يزعمون أنهم مؤمنون بموسى عليه السـﻼم،

تعالى ومن الفوز بالنعيم المقيم في اﻵخرة.

والتوراة مذكور فيهـا اسـم رسـول ﷲ 

وقد بينت هذه اﻵية الكريمة أن المال هو

ونسبه ومحل مولده ودار هجرته وأنـه خـاتم

مبتغى اليهود ،فهو الثمن الذي كان يجـب أن

الرسل ،وأن موسى وعيسى لو أدركاه عليها

يبيعوه ليشتروا به السعادة الباقية ،فهـم قلبـوا
المسألة وجعلـوا الـثمن سـلعة والسـلعة ً
ثمنـا،

معاصريه من اليهود كـانوا يسـتفتحون علـى
ب زمـان
كفار قريش بـه  فيقولـون َقـ ُر َ

واﻷثمـــان  -الـــذهب والفضـــة أو مـــا يقـــوم
مقامهمــا مــن عملــة ورقيــة  -ﻻ تنفــع بــذاتها

ي وسنقاتلكم معه ،فلما ظهر
ي اﻷم ّ
ظهور النب ّ

وإنمــا هــي وســيلة لجــب مــا يحتــاج إليــه

الســــﻼم لمــــا وســــعهما إﻻ اتباعــــه ،وﻷن

رسول ﷲ 

قطع قلوبهم الحسد والطمع

والحرص ،أعاذنا ﷲ من أخﻼق إبليس.

اﻹنسان.
يقول الشيخ العقاد في معنى قوله تعـالى:
َ وﻻَ تَ ْشت َُرواْ ِب َآيـاتِي ثَ َم ًنـا قَ ِلـ ً
يﻼ يعنـي :ﻻ
تبيعوا سر سعادتكم الذي أنزلتـه فـي التـوراة

والمعنى وﷲ أعلم :وﻻ تكونـوا يـا بنـي
إســرائيل أول فريــق كــافر بــالقرآن ،فــإنكم
بســبب كفــركم يكفــر َمــن بعــدكم مــن بنــي
إســرائيل؛ فتحملــون إثمكــم وإثــم َم ـن بعــدكم
بسبب أولويتكم في الكفر.
فهــؤﻻء هــم أول مــن كفــر مــن أهــل
الكتاب ،وﻻ يمنـع مـن هـذه اﻷولويـة أولويـة
كفر من كفر بمكة مـن العـرب ،إذ ُك ْفـر بنـي

وبينت فيه أوصاف رسولي محمد صـلى ﷲ
عليه وسلم ،وسمى الحق مﻼذ الدنيا والسيادة
فيها ونفوذ الكلمة ثم ًنا ً
قليﻼ لقصر عمر الدنيا
وفنائهــا ،فــإن الباعــث لليهــود علــى إخفــاء
وصف المصطفى حب الرياسة ومـا يأخـذوه
من أبناء جنسهم من أموال اعتادوها.

ويدقق اﻹمام المجـ ّدِد فـي معنـى الرهبـة

ﷲ تعالى  -فإنه داخل في هـذه اﻵيـة
يُغضب ُ
مــع اليهــود ،وربمــا كــان اﻻنتقــام منــه أشــد
وأنكى.
فليعتبر أه ُل اﻷطماع قبل نـزول النقمـة،
فإنه تعـالى يقـولَ  :وﻻَ ت َْرك َُنـواْ ِإ َلـى ﱠالـذِينَ
َ
ار) هود.(١١٣:
ظلَ ُمواْ فَتَ َم ﱠ
س ُك ُم ال ﱠن ُ
أمــا المــداراة لنجــاة الــنفس مــن فــادح
الخطب أو لنجاة بعض المسلمين فإنها سنة.

سـواْ
وفي معنـى قولـه تعـالىَ  :وﻻَ ت َْل ِب ُ
ْال َح ﱠق ِب ْال َباطِ ِل َوتَ ْكت ُ ُمواْ ْال َح ﱠق َوأَنت ُ ْم تَ ْعلَ ُمونَ 
)البقرة ،(٤٢:يقـول الشـيخ العقـاد :يعنـي :ﻻ
تتظــاهروا بمظهــر الصــالحين وأنــتم علــى
خﻼف ذلك ،وﻻ تكذبوا وت ﱠدعوا الصدق...
وفـي سـياق تفســير اﻹمـام أبـي العــزائم
لتلــك اﻵيــة يب ـيّن أن النــاس بحســب التقســيم
العقلي أربعة أنواع:
 -١مــؤمن بقلبــه ولســانه :وهــو الــولي
الكامل.
 -٢ومــؤمن بقلبــه كــافر بلســانه :وهــو
المســلم البصــير المــداري فــي وقــت الفــزع
اﻷكبــر ،قــال تعــالى :إِﻻﱠ َم ـ ْن أ ُ ْك ـ ِرهَ َوقَ ْل ُب ـهُ
ُم ْ
ان) النحل.(١٠٦:
ط َمئ ﱞِن ِب ِ
اﻹي َم ِ

إسرائيل أشد من كفر العرب بمكـة الـذين لـم

والتقـ ـوى حـــال تفســـيره لقـــول ﷲ تعـــالى:
ون) البقرة :(٤١:بأنـه معلـوم
ﱠاي َفاتﱠ ُق ِ
َ و ِإي َ

زمان إسماعيل عليه السﻼم.

أن الرهبة هي الخوف من مﻼبسة ما يوجـب

 -٣وكــافر بقلبــه مــؤمن بلســانه :وهــو
المنافق أعاذنا ﷲ منه ،قال تعالىَ  :يقُولُونَ
ْس ِفـــي قُ ُلـــو ِب ِه ْم) آل
ِبـــأ َ ْف َوا ِه ِهم ﱠمـــا َلـــي َ

العــذاب ،وأمــا التقــوى فطلــب النجــاة بعــد

عمران.(١٦٧:

تنــزل علــيهم كتــب ،ولــم تــبلغهم دعــوة مــن

َ وﻻَ ت َْشـ ـت َُرواْ ِب َآيـــاتِي ثَ َم ًنـــا قَ ِلـــ ًيﻼ
)البقرة :(٤١:كما فعل اليهود مـع رسـول ﷲ
خصوصــا كهنــتهم ،مثــل كعــب بــن

ً
اﻷشرف وحيي بـن أخطـب وأمثالهمـا الـذين
شـ َاوى مـن أغنيـاء اليهـود
الر َ
كانوا يأخـذون ﱠ
ثم ًنا لﻺضﻼل بإنكار ما ورد في التوراة مـن
ذكـــر رســـول ﷲ  ،وكـــانوا يعطـــون
اﻷحبار أمواﻻ يستعينون بها على إضﻼلهم.

ﱠاي
الوقوع فيما يوجب اﻻنتقام ،فكأنه هنا َ
)وإِي َ
ون( ،أي :تداركوا أنفسكم فقد وقعـتم فـي
فَاتﱠقُ ِ
هــوة اﻻنتقــام وحضــيض اللعنــة والخــزي
بإضــﻼلكم خ َْلقــي ،فــارجعوا إلــى تصــديق
رســولي واعترف ـوا بتكــذيب أنفســكم قبــل أن
يحل العذاب.
اﻵية خاصة في اللفظ عامة في المعنى:
هــذا وإن كانــت اﻵيــة هنــا خاصــة فــي
اللفظ إﻻ أنها عامة في المعنى ،فإن كل عـالم



 -٤وكــافر بقلبــه ولســانه :وهــو العــدو
المجـاهر ،وإن كـان ضـرره علـى المســلمين
أقل من ضرر المنـافق؛ ﻷن العـدو المجـاهر
يحتاط المسلمون منه.
ْ
ّ
َ
صـ ِ ّدقًا ل َِمـا
فقولهَ  :وآمِ ُنو ْا ِب َما أنزَ لتُ ُم َ
َم َع ُك ْم) البقرة ،(٤١:مخاطبـة للكـافر بقلبـه
سـو ْا ْال َحـ ﱠق
ولســانه ،وقولــه تعــالىَ  :وﻻَ ت َْل ِب ُ

اطــ ِل َوتَ ْكتُ ُمــواْ ْال َحــ ﱠق َوأَنــتُ ْم تَ ْعلَ ُمــونَ 
ِب ْال َب ِ
)البقرة(٤٢:؛ مخاطبة ﻷهل النفاق.

ﻣﻦ ﺃﺳﺎء ﻟﻘﻴﻢ ﺍﳊﻖ؟
ﺣﲔ ﺧﻠﻂ »ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﺪﻭﺍﻋﺶ« ﺑﲔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﳌﻘﺎﻭﻣﺔ
من بين أخطر النتائج لزمن فتنة اﻹخوان

ً
عقﻼ وواق ًعا أن نطلق عليهم لفظ ) ُمثقّف(؛ ﻷن

الدواعش في مصر وغيرها من البﻼد العربية

اﻷخير ﻻ ب ّد وأن يكون مقا ِو ًما ورافِ ً
ضا للظلم

التي ابتليت بهم بد ًءا من )٢٠١١م( وﻻ تزال

وللتبعية والفساد ولﻺرهاب الداعشي ،وإﻻ لما

ﺣتﻰ اليوم )٢٠٢٢م(؛ فتنة الخلط المتعمد بين

استﺣق أن ت ُطلَق عليه صفة ال ُمثقّف ،ولع ّل في

قيم )المقاومة( وبين قيم )اﻹرهاب( ،وفي ذلك

المقولة الخالِدة الموﺣية للصديق الشهيد القائد

أكبر إساءة لقيم الﺣق ،والتي استقرت تاريخيا.

سس واﻷمين العام
الدكتور فتﺣي الشقاقي المؤ ّ

لقد قام الدواعش واﻹخوان بارتكاب أعمال

سئِل
لﺣركة الجهاد اﻹسﻼمي في فلسطين ،ﺣين ُ

إرهاب خطيرة في سوريا ومصر وليبيا

أثناء ُمناظرة معه ما هو تعريفك لل ُمثقّف فقال

والعراق .ومن شدة وقاﺣتهم وجرأتهم علﻰ الﺣق؛ أسموها بأعمال

تعريفًا بليغًا أظنه اﻷنسب هنا ،قال) :إن ال ُمثقّف هو أول َمن يقا ِوم،

مقاومة ..فأي مقاومة تلك يذبح ويشرد فيها المواطن )مسيﺣيا كان

وآخر َمن ينكسِر( ،هذا هو ال ُمثقف إذا أردنا أن نفهم ما يجري

صنعت في أروقة المخابرات
أم مسل ًما(؟ ،وأي ثورة تلك التي ُ

ﺣولنا وما يقوله البعض من الخﻼيا النائمة لﻺخوان الدواعش ضد

الدولية واﻹقليمية؟ ،وإلﻰ أي دين وقيم يستند هؤﻻء ﻹسقاط

المقاومة العربية.

ً
قوﻻ واﺣ ًدا )اﻹرهاب( ،وقد
)الدولة( وخلق الفتن بداخلها؟ ،إنه

للفارق بين المقاومة
وإذا ما انتقلنا إلﻰ تعريف صﺣيح
ِ

زيف اسمه وأصبح يسمي بينهم باسم الثورة والمقاومة ،وهي قيم

واﻹرهاب في هذه اﻷجواء ال ُملتبسة ،والتي يُثار فيها ُمج ّد ًدا

بريئة من كل هذا العنف والعلو ،ولقد صار في ركب اﻹخوان

موضوع ” اﻹرهاب” وتتناقله اﻷفواه واﻷقﻼم ،ك ٌل يﺣاول أن يُدلي

الدواعش نفر من المثقفين المنافقين ،تعمدوا الخلط بين قيم

تنظيرا ،ولعلّنا نتذكّر في هذا السياق ذات يوم في
بدلوه تعريفًا أو
ً

اﻹرهاب وقيم المقاومة ،وﻻ يزالون يتع ّمدون تشويه كل عم ٍل

ليصب الزيت علﻰ
اﻷلفية اﻷولﻰ عندما جاء جورج بوش اﻻبن
ّ

نفرا منهم ﻻ يزال
مقا ِوم ﺣقيقي ،والتقليل من شأنه ،بﺣُكم أن ً

النار عندما قال قولته النازية الشهيرة ،مو ّج ًها تﺣذيره لقادة العالم

ُملتﺣقًا بأنظمة ﺣُكم تابعة أو صديقة لﻺخوان الدواعش ،هؤﻻء

أجمع" :إما أن تكونوا معنا ،أو تكونوا مع اﻹرهاب" ،ساعتها صار

يتع ّمدون اﻹساءة للمقاومة العربية في لبنان وفلسطين تﺣدي ًدا،

ﻷقﻼم
لعروش وكراسي ﺣُكم ،كما
لفظ اﻹرهاب َمبعَث رهبة وفزع
ٍ
ٍ

ويصرون علﻰ نعتها باﻹرهاب؛ ﻷنها )أو أغلبها ﻻ تسير في فلك
ِّ

وعقو ٍل كانت دائ ًما وﻻ تزال تتماهﻰ في عﻼقة “عشق” مع أجهزة

اﻹخوان الدواعش( ،وابتداء نو ﱡد التأكيد أن هكذا ُمثقّفين ﻻ يجوز

ودول صديقة لﻺخوان الدواعش.



أشكاله ولﻼستبداد بجميـع أنواعـه الفرديـة
فﻰ هـذا المنـاخ شـديد اﻻختنـاق ،صـار
من المطلوب ،أن تتداعﻰ النخبـة ال ُملتزمـة
وطنيـا وإســﻼميا ،لكــي تضــع هــي بنفســها
تعريفهــا ال ُمﺣــدﱠد لكلمــة "اﻹرهــاب" ،وأن
تبــذل قُصــارى جهــدها فــي بلــورة وتﺣديــد
ماهية المفهوم بعي ًدا عن اﻹرهاب اﻹخواني
والداعشي والمدعوم من أجهـزة مخـابرات
مم ـن أرادوا أن يســجنوا
دوليــة وإقليميــةّ ،
ق مـن منظـورهم هـم
عقولنا في
ٍ
ركـن ضـيّ ٍ
لل ُمصــطلح ،لقــد آن للنخبــة العربيــة أفــرا ًدا
ً
ولجانــا أن تبــادر بتقــديم رؤيتهــا
وهيئــات
فرقة فيها بين المقاومـة
خالصة مخلصةُ ،م ّ
المشروعة ضد المﺣتل "نموذج فيتنام مـن
قبــل ،وفلســطين ولبنــان مــن بعــد ،وبــين
اﻹرهاب ضد المدنيين ﱠ
العزل".
وفـي هــذا اﻹطــار نـو ّد أن نقــول :نﺣــن
ـرف اﻹرهــاب بأنــه ذلــك ” الفعــل
بدايــة نعـ ّ
الهمجي غير ال ُمن ّظم الذي يستهدف تﺣقيـق
مصــالح سياســية عبــر اســتهداف مــدنيين
ّ
عزل ،وأنه يندرج من ﺣيث ُمستخدميه من
ب فردي إلﻰ إرهاب جماعة أو فئـة أو
إرها ٍ
ﺣتﻰ طبقة ،إلﻰ إرهاب دولة بكاملهـا ،وأن
دائم ـا يكــون عبــر
ّ
توس ـله لتﺣقيــق أهدافــه ً
أســاليب غيــر كريمــة تقــوم علــﻰ التفزيــع

أو الطائفية أو الﺣكومية ،والمقاومـة عـادة
سل اﻷساليب النضالية الكريمـة لتﺣقيـق
تتو ّ
أهــــدافها ،ولــــيس اﻷســــاليب الداعشــــية
اﻹرهابية ،وهي ﺣين تنطلق تبني لها خطابًا
ً
شامﻼ وإنسـانيا ،غيـر ُمتصـادِم مـع ﺣقـائق
التاريخ والواقع.
المقاومة فعل ُم ِلزم ﺣـين ت َ
ُﺣتـل اﻷرض
ـرض الكرامــة اﻹنســانية لــﻺذﻻل ،أو
أو تتعـ ّ
ت ُغتَصب الﺣقوق ،وت ُهان ال ُمق ّدسات.
وفي موروثنـا اﻹسـﻼمي ،المقاومـة أو
”اﻹرهـــاب اﻹيجـــابي” مطلوبـــة لمواجهـــة
اﻷمـة َ وأ َ ِعـدﱡوا لَ ُهـم ﱠمـا
أعداء ﷲ وأعداء ّ
ست َ َط ْعت ُم ِ ّمن قُ ﱠو ٍة َومِ ن ِ ّربَاطِ ا ْل َخ ْي ِل ت ُْر ِهبُونَ
ا ْ
عـ ـد ﱠُو ُك ْم) اﻷنفـــال،(٦٠ :
عـ ـد ﱠُو ﱠ ِ َو َ
ِبـ ـ ِه َ
والتﺣـــريض علـــﻰ المقاومـ ـة والمواجهـــة
لهــؤﻻء اﻷعــداء فريضــة قرآنيــة َ يـا أَيﱡ َه ـا
ض ا ْل ُمـ ـؤْ مِ نِينَ ع ََلـ ـﻰ ا ْلق َِتـ ـا ِل
ي َﺣـ ـ ِ ّر ِ
النﱠ ِبـ ـ ﱡ
)اﻷنفــال ،(٦٥ :والــذي هــو فــي قمــة فعــل
ﺣرضـــة
المقاومـــة التـــي تبـــدأ بالكلمـــة ال ُم ّ
الشاﺣِ ذة لل ِه َمم وتنتهي بالنضال ال ُمسلّح.
عاصر صـارت المقاومـة
وفي واقعنا ال ُم ِ
للمشروع المعادي والمﺣتل لﻸرض وكـذلك
الممارس للعنف واﻹرهاب واﻻعتداء ،علﻰ
قــيم الﺣــق والخيــر فــي أ ّمتنــاَ ،فـ ْرضَ عــين

الســؤال اليــوم للنخبــة التــي تتصــدّى
بـــالفكر وبالكلمـــة لخيـــار المقاومـــة :هـــل
تستطيع هذه الطليعـة ال ُمثقّفـة التـي يتقـاطع
اﻷمـة السياسـية
ضـمير ثقافتهـا مـع قضـايا ّ
عا جديـــ ًدا
والﺣضـــارية؛ أن تقـــود مشـــرو ً
للمقاومـــة السياســـية والثقافيـــة الواســـعة
ويتمســـك بالثوابــــت
يتجــــاوز الخﻼفــــات،
ّ
سـ ّمي ز ً
يفـا
ويستفيد من دروس مرﺣلـة مـا ُ
بالربيع العربي التي ﺣرفـت البوصـلة بعيـ ًدا
عن فلسطين ،ومكّنـت للعـدو الخـارجي مـن
فرض مزيد من القهـر والخـوف واﻹرهـاب
فـــي بﻼدنـــا العربيـــة؟ إنـــه ســـؤال برســـم
قتنع ـا
المســتقبل وبرســم كــل َم ـن ﻻ يــزال ُم ً

علــﻰ كــل َمــن يقــدر ،وفــي المكــان الــذي

بمقولة فتﺣي الشقاقي الخالدة بأن )ال ُم َ
ثقـف

يســتطيع ســواء فــي مصــر أو ســوريا التــي

ينكسـر( ،والتــي
أول َمـن يقــا ِوم وآخــر َمـن
ِ

ابتليت باﻹرهاب الداعشي ،أو في فلسـطين

قالهــا ذات يــوم فــي دمشــق قلــب العروبــة

التي هي مركز المقاومـة العربـي المعاصـر

النـــا ِبض ،وﻻ يـــزال لكلماتـــه ذات المعنـ ـﻰ

بإطﻼق ،أو في لبنان أو غيرها ،والمطلوب

ولدمشق نفس القلب العروبي النابض الذي

منــا ك ُمثقّفــين نُ َخــب أن نبــادر ومـــن اﻵن

انتصـــر وﻻ يـــزال يؤكـــد انتصـــاراته علـــﻰ

بإعداد العدّة لمشروع مقاومة طويل النفس

اﻹرهاب الداعشي اﻹخواني ،وكما جري في

أمــا المقاومــة ،أو مــا يﺣلــو للــبعض

نواجه به عصر ما بعد اﻹخـوان الـدواعش

مصر بعد ٢٠١٣م ﺣين انتصرت الدولة في

قياس ـا علــﻰ
تســميته باﻹرهــاب اﻹيجــابي،
ً

والمتأمريكين الﺣلفـاء معهـم ،والـذي بـدأت

مواجهـــة زارعـــي الفـــتن مـــن اﻹخـــوان

اﻹرهـــاب الســـلبي ســـالِف الـــذِكر ،فهـــي

مﻼمح انهياره تسـطع فـي أكثـر مـن موقـع

والــــدواعش الــــذين أســــاؤوا بإرهــــابهم

مشروع استنهاض ومواجهة للظلم بجميـع

عالميا.

)المعولم( لقيم الﺣق والمقاومة.

والغدر والعنـف اﻷعمـﻰ ،وهـو يـؤدّي إلـﻰ
ب ُمضـا ٍد يسـتتبعه
ﺣلقا ٍ
ت متتالي ٍة من إرهـا ٍ
إرهاب جديد وهكذا )وخير مثال علـﻰ ذلـك
هــو اﻹرهــاب اﻹخــواني الداعشــي خــﻼل
الفترة من ٢٠٢٢-٢٠١١م(.



ﺗـﻬــﺎﻧــﻰ

*   ا ا  ا:   

*   ا ا
ا  ء ا  أ اا:  
* اﻷخ اﻟﻔﺎﺿ ﻞ اﻟﻤﺴﺘﺸ ﺎر ﻣﺤﻤ ﺪ أﺑ ﻮ ﯾﻮﺳ ﻒ
ﻟﺰﻓﺎف ﻧﺠﻠﮫ اﻟ ﺪﻛﺘﻮر أﺣﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪﻛﺘﻮرة أﯾ ﺪا
ﺑﺈﯾﻄﺎﻟﯿﺎ.

 ا  دوا ادة واء ،وا وااد،
وا  اود ،و ا  اق وارزاق.

ة )ا :د (
 اد ا   أ اا 
ﻗَ ْﺪ َأ َﻻﺣَ ﺖْ َﻣﺠْﻠَ ﻰٰ ا ْﻟﻜَﻤَ ﺎ ِل اﻟْﻤَﻌَ ﺎﻧِﻲ

َﺑﻌْ ﺪَ ﺻَ ﻮْﻣِﻲ ﻓِ ﻲ ﺻُ ﻮ َر ِة اﻟ ﱠﺮﺣْﻤَٰﻦِ

ﺖ رَﻣِﯿﻤِ ﻲ أَﻣَﺎﺗَ ﺖْ
ﺣﯿَ ْ
ﻋﯿَﺎﻧً ﺎ َأ ْ
ﻟِ ﻲ ِ

ي اﻟْ َﻤﺒَ ﺎﻧِﻲ
ﻣُ ْﻘﺘَﻀَ ﻰٰ اﻟ ﱠﺮﺳْ ﻢِ َﻣ ْﺜﻨَ ﻮِ ﱠ

ﻏﺸَ ﺎﻧِﻲ
ﻓَ ﺎﻧْ َﻤﺤَﻰ اﻟﻈﱢ ﱡﻞ ﻇِ ﱡﻞ َرﺳْ ﻤِﻲ َ

ق رُوﺣَ ﺎﻧِﻲ
ﻦ َﺗﺠَﻠﱢﯿ ِﮫ ﺑَ ﺎ ِر ٌ
ﻣِ ْ

ﻋﻨﱢ ﻲ ﺣَ ﺎ َل اﻟْ َﻔﻨَ ﺎ ﻓَﺎ ْﻧﺠَﻠَ ﺖْ ﻟِ ﻲ
ﻏﺒْ ﺖُ َ
ِ

ﻖ ُﺗﺨْﻔِ ﻲ ﻇِ ﻼَ َل ا ْﻟ ِﻜﯿَ ﺎنِ
ﺲ ﺣَ ﱟ
ﺷَ ْﻤ ُ

ﻇَﻠﱠ َﻠ ْﺘﻨِ ﻲ اﻷَوْﺻَ ﺎفُ ِﻣﻨْﮭَ ﺎ ِﺑﻨُ ﻮرٍ

ﻏﯿْ ﺐٍ ﻣَ ﺎ َﻻ ﺗَ ﺮَى ا ْﻟ َﻌ ْﯿﻨَ ﺎنِ
ﻧُ ﻮرِ َ

ﺢ ﺟَ ْﻤﻌِ ﻲ
ﺑَ ْﻞ ﺗَ ﺮَا ُه رُوﺣِ ﻲ ِإذَا ﺻَ ﱠ

ﺣﻈْ َﻮ ٍة ﻓِ ﻲ ﺗَ ﺪَانِ
ﺟَﻤْ ُﻊ ﺟَﻤْ ٍﻊ ﻓِ ﻲ ُ

ق ﺗُ ﺮَابٍ
ﻋﺠِﯿ ﺐٌ وَاﻟ ﱠﺮﺳْ ُﻢ ﻓَ ْﻮ َ
وَيْ َ

ُﯾﺸْ ِﺮقُ اﻟﻨﱡ ﻮ ُر ُﯾﺨْﻔِ ﻲ ﻛُ ﱠﻞ اﻟْ َﻤﻌَ ﺎﻧِﻲ

ﻋ ْﯿﻨً ﺎ؟!
ﻦ ﻗَ ْﺪ َأرَى ا ْﻟ َﻐﯿْ ﺐَ َ
ھَ ْﻞ ِﺑﻌَ ﺎﻟِﯿ َ

ك ﻃُ ﻮرَ اﻟﺜﱠ ﺎﻧِﻲ؟!
َأ ْم َﺗﺠَﻠﱠ ﻰٰ ﻓَ ﺪَ ﱠ

ﺖ ﻓِ ﻲ ا ْﻟﺒَ ْﺪ ِء َأﺷْ َﮭ ُﺪ اﻟْ َﻮﺟْ َﮫ ُﯾﺠْﻠَ ﻰٰ
ُﻛﻨْ ُ

ﺻَ

ﺮْآنِ

ﺠ ﺐٍ
ﺣْ
ن ﻓِ ﻲ ﺻُ ﺪُودٍ َو َ
ﺻ ْﺮتُ ﻓِﻲ ا ْﻟﻜَ ﻮْ ِ
ِ

ف ﻓِ ﻲ ا َﻷ ْرﻛَ ﺎنِ
ﻋَ ﻦْ ﺷُ ﮭُﻮدِ اﻷَوْﺻَ ﺎ ِ

َﺑﻌْ َﺪ ھَٰ ﺬَا ﺟُ ِﺬ ْﺑﺖُ وَاﻟْ َﻮﺟْ ﮫُ ﺻَ ْﻮﺑِﻲ

ﻦ ﻛُ ﱢﻞ ﻓَ ﺎنِ
ن ﻓِﯿ ﮫِ ﻋَ ْ
ﺳَ ﱠﺘ َﺮ ا ْﻟﻜَ ﻮْ َ

ﻦ َھ ْﯿﻜَ ُﻞ ذَاﺗِ ﻲ؟!
ﻦ ﻛَ ْﻮﻧِﻲ؟! ﺑَ ْﻞ َأﯾْ َ
َأﯾْ َ

ﺤﻨَ ﺎنِ
ت إِﻟَ ﻰٰ ﻣَﻘَ ﺎ ِم ا ْﻟ َ
ﻗَ ْﺪ أُﻋِ ْﺪ ُ

ُﻣﺒْ ِﺪﺋِﻲ ﻓِ ﻲ ا ْﻟﯿَﻘِ ﯿﻦِ ﻋَ ﯿْﻦُ ُﻣﻌِﯿ ﺪِي

ﻗَ ْﺪ أَﻋَ ﺎ َد اﻟْ ُﻤﻌِﯿ ُﺪ َﺑﻌْ َﺪ ا ْﻟ َﺒﯿَ ﺎنِ

ت َﻛﻨْ ﺰًا ﻓِﯿ ِﮫ ﺟَﻤَ ﺎلٌ ﻋَﻠِ ﻲﱞ
ﺻِ ْﺮ ُ

ﺎﻧِﻲ

َﻓﻜﱡ

ﻋﻨْ
ﺢﱠ ِ

ُﺰ ُه َھ ْﯿﻜَﻠِ

ﻲ ﺑِ

ِﮫ ُﺑ ْﺮھَ

ِﺪ َﺗﻌَ

ﺎﻟَﻰٰ

ﻦ َدﯾﱠ ﺎنِ
ﻦ اﻟْﻤَ ْﻮھُ ﻮبِ ﻣِ ْ
ﺑِ ﺎ ْﻟﯿَﻘِﯿ ِ

ﺖ ﺟَﻤَ
َ

ﺎﻻً

ﺖ ﻛُ ﻞﱠ اﻷَﻣَ ﺎﻧِﻲ
ح ﻧِﻠْ ُ
ﻓِﯿ ﻚَ ﻟَ ْﻮ ﻻَ َ

ﻏﯿْ ﺐٌ ﻣَﺼُ ﻮنٌ
ﻓِﯿ ﻚَ َﻣ ْﻌﻨَ ﻰ اﻟﺼﱢ ﻔَﺎتِ َ

ﻦ ﻛُ ﻞﱢ ﻋَ ﺎنِ
ﻦ ﻗُﻠُ ﻮبِ اﻟ ﱡﺰ ﱠھ ﺎدِ ﻋَ ْ
ﻋَ ْ

ﺢ َﻛﻨْ ﺰِي ﻋِﻠْ ٌﻢ ِﺑ َﺮﺑﱢ ﻲ ﻓِ ﺮَارٌ
ﻓَ ْﺘ ُ

ﻦ ﺟَﻤِﯿ ِﻊ اﻵﺛَ ﺎرِ ﻟِﻠ ﱠﺮﺣْﻤَٰﻦِ
ﻣِ ْ

ﻋِﻠْ ُﻢ ﻧَ ْﻔﺴِ ﻲ ﺑِ ﮫِ اﺗﱢﺼَ ﺎ ٌل ِﺑ َﺮﺑﱢ ﻲ

ﻋِﻠْ ُﻢ َرﺑﱢ ﻲ ﺑِ ﮫِ ا ﱢﺗﺤَ ﺎدِي أَﻣَ ﺎﻧِﻲ

َﺪ ْﺗﻨِﻲ

ﺣﺴَ ﺎنِ
ﻓَﻀْ ُﻞ َرﺑﱢ ﻲ ﺟَ ﻮَا ِذبُ ا ِﻹ ْ

ﻋﯿُ ﻮنٌ
ﺣﺘﱠ ﻰٰ ﺗَ ﺮَاكَ ُ
ﻟِ ﻲ َﺗﻨَ ﺰﱠ ْل َ

ت ِﺑﻨُ ﻮ ِر اﻟْﻘُ ﺮَآنِ
ﻲ ﻗَ ْﺪ َأﺑْﺼَ َﺮ ْ
ﻓِ ﱠ

ِﻤ َﻌﻨﱢﻲ

ﻚ ﯾَﺎﺳَ ﱢﯿﺪِي ﺿِ ﯿَﺎ َء اﻟْ َﻤﻌَ ﺎﻧِﻲ
ِﻣﻨْ َ

ﻦ أَﻣْ ﻦٍ
ﻚ ﻓِ ﻲ ﺣِﺼْ ِ
ﻦ ﺑِ ﻲ ﻋَ َﻠﯿْ َ
َأﻗْ ﺒِﻠَ ْ

ﺠﺘِ ﻲ ُﺑ ْﺮھَ ﺎﻧِﻲ
ﺣﱠ
ع ُ
ﻣَ ﻨْ َﮭﺞُ اﻟﺸﱠ ﺮْ ِ

ح ﺑِﺎﻟﺸﱡ ﮭُﻮدِ ُوﺟُ ﻮدًا
ﺲ اﻟ ﺮﱡو َ
آﻧِ ِ

ﺐ َﺑ ْﯿﺘَ ﻚَ ا ِﻹ ْﻧﺴَ ﺎﻧِﻲ
ﺟﻌَ ِﻞ اﻟْﻘَﻠْ َ
وَا ْ

ﻋَ ﺎ ِﻣﺮًا ﺑِﺎ ْﻟﺠَﻤَ ﺎ ِل ﻧُ ﻮرِ ﺻِ ﻔَﺎتٍ

ت اﻟْ ﻮَﻟِﻲﱢ َو اﻟ ﱠﺪﯾﱠﺎنِ
ﻣِ ﻦْ ﺻِ ﻔَﺎ ِ

ﺣﯿَ ﺎ
ق َأ ْ
ﻋﻨْ َﺪ َرﺑﱢ ﻲ ﻓِ ﻲ ﻣَ ْﻘﻌَ ِﺪ اﻟﺼﱢ ْﺪ ِ
ِ

ﺧﯿْ ﺮِ َﻣﻜَ ﺎنِ
ﺨﺘَ ﺎ ِر َ
ﻓِ ﻲ ﺟِ ﻮَا ِر اﻟْ ُﻤ ْ

ﺧﯿْ ﺮَ ا ْﻟ َﻌﻄَﺎﯾَ ﺎ
ﻂ ﻛُ ﻞﱠ اﻷَ ْو َﻻ ِد َ
أَﻋْ ِ

ﻺﺧْ ﻮَانِ
َوﺳﱢ ِﻊ اﻟ ﱢﺮ ْزقَ ﻟِ ﻲ وَﻟِ ِ

آ ِه ﯾَ

)ﻟَﮭُ

ُﮫ ا ْﻟﻌَ

ْﻮدُ ﻟِﻠْ ُﻤﻌِﯿ

رَﻣْ

ﺪِي ﺑِﺂﯾَ

ِﺔ اﻟْﻘُ

ﺎ َھ ْﯿﻜَﻠِﻲ ﺟَ َﻤﻌْ

ﻢُ اﻷَﻣْ

ﺟﻌَ َﻠﻨﱢ
اْ

٥٨

ﻲ َﻣﺴَ

ﻦُ( آﯾَ

ٌﺔ َأﯾﱠ

ﺎ ِﻣﻌًﺎ َأﺳْ

..ا (٣٧) اد )(٤٣٤

* ﺑﻘﻠ ﻮب راﺿ ﯿﺔ ﺑﻘﻀ ﺎء اﷲ أﻧﻌ ﻰ ﻓﻘﯿ ﺪ اﻷﻣ ﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻋﻤﻮﻣًﺎ واﻟﺼﻮﻓﯿﺔ ﺧﺼﻮﺻًﺎ :أﺧﻲ اﻟﺤﺒﯿﺐ
ﺳ ﻤﺎﺣﺔ اﻟﺴ ﯿﺪ اﻟ ﺪﻛﺘﻮر ﺑﮭﺠ ﺖ اﻟﺨﻀ ﯿﺮي ﺷ ﯿﺦ
اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺨﻀﯿﺮﯾﺔ ﺑﻤﺼ ﺮ وﻋﻀ ﻮ اﻻﺗﺤ ﺎد اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ
ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺼﻮﻓﯿﺔ ..اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺎﻣﻞ ،اﻟﺬي ﺳﻠﻚ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ
ﻣﺘﺒ ًﻌ ﺎ اﻟﻜﺘ ﺎب اﻟﻌﺰﯾ ﺰ واﻟﺴ ﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾ ﺔ ،ﻓﻜ ﺎن ﻟ ﮫ اﻟﻘ ﺪم اﻟﺮاﺳ ﺦ ﻓ ﻲ أﺣ ﻮال
اﻟﻨﮭﺎﯾ ﺎت ،واﻟﯿ ﺪ اﻟﺒﯿﻀ ﺎء ﻓ ﻲ ﻋﻠ ﻢ اﻟﻤ ﻮارد ،واﻟﺒ ﺎع اﻟﻄﻮﯾ ﻞ ﻓ ﻲ ﻣﻮاﻗ ﻒ
اﻟﺮﺟﺎل ،ﻓﺤﻈﻰ ﺑﺜﻨﺎء اﻟﻨﺎس ﻋﻠﯿﮫ ..ﺟﻤﻌﮫ اﷲ ﻣﻊ اﻟﺬﯾﻦ أﻧﻌﻢ اﷲ ﻋﻠ ﯿﮭﻢ ﻣ ﻦ
اﻟﻨﺒﯿﯿﻦ واﻟﺼﺪﯾﻘﯿﻦ واﻟﺸﮭﺪاء واﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ وﺣﺴﻦ أوﻟﺌﻚ رﻓﯿﻘًﺎ.
* اﻟﻤﮭﻨ ﺪس ﻣﺠ ﺪي ﻋﺒ ﺪ اﻟ ﺮﺣﻤﻦ واﻟ ﺪ ﻛﻠ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪﻛﺘﻮر ﻋﻤ ﺮو ﻣﺠ ﺪي
اﻷﺳﺘﺎذ ﺑﻜﻠﯿﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ ﺟﺎﻣﻌ ﺔ ﻛﺎﻟﯿﻔﻮرﻧﯿ ﺎ ،واﻟ ﺪﻛﺘﻮرة أﻣﻨﯿ ﺔ ﻣﺠ ﺪي اﻷﺳ ﺘﺎذ
اﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪ ﺑﻜﻠﯿ ﺔ اﻟﺼ ﯿﺪﻟﺔ ﺟﺎﻣﻌ ﺔ اﻹﺳ ﻜﻨﺪرﯾﺔ ،وﺷ ﻘﯿﻖ اﻟﻤﮭﻨ ﺪس أﺣﻤ ﺪ ﻋﺒ ﺪ
اﻟ ﺮﺣﻤﻦ ،وزوج أﺧ ﺖ اﻟ ﺪﻛﺘﻮر ﺳ ﯿﺪ ﻧﺼ ﺎر وﻋ ﺪﯾﻞ اﻟﺤ ﺎج ﻣﺤﻤ ﺪ ﻋﺒ ﺪ
اﻟﻮھﺎب ..ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ.
* اﻟﻤﺮﺣﻮﻣ ﺔ ﻧﺎدﯾ ﺔ ﻣﻨﺼ ﻮر ﺣﻤ ﺪه ﺷ ﻘﯿﻘﺔ اﻷخ اﻟﻔﺎﺿ ﻞ واﻟﻤﺤ ﺐ اﻟﺼ ﺎدق
اﻷﺳﺘﺎذ ﺳﯿﺪ ﻣﻨﺼﻮر ﺣﻤﺪه ..ﺑﺎﻟﻘﺮﺿﺎ -ﻛﻔﺮ اﻟﺸﯿﺦ.
* اﻷخ اﻟﻔﺎﺿﻞ أﺣﻤ ﺪ ﻋﺒ ﺪ اﻟ ﺮﺣﯿﻢ ﻋﻠ ﻲ ﻛُ َﺮﯾﱢﻢ ﺣﻔﯿ ﺪ اﻟﻤﺮﺣ ﻮم اﻟﺤ ﺎج ﻋﻠ ﻲ
ُﻛ َﺮﯾﱢﻢ ﻣ ﻦ أﺻ ﺤﺎب اﻹﻣ ﺎم أﺑ ﻲ اﻟﻌ ﺰاﺋﻢ واﺑ ﻦ اﻷخ اﻟﻔﺎﺿ ﻞ اﻷﺳ ﺘﺎذ ﻋﺒ ﺪ
اﻟﺮﺣﯿﻢ ﻋﻠﻲ ﻛُ َﺮﯾﱢﻢ ..ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ.
* اﻟﺤﺎﺟﺔ ھﻨﯿﺔ أﻣﯿﻦ ﻣﻨﺼ ﻮر ﺷ ﻘﯿﻘﺔ اﻟ ﺪﻛﺘﻮر ﺟﻤ ﺎل أﻣ ﯿﻦ ﻣﻨﺼ ﻮر وﺣﻤ ﺎة
اﻟﻤﺮﺣﻮم اﻟﺤﺎج ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ رﯾﮫ ..ﺑﻜﻔﺮ ﺻﻘﺮ -اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ.
* اﻟﻤﺮﺣ ﻮم اﻟﺤ ﺎج ﻣﺤﻤ ﻮد ﻋﺒ ﺪ اﻟﻤﺠﯿ ﺪ ﺧﻠﯿ ﻞ ﺷ ﻘﯿﻖ اﻷخ اﻟﻔﺎﺿ ﻞ اﻟﺤ ﺎج
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﻠﯿﻞ ..ﺑﺈدﻓﯿﻨﺎ -ﺑﺤﯿﺮة.
* اﻟﻤﺮﺣ ﻮم اﻟﺤ ﺎج ﻣﺤﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻲ ﻣﻨﺼ ﻮر أﺑ ﻮ ﻃﺎﻟ ﺐ ﻋ ﻢ اﻷخ اﻟﻔﺎﺿ ﻞ
اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺣﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﻨﺼﻮر وﻓﻀﯿﻠﺔ اﻟﺸﯿﺦ ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻨﺼﻮر أﺑ ﻮ ﻃﺎﻟ ﺐ..
ﺑﺪﻗﻠﺖ -ﻛﻔﺮ اﻟﺸﯿﺦ.
* اﻟﺤﺎج أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ راﺷﺪ ﺷ ﻘﯿﻖ اﻷخ اﻟﻔﺎﺿ ﻞ اﻟﺤ ﺎج ﻋ ﺰت ﻣﺤﻤ ﺪ راﺷ ﺪ
 ..ﺑﻤﺴﮭﻠﺔ -ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺴﻨﻄﺔ -ﻏﺮﺑﯿﺔ.
* اﻟﺤﺎج ﺟﻤﺎل ﻋﻠﻲ ﻓﺼﺎد واﻟﺪ اﻷﺳﺎﺗﺬة :ﻋﻠﻲ وﻣﺤﻤﺪ وﺧﺎﻟ ﺪ وأﺣﻤ ﺪ واﺑ ﻦ
ﻋﻢ اﻟﺤﺎج ﺧﻤﯿﺲ ﻋﺮﻓﺎن واﻟﺤﺎج رﺷﺎد ﻋﺮﻓﺎن واﺑﻦ ﺧ ﺎل اﻟﺤ ﺎج ﺧﻀ ﺮي
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎﻃﻲ ..ﺑﺎﻟﺸﻌﯿﺮة – إﯾﺘﺎي اﻟﺒﺎرود – ﺑﺤﯿﺮة.

 ا  أن  ً ا ر ،وأن
 ،  و  ااء.



ﯾﺘﻘ ﺪم ﺳ ﻤﺎﺣﺔ ﺷ ﯿﺦ اﻟﻄﺮﯾﻘ ﺔ اﻟﻌﺰﻣﯿ ﺔ
ﺑﺨ ﺎﻟﺺ اﻟﺘﮭ ﺎﻧﻰ ﻟﻸﻣ ﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ ﺑﺤﻠ ﻮل
ﻼ اﷲ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ أن
ﻋﯿ ﺪ اﻟﻔﻄ ﺮ اﻟﻤﺒ ﺎرك ..ﺳ ﺎﺋ ً
ﯾﻌﯿﺪه ﻋﻠ ﻰ اﻷﻣ ﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ ﺑ ﺎﻟﺨﯿﺮ واﻟ ﯿُﻤْﻦ
واﻟﺒﺮﻛ ﺎت ،ﺑ ﺄن ﺗﺘﻮﺣ ﺪ ﻛﻠﻤﺘﮭ ﺎ ،وﺗﻘ ﻮم ﻣ ﻦ
رﻗ ﺪﺗﮭﺎ ،وﺗﻀ ﻄﻠﻊ ﺑﻤﺴ ﺌﻮﻟﯿﺘﮭﺎ ،ﻛﺨﯿ ﺮ أﻣ ﺔ
أﺧﺮﺟﺖ ﻟﻠﻨﺎس ..ﻓ ﺎﻟﻤﻄﻠﻮب ﻋﻈ ﯿﻢ ،واﻟﻌﻤ ﺮ
ﻗﺼﯿﺮ ،واﻟﺨﻄﺮ ﻛﺒﯿﺮ.



٢٠٢٢  -  ١٤٤٣

