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ﻏ ــاﻳﺘ ــﻨا

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

دﻋﻮﺗﻨا

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

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

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

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

لقد كان واجبًا علـى إمـام واحـد مـن أئمـة الوقـت ،مـن خلفـاء اﻷئمـة
الورثة المجددين في كل عصر ،أن يقوم بكﺗابة رسالة لﻸمة يلخص فيهـا
ﺗمام ـا كـــ"الروشﺗة" الﺗــي يكﺗبهــا الطبيــب
أزمــاﺗهم ويقــدم لهــم العــﻼج،
ً
الماهر.
لقد درست أحوال اﻷمة اﻵن ،ووجدت أن ُجـ ﱠل المسـلمين يفعلـون كـل
شيء بﻼ ضمير ،يصلون ويصومون ويزكون ويحجون ،بـﻼ ضـمير ،فـﻼ
يحصلون على ثمرة هذه العبادات.
يعملون ويرهقون أبدانهم في أعمال طوال الليل والنهـار ،لكنهـا غيـر
خالصة لوجه ﷲ ،فيشعرون بالضيق ،وﻻ يحصلون علـى أجـر المجﺗهـد،
وقس على ذلك الكثير والكثير.
وسـيرا علـى سـنة أجـدادي وأسـﻼفي مـن
لذلك رأيت أنه من واجبي،
ً
أئمة الوقت ،أن أكﺗب إليكم "رسالة الضمير ..هل نحن مسلمون؟".
في اللقاءين الماضيين بدأنا الرسالة بالحديث عن جانـب العقيـدة )فـي
ﷲ وفــي النبــي  وفــي الــوارث المحمــدي( ،وجانــب العبــادة )أركــان
اﻹسﻼم الخمسة( ،وبدأنا الحديث عـن اﻷخـﻼق الفاضـلة بـأخﻼق مـا قبـل
اﻹسﻼم ،وأخﻼق اﻹسﻼم.
في هذا اللقـاء نسـﺗكمل بـاقي الرسـالة بالحـديث عـن مكـارم اﻷخـﻼق
والمعاملة.

عندما لخص رسول ﷲ  سبب بعثﺗـه لـم يقـل) :إنمـا بعثـت ﻷﺗمـم
اﻷخﻼق( ،بل قال) :إنمـا بعثـت ﻷﺗمـم مكـارم اﻷخـﻼق( ،فـاﻷخﻼق ﺗنقسـم
إلى فاضـلة وهـي ﺗعنـي مقابلـة الحسـنة بالحسـنة ،وغيـر فاضـلة وﺗعنـي
مقابلة السيئة بالسيئة ،لكن مكارم اﻷخﻼق ﺗعني مقابلة السيئة بالحسـنة،
السـيِّئَةَ ا ْلحسـنةَ ﺗ َ ْم ُح َهـا،
ق ﱠ َ َح ْيث ُ َما ُك ْنتَ وأَﺗْبِعِ ﱠ
ومن ذلك قوله ) :اﺗ ﱠ ِ
س ٍن( وقوله ) :أمرنـي ربـي بﺗسـع :خشـية ﷲ
ق َح َ
الق النﱠ َ
اس ب ُخلُ ٍ
و َخ ِ
في السر والعﻼنية ،وكلمة العدل في الغضب والرضى ،والقصد في الفقـر
والغنى ،وأن أصل من قطعني ،وأعطي من حرمني ،وأعفو عمن ظلمني،
وأن يكون صمﺗي فكرا ،ونطقي ذكرا ،ونظري عبرة(.
اعلــم أن مكــارم اﻷخــﻼق غايــة اﻷخــﻼق وكمالهــا ،وعلينــا جميعً ـا أن
نضعها هدفًا نصل إليه؛ حﺗى نكون بجـوار رسـول ﷲ  يـوم القيامـة،
جلسـا يـوم
ي وأقـربكم منـي م ً
كما أخبرنـا  بقولـه) :إن مـن أحـبكم إلـ ﱠ
القيامة أحسنكم أخﻼقًا(.
فإذا كنـت ﻻ ﺗضـع مكـارم اﻷخـﻼق هـدفك ،فاسـأل ضـميرك) :هـل أنـا
مسلم بحق؟(.



من عﻼمات قلة الضـمير فـي المعاملـة:
أن النــاس ﻻ يراعــون حقــوق ﷲ وﻻ حقــوق
غيره ،وأصبح الكل يطالب بحقه ،وﻻ يـؤدي
واجبـــه؛ لـــذلك اختـــل ميـــزان المعـــامﻼت
اﻹنسانية في أكثر أحوالها ،وبدأ المجتمع في
التفكك.
ﱠ
وخلصــت
اعلــم أن مــن حقــت عقيدتــه،
َ
وفضـل خلقــه ،ســيتعامل بالحســنى،
عبادتــه،
ُ
يقول اﻹمام أبو العزائم) :ا ْل ُم َعا َملَةُِ :ب َها َي ْ
ظ َه ُر
انَ ،و ِبت َْرك َِهـــا؛ َي ْث ُبـــتُ
ا ْل َم ِزيـــ ُد ِمـــنَ ا ِﻹ َ
يمـــ ِ
لصـــائ َِم ،ا ْل َقـــائ َِم،
صـــانُ ( ،واعلـــم أن )ا ﱠ
ال ﱡن ْق َ
اج َر َ -مـ ْن
ي ،ا ْل َحـا ﱠج ،ا ْل ُم َج ِ
اهـ َد ،ا ْل ُم َهـ ِ
ا ْل ُم َ
صـ ِلّ َ
اس(.
سهُ َع ِن ال ﱠن ِ
أ َ ْغن َٰى َن ْف َ
والمعاملــة) :إِ ﱠمــا ُمعَا َم َلــةُ ﱠ ِ ت ََعــالَ ٰى ،أ ْوَ
َضــي
ق :تَ ْقت ِ
ُمعَا َم َلــةُ خ َْل ِقــ ِه( ،و) َمعَا َم َلــةُ ا ْل َخ ْلــ ِ
ض ِةَ ،وقَ ْد
ا ْل ُم َبا َدلَةََ ،وا ْل ُم َبا َدلَةُ تُ َؤ ِ ّدي ِإلَى ا ْل ُمف ََاو َ
ضـةٍ ،أ َ ﱠمـا ُمعَا َم َلـةُ
ار َ
ت ُ َؤ ِ ّدي ا ْل ُمف ََاو َ
ضةُ إِلَ ٰى ُمعَ َ
ب(.
اص َرة ٌ َعلَ ٰى ع ِْل ِم ا ْلقُلُو ِ
ﱠ ِ تَعَالَ ٰى :قَ ِ
اعلم أن )معاملة ﷲ تعالى قاصـرة علـى
علم القلوب ،ومشاهدات علـوم اليقـين( ،وأن
عليك معاملة الخلـق؛ ﻷن )ﷲ سـبحانه خلـق
الخلق محتا ًجا بعضهم إلـى بعـض ،ﻻ يمكـن
ً
فضـﻼ عـن
لواحد منهم أن يقوم بضرورياته
كمالياته إﻻ بمسـاعدة كثيـر مـن بنـي جنسـه؛
ليقوم كل واحد منهم بعمل لﻶخر ،فكـان مـن
الحكمة وجود المبادلة ،والمبادلـة تـؤدي إلـى
المفاوضـــة ،وقـــد تـــؤدي المفاوضـــة إلـــى
المعارضــة ،وﻻ تطمــئن القلــوب إﻻ بحكــم
ْال َح َكـــ ِم العـــدل ،فـــأنزل ﷲ تعـــالى أحكـــام
المعامﻼت في كتابه العزيز ،وبين لنا رسول
ﷲ  ذلـــك :كأحكـــام البيـــع ،والشـــراء،
والكفالــة ،والحوالـــة ،والـــرهن ،والشـــركة،
واﻹجارة ،وغير ذلك(.

َو َم ْن َ
علَ ْيـ ِه ِلغ َْيـ ِر ِه؛
ق الﱠتِي َ
طالَ َ
ب َن ْف َ
سهُ ِبا ْل ُحقُو ِ
وقـ ِه( ،و) َمـ ْن
سهَُ ،و َنـا َل أ َ ْك َثـ َر ِمـ ْن ُحقُ ِ
َرفَ َع َن ْف َ
ْ
ق(.
َ
ش ِه َد أَ ﱠن لَهُ َحقًا؛ ﻻَ َي ِ
ص ُل إِلَى ال َح ّ ِ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
ﱠ
و)انظ ْر إِلى ال َخ ْي ِر فِي َغ ْي ِركَ َوإِلى الش ِ ّر
سعِيدًا ،فَإِ ﱠنكَ تـَ َرى ﱠ
س
فِي َن ْفسِكَ ؛ تَع ُ
ِيش َ
الشـ ْم َ
ض تَ ْعبُ ُد ﱠ َ تَ َعالَ ٰىَ ،و َﻻ تَ ْغتـَ ﱠر
َواﻷ َ ْف َﻼكَ َواﻷ َ ْر َ
فَت ََرى ا ْل َخ ْي َر فِيكَ َوال ﱠ
ش ﱠر مِ ْن َغ ْي ِركَ (.
واحذر أن تفتن بـ )أ َ ْدنَى اﻵل َِهـةِ :ا ْل َمـ ْرأَةِ،
س ِة(.
َوا ْل َما ِلَ ،وا ِ ّ
لر َيا َ
فــإذا لــم تكــن هــذه معاملتــك مــع نفســك،
فاسأل ضميرك) :هل أنا مسلم بحق؟(.

ق؛ أ َ َح ﱠبــهُ
أَ ْبغ َ
َضــهُ ا ْل َحــ ﱡقَ ،و َمــ ْن تَ َج ﱠمــ َل ل ِْل َحــ ّ ِ
ا ْلخ َْلقُ (.
ْ
َ
َ
ختام ـا) :أ ْع ـطِ قَل َب ـكَ ل َِم ـا ت ُ ِح ـبﱡ َ ،وأ ْع ـطِ
ً
ْ
َ
َ
ﱠ
سانَكَ َوقل َبكَ ِ ﱠ ِ(.
سا َنكَ لِلن ِ
اسَ ،وأ ْعطِ ِل َ
ِل َ
فإذا لم تكن هذه معاملتك مـع ﷲ ،فاسـأل
ضميرك) :هل أنا مسلم بحق؟(.

ً
حقوق ـا وعليــك
عليــك أن تعــرف أن لــك
واجبــات ،وأن )ا ْل ُح ُقــوقَ ثَ َﻼ َثــةٌَ :حــ ﱞق فِيــكَ ،
ان
َو َح ﱞق َ
ﻺ ْن َ
علَ ْيكَ َ ،و َح ﱞق َلـكَ َ ،و َﻻ َيت ََسـ ﱠنى ِل ِ
سـ ِ
ْ
ﱠ
َ
َ
عل ْيـ ِه َو َمـا لـهُ إِﻻ ِبعِلـ ِم َمـا فِيـ ِه(،
ِي ِب َما َ
أَ ْن َيف َ
ع ُحقُوقَهُ،
ضا َ
فـ ) َم ْن َج َع َل َعلَ ٰى َغ ْي ِر ِه َحقا؛ أ َ َ

عليك أن تعامل ﷲ معاملة العبد لمـوﻻه،
ﻵخـ َرةِ،
عا َم َل ﱠ َ؛ َو َج َدهُ فِي الـ ﱡد ْن َيا َوا ِ
فـ ) َم ْن َ
عا َم َل َغ ْي َر ﱠ ِ؛ َلـ ْم َي ِجـ ْدهُ ِفـي الـ ﱡد ْن َيا َو َﻻ
َو َم ْن َ
ﻵخـ َرةِ( ،وإنــك )إذَا َ
ظ َهـ ْرتَ َلـهُ ِبأ َ ْك َمـ ِل
ِفـي ا ِ
ْ
ْ
َ
ُ
ق ال َع ِبي ـ ِد؛ أ َح ﱠب ـكَ َو َج ﱠم َل ـكَ ِبال َم ِزي ـدِ ،ث ـ َم
أ َ ْخ ـ َﻼ ِ
أَ ْ
ظ َه َركَ فِي ك َْو ِن ِه ُم َج ﱠم ًﻼ ِب َج َما ِلهِ ،فَإِذَا ُر ِئيتَ ؛
ق؛
ذُ ِكــ َر ﱠ ُ ل ُِرؤْ َي ِتـ ـ ِه( ،و) َمـ ـ ْن تَ َج ﱠمـ ـ َل ل ِْلخ َْلـ ـ ِ



في معامﻼتك مع الناس عليك معرفـة أن
س ـنَ
س ـانٌَ ،وأَحْ َ
ان إِحْ َ
)ا ِﻹحْ َ
س ـانَ َو َرا َء ا ِﻹحْ َس ـ ِ
ُ
سـا َءة َ َو َرا َء
سـا َءةَِ ،وا ِﻹ َ
سان َو َرا َء ا ِﻹ َ
مِ نهُ ا ِﻹحْ َ
س ـا َءةٌَ ،وأ َ ْس ـ َوأ َ مِ ْن َه ـا ا ِﻹ َس ـا َءة ُ َو َرا َء
س ـا َءةِ ِإ َ
ا ِﻹ َ
علَ ْي ـكَ إِ َل ـ ٰى
اج ـبٌ َ
ان( فـــ )ا ِﻹحْ َس ـانُ َو ِ
ا ِﻹحْ َ
سـ ِ
ْ
ﱠ
َ
ف تُ ِسـي ُء
أَخِ يكَ َول ْو تَ َحققتَ مِ ْنهُ ا ِﻹ َسا َءة َ ،فَ َك ْي َ
ص ِد ِه؟( ،فـ )أَحْ ِسـ ْن ِإ َلـ ٰى
ِإلَ ْي ِه َم َع تَ َ
ش ﱡككِكَ فِي قَ ْ
َضـ ًﻼ(،
سـا َء تَف ﱡ
سنَ ُمكَافَأ َةًَ ،و ِإ َلـ ٰى َمـ ْن أ َ َ
َم ْن أَحْ َ
َ
سـانَ
صـفَا ِ
واعلم )أ ﱠن ِمـ ْن ِ
ت ﱠ ِ ت ََعـالَ ٰى :ا ِﻹحْ َ
َ
ُ
ْ
َ
سـنَ
إِ ﱠلـى ا ﱠلبـ ِ ّر َوا ْل َفـ ِ
اج ِر( ،و)ﻻ ت ِسـئْ ل َِمـن أحْ َ
سا َء(.
ِإلَ ْيكَ َولَ ْو أ َ َ
فإذا لم تكن هـذه معاملتـك مـع المسـيء،
فاسأل ضميرك) :هل أنا مسلم بحق؟(.

اعلم أيها المسلم ،أنـك لـن )تـَ َر ٰى ِإ ْن َسـا ًنا
ار ِب ِه
َلعَ َنهُ ﱠ ُ إِ ﱠﻻ َوه َُو َم ْبغُ ٌ
وض ِع ْن َد َوا ِل َد ْي ِه َوأَقَ ِ
ْ
عــنْ
َوا ﱠلنــ ِ
اس أَجْ َم ِعــينَ ؛ ﻷ َ ﱠن إِ ْب َعــا َد ﱠ ِ العَ ْبــ َد َ
ت
وج َبـا ِ
َرحْ َم ِت ِه َو َم ْغف َِر ِت ِه؛ َيجْ َعلُهُ َي ْه ِوي ِفـي ُم ِ
ا ْل َم ْقـ ـتَِ ،ح ِف َ
صـ ـ َي ِت ِه
ظ َنـ ـا ﱠ ُ ت ََعـ ـالَ ٰى ِمـ ـ ْن َم ْع ِ
َوأَ ْس َبا ِب َها(.
واعلــم أن ) َمـ ْن ن َ
ـر
َظـ َر إِلَـ ٰى زَ ْو َج ِتـ ِه غَيـ َ
ض ِر ا ْل ُم ْنع ِِم؛ فَقَ ْد زَ نـَ اَ ،و َمـ ْن أ َ َكـ َل غ َْيـ َر
ُم ْستَحْ ِ
ْ
س ـ َرق( ،فـــ )ا ْل َم ـ ْرأة َُ
ُم ْستَحْ ِ
ض ـ ِر ال ُم ـ ْنع ِِم؛ َف َق ـ ْد َ
ْ
َ
ْ
عل ْي َهـا؛ انتَف َْعـتَ ِب َهـاَ ،وإِ ْن
ار إِ ْن َحافَظـتَ َ
كَال ﱠن ِ
أ َ ْه َم ْلتَ َها؛ أَحْ َر َق ْتكَ (.
ب ا ْل َغـاد َِرَ ،وا ْل َمـ ْرأَةَ
ق ثَ َﻼ َثـةً :ا ﱠ
لصـاحِ َ
)اتﱠ ِ
ْ
ْ
ي(.
َاج َرة ََ ،والعَ ْب َد العَ ِ
ا ْلف ِ
اص َ
ويقول اﻹمـام علـيَ ) :
شـا ِو ْر ِفـي أ َ ْمـ ِركَ
الﱠذِينَ َي ْخش َْونَ ﱠ َ(.
فــإذا لــم تكــن هــذه معاملتــك مــع اﻷهــل،

فاسأل ضميرك) :هل أنا مسلم بحق؟(.

اعلــم أن كــل مــن قــال) :ﻻ إلــه إﻻ ﷲ..
سيدنا محمد رسول ﷲ( هو أخـوك ،فالمسـلم
كما عرفه اﻹمام أبو العزائم) -من شعر بأنكــل أرض بلــده ،وكــل إنســان أخــوه ،وكــل
باطل عدوه ،وكل حـق صـديقه ،وكـل مسـلم
جــار جنــب ولــو كــان بميــاه الهنــد أو ميــاه
مراكش؛ ﻷن اﻹسﻼم وطن والمسلمون أسرة
واحــدة( ،ومــن عﻼمــات اﻹيمــان أن تكــون
رحي ًما على إخوانك ،فﻼ تسـتخدم الحـدة فـي
سـ ُن ع ِْنـ َد
المعاملة معهم ،واعلم أن )ا ْلحِ ﱠدةَ تَحْ ُ
ب ،ل َِر ْفع َم ْ
سـ ﱠنةٍ ،أَ ْو
ظلَ َمةٍِ ،ﻹحْ َياءِ ُ
أَ ْر َب ٍعِ :لتَأَدِي ٍ
ِ
َم ْك ُر َم ٍة(.
َ
ﱠ
َ
وﻻ تحتقــر ) ُم ْســ ِل ًما فــإِن ﱠ َ ت ََعــال ٰى َمــا
ع ِظـي ٌم( و) َﻻ
ﻼم ِإ ﱠﻻ َوهـُ َو ع ِْنـ َدهُ َ
َر ِ
ﻺ ْسـ ِ
ض َيهُ ِل ِ
ّ
ُسـ ِل َ
س َببًا فِي إِ ْ
ض َر ِار ا ﱠلنـ ِ
اس؛ ِلـئ ﱠَﻼ ي َ
تَ ُك ْن َ
ط ﱠُ
ُ
اركَ (.
س َببًا فِي إِ ْ
َ
علَ ْيكَ َم ْن َيكونُ َ
ض َر ِ
ْ
قبــلْ َهد ﱠِيــةَ
َ
ُ
َ
لْ
َ
ا
و
،
ار
جــ
ف
ل
ا
ة
ِيــ
د
ه
بــ
ق
ت
و)ﻻ
َ ﱠ
ﱠ ِ َ َ
َ
اﻷ َ ْبـ َر ِار( و) َﻻ تُـوق ْ
يضـ ٍةَ ،و َﻻ
ِظ نَائ ًِمـا ِإ ﱠﻻ ِلف َِر َ
َضيلَ ٍة(.
ت ُ َن ِّب ْه غَاف ًِﻼ إِ ﱠﻻ ِلف ِ
َ
ﱠ
ْ
اس ِبأ ْع َم ـا ِل ِه ْم،
امــ َل النــ َ
اعلــم أن ) َمــن َع َ
ْ
امـ َل ﱠ َ ِفـي
ع
ن
مـ
و
،
َ
َ َ
عا َملَهُ ﱠ ُ ِب َع َم ِل ِه فَأ َ ْهلَ َكهُ َ َ
عا َم َلــهُ ﱠ ُ ِب َمــا َهــ َو أ َ ْهــ ٌل َلــهُ ِمــنَ
ا ﱠلنــ ِ
اسَ ،
صـفَ ُحوا أَﻻ
ا ْل َم ْغف َِرةِ ،قَا َل تَعَالَ ٰىَ  :و ْل َي ْعفُوا َو ْل َي ْ
تُحِ بﱡونَ أَن َي ْغف َِر ﱠ ُ لَ ُك ْم] النور.([٢٢ :
ســنَتْ ُم َعا َملَ ُتــهُ ِفــي
معلـــوم أن ) َمــ ْن َح ُ
َ
ظاه ِِر ِه َم َع ِج َها ِد ِه ِل َباطِ ِنـ ِه ،فَ ُهـ َو مِ ﱠمـ ْن َو ﱠرثَ ُهـ ُم
ْ
ﱠ
َ
َ
َ
ﱠ ُ ال ِهدَا َية؛ س ﱡِر ق ْو ِل ِه تَعَال ٰىَ  :والذِينَ َجا َهدُوا
سـبُ َلنَا َو ِإ ﱠن ﱠ َ لَ َمـ َع ْال ُمحْ ِسـنِينَ 
فِينَا َلن َْهـ ِد َي ﱠن ُه ْم ُ
]العنكبوت.([٦٩ :
قومـ ـا كـــن ل ِّي ًنـ ـا
وإذا أردت أن تكســـب ً
ﱠ
ص ِب َح
علَ ْي ُك ْم لَ ِّي ُنوا لَهُ؛ َحت ٰى يُ ْ
معهمَ ) ،م ْن أَ ْنك ََر َ
س قَ ْب ـ َل
خَاد ًِم ـا لَ ُك ـ ْم( ،و)اجْ ت َِه ـ ْد أَ ْن ت ُ َع ِّل ـ َم ال ﱠن ـا َ
وس َعــ ِن
ا ِﻹي َنــ ِ
س َي ْل ِفــتُ ال ﱡن ُفــ َ
اس؛ َفــإِ ﱠن اﻷ ُ ْنــ َ
وس(.
الد ُﱡر ِ
واعلم أن ]اﻷشرار من يطلبون العـوض
فيمــا يعملــون مــن الخيــر والشــر مــن جــر
المنفعة إلى أنفسهم ،أو دفـع المضـرة عـنهم،
وﻻ يفكــرون فــي المعــاد ،وﻻ يرجــون فــي
اﻵخـــرة الخيـــر ،وﻻ يخـــافون العقـــاب ،وﻻ
يهمهم أمر النفس وﻻ النظـر فـي حالهـا بعـد
المــوت؛ فيقــال عنــد ذلــك) :إنهــم مــن أبنــاء

الدنيا([.
من وصايا محمد بن كعب القرظي لعمر
اس أ َ ًبـا،
ِير ا ﱠلنـ ِ
ِصـغ ِ
ابـن عبــد العزيــزُ ) :كـ ْن ل َ
يــر ِه ْم ا ْب ًنــاَ ،ول ِْلمِ ْثــ ِل أ َ ًخــا( ،واعلــم أن:
َو ِل َك ِب ِ
ﱠ
َ
ْ
ْ
ان( ،كمـا
و
خـ
ﻹ
ا
ى
لـ
إ
س
ﻹ
ا
:
ب
ن
ذ
ل
ا
ارةَ
انَ
حْ
) َكفﱠ َ
ِ ِ َ ِ
ِ َ ِ
وجه اﻹمام جعفر الصادق علي بن يقطين.
يقول اﻹمام علي بن أبي طالب) :كونـوا
فـي النــاس كالنحلــة فــي طيرانهــا ،لــيس مــن
الطيــر شــي ٌء إﻻ وهــو يتضــعفها ،ولــو يعلــم
الطير ما في أجوافهـا مـن البركـة لـم يفعلـوا
ذلك بها ،خالطوا الناس بألسنتكم وأجسـادكم،
وزايلوهم بأعمالكم وقلـوبكم ،ﱠ
فـإن للمـرء مـا
كسب ،وهو يوم القيامة مع من أحبّ (.
فإذا لم تكن هذه معاملتك مـع المسـلمين،
فاسأل ضميرك) :هل أنا مسلم بحق؟(.
يقول اﻹمام أبو العزائم) :احْ ذَ ْر أَ ْن َي ْر َكنَ
صي ﱠ َ َولَ ْو تَ َج ﱠم َل لَكَ  ،فَإِ ﱠنهُ إِ ﱠن َما
قَ ْلبُكَ ِل َم ْن َي ْع ِ
تَ َج ﱠم َل لَكَ خَا ِئفًا ،أَ ْو َيتَستَتﱠ ُر َ
طائ ًِعـاَ ،فـإِ ْن أ َ ِمـنَ
ب ﱠ َ فِيكَ َغ ْي َر ُم َبـا ٍلَ ،و َلـ َد ْي َها
ض َ
ِس؛ أَ ْغ َ
أَ ْو َيئ َ
َ
عـ ْن َن ْف ِسـ ِه َمـا
ان أ ْن َيـ ْدفَ َع َ
َيتَعَس ُﱠر َ
علَى ا ِﻹ ْن َ
سـ ِ
ْ
َ
َ
ﱠ
َر َماهُ ِب ِه مِ نَ الش ِ ّرَ ،وأق ﱡل َما َي ْرمِ يكَ ِب ِه ال َكـذِبُ
علَ ْيكَ ؛ الﱠذِي يُشِينُكَ دِي ًنا َو َجاهًا َوع ِْرضًا(.
َ
و) ُخ ْذ مِ نَ ا ْل َعد ّ ُِو ا ْلقَلِي َل؛ تَ ْنت َِفـ ُع ِبـهَِ ،و ُخـ ْذ
عـ ْن
ِمنَ ا ْل َح ِبي ِ
ب ا ْلقَلِي َل؛ تَ ْنت َِفـ ُع ِبـ ِه( ،و)ا ْخـفِ َ
عد ّ ُِوكَ ؛ ت َْسـلَ ْم( ،واعلـم
ع ْن َ
صدِي ِقكَ َما تُ ْخفِي ِه َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ب(.
ي
ب
ح
ل
ا
َ
ة
َاو
د
ع
ي
َض
ت
ق
ت
؛
ُو
د
ع
ل
ا
ة
ع
ا
ط
إ
)
َِ ِ
ِ
أن ِ َ َ ّ ِ
َ َ
يقـــول اﻹمـــام علـــي) :أَحْ َب ُابـ ـكَ ثَﻼَ َثـ ـةٌ:
عــد ّ ُِوكَ .
عــد ﱡُو َ
َح ِب ُيبــكَ َ ،و َح ِبيـــبُ َح ِب ِيبــكَ َ ،و َ
عــد ﱡُو َح ِب ِيبــكَ ،
عــد ﱡُوكَ َ ،و َ
َوأَ ْعــدَا ُؤكَ ثَﻼَ َثــةٌَ :
عد ّ ُِوك(.
َو َح ِبيبُ َ
ع َلـ ٰى َعـ ُد ّ ِوكَ ؛
ويقول
ً
أيضـا) :إِذَا َقـد َْرتَ َ
ْ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
ُ
عل ْي ِه(.
فَاجْ عَ ِل ا ْلعَف َو َعنهُ شك ًرا لِلق ْد َرةِ َ
فإذا لـم تكـن هـذه معاملتـك مـع اﻷعـداء
واﻷصدقاء ،فاسأل ضميرك) :هـل أنـا مسـلم
بحق؟(.

أفضـــل ختـــام فـــي جانـــب اﻷخـــﻼق
والمعــامﻼت هــو قــول اﻹمــام علــي بــن أبــي
ً
شــامﻼ لمــا نــراه اﻵن:-
طالــب  -توصــيفًا
)احــذروا الــدنيا إذا أمــات النــاس الصــﻼة،
وأضـــاعوا اﻷمانـــات ،واتبعـــوا الشـــهوات،



الربــا ،وأخــذوا
واســتحلوا الكــذب ،وأكلــوا ِ ّ
الرشــى ،وشــ ﱠيدوا البنــاء ،واتﱠ َبعــوا الهــوى،
وبــاعوا الــدين بالــدنيا ،واســتخفوا بالــدماء،
وركنــوا إلــى الريــاء ،وتقاطعــت اﻷرحــام،
فخـرا ،واﻷمـراء
وكان الحلم ضعفًا ،والظلـم
ً
فجــرة ،والــوزراء كذبــة ،واﻷمنــاء خونــة،
واﻷعــوان ظلمــة ،والقــراء فســقة ،وظهــر
الجور ،وكثر الطﻼق وموت الفجأة ،وحليـت
المصــاحف ،وزخرفــت المســاجد ،وطولــت
المنابر ،ونقضت العهـود ،وخربـت القلـوب،
واســـتحلوا المعـــازف ،وشـــربت الخمـــور،
وركبــت الــذكور ،واشــتغل النســاء وشــاركن
حرصـا علـى الــدنيا،
أزواجهـن فــي التجـارة
ً
وعلت الفروج السـروج ،وتشـبهن بالرجـال،
فحينئذ عدوا أنفسكم في الموتى ،وﻻ تغـرنكم
الحياة الدنيا ،فإن الناس اثنان :بر تقي وآخـر
شقي ،والدار داران ﻻ ثالـث لهمـا ،والكتـاب
واحــــد ﻻ يغــــادر صــــغيرة وﻻ كبيــــرة إﻻ
أحصـــاها ،أﻻ وإن حـــب الـــدنيا رأس كـــل
خطيئة ،وبـاب كـل بليـة ،ومجمـع كـل فتنـة،
وداعيــة كــل ريبــة ،الويــل لمــن جمــع الــدنيا
وأورثهــا مــن ﻻ يحمــده ،وقــدم علــى مــن ﻻ
يعــذره ،الــدنيا دار المنــافقين ،وليســت بــدار
المتقين ،فليكن حظك من الدنيا قـوام صـلبك،
وإمساك نفسك ،وتزود لمعادك(.
فإذا كنت من المتكالبين على الدنيا وفيك
الصفات السابقة ،فاسـأل ضـميرك) :هـل أنـا
مسلم بحق؟(.

أيها المسلمون
عليكم أن توقظوا ضمائركم ،وليسأل كل
واحد منكم نفسه:
 هل أنا مسلم بحق؟. هــل لــدي عقيــدة حقــة فــي ﷲ ،وفــيرسوله  وفي وارثه في هذ العصر؟
 هــل أحصــل علــى ثمــرة العبــادات؟ أمأؤدي العبادة تأدية العادة؟
 هــل أخﻼقــي هــي أخــﻼق رســول ﷲ قبل البعثة؟ أم أخﻼق اﻹسﻼم؟ أم أسـير
على مكارم اﻷخﻼق؟
 -هــــل معــــامﻼتي مــــع ﷲ ونفســــي،

والمســـيء واﻷهـــل ،والمســـلمين واﻷعـــداء
واﻷصدقاء ،تسير وفق الشريعة اﻹسﻼمية أم
ﻻ؟
اﻹجابة على هذه اﻷسئلة ضرورية جـدا
للثــورة علــى أنفســنا ،وتغييرهــا ،واﻻســتعداد
لنهضة اﻷمة.
يجب أن يكون كـل مسـلم مـن المسـلمين
الصـــورة المثلـــى لﻺســـﻼم كمـــا أراده ﷲ
ورسوله  ،ونادى به ورثته.
أيها المسلم
اعلــم أن العبــادة بــﻼ أخــﻼق فســاد ،وﻻ
ت ُ ـدخل الجنــة ،وأن اﻷخــﻼق بــﻼ عبــادة قــد
ت ُـدخل الجنــة ،ف ـاهتم بثم ـرة العبــادات وهــي
اﻷخﻼق ،وهي غاية الرسالة المحمدية.
تخلــق بــأخﻼق ﷲ ،وبخلــق نبيــه ،وإن
ً
عاجزا عـن أن تكـون الصـورة المثلـى
كنت
لﻺسﻼم بمفردك ،فابحـث عـن سـفينة النجـاة
في عصرك ،فمـد يـدك إليـه ،وسـيأخذ بيـدك
من بحار الظلمات ،فيكسر بك أمـواج الفـتن؛
حتى تصل إلى بر النجاة.
سفن النجاة في كل عصر هم أئمـة أهـل
البيــت ،وﻻ تخلــو اﻷرض مــن قــائم مــنهم
ً
خائفــا
مشــهورا ،وإمــا
ظــاهرا
بحجــة ،إمــا
ً
ً
مغمورا.
ً
أيها المسلم
هــــذه الرســــالة مركــــزة مختصــــرة،
وتفصيلها في كتـابي )رسـائل شـيخ الطريقـة
العزمية( ،والذي عرضت فيـه وضـع القـادة
والشعوب ،وأوصيت كـﻼ مـنهم بمـا يناسـب
حاله من عﻼج.
في ذلك الكتاب ط ﱠبقت اﻹسﻼم على عـدة
شخصيات ،وأثبت أنهم غير مسلمين بأفعالهم
الناس.
وصفاتهم ،وعلى هذا المقياس فَ ِق ِس
َ
وعليـــك أيهـــا المســـلم أ ﱠﻻ تســـير خلـــف
شخص ﻻ يمثل اﻹسﻼم الصـحيح ،كمـا قـال
ٍ
يٍ ،أ ْوَ
ّ
ﱠ
ُ
ُ
اﻹمام أبو العزائمَ ) :ﻻ تَك ْن ِبكلِكَ إِﻻ ِل َن ِب ّ
ي ٍ(.
َو ِار ِ
ث َن ِب ّ
أيها المسلم
أيقـــظ ضـــميرك ،وأ ِد مـــا عليـــك بكـــل
إخﻼص وأمانة ،فﻼ تقصـر فـي عملـك ،وﻻ
تقصر في واجبك تجاه ربك والناس ،فإن من

أعطى الواجبات حقها ،سـاق ﷲ إليـه جميـع
حقوقه بدون حول منه وﻻ قوة.
أيها المسلم
يقول اﻹمام أبو العزائم في اصـطﻼحات
الصوفية :إن اﻹسﻼم هو )نهايـة اﻻستسـﻼم،
وبه القبول والسﻼم ،والتسليم بـﻼ اعتـراض،
واﻻنقيـاد الظـاهري ،واﻻمتثــال لمـا جـاء بــه
النبي  ،وعقد القلـب علـى عقيـدة الحـق،
وإﻻنـــة الجـــوارح علـــى العمـــل بمـــا أمـــر،
فاﻹســﻼم ديــن الكمــال اﻹنســاني ،والســعادة
اﻷبدية(.
فاعلم أن) :اﻹسﻼم التقليدي :هو ما نحن
عليـــه ،واﻹســـﻼم الســـماعي :إســـﻼم أتبـــاع
رســول ﷲ  ،واﻹســﻼم الحقيقــي :إســﻼم
النفـــوس الزكيـــة الطـــاهرة ،وهـــو التوحيـــد
اﻻجتﻼئي في حضرة ألست(.
و)ﻻ يكون اﻹنسان مسل ًما كامل اﻹسﻼم؛
إﻻ إذا شهد بنور التسـليم واﻹيمـان ﻻ بعيـون
العقل واﻹمكان( ،ﻷن )مقـام اﻹسـﻼم :تسـليم
وعمل(.
آل العزائم
علــيكم أن تكونــوا أول مــن يقــود ثــورة
إيقاظ الضمائر.
ﱡ
عليكم أن تكونوا البلـورة فتجتمـع علـيكم
اﻷمة كلها.
خصــكم فـــي هـــذا
ـد
ـ
قـ
ﷲ
أن
ـوا
ـ
واعلمـ
ﱠ
العصر بعالم بـا  ،فاسـتمدوا منـه المـدد فـي
إيقاظ الضمائر ،ثم كونوا أنتم ضـمير اﻷمـة،
فبكم تستيقظ الضمائر ،وبكم تشحذ الهمم.
خﺗا ًما
لقد ذكرت في بدايـة رسـالة الضـمير أن
رسائل اﻷئمة ﻹيقـاظ اﻷمـة فـي كـل عصـر
هــي سلســلة واحــدة ،بعضــها وصــل إلينــا،
سرق.
وبعضها ضاع في الزمن ،وبعضها ُ
لكن ما يطمئن القلوب فـي هـذا العصـر،
أن ﷲ طــوى علومهــا  -وأكثــر -فــي تــراث
اﻹمام أبي العزائم.
عندما يأتي الموعـد المقـدر لظهـور هـذا
الكتاب ،سأكلف ُخلﱠص رجالي ﻻسـتخراجها،
وقتها عليهم أن يستخرجوها من علوم اﻹمـام
أبي العزائم ،ويشـرحوها ،ويقـدموها لﻸمـة،



أتمــوا اﻻثنتــا عشــرة رســـالة  -وهــذه
فــإن ﱡ
ختامها ،-فليجمعوها فـي كتـاب واحـد بـذات
اﻻسم الـذي ذكرتـه فـي بدايـة هـذه الرسـالة،
ويطبعــوه ويوزعــوه علــى اﻷمــة اﻹســﻼمية
دستورا للمسـلمين وأداةً
جمعاء ،فإنه سيكون
ً
ﻹيقاظ اﻷمة من غفلتها.
إنـي علـى يقـين أن بمدرسـة اﻹمـام أبـي
العــزائم رجـ ً
ـاﻻ قــادر ٍين علــى اســتخرج هــذه
الكنوز ،واسـتنباطها مـن علـوم اﻹمـام ،وأنـا
أعرفهم جيدًا ،وسأكلفهم في الوقت المناسب،
وقد قدمت هذه الرسالة بهذه الصورة إرشادًا
لهم.
إن الرســائل اﻹثنتــا عشــرة  -إذا أردنــا
استكمالها لتشكل دستور المسلم -ستكون:
 -١رسالة التوحيد )من نعبد؟(
 -٢رسالة الخصائص )من نبينا؟(
 -٣رسالة النجاة )لماذا أهل البيت؟(
 -٤رسالة الوجدان )من اﻹنسان؟(
 -٥رسالة الهوية )ما اﻹسﻼم والمسلمون؟(
 -٦رسالة العقل )من العاقل؟(
 -٧رسالة الفؤاد )ما الحب ولمن؟(
 -٨رسالة البصيرة )كيف نرى العوالم؟(
 -٩رسالة المعرفة )ما العلم ومن العلماء؟(
 -١٠رسالة المنقبة )ما الحﻼل والحرام؟(
 -١١رسالة الحقوق )ما لنا وما علينا؟(
 -١٢رسالة الضمير )هل نحن مسلمون؟(
اعلموا أن عطاء اﻹمام أبي العزائم أكبر
مــن عطــاءات الســابقين ،فعنــدما يــأتي وقــت
صدور الكتاب بعد تكليف الرجال ،فليأخـذوا
الرسائل التي وصـلت إلينـا ،ويزيـدوا عليهـا
علوم اﻹمام أبي العزائم ،وليسـتخرجوا التـي
لم تصل من علوم اﻹمام ،ويضـ ِ ّمنوها أقـوال
اﻷئمة السابقين ،مع اﻻلتـزام الكامـل بقواعـد
اﻷمانة العلمية.
أسأل ﷲ أن ينتفع عمـوم المسـلمين بهـذه
الرســالة ،وأن تكــون نــواة حقيقيــة ﻹيقــاظ
الضمائر؛ ﻷننا اﻵن أمة بﻼ ضمير ،والجسد
بﻼ ضمير ،جثة هامدة.
إن إيقاظ الضـمائر بدايـة حقيقيـة ﻹيقـاظ
اﻷمة من غفلتها ،فنسأل ﷲ أن تكونـوا علـى
قــدر المســؤولية ،وأن يـــوقظ بكــم اﻷمـــة..
وصــلى ﷲ علــى ســيدنا وموﻻنــا رســول ﷲ
وعلى آله وسلم.

)(٣
الصالحة ،وفى يقظته بذوق حﻼوة الـذكر وشـهود
الــنقش ،وأنــس منــه المرشــد أو نائبــه باﻹقبــال
ى ﷲَُ ،و َﻻ ح َْو َل َو َﻻ قُ ﱠوةَ
واﻹخﻼص ،لقّنه قولَ :
)ربِّ َ
إِ ﱠﻻ بِ ـا ِ( ،مــع مﻼزمــة ذكــر التهليــل فــى الخلــوة
بالنقش ،مﻼح ً
ظا فى قوله :ربى ﷲ ،وﻻ حـول وﻻ
ﷲ
قوة إﻻ با قوله تعالى :إنﱠ الﱠ ِذينَ قَالُوا َربﱡ َنـا ُ
علَ ْي ِه ُم ا ْل َمﻼَئِكَةُ) فصلت(٣٠ :
ستَقَا ُمواْ تَتَنَ ﱠز ُل َ
ﺛ ُ ﱠم ا ْ
كــل مســلم علــى يقــين أنــه مســافر إلــى الــدار
اﻵية.
اﻵخــرة ،وأهــل اﻹيمــان مــنهم مســافرون إلــى مقــر
 -٤ﷲ ﷲ ﷲ  ٦٦٠٠٠مرة.
رحمـــة ﷲ ودار النعـــيم اﻷبـــدى ،وأهـــل اﻹحســـان
فــإذا أنــس منــه بعﻼمــات اﻷحــوال ،مــن
مسافرون إلى مقعد صـدق عنـد مليـك مقتـدر،
البســط والســرور ،والفــرح بالــذكر ،وحســن
اﻹمام ا دد
فرارا من الكونين إلـى
وأهل اﻹيقان مسافرون
ً
اﻷخﻼق ،وصفاء السريرة ،والنطـق بالحكمـة
اﻟﺴﻴد ﳏﻤد ماﺿﻰ أﺑﻮ اﻟﻌﺰاﺋﻢ
ال ُمك ّ َِو ِن .
وكﺛرة الرؤيـة الصـالحة ،ومواسـاة اﻹخـوان.
أذنـــه باﻻســـم المفـــرد اســـم الجﻼلـــة بعـــدد
مخصـوص ،ﻻ يقـل عـن سـت وســتين ألـف مـرة فـى زمـان غيــر
 -١ﻻ إله إﻻ ﷲ  ٩٠٠٠٠مرة.
مقدارا فى الخلوة ،يغمـض عينيـه
محدود .يجعل له من هذا العدد
ً
يلقن المرشد أو نائبه السالك  -بعد إذنه بأوراد الليل والنهار،
عند ذكره ،ويستحضر المرشد ً
قائﻼ) :ﷲ ﷲ ﷲ( وعاقبة كل مائة
التــى ســتبين فــى اﻷوراد  -قــولَ :
)ﻻ ٰإلـهَ ﱠإﻻ ﷲُ() (١يســمعها إيــاه
ب َر ِّبـىَ ،ون ِْعـ َم
ﷲح ْ
الـر ﱡ
َسـ ِبىَ ،فـنِ ْع َم ﱠ
)ﷲ َر ِّبـىُ ،
فى الخلوة يقولُ :
ﺛﻼث مرات ،يأذنه بتﻼوتها تسعين ألف مرة فى زمن غيـر محـدد
س ِبى( ﺛﻼث مرات.
ْب َح ْ
ال َحس ُ
بقدر اجتهاد السالك ،مع مﻼحظة النطق بها صحيحة.
 -٥ﷲ مرة بالمد وﺛﻼث بالقصر.
 -٢ﻻ إله إﻻ ﷲ.
ﺛم يستأنف الذكر ،فإذا أتم العـدد المـأذون بـه وظهـرت عليـه
فــإذا أتــم العــدد ،وأنــس منــه بصــفاء نفســه وحســن أخﻼقــه
أحوال الخوف من مقام ربه ،والخشية التى تحصل ﻷهل الحضور
ورغبته فيما عند ﷲ ،أذنه بأن يذكر الكلمة ً
ﷲ(
قائﻼَ ) :ﻻ ٰإلـهَ ﱠإﻻ ُ
مــع المــذكور  ،لقّنــه اﻻســم اﻷعظــم )ﷲ( بالمــد مــرة وﺛﻼﺛً ـا
مﻼح ً
ظا نقشها علـى النصـف اﻷعلـى مـن جسـمه ،بحسـب البيـان
بالقصــر ،كــل أنفاســه ،مــادام فــارغ القلــب ممــا ســوى المــذكور،
الذى بينه المرشد أو نائبـه ،ويﻼحـظ أنهـا منقوشـة بـالنور علـى
ويجعل له خلوة يذكر فيها اﻻسم اﻷعظم كما بينت ،مغم ً
ضا عينيه
ظـاهرا ،أو يكـون هـذا الـذكر فـى وقـت صـفاء فـى
نصفه اﻷعلـى
ً
مستحضرا المرشد؛ حتـى يـراه معـه ،لتحصـل لـه الطمأنينـة عنـد
ً
خلوة؛ حتـى يﻼحـظ أنهـا تخـرج مـن فمـه فتـنقش أمامـه بـالنور،
ﷲ( بـطريق النقش
انبﻼج أنوار الذكر ،مع مﻼزمة ذكر ) َﻻ ٰإلهَ ﱠإﻻ ُ
فيكون وهو مغم ً
ضا عينيه كأنه يراها منقوشة على نصفه اﻷعلى
س ِبى( فى كل
)ﷲ ر ِبّى ،ﷲُ َح ْ
فى كل ليلة ولو مائة مرة ،ومﻼزمة ُ
بالنور ،ويراها منقوشة من فمه فى الجـو أمامـه ،فـﻼ ينطـق بهـا
يوم ولو ﺛﻼث مرات.
مرة إﻻ ويراها نقشت أمامه بالنور؛ حتى تمﻸ اﻷفق.
 -٦ﷲ مرة بالمد وﺛﻼث بالقصر.
ويكــون ذكــره فــى غيــر أوقــات الخلــوة قــول :ﻻ الــه إﻻ ﷲ،
الولى القريب المجيب ،وصـار
فإذا منحه ﷲ السكينة ،وتوﻻه
ﱡ
والكلمــات اﻷربــع :ســبحان ﷲ ،والحمــد  ،وﻻ الــه إﻻ ﷲ ،وﷲ
قلبه مطمئنًا ،لديها يبشر بالفتح القريب ،كما قال ﷲ تعالى :فَعَ ِل َم
أكبر.
يبـا) الفـتح:
سكنيةَ َ
علَي ِْه ْم َوأَﺛَابَ ُه ْم فَتْ ًحا قَ ِر ً
َما فى قُلُوبِ ِه ْم فَأ َ ْن َز َل ال ﱠ
 -٣ربى ﷲ ،وﻻ حول وﻻ قوة إﻻ با .
منقوشـا علـى القلـب
 (١٨لديها يلقنه اﻻسـم اﻷعظـم )ﷲ( بالمـد
ً
فإذا صفا جوهر نفسه ،وحصل له اﻷنـس فـى نومـه بالرؤيـة
بالنور بالكيفية التى يبينها المرشد أو نائبه.





ويشترط فى هذا المقـام أن يفتـتح خلوتـه

يميـــل إليـــه ويســـارع إليـــه

بصﻼة ركعتين على اﻷقل ،ويجلـس مسـتقبل

ويحبــــه ،ﻻ بالفعــــل ،فــــإن

استحضارا يجعلـه
مستحضرا المرشد
القبلة،
ً
ً

المرشد ليس له أن يسـتظهر

معــه شــهو ًدا بالخيــال ،أو وج ـ ًدا بالمثــال ،أو

علـــــى رســـــول ﷲ .

حقيقة باﻹطﻼق ،واﻷرواح ﻻ يحجبهـا كـون

وكيـــف ﻻ ؟! واﻻســـتظهار

وﻻ يبعدها أين بعد مجاهدة النفس؛ ﻷنها فـى

على رسـول ﷲ سـوء أدب،

حضــرة اﻹطــﻼق ،ومتــى تخيــل المرشــد أو

ومسيء اﻷدب مع رسول ﷲ محروم ،فكيف

طريقنا هذا هو القرآن المجيد ،فالسالك يفهم،

يمنح غيره؟!.

والوصــل يفهــم ويتــذوق ،والمــتمكن يشــهد

     
      


تمثله اتصل بروحانية رسول ﷲ .
ثم يقرأ الفاتحة .وَ لقَ ْد َجـا َء ُك ْم) التوبـة:
 .(١٢٨وأَلَ ْم َن ْش َرحْ ) الشرح .(١ :وقُلْ َيا

فيكون امتحانه للسالكين بما يظهر له فى

غيوبه فى تﻼوته .وكل رجل من آل العـزائم

أنفس ًهم ،وفى أمـوالهم ،وفـى أحـوالهم ،وفـى

يحب مجالسة ﷲ تعالى ،وتالى القرآن جليس

أ َ ﱡي َها ْالكَاف ُِرونَ ) الكافرون .(١ :واﻹخﻼص.

ميولهم وقصودهم ،فﻼ يمتحن أحدهم بتكليفـه

والمعوذتين .ثم يذكر اﻻسم اﻷعظـم )ﷲ( إن

بعمل ﻻ يطيقه ،وﻻ يسألهم أموالهم كمـا بـين

ﷲ تعـــالى ،وبقـــدر المحبـــة يكـــون الشـــوق
س يــا أخــى كــل يــوم بــتﻼوة
للمجالســةَ ،ف ـأ ْ َن ْ

كان منفر ًدا بنغم يسمع نفسـه ،وإن كـان معـه
ً
وثﻼثـا
غيره يـذكره بأقـل السـر ،مـرة بالمـد

ﷲ ذلك ،وﻻ يأمره بتـرك مبـاح ،وﻻ بعقـوق

القرآن متى صفا قلبك ،واستراح جسمك مـن

وبقطيعــة ،وﻻ بأذيــة ،ولكنــه يبــين ســبيل ﷲ

عمل الدنيا واﻵخرة والدين ،لتأنس بـا رب

بالقصر ،فإن حصل له الحضـور أشـرق لـه

وأخﻼق رسوله  ،واﻷعمال التى تقـرب

العالمين ،ولو بتﻼوة جزء أو أكثر أو أقل فى

النــور ،وأنــس بالمرشــد ،وورد عليــه وارد

إلى ﷲ تعالىً ،
مبينـا ذلـك بقولـه وعملـه مـع

كل يوم إن أمكن ،وكل تلك الرواتب المتقدمة

الورود ،فإما أن يجمع بين الـذكر والفكـر إن

كمـال الرحمــة بهــم ،والشــفقة علــيهم ،وحــب

دون بر الوالدين عند المقتضيات ،ومن ظـن

الخير الحقيقى لهم ،اقتداء برسول ﷲ .

لجهلـــه أن تلـــك الرواتـــب والوظـــائف فـــى

اتسع ماعونه ،وإما أن يقتصر على الذكر أو
الفكر ،ما دام المرشد مشهو ًدا له أو ملحو ً
ظا.

 -٧لطيفة البرزخ.

الطريق تساوى بر الوالـدين فقـد جهـل ،فـإن

وقبل أن يمل يقرأ الفاتحة ،ويستحضر اﻹذن

فإذا ظهر للمرشد ما فطـرت عليـه نفـس

بر الوالدين وصلة الرحم عبادة.

باﻻنتقال من تلك الحضرة بالروح ،ثم يقول:
ﷲ( ثﻼث مـرات ،ويقـوم لحاجتـه
) َﻻ ٰإلهَ ﱠإﻻ ُ

السالك ،وصفاء جوهره ،وميلها إلـى الحـق،
ورغبتها فيما عنده ،ومسارعتها إلى اﻷكمـل

من نوم ،أو صﻼة ،أو تﻼوة القرآن ،أو عمل

من كل شىء ،وتركها للمعاصى مرة واحدة،
لديها يل ّقن المريد لطيفة البرزخ ،ويبين له ما

ويكون ذكره ما دام غير مشغول بشـىء
)اﻻسم اﻷعظم( بالمد مرة وبالقصر ثﻼثًا فى

يناســبه مــن أســرار التوحيــد ،ومــن حكمــة

بالمنزل ،أو عمل لنفسه وأهله وإخوته.

هــى نتــائج اﻹرادات والهمــم مــن قــوى
النفوس

اﻷحكام ،ويفك له رمز وجوده وسر إيجـاده،

كــل أنفاســه إن اســتطاع ،فــإذا اتســع قلبــه،

)(٢

وقــد بينتهــا فــى كتــاب) :الفرقــة الناجيــة(

هى الحجة القائمة علـى صـدق الـدعوة،

وشرح ﷲ صـدره ،وقـوى الوجـد ،وصـحت

ضا ذكر اللطائف بالقلب وبالروح وبالخفا
وأي ً

فمن ادعى محبـة ﷲ تعـالى ولـم يقـم الحجـة

اﻹرادة ،وصفى قلبه للحكمة ،وفقه أحكام ﷲ

واﻷخفـى ،مبينــة فيمــا كتبنـاه ممــا هــو تحــت

بقوله وعمله على تحقيق دعـواه كـان ضـاﻻ

تعـــالى ،وذاق حـــﻼوة شـــهود اﻵيـــات فـــى

الطبع.

مضــﻼ .ولمـــا كـــان طريقنــا هـــو الطريـــق

الكائنات وفى نفسه ،وصغرت فى عينه زينة

المستقيم الذى ينتج اﻷحوال العليـة باﻷعمـال

الــدنيا وزهرتهــا ،وعظمــت شــعائر ﷲ فــى

كثيرا من اﻷدعياء فـى طريقنـا
السنية ،وكان
ً

قلبـــه ،واشـــتاق إلـــى علـــم نشـــأته اﻷولـــى

يتكلفون أحوال الرجال للطمع فيما ﻻ مطمـع

واﻵخرة ،وقويت عليه الحيـرة فـى التوحيـد؛

فيه ،والحرص على ما يقطع عن ﷲ تعـالى،

حتى رغب فى المزيد ،وعلم المرشد منه كل

شــرح ﷲ صــدرى أن أكتــب فــى الحــال مــا

تلك المعانى ،وامتحنه فى نفسه وماله وجاهه

تظهر بـه آثـار التوبـة واﻻسـتقامة والمحبـة،

وحظه وهواه وقصوده.

أنس السالكين والواصلين والمتمكنين فى

وهذا اﻻمتحان ينبغى أن يكـون بعلـم مـا



وما تظهر به آثار خبث الطمع وسوء أعمال
النفس اﻷمارة ،والجهل بالنفس ،وبا تعالى،

         
   
        
        


حمــــى القلــــب بالــــذكر ،أو

المشـــهد أفســـد عقـــول أتبـــاع المســـيح مـــن

بالتخيــل ،ص ـعد منــه البخــار

النصــارى ،ومــا شــابههم مــن أهــل الزندقــة

مــن التجويــف الكبيــر إلـــى

الجهﻼء بمراتب الوجود.

الدماغ ،فحجـب العقـل ومنـع
الـــــروح الحيوانيـــــة مـــــن
الســريان ،ورمــى بصــاحبه

أريد باﻹخوان :كل الناطقين معى بﻼ إله

كالمصــروع ،فهــذا حــال صــحيح ولكــن مــن

إﻻ ﷲ محمد رسول ﷲ ،المتفقين معـى علـى

واﻷحــوال إمــا ربانيــة ،أو طبيعيــة ،أو

وكثيـرا مـا
المزاج الطبيعى ،ليس لـه فائـدة،
ً

التصديق بمـا أنـزل ﷲ علـى سـيدنا وموﻻنـا

ى أن أبـ ّين الفـرق
شيطانية ،وهنـا وجـب علـ ّ
بينها ،كما ب ّين ذلك الرجال من قبلى.

يرى شب ًحا ،أو سحا ًبا ،أو بستا ًنا ،أو بـرا ،أو

محمــد  ،المــؤمنين بــاليوم اﻵخــر ،وإن

بحرا ،وهو هذا البخار.
ً

تفاوتــت مــراتبهم مــن حيــث فهــم آيــات ﷲ،

وبمناهج اﻷئمة المهتدين.

ونميـز كـل صــفة،
وهنـا نبـ ّين كـل حـال
ّ
حتى يكـون السـالك علـى بصـيرة مـن نفسـه
وغيره.


الصفة اﻷولى نقتصر علـى شـىء منهـا،
وهــو أن اﻹنســان إذا كــان صــاحب صــدق
وورد عليه حال حـق ،تشـتغل الـروح معـه،




وذوق معانيها ،وانـبﻼج أنوارهـا ،ووضـوح
الحجج والدﻻئل بحسب المواهـب التـى يمـن
ﷲ بهــا علــى كــل أخ مــؤمن ،مــن الفطنــة

فهى لكذﱠاب ،وهو الذى يعقل أهل مجلسه

والذكاء ،والنور والفقه ،والمعرفـة والعنايـة،

فــى الســماع أو فــى خلــوة ،فهــذا صــاحب

والتوفيــق لعمــل تزكيــة النفــوس والقربــات،

وسوســـة وحـــديث نفـــس ،قـــد ســـخر منـــه

ومكارم اﻷخﻼق ،وحسن المعامﻼت ،وعلوم

الشيطان ،فكل ما يلقى إليه يتخيل أنهـا علـوم

اليقين.

وهى سموم ،فﻼ يعول علـى مـا يخاطـب بـه

فإن هذا التفـاوت وإن أدى إلـى اخـتﻼف

وإن صادف الصحة ،كمـا قـال الفقهـاء :مـن
ً
جاهﻼ لم تصـح صـﻼته وإن صـادفت
صلﱠى

فــى مشــاهدهم وأحــوالهم وخصوصــياتهم -

الصحة.

بالنســبة لمــا يمــن ﷲ بــه علــيهم مــن مزيــد
اﻹيمان  -إﻻ أننا والحمد

جميعًا نمثل أبناء

فكذلك عند الصوفية ،ﻻ يعول أبـ ًدا علـى

ـارون
والـــد واحـــد ووالـــدة واحـــدة ،كلنـــا بــ ّ

المزاج ،ويعرق الجبين ،ويحمر الوجه ،وهنا

مــا يخاطــب بــه الجاهــل ،فإنــه ﻻ يحســن أن

بوالدينا ،ﻻ نشك وﻻ نرتاب من صحة نسبتنا

يكـــون قـــد غمـــره النـــور ،وتوالـــت عليـــه

يفرق بين الحق والباطل ،فكيف يعـول علـى

إليهما .إﻻ أننا نتفاوت فى السن ،وتفاوتنا فى

قوله؟ وهذه الحالة شيطانية تنتج كل شر مـن

السن ﻻ يؤدى إلى اختﻼف بيننـا أو خـﻼف،

قول وعمل.

بل كل واحد منا  -وإن كان رضيعًا  -هو أخ
ً
كهـﻼ  -حظـه مـن والديـه
لﻶخر  -وإن كان

وتتحد بالجوارح ،وينحـرف الطبـع ،ويتغيـر

اﻹلهامات مـن المعـانى القرآنيـة ،وقـام كأنـه
نشط من عقال ،وهى المحادثة ،وﻷوليـاء ﷲ
تعالى فيها مشارب شتى.



هى أنه متى اشتد الحـال علـى اﻹنسـان،

وقد يوسـوس إليـه الشـيطان فـى صـدره
بأقوال وعقائد وأعمال ﻻ تنطبق على الشرع

سـ ًبا وميرا ًثـا
مع طفولته كحظ الكهل منهمـا َن َ
ً
وحقوق ـا ،إﻻ أن الصــبى يعظــم أخــاه الكبيــر

أحكا ًما فاسـدة ،ويخلـط بـين اﻷمـر واﻹرادة،

باﻻقتداء به ،وتلقى علومه ،ومعاونته له على

والحق والخلق.

النفع العام.

الشـريف ،وﻻ تعـاليم القــرآن المجيـد ،لــيحكم

حصـل فـى
سى ،فـإن
وغاب عن الوجود الحِ ِ ّ
ﱠ

ومنهم من يضل فيرى بـالحلول ،ويحكـم

واﻷخ الكبير يرحم الصغير بدﻻلته علـى

علمـا يعقلـه هنـا ويعقلـه إذا رجـع
تلك الغيبة ً

بوحدة الوجود ،لجهله بتصريف القدرة وحدة

الخير ،وتربيته على مـا بـه سـعادته وسـعادة

حسـه؛ ويعبــر عنــه بمــا أعطــاه ﷲ مــن
إلــى ِ ّ

اﻷفعال.

إخوته ،ومواﻻته بما ﻻ بد له منـه مـن غـذاء

وقد يلتبس عليه مشهد التوحيـد بالواحـد،

فإن غلب ولم يجد شيئًا ثم رد إلـى حسـه

أشـرك ،فيـرى النـاظر والمنظـور؛ والســاجد

للجسم أو للروح ،أو تزكية للنفس.
قال ﷲ تعالىِ  :إ ﱠنــــ َما ْال ُمؤْ مِ ُنـو َن إِ ْخـ َوة ٌ
ص ـ ِل ُحو ْا َب ـيْنَ أ َ َخ ـ َو ْي ُك ْم) الحجــرات.(١٠ :
فَأ َ ْ

خلوا مـن ذلـك؛ فهـو حـال مـن المـزاج ،لمـا
ً

والمسجود؛ والذاكر والمـذكور واحـ ًدا ،فهـذا

الم ـؤْ مِ ِن ِينَ ِف ـى تَ ـ َراحُمِ ِه ْم
وقــال ) :تَ ـ َرى ُ

العبــارة؛ فهــو الحــال اﻹلهــى ،يمــﻸ القلــب
سرورا عند اﻹفاقة.
ً

غيـرا
فيلقى الشيطان فى صدره أنه إذا نظـر
ً



َوت ََوا ِ ّد ِه ْم َوت ََعـا ُ
سـ ِد إِذَا ْ
اشـتَكَى
ط ِف ِه ْم َك َم َثـ ِل ْال َج َ
سـ َه ِر
مِ ْنهُ ع ْ
سـ ِد ِبال ﱠ
سـ ُ
ُضـ ٌو تـَ دَا َ
ائر ال َج َ
عى َلـهُ َ
َوال ُح ﱠمى() .(٣وقال ) :ال ُمؤْ مِ ُنـونَ ك ََر ُجـ ٍل
ســهُ ْ
احــ ٍد إِذَا ْ
اشــتَ َكى ُك ﱡلــه َوإِ َذا
َو ِ
اشــتَكَى َرأْ ُ
)(٤
ع ْي ُن ـهُ ْ
ْ
اش ـتَكَى ُك ﱡل ـهُ(  .وقــال :
اش ـتَ َكى َ
ان َي ُ
ضـا،
ضهُ َب ْع ً
ش ﱡد َب ْع ُ
)ال ُمؤْ مِ ُن ِل ْل ُمؤْ مِ ِن َكالبُ ْن َي ِ
صـ ـا ِبعَهُ() .(٥وقـــال :
ُثـ ـ ﱠم َ
شـ ـبﱠكَ َبـ ـ ْينَ أَ َ
) ْال ُم ْس ـ ِل ُمونَ تَتَ َك َافــأ ُ ِد َمــا ُؤهُ ْمَ ،ي ْســعَى ِبــ ِذ ﱠم ِت ِه ْم
ع َلـى
أ َ ْد َنا ُه ْمَ ،ويُ ِج ُ
صاهُ ْمَ ،وهُ ْم َيـ ٌد َ
ير َ
علَ ْي ِه ْم أَ ْق َ
َم ْن ِس َواهُ ْم.(٦)(...
فكأنى والحمد

إذا قلت :إخوانى ،فإنما

هو أنت إﻻ أنـه شـخص
آخر؛ ﻷنه يقصد مـا تقصـد،
ويتمنى ما تتمنى ،ويعتقد مـا
تعتقــــد ،ويعمــــل بعملــــك،

       
     

      


ويقتدى بقولـك وعملـك وحالـك ،ذاق ذوقـك،

فهذا اﻷخ هو الـوارث لﻸحـوال والعلـوم

وفهم عبارتك ،وأدرك إشـارتك ،يسـعى فيمـا

واﻷسرار .فإذا كان من أهل نسبك كان ذلـك

يرضيك ،ويحب من تحب ،يصادق صديقك،

أجمل وأكمل ،وذلك هو الفوز العظيم .وإنمـا

غائبــا ،ويســرك
ويعــادى عــدوك ،يحفظــك
ً
ـرا ،يـــذ ّكرك إن غفلـــت ،ويعينـــك إن
حاضــ ً

هى مشابهة توجب القرب بعد الحب ،فالرقى
إلى المقام بعد الحال ،فالوصول ،فالكمال.

أعنى كل من اعتقد عقيدتى التى هـى :أشـهد

ذكرت ،يسارع فى مراضيك عنـدما ترضـى

أسأل ﷲ أن يجملنا بأخﻼقه ،وأن يمنحنـا

أن ﻻ إلـــه إﻻ ﷲ وأشـــهد أن ســـيدنا محمـ ـ ًدا

ﷲ ،ويتوقف عن العمل إن جهل حكم عملك؛

عنايتــه ،وأن يواجهنــا بوجهــه الجميــل إنــه

رســول ﷲ ،وصــدﱠق بكتــب ﷲ ورســل ﷲ

حتــى يتبــين لــه بــدون جــدل وﻻ انتقــاد وﻻ

مجيب الدعاء ،وصلى ﷲ على سـيدنا محمـد

صـــلوات ﷲ وســـﻼمه علـــيهم ،ومﻼئكتـــه

اعتراض.

وعلى آله وصحبه وسلم.

ً
إيمانـا حقيقيـا
وقضائه وقدره ،وآمن باﻵخرة

تجمــل بكــل خصــالك ،واتصــف بجميــع

جعلهــا ممثلــة أمامــه ،فرغــب فــى نعيمهــا،
وخاف عذابها؛ خو ًفا تحقق به أن الوقوع فى

صفاتكَ ،و ﱠدكَ بأكمل ما َي َو ﱡد به نفسه ،وتحمل
الشدائد فى جمع الكلمة ،يجاهد نفسه ليتجمـل

المعصية هو عين العذاب اﻷليم.

بمكــارم اﻷخــﻼق ،يصــل رحمــك ،ويكــرم

بهـــذا أرانـــى منشـــرح الصـــدر إذا أنـــا
خاطبت إخوتى بما أخاطب به نفسى ،وقمت
خاد ًما لهم بقدر ما وهب لى ربى .والمـأمول
من إخوانى أنى إذا كتبتُ ما هـو خيـر وحـق

أقاربك ،ويعطف على أوﻻدك.
هذا هو اﻷخ ،ولو كان بعيد النسب عنك.
اﻷخ هو أنت ُخلُ ًقا ،واعتقـا ًدا ،ومقصـ ًدا،
ً
ً
وحاﻻ.
وعمﻼ،

) (١سورة محمد آية .١٩
) (٢تطلب جميع مؤلفات اﻹمام المجدد السيد محمد ماضى
أبى العزائم من مكتبة :دار الكتاب الصوفى التابعة لمشيخة
السادة العزمية  ١١٤ش مجلس الشعب  -القاهرة.
) (٣رواه أحمد بن حنبل فى المسند  ،٢٧ ،٤وجاء فى كنز
العمال  ١٥٣/١حديث  ،٧٥٨وفى صحيح البخارى ٢٢٣٨/٥
حديث .٥٦٦٥
) (٤رواه اﻹمام أحمد بن حنبل فى مسنده  ٢٧٦/٤حديث
 ،١٨٤٥٧ ،١٨٤٥٦ومسلم فى صحيحه  ٢٠/٨حديث

جميعــا علـــى توفيقـــه
ونفـــع؛ أن نشـــكر ﷲ
ً

اﻷخ من بذل نفسه قبل نفسك ،وماله قبل

وعنايتــه ،فــإن ذلــك مــن روح ﷲ وتوفيقــه

مالك ،وق ّدم أصدقاءك وأهلـك وأوﻻدك علـى

وعنايته.

خاصــته وأهلــه وأوﻻده .لــيس اﻷخ بنســب

ضا
) (٥رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى .ورواه أي ً

وإن أخطأت أو سهوت فعلـى إخـوانى -

اﻷبــــوين ،إنمــــا اﻷخ مــــن ناســــبك فــــى

أحمد بن حنبل فى مسنده .الفيض القدير على الجامع الصغير

أيــدنى ﷲ وإيــاهم بنــور الــذكر الحكــيم  -أن

خصوصياتك ،وتشبه بك فى جميع أحوالـك.

ج  ٦ص .٢٥٢

يغ ّيروا خطئى هذا بما هو الحق ،ويسـتغفروا

قرب منك بما جملـك ﷲ بـه فصـار قريبـك،

) (٦جاء فى جمع الجوامع للسيوطى )المسلمون تتكافأ

ﷲ تعالى لى؛ ﻷن ذلك من عجلتـى التـى أنـا

وانتسب إليك بمـا تقربـت بـه إلـى ﷲ تعـالى

مفطور عليهـا ،ومـن نسـيانى الـذى هـو مـن

فصار من نسبك.

 ،٦٧٥٤ ،٦٧٥٣الفيض القدير على الجامع الصغير ج ٦
ص .٢٥٩

دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم(...
الحديث :أخرجه أبو داود ) ،٨٠/٣رقم  ،(٢٧٥١وابن ماجه
) ،٨٩٥/٢رقم  ،(٢٦٨٥والبيهقى ) ،٢٩/٨رقم ،(١٥٦٩١

اﻷخ من ﻻ تتكلف له ،وﻻ تخشـى الشـر

وأخرجه أيضًا :ابن الجــارود )ص  ،٢٦٩رقم  ،(١٠٧٣وفى

أســأل ﷲ تعــالى أن يحفظنــى مــن ســوء

منه ،استوى عندك السر والعلن معـه ،وأنـت

سنن النسائى بشرح السيوطى  ٣٩٢ ،٣٨٨/٨حديث رقم

النية وخبث السريرة ،ويعيـذنى سـبحانه مـن

عظيم فى عينه وقلبـه فـى كـل أحوالـك ،مـن
عسر وبُعـد ُ
سـ َر،
وقـرب .إن شـددت َي ﱠ
يُسر و ُ

 ،٤٧٦٠ ،٤٧٥٩ ،٤٧٤٩وكذا فى المعجم اﻷوسط ،ومسند

أغيـر بهـا سـنن سـيد المرسـلين ،إنـه
ضﻼلة ِّ

ســ ـ ْرتَ هابــــك ،ســــروره أن تكــــون
وإن َي ﱠ
ـرورا .هــذا هــو اﻷخَ  .و َقلي ـ ٌل ﱠم ـا ُه ـ ْم
مسـ ً

ج  ٣ص  ،٢٥٧والمعجم المفهرس ﻷلفاظ الحديث النبوى ج

)ص.(٢٤ :

 ٤ص .٢٦٠

أخص مميزاتى.

أن أتبــع غيــر ســبيل المــؤمنين ،أو أن أبتــدع
مجيب الدعاء.



عبد ﷲ بن عباس ،ومسند أحمد ،وكذا فى إتحاف الخيرة
المهرة ،والتلخيص الحبير ،وكنز العمال ،رواه أبو داود فى
الجهاد  ١٤٧ديات  ،١١ورواه النسائى الفتح الكبير للسيوطى

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



فمعاوية إذن ينتمـي إلـى أبـوين قـويين فـي عشـيرة قويـة ،ولعلـه
القصة التي بدأنا بها تبدي لنا أبـا سـفيان فـي حياتـه البيتيـة علـى
صورة لم تذكر في قصة أخرى ،فنعلم أنه سـيد بيتـه ،كمـا كـان سـيد
عشيرته "وأنه شديد الغيرة ﻻ يرفع عصاه عن أهله".
وبقية القصة اﻷخرى تبدي لنا أبا سفيان فـي صـورة مـن صـور
الحياة البيتية ،يقول من شاء :إنها حياة تقدير ،ويقـول مـن شـاء :إنهـا
حياة تقتير.
فقد وصفته هند بأنه رجل "مسـيك") (١وأنهـا "كانـت تصـيب مـن
ً
حﻼﻻ لها أم حرا ًما".
ماله الهنة والهنة) ،(٢وﻻ تدري أكان ذلك
وكان أبو سفيان شاه ًدا ،فقال :أما ما أصبت منه فيما مضى فأنت
منه في حل ،أما كﻼم عتبة  -في غير ما تقدم من صفات أبـي سـفيان
 فهو من المشهور المتردد في أنباء الجاهلية واﻹسﻼم ،فقد كان سيدًامنظورا إليـه فـي الحسـب الحسـيب والـرأي اﻷريـب،
"موسعًا عليه،
ً
مدره أرومته وعز عشيرته"… كما قال عتبة فـي تخييـره لبنتـه بـين
الرجلين.

ورث من جانب أمه أكثر مما ورث من جانب أبيه؛ فهو أشبه بها في
تكــوين جســمه ،وأشــبه بهــا فــي وســامة مﻼمحــه ،وأشــبه بأصــولها
المعروفة في خلق اﻷناة وبطء الغضب ،وإيثار المطاولة والمراوغـة
على المعارك والحروب.
فأبوها عتبة كان قائد قريش في وقعة بدر ،وكان رأيه الذي أصر
عليه ،ولم يثنه عنه غير إجماع مخالفيه أن تنصرف قريش مـن غيـر
قتال ،وأن يتركوا كل رجل منهم ومن المسلمين يرجع إلى عشـيرته،
وينظروا ما عسى أن يكون من شأنهم جميعًا بعد ذلك.
وقد يرى بعض الناظرين فـي الوراثـة أن المـرأة التـي اشـتهرت
باسم "آكلة اﻷكباد" لم ترث اﻷناة وبطء الغضب من أبيها ،ولم تورث
ابنها هذه الخليقة فيما أورثته من خﻼئقها.
وإنه لرأي فيه نظـر ،أو هـو جـدير بـالنظر ،فـإن هـذه الضـراوة
ليست من تلك اﻷناة …
ولكننا حريون أن نذكر أن "الغيظ" غير الغضب في دخيلته وفي



مدته وأجله …
فقد يشتهر اﻹنسان بأنه مـن أهـل "الغـيظ" وﻻ يشـتهر بأنـه مـن
أهل الغضب ،وقد يزول الغضب لساعته ،ويبقى الغيظ سـنوات فـي
طوية صاحبه.
هذا فيما ينطوي عليه الشعوران.
وغير هذا أن لوعة المـرأة علـى رجالهـا تخـالف لوعـة الرجـل
علــى أقرانــه ،وأن شــفاء الغــل بأكــل كبــد القتيــل جمــاح أنثــوي ﻻ
يضارعه جماح مثله في الرجال ،فلعلهـا فـي طـول اﻷنـاة كأبيهـا أو
كابنها ،ولكنها في مثل هذه اللوعة ﻻ تشبه هذا وﻻ ذاك ،وﻻ يشبهها
في آخر عمره فكان يستر وجهه".
هذا وﻻ ذاك.
وروى الطبري بإسناده عن ابن عمرو أنه قال" :ما رأيـت أحـ ًدا
ويجوز مع هذا كله أن يكون معاوية وارثًا بعض الخلق من جده
)(٥

أسود

من معاوية".

ﻷمــه وغيــر وارث هــذا الخلــق منهــا؛ ﻷن الوراثــة قــد تنقطــع بــين
خيـرا منـه ،وكـان معاويـة
وسئل :وﻻ عمر؟ فقـال" :كـان عمـر
ً
الجنســين ،فتكــون الخليقــة الموروثــة فــي الجــدود وﻻ تكــون فــي
أسود منه".
اﻷمهات.
ونقل عن العوام بن حوشب أنه كان يقول" :ما رأيـت أحـ ًدا بعـد
أما الوراثة التي ﻻ شك فيها ،فهـي وراثـة تكوينـه الجسـدي مـن

رسول ﷲ  أسود من معاوية :قيل :وﻻ أبو بكر؟ فقال :كان أبو

أمه ،وهي وراثة طالما أشار إليها معاصروه وذكروا فيها اسم أمـه،
خيرا منه وهو أسود".
بكر وعمر وعثمان ً
ولم يذكروا اسم أبيه ،وقد ترهل من فرط الجسامة في كهولتـه ،ولـم
وهذا السؤدد ليس بالغريب من سـمات رجـل ورث السـيادة مـن
يكن ﻷحد من السفيانيين مثل هذا الترهل في الكهولة أو الشباب.
أبويه ،وناط بها حقه وحق عشيرته فـي الرئاسـة ،ودارت مسـاعيهم
وعﻼقة هذا التكوين بأخﻼقه وأعماله تتضح من سياسته كلها في
وظواهرهم وبواطنهم كلها على هذا السؤدد ،وعلى الغيرة عليه ً
جيﻼ
أيام الخﻼفة وأيام الوﻻية من قبلها ،فإذا صدق عليها وصـف غالـب
بعد جيل.
عليها ،فوصف السياسة "الجالسة" التي تدير وتدبر وتترك المساعي
والزحوف للعاملين المأمورين.
ً
ً
طويﻼ أجلح) ،(٣وقد أصـابته لوقـة
جميﻼ
كان معاوية "أبيض

)(٤

) (١مسيك :بخيل.
) (٢الهنة :الشيء.
) (٣أجلح :منحسر شعر الرأس.
) (٤لوقة :تشويه.
) (٥أسود :أكثر سيادة.



إلــى أن أكــون أنــت ،نفــس راضــية،

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
ً
موقنـا
الذي يودع الشباب واقفًا عنـد الحافـة،
أنه لن يهوي بـك؛ ﻷنـه قـد أيقـن باﻻسـتجابة
القادمة من جـوف الفضـاء البعيـد ،فرسـخت
قدماه ،وامتد عنقه فمﻸ قلب الفضاء الرحب،
وعاد بك من الخـوف إلـى اﻷمـان ،فـانطرح
أمامه جسر للعبور إلى حيث ينبغي أن تكون
وتبقى.
يا أيها الذي مني ،أنـا الـذي منـك ،أتـوق

فروعها العفية ما نتكلم به ،وما نحسبه.

وقلـــب ينـــبض بالمحبـــة للعـــالمين،

شجرتك أنـت يـا صـغيري ،الـذي فـاقني

ولسان ﻻ ينطق إﻻ صدقًا ،وقدمان ﻻ

جس ـدًا ،خلــيط لــم يخلــق بعــد ،ثمــر لــه كــل

تسعيان يو ًما إلى خطأ أو خطيئة..

الطعوم ،ورائحة الكـافور ،وظـﻼل الجميـز،

يا نبت الخيـر فـي أرض يسـكنها

الــذي يعشــق المســاحات الخاليــة .أراك تلــك

اﻷشـرار ،ﻻ تحفـل بالشـوك الممــدود

الشجرة التي تـروى علـى فروعهـا حكايـات

إليك ،وﻻ تجفل مـن سـياط اﻷلسـنة الطافحـة

عجيبة ،يرويها كل الذين مروا تحتها سريعًا،

بـاﻷذى ،وحــدها طيبتــك ستعصـمك مــن كــل

ومــن جلســوا تحــت أذرعهــا الممتــدة فــي

سوء ،فلها 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،

وأفهمني ما يـدب فـي المسـاحات الموصـولة

وأقول لك دون أن تسمعني:

بين اليمام والبشر ،وما يجعل السنابل العفيـة

ـ أنت شيخي وأنا مريدك.

تخفي قشورها الذهبية لح ًما ود ًما ،ومـا يـدفع

أقولهــا حـــين أدرك طيبتـــك الخالصـــة،

الخبز لينطق في بطون الفقـراء ،ومـا يجعـل

وانعــدام حقــدك ،ورفرفتــك التــي ﻻ تتوقــف

اﻷرقام تتجمع وتتحد فتصير حروفًا ،أقرأهـا

وأنت منقطـع عـن كـل مـن يشـد النـاس إلـى

بعينــين تتســعان انده ً
اشــا ،وأنــا أراك ترســم

ي إلى جانبي
الوحل .أريد وقتها أن أمد ذراع ﱠ

شــجرة علــى الــورق اﻷبــيض ،تتســاقط مــن

ً
غارقـا فـي
وأتوه بعيدًا عن الناس واﻷشـياء،



السكينة اﻷبدية معك.
قريبـا ،لكـن روحـك
يتقافز جسدك الثقيل
ً

والطيبون في هذا العالم القبيح لـديهم أمضـى

تضــل الطريــق ،وستصــل فــي العلــم إلــى

سﻼح.

منتهــاه ،وســتكون إحــدى معجــزات الخــالق

تذهب بعيدًا ،تعود مـن حيـث أتـت ،ثـم ترتـد

أقــول لــك :ســﻼ ًحا ،وأنــت تكــره الــدم

العظــيم ،الــذي كــان يســمع صــوت دمــوعي

إليك بين غمضـة عـين وانتباهتهـا ،بينمـا أنـا

والحنق والحقـد والصـراخ ،وكـل مـا يجعـل

وهي تنسكب في أوردتي ،وتسـكن خﻼيـاي،

أكتفــي بالفرجــة المغموســة فــي حســراتي،

إنسا ًنا يكره أخاه ،فقلبك عامر دو ًما بالمحبـة،

بينما الليل ذاهب إلى موتـه ،والنهـار يقتـرب

راضيا بما أقوله لك أحيا ًنا:

ويدك ممدودة للجميع ،تـؤثرهم علـى نفسـك،

فــي خجــل ووجــل ،وأنــا مــع الســاهرين مــن

ـ أنت روح روحي.

وترى ما لهم قبل أن ترى ما عليهم ،وتجتهد

العشــاق والمرضــى والعــاطلين عــن العمــل

س ـيان عنــدي أن حللــت فيــك ،أو حللــت

فــي أن تلبــي طلــبهم؛ حتــى الرمــق اﻷخيــر،

والغارقين فـي الحيـرة يتخـبطهم سـؤال عـن

ي ،فأنت مني حين شـاء الجسـد ،وأنـا منـك
ف ﱠ
حين شاءت الروح ،وأنت أبعد من أمنياتي.

وتغرس لهم فسـيلة بينمـا يـنفخ فـي الصـور،

تدبير أقوات أوﻻدهم ،واﻷولياء الراحلين في

وتندك اﻷرض ،وتطوى السماوات.

ي؛ حتــى ألمــس النجــوم
التســابيح ،أرفــع كف ـ ﱠ

يا أيها الذي أخذتني مني إلى حيث أنت،

وإن سألتك:

البعيدة ،أشعر بها تهدهدني ﻻ تحرقنـي أبـدًا،

أنا لك .كل شيء معي وفي وبي ولـي أهديـه

ـ أين نفسك؟

جانب ـا مفســحة الطريــق لكلمــاتي
بــل تنــزاح
ً

إليــك ،لعلــك ترضــى ،وتصــفح عــن لحظــة

رددتني بإقناع:

الواقفة عند أطراف أصابعي كي تصـل إلـى

واحدة ساورني فيها شك في أنك لن تكون ما

ـ هم قبلي.

سدرة المنتهى.

أنت عليه اﻵن ،وأنا أنظر إليك في عجب.

فكيف لفتى مثلـك أن يعـاني إﻻ فـي دنيـا

صدقني يا حشايا أنني لم أبت مرة واحدة

يتحكم في مجراها اﻷوغاد.

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

في ليلـي الطويـل إﻻ واﻹيمـان يمﻸنـي بأنـك

يا أيها الذي هو كبدي ونفسي ،أنا أؤمـن

كف الرحمة وهدهدتها ،وشـققت لهـا مسـربًا

ســتعبر الطريــق الــوعر ،وتصــل إلــى حيــث

بمـــا اخترتـــه لنفســـك :العزلـــة ،والدهشـــة

وســيعًا فــي الصــحراء الشاســعة ،والوديــان

ينتظــرك كــل خيــر ،وأنــا معــه ،وفــي كفــي

العارمـــة ،والســـعي الـــدائم إلـــى اﻹجـــادة،

وعينــي كــل اﻵمــال التــي أطلقتهــا فــي وجــه

والوقــوف علــى بــاب اﻻطمئنــان ،ممســ ًكا

الغارقــة فــي اﻷوحــال ،المتداعيــة فــي وجــه

العتمة والخرس واﻷلم.

بمصـراعيه؛ كــي ﻻ ينغلــق فــي وجهــك أحــد

أيهــا الطيــب الجميــل ،أخــاف عليــك مــن

أبدًا.

قســوة الــذين يرمــون الشــوك والجمــر فــي

يـا صــغيري الكبيــر ،راهنــت فــي زمــن

طريق من هم مثلك ،أولئك الذين يعتقدون أن

مضى ،وقت أن كـان هنـاك مـن ينظـر إليـك

رخيــة ،تتهــادى أمــام
كــل الطــرق ســخ ﱠية
ﱠ

فــي شــفقة خائفًـا عليــك مــن التيــه ،بأنــك لــن

خطواتــك وأنـــت تمضـــي فـــي بـــراءة إلـــى

العاصــفة واﻷلغــاز والســغب وكــل أشــواك
الحيرة الواقفة في المنتصف وعلى الحواف،
عنـــد المســـير الجـــاد ،وفـــي اﻻســـتراحات
الﻼهثة.
إنها روح كبدي ،الذي جعلتـه يـرد علـى
أولئك الذين ظنوا أن عودته مسـتحيلة ،وأنـه
ﻻ يمكن ﻷحد ،أيا كان ،أن يبدد الظﻼم.

مقصدك النبيل.

كيف لي يـا كبـدي ،بعـد كـل مـا سـمعت

كيف لهذه الحياة التي تـرقص فـي قلبهـا
الــذئاب ،وتتلــوى اﻷفــاعي ،وتمــد الضــباع

فاغرا فمـي أمـام تسـاؤﻻتك
ورأيت ،أنا أقف
ً

ً
طريقـا
أنيابها ،والجوارح مخالبها ،أن تهديك

العميقـــة؟ وتـــأتي إجـــابتي صـــمتًا ،فتظننـــي

ﻻ يســـلكه ســـوى الحمـــﻼن ،وتطيـــر فيـــه

ً
عاجزا عن اﻹجابة ،بينما الدهشة تعقد لساني

الفراشــات ،ويــدب علــى أرضــه أوليــاء ﷲ

من هذا الحضـور الطـاغي لمـن ظـن النـاس

والحكماء والمتأملون؟

غيابه ،وهذا الفيض الذي غمرني به موﻻي،

سألتني عيناك فقلت لك:

فأخذني أخـذًا؛ حتـى بـت أؤمـن أن أي كـﻼم

ـ اطمـــئن يـــا صـــغيري ،فـــالخير قـــوة،

سيفسد المعاني العظيمة التي علمتني إياها.





لم يعرفوا العقائد باﻷدلـة

ﻻ يــرى اﻷشــاعرة ضــرورة أن يــتعلّم المســلمون علــم الكــﻼم،

الكﻼميـــة ،وبـــذا اتجـــه

خاصةً إن لم تكن هناك فرق مخالفـة يحتـاج الـرد عليهـا اسـتخدامه،

القـــــول الســـــائد عنـــــد
اﻷشــــاعرة إلــــى عــــدم

وهذا ما كان عليه سلف اﻷمة من صحابة وتابعين ،حيـث لـم تظهـر

تكليـــف العـــوام باعتقـــاد

في عصرهم فرق وآراء مخالفة ﻷهل السنة والجماعة مثل المعتزلة،

اﻷصـــول بـــدﻻئلها؛ ﻷن

فكـان الســلف يحــذرون مــن اسـتخدام علــم الكــﻼم لغيــاب الضــرورة

فــي ذلــك مشــقة كبيــرة،

الداعية إلى ذلك ،وهذا بحسـب فهـم اﻷشـاعرة ،ولكـن بعـد أن بـدأت

واختار بعض اﻷشـاعرة

تـروج ﻵراء تشـكك فـي العقيـدة اﻹسـﻼمية بشـكل عـام،
تظهر فرق ّ
وفي وجود ﷲ وفي عقيدة أهل السنة والجماعة بشـكل خـاص ،رأى
عــدد مــن العلمــاء ضــرورة اســتخدام علــم الكــﻼم لتفنيــد هــذه اﻵراء
المشــككة ،وعــدم الســكوت عنهــا مخافــة أن يســبب عــدم الــرد علــى
المخالفين فتنة للمسلمين؛ فينجر بعض العـوام وراء آراء المشـككين،
ومن هنا ذهب العديد من اﻷشاعرة إلى القـول بـأن ّ
تعلـم علـم الكـﻼم
مطلوب فقط "ممن يغلـب عليـه الشـك ليـذهب شـكه بمـا يقـرؤه مـن

عــدم الخــوض فــي علــم







الكـــﻼم والتعامـــل مـــع
النصــــوص المتشــــابهة
بــالتفويض مــع التنزيــه،
ومـــن هنـــا تكــ ّـون عنـــد
اﻷشـــــــاعرة قـــــــوﻻن
مشـــهوران فـــي إثبـــات

حجج ،أو من يريـد أن يـدافع عـن اﻹسـﻼم بـالحجج البـاهرة أو يـدل

الصـــــــفات ،وهمـــــــا:

إنسا ًنا ض ّل سبيله في هذه الحياة ،مغترا ببعض اﻷقوال التي هي ضد

التفويض مع التنزيـه ،أو

اﻷديان ،فﻼ بد من إنسان يتفرغ للرد على المشككين الـذين يشـككون

التأويــل ،وهـــي عنـــدهم

الناس في عقائدهم بالرد عليهم باﻷدلـة المبطلـة ﻷقـوالهم ،ويسـتعمل

مســألة اجتهاديــة ،فهنــاك

هذا العلم على قدر الحاجة ،وأما المطلوب من عامة الناس فهو القيام

مــن اﻷشــاعرة مــن كــان

على العقائـد الحقـة الصـحيحة ومعرفتهـا علـى سـبيل اﻹجمـال ،أمـا

رجـح
يختار التأويـل ثـم ّ

مطلوبـا مـن كـل النـاس" ،
التوسع فـي معرفـة أدلـة اﻻعتقـاد فلـيس
ً

التفــويض مــع التنزيــه،

وذهب أبو إسحاق اﻹسفراييني إلى إيقاف صحة إيمان كل أحد علـى

ومن أهمهم أبـو المعـالي

معرفة اﻷدلة من علم الكﻼم ،وهذا الرأي ﻻقى معارضة شـديدة مـن

الجويني ،وقد ّ
علـق تـاج

أكثر أئمة اﻷشاعرة وفي مقـدمتهم أبـو حامـد الغزالـي ،حيـث اعتبـر

الــــدين الســــبكي علــــى

الغزالي أن موقف اﻹسفراييني يقود إلى تكفير عوام المسلمين الـذين

اختيـــــــار الجـــــــويني



للتفويض وترجيحه على التأويل في الرسالة النظامية ،بأن قال" :وﻻ

تحمله اللغة العربية مـن

إنكار في هذا ،وﻻ في مقابله ،فإنها مسألة اجتهادية ،أعني التأويـل أو

معان ،وقد ذكر العز بن

التفويض مع التنزيه ،إنما المصيبة الكبرى والداهية الـدهياء اﻹمـرار

عبــد الســﻼم هــذا القــول

على الظاهر ،واﻻعتقاد أنـه المـراد ،وأنـه ﻻ يسـتحيل علـى البـاري،

في شرح المشكاة ،حيث

فذلك قول المجسمة عبّاد الوثن ،الذين في قلـوبهم زيـغ يحملهـم علـى

أوضـــــح "أن الســـــلف

اتبـاع المتشـابه ابتغـاء الفتنـة ،"..ويـرى اﻷشـاعرة أن التفـويض هـو

والخلـــف متفقـــان علـــى

أيض ـا ،لكنــه تأويــل إجمــالي؛ ﻷن التفــويض يصــرف الــنص
تأويــل
ً

التأويـــل ،وأن الخـــﻼف

الموهم عن ظاهره المحال  ،لـذا فـإن اﻷشـاعرة يـرون أن القـائلين

بينهما لفظـي ﻹجمـاعهم

بــالتفويض والقــائلين بالتأويــل قــد اجتمعــوا علــى ســبيل واحــد ،وهــو

على صـرف اللفـظ عـن

التنزيه عن التشبيه ،ويرى ابـن رشـد أن اﻻسـتدﻻل بعلـم الكـﻼم هـو

ظـــاهره ،ولكـــن تأويـــل

مستحب فقط ،وانتهى شيخ جامع الزيتونـة ابـن عرفـة إلـى أن القـول

الســــــــلف إجمــــــــالي

السـائد عنـد اﻷشـاعرة هـو أن اﻻســتدﻻل بعلـم الكـﻼم فـرض كفايــة،

لتفويضــهم إلــى ﷲ فــي

بحيث أن يكون في كل بلد يصعب الوصـول منـه إلـى غيـره مـن لـه

المعنى المراد من اللفـظ

معرفة بعلم الكﻼم في حق بعض المتأهلين من ذوي اﻷذهان السليمة.

الــذي هــو غيــر ظــاهره




المنــــزه عنــــه تعــــالى،
وتأويل الخلـف تفصـيلي

على الرغم من وجود حاﻻت عديدة تذكر أن السلف من صـحابة

ﻻضطرارهم إليه لكثـرة

وتابعين ومن تبعهم قد قـاموا بتأويـل عـدد مـن النصـوص المتشـابهة

المبتـــدعين ..ولـــو كنـــا

تأويﻼً تفصيليا ،إﻻ أن اﻷشاعرة يرون أن السـمة الغالبـة فـي طريقـة

علـــى مـــا كـــان عليـــه

التعامــل مــع النصــوص المتشــابهة فــي فتــرة الســلف كانــت بطريــق

الســـلف الصـــالح مـــن

ً
تأويﻼ إجماليا ،حيث أنه
التفويض مع التنزيه ،وهو ما يعده اﻷشاعرة

صـــفاء العقائـــد وعـــدم

وبحسب ما يعتقـد اﻷشـاعرة ،فـإن السـلف أثنـاء التفـويض يصـرفون

المبطلين في زمانهم؛ لـم

معنــى الــنص المــوهم للتشــبيه عــن ظــاهره ،وهــذا يتفــق مــع التأويــل

نخض فـي تأويـل شـيء

التفصيلي الذي كان السـمة الغالبـة عنـد علمـاء الخلـف دون أن ينفـي

مـــن ذلـــك ،وقـــد جـــاء

ذلك وجود من اتبع من علماء الخلف طريقـة التفـويض مـع التنزيـه،

التأويــل التفصــيلي عــن

ويبرز اﻻختﻼف بين التأويلين في أن التفويض )التأويل اﻹجمالي( ﻻ

الســــلف فــــي بعــــض

معنى معي ًنا ،بل يكتفي بعدم اﻹقرار بظاهر النص المتشابه الذي
يحدد
ً

المواضــع ،وجــاء عــن

يستحيل على ﷲ ،ويفوضون المعنى المراد مـن الـنص إلـى ﷲ ،أمـا

كثيـــــر مـــــن محققـــــي

معنى للنص المتشابه
التأويل التفصيلي فيزيد على التفويض بأنه حدد
ً

المتــأخرين عــدم تعيــين

المأول إليه يكون
بعد أن نفى ظاهره المستحيل على ﷲ ،وهذا المعنى
ّ

التأويل في شيء معين..

ً
جائزا في حق ﷲ وينفي عنه التشبيه الذي توهمه البعض مـن ظـاهر

وهذا مما يبـين تقاربهمـا

النص  ،ويكون هذا التأويل التفصيلي متماشيًا مع لسـان العـرب ومـا

وعدم اختﻼفهما حقيقة".






بقية :الفضائل الخاصة:
بقية -٥ :أبناء عمومة النبى :
 -٤عبد ﷲ بن عباس ) حبر اﻷمة (
مولده:
إنه الصحابى الجليل عبـد ﷲ بـن عبـاس
 ابــن عــم النبــى  ،ولــد  قبــل
الهجــرة بــثﻼث ســنوات ،وبــايع رســول ﷲ

الســنة المطهــرة ،يــأتى إليــه النــاس مــن كــل

الرجل :إن أحببـت؛ فقـام ابـن عبـاس ،فلـبس

 وهو صغير لم يبلغ الحلم ،وهاجر إلى

مكان يتعلمون منه أحكـام الـدين علـى يديـه.

نعله ،ثم خرج من المسجد ،فقال لـه الرجـل:

المدينة مع أبويه قبل فتح مكة.

دعا له رسـول ﷲ 

ً
قـاﺋﻼ" :اللهـم فقهـه

أنسيت ما كنـت فيـه؟! )أى أنـك معتكـف وﻻ

)(١

]البخـــارى[ .وكـــان يســـمى

علمه ودعاء النبى  له:

فـــى الـــدين"

كــان ابــن عبــاس  محب ـا للعلــم منــذ

بترجمان القرآن.

يصح لك الخروج مـن المسـجد( .فـرد عليـه
ً
قاﺋﻼ :ﻻ ،ولكن سـمعت صـاحب هـذا القبـر،

ولقــب بــالحبر لكثــرة علمــه بكتــاب ﷲ

والعهــد بــه قريــب – فــدمعت عينــاه – وهــو

ودراسة ،ومـا أن اشـتد عـوده؛ حتـى أصـبح

وسنة رسوله  ،ويروى أنه كان معتكفًا

يقول :من مشى فى حاجـة أخيـه ،وبلـغ فيهـا

من أعلم الناس بتفسير القرآن الكريم وأحكـام

فى مسجد الرسول  ،فأتـاه رجـل علـى

خيرا له من اعتكاف عشر سـنين ،ومـن
كان ً

وجهـــــه عﻼمـــــات

اعتكف يو ًما ابتغاء وجه ﷲ تعالى ،جعـل ﷲ

الحــــزن واﻷســــى،

بينه وبين النـار ثﻼثـة خنـادق أبعـد ممـا بـين

فســـأله عـــن ســـبب

الخــافقين )المشــرق والمغــرب(] .الطبرانــى

حزنــه ،فقــال لــه :يــا

والبيهقى والحاكم[.

ً
وفهمـا
حفظـا
صغره ،يقبل عليـه ،ويهـتم بـه
ً

المفكر الصوفي
المستشار


ابن عـم رسـول ﷲ،

وكان يحـب إخوانـه المسـلمين ،ويسـعى

لفـــﻼن علـــى حـــق

فى قضاء حواﺋجهم ،وكان يقول :ﻷن أعـول

وﻻء ،وحرمـــــــــــة

شهرا أو جمعة أو مـا
أهل بيت من المسلمين
ً

صــاحب هــذا القبــر

شاء ﷲ أحب إلى من حجة بعد حجة ،ولهدية

)يعنـــــى الرســـــول

أهديها إلى أخ لى فى ﷲ أحب إلى من دينار

 (مـــــا أقـــــدر

أنفقه فـى سـبيل ﷲ .وكـان عمـر 

عليه؛ فقال لـه :أفـﻼ

عبــد ﷲ بـــن عبـــاس ويقربـــه مـــن مجلســـه

أكلمـــه فيـــك؟ فقـــال

ويستشــيره فــى جميــع أمــوره ،ويأخــذ برأيــه



يحـب




رغم صغر سنه ،فعاب ناس مـن المهـاجرين
ذلــك علــى عمــر ،فقــال لهــم عمــر :أمــا إنــى
سأريكم اليوم منه ما تعرفون فضله ،فسـألهم
َصـ ُر ﱠ ِ
عمر عن تفسـير سـورة ِ إذَا َجـاء ن ْ
َو ْالفَ ْت ُح] النصر ،[١ :فقال بعضهم :أمر ﷲ
نبيــه إذا رأى النــاس يــدخلون فــى ديــن ﷲ
أفوا ًجا أن يحمده ويسـتغفره .فقـال عمـر :يـا
ابــن عبــاس ،تكلــم :فقــال عبــد ﷲ :أعلــم ﷲ

رسوله 

متى يموت ،أى :فهـى عﻼمـة

موتك فاستعد ،فسبح بحمـد ربـك واسـتغفره.
]البخارى وأحمد والترمذى والطبرانى وأبـو

النبى (
نسبه:

  
  
  
  
  
 
 


الناقة يا ابن عم رسول ﷲ ؟! فرد عليه

هو الفضل بن العباس بن عبـد المطلـب
ابن هاشم بن عبد منـاف القرشـى الهاشـمى،
ابن عم الرسول  ،أبوه العباس بن عبد
المطلــب شــيخ قــريش وزعيمهــا ،وأمــه أم
الفضل لبابة بنت الحارث الهﻼليـة العامريـة
أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث زوج
النبى  ،وكنيته أبو محمد وأبو عبد ﷲ،
وهو أسن ولد العباس ،وكـان العبـاس يكنـى
به).(٢

ابن عباس ً
قاﺋﻼ :هكذا أمرنا أن نأخذ بركـاب

جهاده:

وكان سعد بن أبى وقاص  يقول عن

كبراﺋنا ،فنزل زيد وق ﱠبل يد ابن عباس وقـال:

شــهد مــع رســول ﷲ  فــتح مكــة ٨

فهمـا ،وﻻ
ابن عباس :ما رأيت أح ًدا أحضـر ً

وهكــذا أمرنــا أن نفعــل بــآل بيــت رســولنا

هـ ،وغزا معه حنـين ،وكـان ممـن ثبـت مـع

ً
علمـا ،وﻻ أوسـع
ألب لبا
)عقـﻼ( ،وﻻ أكثـر ً

.

رســول ﷲ  مــن أهــل بيتــه وأصــحابه

نعيم[.

حل ًما من ابن عباس ،لقد رأيـت عمـر يـدعوه

جوده وكرمه:

فيها ،حين ولى الناس منهـزمين ،وشـهد مـع

للمعضﻼت فيقول :قد جاءت معضـلة ،ثـم ﻻ

كان ابن عباس كري ًما جوا ًدا ،وذات مرة

الرسول  حجة الوداع ،وأردفه الرسول

يجاوز قوله وإن حوله ﻷهل بدر ]ابن سعد[.

نزل أبو أيوب اﻷنصارى البصرة حينما كان

 وراءه من جمع )المزدلفة( إلـى منـى،

تقـول :أعلـم مـن

أميرا عليها ،فأخذه ابن عباس إلى
ابن عباس ً

فيقال له :رديف رسول ﷲ .

بقى بالحج ابن عباس .وكان ابن عباس 

داره وقال له :ﻷصنعن بك كمـا صـنعت مـع

وصفه:

من أكثـر الصـحابة روايـة عـن النبـى ،فبلـغ

رسول ﷲ  ،فاستضافه ابن عباس خير

كان الفضل جسي ًما وسـي ًما ،وكـان يقـال:

مســنده  ١٦٦٠حــديثًا ،كمــا كــان مــن أكثــر

ضيافة.

وكانت السيدة عاﺋشـة 

من أراد الجمال والفقه والسـخاء ،فليـأت دار

فقهـا ،ولـه اجتهـادات فقهيـة تميـزه
الصحابة ً

جهاده ووفاته:

العبــاس :الجمــال للفضــل ،والفقــه لعبــد ﷲ،

عن غيره من الصحابة .

حضر ابن عباس معركة صـفين ،وكـان

والســخاء لعبيــد ﷲ ،ولــه ذكــر فــى كتــب

عبادته وتوقيره العلماء:

فى جيش اﻹمام علي ،وأقبل ابن عباس على

الحديث ،فقد روى عن الرسول  أربعة

كان ابن عباس يقوم الليل ،ويقرأ القرآن،

العلم والعبادة؛ حتى أتاه الموت سنة  ٦٧هــ،

وعشرين حديثًا ،وروى عنه أخـوه عبـد ﷲ،

ويكثــر مــن البكــاء مــن خشــية ﷲ ،وكــان

حينمــا خــرج مــن المدينــة قاص ـ ًدا الطــاﺋف،

وأبو هريرة وربيعة بن الحارث ،وعباس بن

متواض ـ ًعا يعــرف ﻷصــحاب النبــى قــدرهم،

وكان عمـره آنـذاك  ٧٠سـنة ،وصـلى عليـه

عبيد ﷲ بن العباس وغيرهم.

ويعظمهم ويحترمهم ،فذات يوم أراد زيد بـن

محمد بن الحنفية ،ودفنه بالطاﺋف وهو يقول:

ثابت 

أن يركب ناقته فأسرع ابن عباس

إليه لينيخ له الناقـة ،فقـال لـه زيـد :تنـيخ لـى

اليوم مات رباني هذه اﻷمة.
 -٥الفضــل بــن العبــاس ) رديــف



) (١وفى رواية أخرى )اللهم علمه الكتاب( كتـاب
العلم  ، ٣صحيح البخارى  ،٢٤٨المجلد الثانى.
) (٢الطبقات الكبرى ﻻبن سعد ج .٥٤/٤

ثمة شواهد تحدد العﻼقة التاريخية بين الـدين
والسياســة ،وهــذه العﻼقــة التــي طالمــا شــهدت
حـــاﻻت مــــن الصـــراع الــــدائم بـــين التنــــوير
والراديكاليـــة المتمثلـــة فـــي التطـــرف العقائـــدي
المفــرط ،لكــن قــد تتجــاوز حالــة الصــراع مــن
سجاﻻت الكتب والمناقشات ،وصراع الفضـائيات
بين الفريقين إلى الساحة اﻷكاديمية ،وهنـا تصـبح
الظــاهرة المســتدامة أكثــر شراســة؛ ﻷنهــا تتعلــق
بمستقبل عقول صـناع المسـتقبل أنفسـهم أﻻ وهـم
الشباب ،وهذا ما ألفيناه واض ًحا خـﻼل فتـرة المـد
اﻹخـــواني بصـــفة خاصـــة والجمـــوح المســـتعر
لتيارات اﻹسﻼم السياسي منذ سقوط نظام مبـارك
في مصر وبن علي في تونس ،فكـان الخلـط بـين
الديني والسياسي من ناحية ،والخلط العجيب بـين
الــديني والطــرح المعرفــي اﻷكــاديمي مــن ناحيــة
أخرى ،وهو المشهد الذي استرعى النظـر والنقـد
ومن ثم تأويله.
واستعﻼء التقوى الذي مارسه الكثير بل كل
المنتمــين لجماعــات اﻹســﻼم السياســي فــي فتــرة
حكــم جماعــة اﻹخــوان لمصــر ،جعلهــم يتمتعــون
بخلفية رصينة لدى طﻼب الجامعة لمعارفه ولمـا
يقدمــه لهــم ســواء كانــت هــذه المعرفــة دينيــة أو
علوم ـا إنســانية كالتربيــة وعلــم الــنفس والتــاريخ
ً
والجغرافيا ،أو علميـة محضـة كالطـب والهندسـة
والصــيدلة .والتمــاس المنتمــين لتيــارات اﻹســﻼم
السياســي للمرجعيــة الدينيــة فــي أثنــاء طــرحهم
العلمي داخل قاعات الدراسة مكنهم من السـيطرة
على العقول من جهة ،وإيجاد فجوة مـن الشـراكة
والتفاعل مع غير المنتمين من الطﻼب لفكر هـذه
الجماعــات والتيــارات ،لكــن مــا فكــر فيــه هــؤﻻء
اﻷساتذة حينها وربمـا ﻻ يزالـون يسـعون بخطـى
وئيدة لتحقيـق ذلـك هـو أن الجمـع بـين السـلطتين
الدينية والمعرفية يمكنهم من إحكام السيطرة على
أذهــان طﻼبهــم ،ومــن ثــم تســهل عمليــة التوجيــه
واﻹرشاد لهم مـن أجـل تحقيـق مطـامح وأطمـاع
تمامـا كمـا فعـل اﻷسـاتذة
وأهداف جماعة بعينهـا
ً
المنتمــون لجماعــة اﻹخــوان فتــرة حكــم الــرئيس
ً
فضـﻼ عـن تحقيـق حلـم
المعزول محمد مرسـي،
ضـامر فـي نصوصـهم المرجعيـة وهـو إضـعاف
ً
رمزا للعلمانية والمدنيـة
المؤسسة العلمية بصفتها
ً
التي يرفضونها جملة وتفصيﻼ.
وتلك الفكرة ظلت لعقود بعيدة تراود زعمـاء
التيارات الدينية ذات المرجعيات الراديكالية وهـم
فــي صــراعهم الطويــل مــع رمــوز التنــوير منــذ
منتصف القرن العشرين على وجه التحديد ،وبلـغ



الصــراع مــداه فــي تهمــيش جماعــات اﻹســﻼم
السياسي ﻷدوار أستاذ الجامعة المهمـوم بالنهضـة
الحقيقيـــة وتنـــوير العقـــول وتبصـــير اﻷذهـــان
واﻷبصار بإعمال العقل وضـرورته ،كـذلك كـان
مبدأ هذا التوجس المزمن بعقول زعماء وأنصـار
الفكــر الراديكــالي هــو انتفــاء الــربط بــين الشــرع
والحقيقــة أي الفلســفة وطروحــات العقــل ،اﻷمــر
الـــذي دفـــع بهـــم إلـــى تكفيـــر قاضـــي القضـــاة
والفيلســوف اﻷول ابــن رشــد الــذي يتبنــى فكــره
معظم التنويريين ،واستهدفوا في ذلـك الـدمج بـين
الديني والسياسي والعلمي واستحالة التقاء الفلسـفة
بالشـــرع  .وهـــذا اﻷخيـــر هـــو الفقيـــه القاضـــي
الفيلسوف اﻷندلسي صاحب أشهر المقوﻻت التـي
أرقت فكر جماعات اﻹسﻼم السياسي منذ قـرون،
ومؤســس التفجيــر العقلــي الــذي زلــزل عــروش
تيــارات التطــرف واﻹرهــاب ،فهــو القائــل " :إنّ
الحكمة هي صاحبة ال ّ
الرضـيعة
شريعة ،واﻷخـت ّ
ّ
لهـــا ،وهمـــا المصـــطحبتان بـــالطبع ،المتحابّتـــان
بـــالجوهر" ،و" اللحيـــة ﻻ تصـــنع الفيلســـوف"،
ضا قال " :السبب فـي ورود الظـاهر والبـاطن
وأي ً
فــي الشــرع هــو اخــتﻼف فطــر النــاس وتبــاين
قرائحهم في التصديق".
وهــذا لــيس بجديــد؛ ﻷن تاريخنــا اﻹســﻼمي
القديم شهد ً
وكبيرا بين العقل والنقـل،
جدﻻ واسعًا
ً
وهذا ما دفع المتأخرون؛ حتى وقتنـا الـراهن إلـى
الرفض المطلق لمباحث الفلسـفة ،كـذلك اﻹعـﻼن
بعدم نجـاح أو جـدوى كافـة اﻷيـديولوجيات التـي
تنتمــــي للحداثــــة ،وأن تجلياتهــــا اﻻجتماعيــــة
واﻻقتصادية هي محض عبث.
ولــيس مــن بــاب الدهشــة أن يقــوم أنصــار
تيـارات اﻹســﻼم السياســي مـن أســاتذة الجامعــات
العربية في مصـر وتـونس والجزائـر الـدمج بـين
الــدين والسياســة وصـ ً
ـوﻻ لســدة الحكــم مــن بوابــة
تطبيــق الشــريعة اﻹســﻼمية مــن وجهــة نظــرهم
فحسب ﻻ من باب صـحيح الشـرع ،لكـن الدهشـة
الحقيقيــة هــو تســييس العلــم والمعرفــة واﻻتجــاه
ببوصــلة الــدرس الجــامعي إلــى تنــاول قضــايا
وأفكار تتواصـل بالضـرورة مـع مرجعيـات تلـك
الجماعات تما ًما كما حـدث فـي مصـر أيـام فتـرة
حكم جماعة اﻹخوان؛ حتى سقوطهم الشـعبي فـي
الثﻼثين من يونيو ٢٠١٣م.
وكانـــت حجـــتهم أن التغييـــر الحقيقـــي فـــي
المعرفة هو اﻻبتعاد عن علـوم ومعـارف الحداثـة
رجسـا
وكل ما ينتمي إلى فكرة المدنيـة التـي تعـد
ً
يدفع باﻷمم إلـى اﻻنتحـار اﻹنسـاني ،وهـذا الـدفع
المستمر من جانب اﻷكاديميين خلـق حـاﻻت مـن
اهتزاز المعرفة الحقيقيـة لـدى الشـباب الجـامعي،

وجعلهم في مقـام مسـتدام مـن محاكمـة المعـارف
التي تقدم لهم تحت قبة الجامعة .وكانـت المشـكلة
الرئيســة وربمــا ظلــت قائمــة حتــى اﻵن فــي ظــل
وجود خﻼيا نائمة ﻷنصـار تلـك التيـارات ،وبقـاء
وجــوه جامعيــة مســتترة غيــر معلنــة أنهــم دون
اســتثناء متفقــون علــى الطــرح المعرفــي الــذي
يقدمونه إلى طﻼبهـم؛ ﻷن المرجعيـة لـديهم ثابتـة
دونما تغيير أو تطوير ،فهي تم نقلها تحـت سـلطة
السمع والطاعة ،بخـﻼف اﻷكـاديميين ذات توجـه
التنوير ،المختلفين في طـرحهم والمهمـومين بنقـد
الواقــع المعرفــي بصــور شــتى وزوايــا متباينــة،
صبﱠ هذا اﻻختﻼف بين الفريقين لصـالح أنصـار
تيار اﻹسﻼم السياسي ﻻتفاقهم فـي رصـد الواقـع،
وسرد المرجعية الخاصة بهم ،والتوجه إلى هـدف
محدد بغير لغط.
أمــا المرفﱠهــون مــن أصــحاب قضــايا التنــوير
ونهضــة اﻷمــم أحفــاد ابــن رشــد فه ـم فــي شــقاق
واخـــتﻼف بقـــدر اخـــتﻼف مشـــاربهم الفكريـــة
والمذهبية ،لذا فحينمـا ينقـدون مجتمعـاتهم البائـدة
أو الراهنة فهم يتمثلون مدنًا فاضلة افتراضـية قـد
نتلمســها فقــط مــن خــﻼل تغريــدات إلكترونيــة أو
منشورات يتم بثها وطرحها على مواقع التواصل
اﻻجتماعي دونما فائدة مرجوة.
هــذا مــن منطــق البــدايات المتباينــة بــين مــن
زعم بالتنوير سﻼ ًحا لتطوير المجتمع ،ومن سعى
في خفاء تارة وعلن تارة أخـرى بهـدف اسـتغﻼل
ً
وصوﻻ إلى أغراض ومطامح سياسية ،أمـا
الدين
عــن النهايــات أو بــاﻷحرى محاولــة ﻻستشــراف
نهايــات الفــريقين؛ التنــوير والراديكاليــة فالمشــهد
يبدو واح ًدا بغير اختﻼف.

فتيــــارات اﻹســــﻼم السياســــي لــــم تحقــــق
أغراضها؛ ﻷنها باختصار ضد سـيرورة التجديـد
والتطوير ،وانغﻼقهم في نصوص بشرية وضعها
مؤسسو تلـك التيـارات؛ حتـى صـارت المرجعيـة
المطلقــة بمنــأى عــن حركــة التغييــر المجتمعــي
أيضــا .وفكــرة ارتكــان
المتســارع والمتصــارع
ً
معظمهم إن لم يكن الكل إلـى أفكـار أبـي اﻷعلـى
المودودي وحسن البنا وسيد قطب وعبد ﷲ عزام
وأســامة بــن ﻻدن وأيمــن الظــواهري ،التــي لــم
تخرج عن توصيف المجتمعـات اﻹسـﻼمية بأنهـا
مجتمعات جاهلية منحرفة عن التعاليم اﻹسـﻼمية،
هــي التــي أودت بأصــحابها واﻷفكــار نفســها إلــى
هاوية التطبيق واﻹجراء.
صا سـيد قطـب الـذي ظـل فـي كتابـه
وخصو ً

اﻷشــهر " معــالم فــي الطريــق " يؤســس لجاهليــة
المجتمـــع اﻹســـﻼمي القـــائم وتكفيـــر اﻷنظمـــة
السياسـية الحاكمـة ربمـا لخﻼفـات تبـدو شخصـية
في المقام اﻷول ،سرعان ما تحولت إلى مرجعيـة
لمريديــه مــن القطبيــين وأنصــار جماعــة التكفيــر
والهجرة ﻻسيما وأنه استطاع أن يقدم منه ًجا ً
ثابتـا
أيض ـا
ﻷنصــاره مفــاده أن الحكومــات ورعاياهــا
ً
يقبعون في دوائر الكفر والضـﻼل ومـن ثـم ﻻ بـد
مــن تغييــر حالــة الفســوق التــي تتســم بالشــيوع
باستخدام العنف والقوة.
ووفقً ـا لقاعــدة الســمع والطاعــة فــي المنشــط
والمكره المثبتة في المرجعية المعرفية لجماعـات
اﻹســـﻼم السياســـي ﻻســـيما المتصـــفة بـــالتكفير
ومواجهة رمـوز التنـوير بـالعنف ،فـإن كـل وافـد
جديد لهذه الجماعات ﻻ يجوز لـه اﻻنحـراف عـن
هذا الخط والنهج المرسوم لزمن معين ولخﻼفـات
تاريخية وسياسية بعينها وﻷغراض وأطماع ذات
خصوصية.
لذلك نجد المهرولون صوب فكـر الجهـاديين
والحاكميين في حالـة هجـوم مسـتدام لمواضـعات
فكرية محددة مثل حقـوق اﻹنسـان وحريـة العقـل
وإعمــــال الفكــــر والتأويــــل ،رغــــم أن هــــذه
المواضـــعات وغيرهـــا حـــض عليهـــا اﻹســـﻼم
الصحيح والشرع الواضح بغير اختﻼف.
ومـــن هنـــا ﻻ عجـــب فـــي ســـقوط أفكـــار
التكفيريين الجدد وانهيـار أحﻼمهـم الضـاربة فـي
القدم ،كما سقطت أفكار المؤسسين اﻷوائل؛ ﻷنهم
كـافرا
باختزال شديد في حالة هوس بمجتمع يبدو
ً
بل هو كافر بالقطعية من وجهة نظـرهم القاصـرة
أيضـا
والضعيفة؛ ﻷن واقعنـا الـراهن والمنصـرم
ً



يفــي بوجــود مجتمعــات دينيــة قائمــة ومؤسســات
دينية بارزة ولدى الشعوب العربية بطبيعة الحالـة
ولــع دينــي ﻻ يمكــن إغفالــه أو انقضــاؤه أبــ ًدا.
وحينما نقيِّم تاريخ الحركـات اﻹسـﻼمية السياسـية
منذ اندﻻعها فيسهل استشـراف نهاياتهـا كونهـا ﻻ
تـــزال قابعـــة فـــي فكـــرة الخﻼفـــة اﻹســـﻼمية
واﻻلتحـــاف بكيانـــات وجيـــوب تاريخيـــة معلنـــة
حدادها المستمر على الواقع.
فضـ ًـﻼ عــن أن سياســات جماعــات اﻹســﻼم
السياسي يمكن توقع سقوطها التـاريخي بامتهـار؛
ﻷنهــا تســهم فــي رمــي اﻹســﻼم وأهلــه باتهامــات
خطيـــرة مثـــل الوحشـــية والتطـــرف والعنــــف
واﻹرهاب المسلح ،واﻷخطر واﻷشد فت ًكا اقتناص
اﻹعــﻼم المقــروء والمرئــي والمســموع لحــاﻻت
الهوس المرضي لكثيـرين مـن المنتمـين لتيـارات
اﻹســﻼم السياســي بــل لقيــاداتهم بــالمرأة ،وهــذا
الجنون الجنسـي الـذي يـدفعهم إلـى الحـديث عـن
قضـــايا النكـــاح والـــزواج والرضـــاعة وأحكـــام
المعاشرة أكثر من الفقهاء واﻷطبـاء والمصـلحين
اﻻجتماعيين.
هذا بالنسبة للفريق اﻷول ،أما أنصار التنوير
من رافعي شعارات نهضة اﻷمـم بإعمـال العقـل،
ضا تبـدو جليـة ؛ ﻷنـه بـات
فاستشراف نهاياتهم أي ً
من الضروري ابتعاد هؤﻻء عن التنظير المطلـق
دون رصــد حركــة المجتمعــات القائمــة بالفعــل،
واﻻقتراب المتواصل بغير انقطاع مع الجـامعيين
الشـــباب لمعرفـــة احتياجـــاتهم المعرفيـــة وآفـــاق
مطامحهم المستقبلية .كذلك يشـكل بعـض أنصـار
أيض ـا؛ ﻷن بعضــهم
التنــوير عبئ ًـا علــى اﻹســﻼم
ً
عاقد العـزم علـى الطعـن فـي الـدين وثوابتـه مـن
غموضـا،
باب الولوج إلى متاهات الحداثة اﻷكثر
ً
أيضـا مـن يمـارس فعـل التيـارات
ونجـد بعضـهم
ً
الراديكالية في الهجوم على الشخصـيات الوطنيـة
التــي ســاهمت فــي نهضــة اﻷمــة العربيــة ،وهــذه
قاعدة تظل راسخة لدى الـبعض ﻻ يمكـن الفكـاك
من رصدها.
وعليــه ،فــإن تــاريخ الصــراع بــين أنصــار
قائمـــا
التنــــوير وأنصــــار الراديكاليــــة ســــيظل ً
ومشــــهودًا ،ويبــــدو أن كتــــاب الســــجال بــــين
المواضـــعتين التنـــوير والراديكاليـــة المرجعيـــة
سيبقى مفتو ًحا بغير انتهاء سواء في تشويه الـدين
بقصد أو بغير قصد ،وسـيظل ً
باهتـا فـي سـطوره
مــا لــم ينتبــه كــﻼ الفــريقين إلــى أن اﻹســﻼم هــو
أقصى وآخر درجة ﻹعﻼء العقل ،وهذا مـا نـص
عليـــه القـــرآن الكـــريم والســـنة النبويـــة العطـــرة
لصاحبها .


من القواعـد التـي وضـعها اﻹسـﻼم فـي
تعليم الولد :البدء بتعليمه في مراحل الطفولة
اﻷولــى؛ حيــث يكــون الولــد أصــفى ً
ذهنــا،
وأقوى ذاكرة ،وأنشط تعلي ًما.
وإلى هذا أشار المعلم اﻷول صلوات ﷲ
وآلــه وســلم بقولــه فــي الحــديث الــذي رواه
البيهقــي والطبرانــي فــي اﻷوســط ع ـن أبــي
عا) :العلم في الصـغر كـالنقش
الدرداء مرفو ً
في الحجر( ،وقد أثبت علـم التربيـة الحـديث
هذه الظاهرة وأكدها.
وما أحسن ما قال بعضهم:
أراني أنسى ما تعلمـــــت في الكِبر
بناس ما تعلمــت في الصغر
ولست ٍ

فيه كالرجل على حد سواء وذلك لسببين:

أهــــــــــﻢ
اﻷﺳـــباب
اﻟﻮﻗائيــــﺔ
ﻓﻲ تقليل
اﻟحـــﻮادث

)( ٧

وما العلم إﻻ بالتعلم فـــــــي الصبا

اﻷول :المـــرأة كالرجـــل فـــي التكـــاليف
الشرعية.
والثاني :المرأة كالرجل في نيـل الجـزاء
اﻷخروي.
أمــا أن المــرأة كالرجــل فــي التكــاليف
الشرعية فﻸن اﻹسـﻼم كلفهـا بكـل التكـاليف
التـي كلــف بهــا الرجـل مــن صــﻼة وصــيام،
ـر وعــدل وإحســان ،وبيــع
وزكــاة وحــج ،وبـ ّ
وأمــر بمعــروف
وشــراء ورهــن وتوكيــل،
ٍ
ونهي عن منكر ،وغير ذلك من هذه اﻷعبـاء
والمســؤوليات ،اللهــم إﻻ فــي بعــض حــاﻻت
خاصة أعفاها منها:
 إما لوجود المشقة واﻹخﻼل بالصـحة،كإعفائهــا مــن الصــوم والصــﻼة فــي أيــام
الحيض والنفاس.

وما الحلـــــــــم إﻻ بالتحلم في الكبر
ولو فُلــــــق القلب المعلم في الصبا

 وإما لكون اﻷعبـاء واﻷعمـال ﻻ تتفـقمن تكوينها الجسماني وطبيعة أنوثتهـا ،كـأن

ﻷصبح فيه العلم كالنقش على الحجر

تمـــارس عمليـــات القتـــال أو تكـــون ﱠبنـ ـاءة

وما العلــــــــم بعد الشيب إﻻ تعسّف
إذا َك ﱠل قلب المـــرء والسمع والبصر

وحدﱠادة.
 -وإمــا أن يكــون العمــل الــذي تزاولــه

وما المرء إﻻ اثنان عقـــــل ومنطق

يتعارض مع وظيفتهـا الطبيعيـة التـي خلقـت

فمـــــــن فاته هذا وهذا فقد َد َمـــــــ ْر

من أجلها كالقيام بمسؤوليات اﻷسرة ،وتربية

ﻓما حظ المرأة من تعلم هذه العلوم؟

اﻷوﻻد ،واﻹشراف على البيت.

لقد أجمع العلماء والفقهاء سلفًا وخلفًا مـا

 -وإمــا أن يترتــب علــى عملهــا فســاد

يجب تعلمه على سبيل فرض العـين فـالمرأة

اجتمــاعي خطيــر كــأن توجــد فــي وظــائف



وأعمال يختلط فيها الرجال بالنساء.
أما ما عدا ذلك مـن اﻷعمـال والتكـاليف
والواجبات فهي؛ كالرجل سواء بسواء.




وفي تقديري وتقدير ذوي البصائر النيرة
أن هـذه اﻹعفــاءات للمــرأة تقــدير لهــا ورفــع
لكرامتها ومنزلتها.
وإﻻ فمن يرضى أن يز ﱠج المرأة بأعمـال
تقعــدها عــن واجباتهــا تجــاه زوجهــا وبيتهــا

قــــال العﻼمــــة اﻹنكليــــزي )ســــامويل

وال ُخلقي الذي عليه مدار حفظ الفضيلة .(....

سمايلس( فـي كتابـه )اﻷخـﻼق() :إن النظـام

وجاء في مجلة )شجرة الدر( في الجـزء

الذي يقضي بأن تشتغل المـرأة فـي المعامـل

الســـادس مـــن الســـنة اﻷولـــى عـــن الكاتبـــة

ودور الصناعات مهما نشأ عنـه مـن الثـروة

اﻹنجليزيــة )مــس أنــي رود( مــا نصــه) :إذا

فإن نتيجته كانت هادمة لبناء الحياة المنزلية؛

وأوﻻدها؟
ورحم ﷲ شوقي حين قال:
ليس اليتيم من انتهى أبواه من
هــــــــــــ ﱠم الحياة وخلﱠفاه ذليﻼ
إن اليتيم هــــــو الذي تلقى له
أ ُما تخلﱠــــــــت أو أ ًبا مشغوﻻ
ومن منا يرضى أن يز ّج المـرأة بأعمـال
شاقة ترهق جسمها ،وتفقدها أنوثتها ،وتسبب
لها اﻷمراض والعاهات؟
ومــن منــا يرضــى أن يــزج المــرأة فــي
وظــائف مختلطــة تكــون ســب ًبا فــي تلــوث
عرضها ،وتدنيس شرفها؟
وهـــل شـــيء أغلـــى علـــى المـــرأة مـــن
العـــرض والشـــرف ،وكيـــف تكـــون تربيـــة
اﻷوﻻد إذا درجت المرأة في الفساد ،وسارت

ﻷنــه هــاجم هيكــل المنــزلَ ،
وق ـ ّوض أركــان
العائلــة ،ومــزق الــروابط اﻻجتماعيــة؛ ﻷن
وظيفة المرأة الحقيقية هـي القيـام بالواجبـات
المنزلية :كترتيب مسكنها ،وتربيـة أوﻻدهـا،
واﻻقتصــاد فــي وســائل معيشــتها مــع القيــام
باﻻحتياجات العائلية ،ولكن المعامل سـلختها
مــن كــل هــذه الواجبــات بحيــث أصــبحت

اشتغلت بناتنا في البيوت خوادم أو كـالخوادم
فهـو خيــر ،وأخــف بــﻼء مــن اشــتغالهن فــي
المعامــل حيــث تصــبح البنـت ملوثــة بــأدران
تذهب برونـق حياتهـا إلـى اﻷبـد  ...يـا ليـت
بﻼدنــا كــبﻼد المســلمين حيــث فيهــا الحشــمة
والعفاف وال ُ
طهر ،وحيث المرأة تنعم بأرغـد
عيش ،وبصيانة العِرض والشرف.

المنـــازل غيـــر المنـــازل ،وأضـــحى اﻷوﻻد

نعم إنه عار على بﻼد اﻹنكليز أن تجعل

يشـبّون علــى غيــر التربيــة الحقيقيــة لكــونهم

بناتها ُمث ُ ًﻼ للرذائـل بكثـرة مخالطـة الرجـال،

يُلقون فـي زوايـا اﻹهمـال ،وأطفئـت المحبـة

فما بالنا ﻻ نسعى وراء ما يجعل البنت تعمل

الزوجية ،وخرجت المرأة عن كونها الزوجة

مــا يوافــق فطرتهــا الطبيعيــة – كمــا قضــت

الظريفة ،والقرينة المحبة للرجـل ،وصـارت

بـــذلك الـــديانات الســـماوية – مـــن مﻼزمـــة

زميلته في العمل والمشتاق ،وباتـت عرضـة

البيت ،وترك أعمال الرجـال للرجـال ،وفـي

للتأثيرات التي تمحو غال ًبا التواضـع الفكـري

ذلك سﻼمة لشرفها(.

في طريق الفحشاء؟ رحم ﷲ من قال:
جنان
وليــــــــس النبتُ في
ٍ
كمثل النبت ينبت في الفﻼة
وهل يُـــرجى ﻷطفال كمال
إذا ارتضوا ثُدى الناقصات؟
وإلــيكم مــا يقولــه فﻼســفة الغــرب حــول

ي قـ ﱡ
ط ﱠإﻻ ﻓــي
قال رسول ﷲ ) :ما دﻓن نبـ ﱞ
ي ﻓيه(.
مﻛانه الذي ت ُ ُو ِﻓّ َ

خروج المرأة ،وعملها خارح المنزل:

-رواه مالك ﻓي الموطﺄ-



لقد أكرﻣﻧﻲ ﷲ عز وجل بأن عرفت رسـالتﻲ فـﻲ الحيـاة عـام ١٩٩٢م ،قبـل تـوليتﻲ
لﻣشيخة الطريقة العزﻣية بﻧحو عاﻣين.
وتلخصت رسالتﻲ فﻲ ﻣحورين:
 اﻷول :الﻧهوض بالطريقـة العزﻣيـة وتجديـد شـباب دعوتهـا ،وفـتح بـاب اﻻسـتﻧباطالعلﻣﻲ أﻣام تﻼﻣذة الﻣدرسة العزﻣية ،بعد رفع ﻣستواهم ال ُخلقى والروحﻲ والﻣعرفﻲ.
 الثاﻧﻲ :توحيد كلﻣة الﻣسلﻣين بﻧشر الفكر الصحيح بيـﻧهم ،وتقريـب وجهـات الﻧظـربين الفصائل والﻣذاهب والجﻣاعات والطرق الﻣختلفـة ،وﻣحاربـة الﻣفـرقين لﻸﻣـة سـواء
كاﻧوا فﻲ داخلها أو خارجها.
لذلك بـدأت ﻣـع تـوليتﻲ الﻣشـيخة فـﻲ وضـع خطـة ﻣتدرجـة ﻹيصـال رسـالتﻲ لﻸﻣـة،
والحﻣد الذي وفقﻧﻲ وأﻣدﻧﻲ بﻣدده الواسع؛ حتى قطعت أشوا ً
طا كبيرة فﻲ طريق إتﻣـام
رسالتﻲ ،وأسأله أن يعيﻧﻧﻲ فيﻣا هـو قـادم؛ حتـى أسـتكﻣل الرسـالة ،وأقضـﻲ علـى جﻣيـع
الفتن.
فﻲ الحقيقة لقد سألت ﷲ أن تظهر جﻣيع الفتن فﻲ عهدي ،وطلبت ﻣﻧه العـون؛ حتـى
أقضﻲ عليها ،ويكون الطريق ﻣهيئ ًا لﻣن يأتﻲ بعدي ليعﻣل دون فتن أو ﻣعوقات.
وقد وفقنـي ﷲ منـذ ثﻼثـة أشـهر بـإعﻼن
مشــروعي الفكــري ،ثــم عكفــت خــﻼل هــذه
اﻷشهر الثﻼثة على نشـر )رسـالة الضـمير(
وهــي الرســالة التنبيهيــة اﻷخيــرة لمــن أراد
اﻻستقامة.
وســأبدأ فــي عــدد ذي الحجــة مــن مجلــة
)اﻹسﻼم وطن( بنشر خطتي للتغيير ،لتكـون
سرا ًجا لمن توضأ باليقين ،واغتسل بمجاهـدة
نفسه ،ونوى اﻻستقامة على الطريق.
وﻷن المطلــوب عظــيم والعمــر قصــير،
فإنني أنشر هذه الرسالة في هذا العـدد )عـدد
ذي القعدة(؛ حتى ﻻ أؤجل نشر خطة التغيير
شهرا آخر.
ً
في البداية أحمد ﷲ علـى مـا منحنـي مـن
قوة وثبات علـى مواجهـة جميـع الفـتن التـي
واجهـــت الطريـــق واﻷمـــة اﻹســـﻼمية فـــي
عصري.
ولقد استمددت القـوة مـن ﷲ تعـالى ومـن
رســول ﷲ  ومــن اﻹمــام أبــي العــزائم

 وخلفائــه :موﻻنــا الســيد أحمــد وموﻻنــا
السيد عز الدين  في مواجهة الفتن ،فمـا
قــدرت علــى مواجهتــه قضــيت عليــه ،ومــا
احتاج لعون منهم طلبته منهم ،ولم يتـأخروا؛
حتى قضيت بعونهم ورعايتهم ومددهم علـى
كــل مــا واجهنــي مــن فــتن داخــل الطريقــة
العزميــة ،ونبهــت اﻷمــة اﻹســﻼمية لكــل مــا
يحاك لها من أعدائها في الخـارج والطـابور
الخامس في الداخل.
لقد كانت أغلب فتن عصري في الطريقة
العزمية تتمحور حول العقيدة  -بـدافع المـال
وحـــب الظهـــور ،-فقـ ـد حـــاول المندســـون
والمنحرفون بـث عقائـد غيـر صـحيحة بـين
إخــوان آل العــزائم ،وقــد أكرمنــي ﷲ بــأن
مروجيها،
قضيت على هذه اﻷفكار وفصلت ّ ِ
وســألت ﷲ فتعامــل معهــم بمــا يســتحقون،
وانتشلت المخدوعين بهم من الوحل ،وفتحت
لهم أبواب الرحمة؛ لكي ﻻ يصـابوا بغضـب
من ﷲ ورسوله .



منـي
لكن هذه الفتن ومحاربتها اسـتهلكت ِّ
كبيرا ،لـو كانـا ُو ِ ّجهـا للـدعوة
وقتًا ومجهودًا
ً
لكانت في وضع مختلف عما هي فيه.
لكني أحمد ﷲ أنه أظهرها فـي عصـري،
وبينتهــا ﻵل العــزائم ،وســجلتها فــي تراثــي
ومجلـــة )اﻹســـﻼم وطـــن( وتـــراث تﻼمـــذة
المدرسة العزمية؛ حتـى ﻻ يفـتن بهـا إخـوان
آل العزائم في العصور المقبلة.
في الحقيقة لم يتبقَ إﻻ فتنتان ،وﻻ بد قبل
أن نبــدأ ســويا خطــوات التغييــر أن أبينهم ـا،
وأقضي عليهما:
 -١فتنة الترضي والسﻼم.
 -٢فتنــــة التﻼعــــب بتــــراث المدرســــة
العزمية.
في عهد موﻻي اﻹمام المجدد السيد محمد
ماضي أبي العـزائم  ،وفـي عهـد خليفتـه
وحامل سره موﻻي السيد أحمد ماضي ،
كــان يـــتم تــذييل ذكـــر اﻹمــام فـــي الكتـــب
والمجﻼت بلفظ) :قدس ﷲ سره(.
ثـم عنـدما جـاء مـوﻻي السـيد عـز الـدين
 ،ﱠ
سن ذكـر )رضـي ﷲ عنـه( عنـد ذكـر
اﻹمام أبي العـزائم  ،و ﱠ
سـن ذكـر )نضـر
ﷲ وجهه( عند ذكر موﻻي السيد أحمد .
وعندما توليت مشـيخة الطريقـة العزميـة
سـننت ذكـر )رضـي ﷲ عنـه( و)رضـي ﷲ
عنه وأرضاه( لﻺمام أبي العـزائم وخليفتيـه،
ً
أحيانـا علــى المخلصــين مــن أبنــاء
وأطلقتهــا
دعوتنا المنتقلين إلى البرزخ.
وسننت ذكر )عليه السﻼم( ﻷهل العبـاءة:
)اﻹمــام علــي والســيدة الزهــراء والســبطين
اﻹمامين الحسـن والحسـين( ،وكـذلك للسـيدة
زينــب الكبــرى ،والســيدة خديجــة الكبــرى،
والســيدة آمنــة بنــت وهــب ،والســيد عبــدﷲ،

والسيد عبدالمطلب ،والسيد أبو طالب ،وأئمة
العصور الثﻼثة اﻷول وخلفائهم ،مـن اﻹمـام
علي بن أبي طالـب؛ حتـى اﻹمـام محمـد بـن
الحسن العسكري .
وقــد كــان هــذا التـدرج بدايــة مــن عصــر
اﻹمــام؛ حتــى عصــري؛ لــه حِ كــم خاصــة ﻻ
يعلمها سوى أئمة أهل البيت ،فهو يسير وفق
خطة متكاملة من عدة مراحل لتهيئـة اﻷمـة،
وهي خطة قد ﻻ تحيط بها العقـول بوضـوح
إﻻ إذا اكتملت مع القائم من ذريتي فـي آخـر
الزمان ،في زمن الظهور الكامل.
نظــرا ﻻفتتــان الــبعض فــي هـــذه
لكــن
ً
المسألة ،سأكشف لكم عن بعض الحِ كم.
لقد أوضحت لكم أن رسالتي كانت توحيد
كلمة المسلمين ،لذلك كان ﻻ بد من أن أسـير
في طريق وسـط بـين السـنة والشـيعة لجمـع
كلمة المسلمين.
في عصر اﻹمـام أبـي العـزائم ،كـان مـن
غيــر المستســاغ قــول) :رضــي ﷲ عنــه( إﻻ
علــى أصــحاب رســول ﷲ  والتــابعين،
لكــن مــع التطــور الفكــري لﻸمــة فــي القــرن
اﻷخيـــر ،وغلبـــة الفكـــر الصـــوفي علـــى
المؤسسات الدينية توسع استخدام )رضي ﷲ
عنه( لتشمل اﻷولياء ومشايخ اﻷزهر ،وكبار
المفكرين المسلمين ،ولذلك كان إطﻼقها على
ً
مقبــوﻻ فــي
اﻹمــام أبــي العــزائم وخلفائــه
الســنية..
المجتمــع المصــري ،والمجتمعــات ﱡ
هذا من جانب.
مــن جانــب آخــر ،كانــت ســنتي بــإطﻼق
)عليــه الســﻼم( علــى أهــل العبــاءة وأئمــة
تقاربـا مـع إخواننـا
العصور الثﻼثة اﻷولـى،
ً
الشيعة.
وبـــذلك كنـــا مقبـــولين مـــن الجـــانبين،
واســـتطعنا أن نقـــف فـــي منتصـــف دائـــرة
اﻻختﻼفات بين المسلمين ،ونجذبهم إلينـا فـي
أول خطوات الوحدة اﻹسﻼمية الكاملـة؛ ﻷن
توحيد اﻷمة اﻹسﻼمية مهمتنا ،ولن يقـوم بـه
غيرنا.
ولــو أردنــا أن نقــول علــى اﻹمــام أبــي
العـــزائم أو أحـــد خلفائـــه) :عليـــه الســـﻼم(؛
السـنية التـي تـرفض
ﻻصطدمنا بالمجتمعات ﱡ

ذكر )عليه السـﻼم( إﻻ لﻸنبيـاء ،واصـطدمنا
بالمجتمعــات الشــيعية التــي تــرفض ذكرهــا
لغير اﻷئمة اﻻثنا عشر وأهل العباءة.
لــذلك ،كانــت ســنتي وس ـ ً
طا لجمــع كلمــة
اﻷمــة ،وقــد أتــت بثمرتهــا الجيــدة ،وتق ﱠبلهــا
الجميع.
وكنــت أراجــع جميــع كتــب اﻹمــام أبــي
العزائم وكتب خلفائه وكتب تﻼمذتهم و)مجلة
اﻹسﻼم وطن( ،وأتاكد من وجـود الترضـية،
وأحذف غيرها إن ُوضع ،ولم يخـرج كتـاب
أو مجلة من مشيخة الطريقة العزمية به غير
قــول) :رضــي ﷲ عنــه( عــن اﻹمــام أبــي
العزائم وخلفائه.
أما ديوان ضياء القلوب ،وما حـدث فيـه،
فﻸنــه لــم يراجــع بمشــيخة الطريقــة العزميــة
كبقيــة الكتــب ،فقــد أرســله مــن عملــوا علــى
تجميعــه للمطبعــة مباشــرة ،مخالفــة لــدورة
العمل المتبعة في مراجعة تراث اﻹمـام أبـي
العزائم والتي س ﱠنها مـوﻻي السـيد عزالـدين،
ب مـا لشـخص أو
حيث كان يوكـل أمـر كتـا ٍ
مجموعــة أشــخاص يجمعونــه مــن "نــوت"
اﻹخــوان ويراجعونــه ،ثــم يأتيــه فيكــون هــو
المراجــع النهــائي ويرســله بنفس ـه للمطبعــة،
وكذلك فعلـت فـي كـل تـراث اﻹمـام ومجلـة



)اﻹسﻼم وطن(.
ولو أن الديوان تمت مراجعتـه بالمشـيخة
العزمية لحذفت مـا ذكـروا ،ولـو ُقـ ِ ّدر لـه أن
يُطبع مرة أخرى في عهدي لحذفتها.
هؤﻻء خالفوا سنتي ،وقد تبعهم من أدمنوا
مخالفتي ،وسلكوا طـريقهم ،رغـم تحـذيراتي
المتكررة لهم.
ي
لذلك أقولها بوضوح :إن مـن يتقـدم علـ ﱠ
أو يخــالف ســنتي فهــو يحــاربني ويحــارب
رسالة وقتي وهي توحيـد المسـلمين ،ويضـر
بالطريقـــة العزميـــة فـــي هـــذا الوقـــت ،وإذا
تسببت مثل هذه التصرفات في إعاقة تحقيـق
أهــداف الــدعوة ،فــإني أرفــع أمــر المخــالف
لرســــول ﷲ ؛ ﻷن كــــل إمــــام أدرى
بظــروف عصــره أو وقتــه وطبيعــة نفــوس
معاصــريه ،ومــن يخالفــه يتســبب فــي إعاقــة
رسالته ،ومن يعيق رسالة إمام من أئمة أهـل
البيت يُخشى عليه من سوء الخاتمة.

لقد وفق ﷲ أسﻼفي :موﻻي السيد أحمـد،
وموﻻي السيد عـز الـدين ،بـأن حافظـا علـى
تراث اﻹمام أبي العزائم ،وطبعا ما استطاعا
طباعتــه فــي وقتيهمــا ،وقــد قمـت فــي وقتــي
بإعادة طباعة ما طبعاه ،مع تخـريج أحاديثـه
وفصــل كــﻼم اﻹمــام عــن كــﻼم غيــره ،بعــد
تــوجيهي لــﻸخ عبــدالحليم العزمــي بتأســيس
مدرســة البحــث والتوثيــق فــي المشــيخة ،ثــم
طبعتُ الكتب التي لم تصلهما في وقتيهما.
في الحقيقة إنني علـى مشـارف أن أعلـن
انتهاء طباعة تراث اﻹمام أبي العزائم بشكل
كامــل ،فمــا تبقــى إﻻ قلي ـ ٌل ،عهــدت لــبعض
رجالي أن يجهزوه ،ثم سيأتيني ﻷراجعه ،ثـم
آذن بطباعته.
وللتأكيــد ،فــإن جميــع كتــب اﻹمــام أبــي
العزائم كتب مطبوعة ورقيا ،ولم أصـدر أي
كتـاب إلكترونيـا ،والكتــاب الوحيــد الموجــود
بإذني على اﻹنترنت هو كتاب )الجفر( ،وقد
أمـرت القـائمين علــى موقـع )مجلـة اﻹســﻼم
وطن( أن يرفعوا نسخة منه موافقة للمطبوع

في وقـت حكـم جماعـة اﻹخـوان اﻹرهابيـة؛
لطمأنة اﻷمة بأن الغمة لن تستمر.
لكننــي علمــت أن هنــاك مــن يقــوم بنشــر
تراث اﻹمام إلكترونيا ،وهناك من يقوم ببيـع
كتبه لمن يدفع الـثمن ،فكلفـت بعـض رجـالي
أن يستكشفوا اﻷمـر ،وأمـرتهم أن يسـتخدموا
أدوات التتبع اﻹلكتروني لمعرفة مصادر هذه
البؤر؛ لكي نستطيع تجفيفها.
فوجــدوا أن هنــاك بــؤرة رئيســة تســمى
)المكتبــة العلميــة لﻺمــام أبـي العــزائم( علــى
تطبيق )جوجل درايف( بها ً ٩٨
ملفـا مـدعى
أنها كتب لﻺمام أبي العزائم ،يديرها المـدعو
عمر أبو الخير ،أحد المندسـين بـين صـفوف
الطريقـة العزميـة ،والـذي قمـت بفصـله مـن
الطريقة العزمية ،بقرار فصل منشور بمجلة
)اﻹسﻼم وطن( عدد ) (٣٥٦يناير ٢٠١٦م.
هذا ال ُمخرب  -حاسبه ﷲ حسـاب المفسـد
فــي اﻷرض -أخــذ بعــض كتــب اﻹمــام مــن
بعض المسؤولين عن تجميع كتاب من تراث
اﻹمام  -وهذا من باب خيانتهم لﻸمانة؛ ﻷنني
لم أوجه مطلقًا بـأن يأخـذ أي شـخص نسـخة
إلكترونية من كتب اﻹمام -لكنـه تﻼعـب فـي
هــذه الكتــب ،فعلــى عكــس المشــهور ،فــإن
صيغة  pdfليست صيغة محصـنة ،ويمكـن
التﻼعب بها بسهولة من قبـل المتمكنـين مـن
برامج الكمبيوتر ،حيث يستطيعون إضافة أو
حذف أو تغيير أي كلمة أو جملة أو صفحة.
وبجانب تﻼعبـه بالكتـب ،ووضـع )عليـه
الســـﻼم( علـــى اﻹمـــام وخلفائـــه ،قـــام هـــذا
المخرب بإضافة كتب ليست من كتب اﻹمـام
ونسبتها لﻺمام ،بعضها من كتـب خلفائـه ،أو
كتب نجباء المدرسة العزمية ،وبعضها ُكتـب
ما أنزل ﷲ بها مـن سـلطان ،أضـيفت عمـدًا
لتشويه صورة الطريقة العزمية.
لقد قام هذا المخرب بنسبة كتبي) :اﻹمـام
أبو العزائم كما ق ﱠدم نفسه( و)اﻷمة اﻹسﻼمية
في نهاية قرن وبداية قرن جديد( و)العلمانيـة
الوجه اﻵخـر لليهوديـة( و)لـيس بمخلصـهم(
و)مؤتمرات المـرأة بـين الجهالـة والعمالـة(،
لﻺمام أبي العزائم ،وهي كتب مسجلة بأرقام
إيداع رسمية بدار الكتب باسمي.
كما نسب كتابي موﻻي السيد عـز الـدين:

)دعوتنـــا( و)أيهـــا القرنيـــون هــ ﱠ
ـﻼ فقهـــتم؟(
لﻺمــام ،وكــذلك كتــاب نجلــي وخليفتــي مــن
بعدي السـيد أحمـد عـﻼء الـدين )بنـاء البيـت
اﻹسﻼمي(.
كما نسب كتاب )مـذكرات مسـتر همفـر(
لﻺمـــام ،رغـــم أنـــه مـــذكرات للجاســـوس
البريطاني همفر.
كما نسب كتاب )القول الصائب في إسﻼم
أبــي طالــب( لﻺمــام ،وهــو كتــاب للــدكتور
عبدالحليم العزمي ،وهو تجميـع لمـا عرضـه
فــي كتابيــه )الســيرة النبويــة ﻷبــي العــزائم(
و)موســوعة ســيرة أهــل البيــت( عــن قضــية
إيمان السيد أبي طالب .
كما نسب كتاب )بحوث ورسائل علميـة(
والــذي هــو عبــارة عــن ملخصــات الرســائل
العلمية في فكر اﻹمام ،لﻺمام.
كما قام هـذا المخـرب بنشـر كتـب ليسـت
لﻺمام ،وليس لها عﻼقة بالمدرسة العزمية.
من هـذه الكتـب) :اﻹسـﻼم فـي اﻹنجيـل(
وهو كتاب يهـدف لﻺسـاءة إلـى مقـام اﻹمـام
أبــي العــزائم ،وإلــى الوقيعــة بــين المشــيخة
العزميــــة واﻹخــــوة المســــيحيين ،وكتــــاب
)الخيال( وهو مؤلف فاسد أعده أحد خـوارج
الطريقـة العزميـة ممــن قمنـا بفصـلهم ،وهــو
مليء بالمخالفات الشرعية والعقلية.
كمــا نســب حــ ً
رزا أســماه )حــرز الناقــة
ﻹبطال الحسد والسحر والتحصـين الكامـل(،
وهو ليس له عﻼقة مـن قريـب أو بعيـد بنـا،
وهــو محاولــة لنشــر الخــزعبﻼت والجهــل
ونسبتها إلينا.
كمــا نشــر كتــاب )ريــاض العرفــان فــي
مقامات اﻹحسان( وهو كتاب لم يسمه اﻹمام
أبو العزائم ،و)مسرحية براعم العيد( ونسبها
لﻺمام ،وهي ليست له ،فاﻹمـام لـم يكتـب إﻻ
مســـرحية واحـــدة هـــي )محكمـــة الصـــلح
الكبرى(.
كمــا نشــر كتيــب أســماه )نصــائح لتربيــة
اﻷبناء( ،ونسبه لﻺمام ،وهـو أقـرب لوصـايا
جماعة اﻹخوان المجرمة ،ويتضمن نصـائح
حــول التعامــل مــع اﻹنترنــت ،ومعلــوم أن
اﻹمام انتقل إلى جوار ربه في عام ١٩٣٧م،
واتيح اﻹنترنت بشكله الحـالي للجمـاهير فـي



عام ١٩٨٩م.
كمــا نشــر كتــاب )السياســة فــي اﻹســﻼم(
ونســبه لﻺمــام ،وهــو أحــد الكتــب التجميعيــة
التي قام بها بعـض مـن أوكلنـا إلـيهم تجميـع
كت ـاب واحــد فقــط لﻺمــام ،فلمــا انتهــوا مــن
مهمــتهم ،حــاولوا مــد مهمــة عملهــم -دون
تكليف منا -بتجميع كتب ما أنزل ﷲ بها مـن
سلطان ،وقد رفضناها جميعًا.
كما رفضنا فكـرتهم بتجميـع كتـب اﻹمـام
وخلفائــــه فــــي موســــوعات؛ ﻷن العمــــل
الموسوعي عمل متكامل منت ٍه ويتميز بوحـدة
موضوعه ،ودعوتنـا لـم تنتـ ِه ،ولـيس لكتبهـا
سياق موحـد لتتجمـع تحـت عمـل موسـوعي
واحد.
ـرا ﻷن اﻹمــام س ـ ﱠمى كتبــه ونشــرها
ونظـ ً
خلفاؤه بأسمائها ،فﻼ يجوز لكائن من كان أن
ينشرها بأسماء غير أسمائها؛ ﻷن أكثـر هـذه
اﻷسماء هـي إشـارات ﻷهـل العرفـان ،وبهـا
يُعرف اﻹمام ويُستدل على ختميته.
كمـا أنهـم حــاولوا جمـع كتــب اﻹمـام مــع
كتب خلفائه وكتـب تﻼمذتـه فـي موسـوعات
واحدة ،وهذا فسـاد كبيـر ،فكـل كتـاب أمـﻼه
اﻹمام هـو كيـان مسـتقل ،وكـل كتـاب خطـه
خلفـاؤه أو تﻼمذتــه هــو كيــان مســتقل ،وهــذا
الخلط والتجميع إجرام في حق تراث اﻹمام.
من هذه الكتب التجميعية:
 السياسة في اﻹسﻼم. أدعية خير البرية وعترته الزكية. نيل الجنان بأدعية الجواهر الحسان. النفس. السراج المنير في مولد البشير النذير. البيــان الجلــي فــي الســنة ..تبليــغ النبــي.
 معجزة اﻹسراء الكبرى وآيـة المعـراجالكبرى.
 اﻷسماء الحسنى. الفتوحات اﻹلهية في الهجرة النبوية. الفـــوز بالحســـنيين فـــي ســـيرة اﻹمـــامالحسين.
 القطبان السيد إبراهيم الدسـوقي والسـيدأحمد البدوي.
 -حج اﻷنام لبيت ﷲ الحرام.

 فضائل الصيام في شهر القرآن. جماﻻت الدين اﻹسﻼمي. سجود الوهم والخيال للولي المتعال.وغيرها من الكتب المؤلفة إما بتجميعـات
من كتب اﻹمام ،أو باﻻستيﻼء علـى مؤلفـات
الغير ومزجها بعلوم اﻹمام ونسبتها له ،فـأي
كتاب منسوب لﻺمام لم يصدره موﻻي السيد
أحمد وموﻻي السيد عـز الـدين ولـم أصـدره
في عهدي ،فليس من كتب اﻹمام ،وكـل هـذه
التجميعات مرفوض نسبتها لﻺمـام ،ونسـبتها
لﻺمام بمثابة الكذب عليه ،والكذب على إمـام
مجدد وارث مـن أئمـة أهـل البيـت ،كالكـذب
مورثه رسول ﷲ .
على ِ ّ
هذه الكتـب تمثـل رؤيـة صـاحبها لتـراث
اﻹمام ،وﻻ تمثـل تـراث اﻹمـام ،فاﻹمـام أبـو
العزائم كان يخاطب أهل مقام معين فـي كـل
كتــاب مــن كتبــه ،وﻻ يجــوز تجميــع نفــس
الموضوع من كل الكتب؛ ﻷنـه يعرضـه فـي
كل كتاب ﻷهل مقام مختلـف ،فتـراه يتحـدث
عن النفس فـي كتـاب مـا فـي مقـام اﻹسـﻼم،
وفي كتاب آخر في مقام اﻹيمان ،وفي ثالـث
فــي مقــام اﻹحســان ،وفــي رابــع فــي مقــام
اﻹيقان ،ولكل كتاب أهله.
وإذا كنــت قــد رفضــت هــذه الكتــب ،فـإن
تسريبها لخوارج الطريـق لنشـرها إلكترونيـا
إجرام ﻻ أسامح فيه؛ ﻷنه ﻻ سماح لمن يعين
علــى ضــرر الــدعوة وتشــويهها ،وﻻ ســماح
لمن يفتن النـاس فـي ديـنهم ،وﻻ سـماح لمـن
يخــالف أوامرنــا الواضــحة ،وﻻ ســماح لمــن
يتصــور أنــه يعمــل بعي ـدًا عــن نظــر إمامــه
فيتصرف على هواه.
وإذا كـــان هـــؤﻻء يقولـــون بـــأنهم بهـــذه
الطريقة يخرجون كتبًا جديدة ،فﻼ يحق ﻷحد
ً
ومـوكﻼ
صب نفسه وصيا على دعوتنـا
أن ين ِ ّ
بالتجديد ،فعلوم المدرسة العزمية لم تنضـب،
وســتظل تــأتيكم بكــل جديــد ،ولــن يتوقــف
عطاؤها أبدًا ،وقد كـان عهـدي أكثـر العهـود
عطا ًء ولن يتوقف عطاؤه ،وانتظروا الجديـد
دو ًما من المشيخة العزمية.
إننـا علــى مشــارف غلــق صــفحة طباعــة
التراث ،وقد بدأنا منذ مدة فتح باب اﻻستنباط
في المدرسة العزمية أمـام الـدعاة المتمكنـين

مــن تﻼمــذتنا ،فمــن يريــد التجديــد أو يبحــث
عنـــه ،فليقـــرأ مؤلفـــاتي ومؤلفـــات نجبـــاء
المدرسة العزمية التي قمت بنشـرها ،ولينفـذ
توجيهــاتي باﻻســتنباط والشــرح والتفســير،
وبرنا ،كمـا
بسرنا ِ ّ
وسيفتح ﷲ عليه ،وسنمده ِ ّ
وعدتكم في رسالتي ﻵل العزائم.
أعيــد تــوجيهي المتكــرر ،بضــرورة عــدم
نشــر أي أجــزاء أو كتــب كاملــة لﻺمــام أبــي
العــزائم أو خلفائــه إﻻ مــن خــﻼل الطريقــة
العزمية فقط ،فشيخ الطريـق وحـده هـو مـن

ختا ًﻣا :أدعو ﷲ أن يوفقني على إطفاء ما
تبقـى مـن فـتن عصـري ،وأن أقضـي عليهــا
قضا ًء يجعلها ﻻ تقـوى علـى اﻻشـتعال مـرة
سـكب عليهـا
أخرى؛ حتى قيام الساعة ،ولـو ُ
ملء نفط اﻷرض وقودًا.
وأدعو ﷲ أن يهدي كـل مـن تجـاوز فـي
حق دعوتنا ،وعطل رسـالتنا ،وفـتن ُمحبينـا،
وألبس الباطل مﻼبـس الحـق ليخـدع النـاس،
وإن لم يقدر ﷲ له الهداية فأن يبعده عنا بمـا
يشغله.

يق ـرر متــي ينشــر هــذا الكتــاب إلكتروني ـا أو
جـــز ًءا منـــه ،ويـــتم ذلـــك عبـــر الصـــفحات

ســنبدأ مــن الشــهر المقبــل تطبيــق خطتــي

الرســمية للمشــيخة علــى مواقــع التواصــل

للتغييــر تــدر ًجا ،لمــن أراد النجــاة وحاســب

اﻻجتمــاعي وعبــر مواقعهــا الرســمية ،وﻻ

نفسه بـ )رسالة الضمير( ،فاستعدوا وجهزوا

يجــوز حتــى للقــائمين علــى هــذه الصــفحات

أنفسكم لهذه الثورة التغييرية.
خ ِّلصـــوا عقـــولكم وقلـــوبكم مـــن الفـــتن،

مني.

وأشيحوا بوجوهكم عن مروجيها ،وأميتـوهم

وحتى هذا الوقت لم آذن بنشـر أي كتـاب
مـــن كتـــب اﻹمـــام كـــامﻼً إلكترونيـ ـا غيـــر

بإماتة الحديث معهم أو عـنهم ،وقـاطعوا كـل
من يخـالف إمـامكم ويحـثكم عـن عـدم تنفيـذ

)الجفر(.

أوامره.

والمواقع نشـر أي مـن هـذه الكتـب إﻻ بـأمر

جميعـ ـا أن تعرفـــوا أن النســـخ
وأريـــدكم
ً

وانتظروا نفحاتنا في موالد موﻻي اﻹمـام

المتداولــة إلكترونيــا والتــي ينشــر بعضــكم

المجــدد الســيد محمــد ماضــي أبــي العــزائم،

ـورا منهــا أو أجــزاء منهــا فــي صــفحاتكم
صـ ً

وخليفتــه اﻷول مــوﻻي اﻹمــام الســيد أحمــد،

ومجموعــاتكم مــا هــي إﻻ نســخ ُمحرفــة ،لــم

وفي ليلة النصف من شعبان العام القادم.

تخرج مـن المشـيخة ،ولـم أراجعهـا بنفسـي،

واعلمــوا أن أبــواب الســرور والنجــاح،

وأي نسخة كتاب تخالف ما طبعته وراجعتـه

والســـعادة والفـــﻼح ،والطمأنينـــة والقبـــول،
والثبات والترقي ،ست ُفتح تباعًا لمـن سيسـتقيم

هــذه هــي المــرة الثالثــة التــي أحــذر فيهــا
كتابةً بعدم نشـر علـوم اﻹمـام دون إذن عبـر

علــى أمرنــا ،فتجهــزوا واســتعدوا ،وأعــدوا
العــدة للتغييــر للوضــع الجديــد ،فــإن بدايــة

مواقــع التواصــل ،وهــذا تحــذيري اﻷخيــر

مقــاﻻت التغييــر ســتكون مــع موســم الحــج

صرين على المخالفة.
لل ُم ِ ّ

المقبل ،وأرجو ﷲ أﻻ يمر الحج إﻻ وقد عاد

بنفسي ولو في حركة تشكيل ،فهي ُمحرفة.

إذا أردتم فخذوا علوم اﻹمام من صفحاتنا

من عزم على التغيير منكم كيوم ولدتـه أمـه،

ومواقعنــا الرســمية وشــاركوها مــن عنــدنا

علــى الفطــرة الصــحيحة ،ليبــدأ معــي بدايــة

لتســهيل وصــول النــاس إلــى صــفحاتنا ،فــﻼ

جديدة تَ ُجبﱡ ما قبلها من هفوات ،وليكون أداة

تحجبــــوهم عنهــــا ،واربطــــوهم بهــــا ،وﻻ

مــن أدوات الــدعوة تســاهم فــي نشــرها بــين

تربطــوهم بصــفحاتكم الشخصــية ،فــأوكلوا
اﻷمـــر ﻷهلـــه ،وكونـــوا عنـــا ِّ
مبلغـــين ،ﻻ

الناس.
وصلى ﷲ على سيدﻧا وﻣوﻻﻧـا رسـول ﷲ
وعلى آله وسلم.

ناشرين.



 سماحة موﻻنا اﻹمـام اﻟمجـدد ُح ﱠجـةَ اﻹسـﻼم
واﻟمسلمين فى هذا اﻟزمان اﻟسـيد محمـد ماضـى
سـركم ،ونفعنـا ﷲ بكـم،
أبو اﻟعزائم  -قـدﱠس ﷲ ﱠ
وجعلكم وﻟيا مرشدًا ﻟطﻼب اﻟعلم اﻟنـافع  -ﻋلمنـا
أن أركان اﻟحج أربعة هى :اﻹحـرام ،واﻟطـواف،
واﻟســـعى ،واﻟحضــــور بعرفـــة ،فنرجــــو مــــن
ســماحتكم اﻟتكــرم ببيــان اﻟحكــم اﻟصــحيح ﻟهــذه
اﻷركـــان اﻷربعـــة ،ومـــا يتعلـــق منهـــا باﻟقلـــب
واﻟجسم ،واﻟمحرمات واﻟفرائض بها.
فأجاب سماحته قائﻼً:



ال ِّن ﱠيةُ وهى فريضة ،بأن ينوى أن يعتمر أو
مخلصـا لوجهـه الكـريم ،مبتغيـً ا
ي ُح ﱠج تعـالى
ً
فضله ورضوانه.


ً
أوﻻ :اﻻغتسال وهو سنة.
ضا.
ﺛانيًا :صﻼة ركعتين وهما س ﱠنة أي ً
ومخيطهـا
ب
ﺛاﻟﺛًا :التﱠ َج ﱡر ُد من
ِ
ِ
محـيط الثيـا ِ
س
إﻻ ال ﱠن ْعلَـ ْين ال َم ْع ـ ُروفَ ْي ِن ،فــإن لــم يج ـ ْدهُ َما لَ ـ ِب َ
ِح ـذَا ًء بعــد قَ ْ
س
بَ ،و َي ْل ـ َب ُ
ط ِع َه ـا إلــى تحــت ال َع ِﻘ ـ ِ
اجبٌ .
ً
إزارا َو ِر َدا ًء ،والتﱠ َج ﱡر ُد َو ِ
ســـ ﱡن أن تكـــون عنـــد
ر ً
ابعـ ـا :التلبيـــةَ ،ويُ َ
ب ،أو المﺷـــ ِى أو حركـــ ِة الســـفين ِة أو
الركـــو ِ
تمام التﱠ َج ﱡر ِد.
بعد
الطائر ِة
ِ


لَ ﱠب ْيكَ ال ﱠل ُه ﱠم لَ ﱠب ْيكَ  ،لَ ﱠب ْيكَ َﻻ َﺷـ ِريكَ َلـكَ لَ ﱠب ْيـكَ ،
ﺷ ِريكَ لَكَ .
ِإ ﱠن ا ْل َح ْم َد َوال ِّن ْع َمةَ لَكَ َوا ْل ُم ْلكَ َﻻ َ
وله أن يﻘول:
َﻟﱠ ْ َ َﻟﱠ ْ َ ِإ ْع َ ﺎ ًمﺎ َوتَ ْ ِ ـ ـ ـ َ ا
ِ
َﻟﱠ ْ َ َﻟﱠ ْ َ ِإ ْق َ ًا
ار َوتَ ْ حـ ـ ـ َ ا
ِِ
ضﺎ
َﻟﱠ ْ َ َرِّى أَعـ ـّﻲ أ ْ
ﺎل ِر َ
َن أََن َ
م ﻻَ أ ْ ِ
صﺎ َوتَْفـ ـ ِ َ ا
َْ َ
َع َ ُل إ ْخ َﻼ ً
ﱠ ِ
اجـ ـ َـه ًة
م
ﺎم َ ْح ُ َ َ
َﻟﱠ ْ َ َوفْق َ ى َف ْ
َح َﺎ ِب َهﺎ َفأ ََر َب ا َو َم ْع ـ ـ ُ َدا
أْ
ِ
ضﺎ َ َ ًمﺎ
ﺎمَ ْ ـ ﻲ اﻟ ِّ َ
َﻟﱠ ْ َ َﻟﱠ ْ َ َف ْ
ِ
ِ
َواْﻟَف ْ َل َﺎ َس ـﱠ ِﺎْﻟَف ْ ِل تَ ْ ي َ ا
َﻟﱠ ْ َ أَ ْقِ ْل َعَلى اﻟ ﱠا ِجﻲ ِ َعﺎ ِ ـ ـَف ٍة
أَﱠنى أ ََر َو ْج َه َ اْﻟ َ ْ ُ َب َمْق ُ َدا



ى بمــا أور َدهُ ﷲُ عليـ ِه،
والملبـى لــه أن ِّ
ِّ
يلبـ َ
ٌ
َ
والتﱠ ْل ِب َيةُ واجبة عند أبـى حنيفـة ومالـكٍ  ،ويرفـ َع
وتكرار َه ـا عنــد
ـرهُ،
صــوتَه بهــا بحال ـ ٍة ﻻ تضـ ﱡ
ُ
المعتمـر أو ا ْل َحـا ﱡج؛
ت واجبٌ  ،وي ِدي َم َها
المناسبا ِ
ُ
الحـرم
ب مـن
ب من
ِ
الحـرم ،فـإذا َقـ ُر َ
ِ
حتﱠى َي ْﻘ ُر َ
ﱠ
َ
اف.
تر َك َها وا ْبتَ َدأ بالط َو ِ
ْ
وال ِ ّ
ﱠ
ْ
يب َب ْع َد الغس ِل وقبل التل ِب َي ِة ُم َبـا ٌح ِعنـ َد
ط ُ
اﻹحرام ِع ْن َدهُ.
ويحر ُم َب ْع َد
الثﱠ َﻼثَ ِة إﻻ مالك،
ُ
ِ


ســا ُء،
ع َلــى ا ْل ُم ْحــ ِر ِم ﱠ
و َي ْحــ ُر ُم َ
الصــ ْي ُد ،وال ِّن َ



والتـ ـزَ ﱡو ُج ،وال ِ ّ
والتـ ـ ْز ِوي ُج ﱠ
ﱠ
ـب ِع ْنـ ـ َد مالـــك،
طيــ ُ
يط،
س ِب َ
يط َوا ْل َم ِخــ ِ
س ال ُم ِحــ ِ
ﺷــ ْه َوةٍَ ،و ُلــ ْب ُ
واللﱠ ْمــ ُ
ُ
َو َج ﱠوزَ ال ﱠ
السـ َرا ِوي ِل إذا
س ﱠ
ى وأبو حنيفةَ لـ ْب َ
ﺷافِ ِع ﱡ
ْ
ﱡ
َ
ﱠ
الـرأ ِس ولـو
فَﻘَ َد
اﻹزار ،والتظلـ ُل ِب ُم ْرتَ ِفـعٍ َعـ ِن ﱠ
ُ
تَ َح ﱠركَ  ،وعند مالك ﻻ َيتَ َ
ت
ظلﱠ ُل ا ْل ُم ْح ِر ُم ﱠإﻻ ِبثَ ِابـ ٍ
َولَ ْو ِب َج َب ٍل.


سـنَ اﻷَ ِئ ﱠم ـةُ
اﻷ َ ْو َلـى أن َيـ ْد ُخ َل َل ـ ْي ًﻼ ،وا ْستَ ْح َ
ت َو َم َنعَهُ َمالكٌ .
عا َء ع ْن َد ُرؤْ َي ِة ال َب ْي ِ
ال ﱡد َ


ف
البـ ْد ِء ِب ﱠ
ع َلـى َ
أَ ْج َم َع اﻷَ ِئ ﱠمـةُ َ
الصـفَاَ ،و َخـا َل َ
َ
الس ـن ِة
س ـ َوا ًء .ومــن ﱡ
أَ ُب ـو َح ِن َيف ـةَ فَ َج َع ـ َل اﻷ ْم ـ َر َ
الصـفَا َ
الدعا ُء َ
وعلـى المـروةِ ،والصـعو ِد
علـى ﱠ
َ
اﻷولـى،
اﻷﺷواط الثﻼث ِة
علي ِه َما ،والهرولَ ِة فِى
ِ
الﺷــ ْو َ
وأن ﱠ
ﱠ
الصـ ـفَا َإلـ ـى
ب ِمــنَ
ط اﻷَ ﱠو َل يُ ْح َسـ ـ ُ
ﱠ
صفَا و َه َكذَا.
ال َم ْر َوةِ والثﱠا ِنى منَ المروةِ إلَى ال ﱠ
س ْع ِىَ ،و َمتَى
اﻹحﻼ ُل منَ العُ ْم َرةِ َب ْع َد تَ َم ِام ال ﱠ
ﺷ ْىءٍ .
ى َح ﱠل لَهُ ُك ﱡل َ
أَتَ ﱠم ال ُم ْعتَ ِم ُر ال ﱠ
س ْع َ





ﺷ ـ ْر ً
طا ﱠإﻻ أَ َب ـا حنيف ـةَ فإنــه
جعلَ َه ـا اﻷ ِئ ﱠم ـةُ َ
يطوف ال ﱠ
ف عن َدهُ ﱠإﻻ
غير ﺷرطٍ ؛ وﻻ
طا ِئ ُ
ُ
جعَلَ َها َ

يلز ُم ْ
ى بع َد طوافٍ صـحيحٍ،
أن يكونَ ال ﱠ
س ْع ُ
اجبٌ فيكو ُن
ج َو ِ
ودخو ُل َم ﱠكةَ علَى َم ْن أَ َه ﱠل ِبا ْل َح ّ ِ
ى بع َدهُ صحي ًحا؛ ﻷ ﱠنهُ َو َقـ َع
واج ًباَ ،وال ﱠ
طوافُهُ ِ
سع ﱡ
ب ،ويـدو ُم ُم ْح ِر ًمـا َﻻ
بع َد طوافٍ
صـحيح واجـ ٍ
ٍ
ْ
ﱠ
َيفُكﱡ إِ ْح َرا َمهُ إﻻ بع َد َر ْمىﻲ َج ْمـ َرةِ العَﻘَ َبـ ِة فَ َي ِحـ ﱡل
اف َ
صغَ َر ،فإذَا َ
اﻹ َ
اضـ ِة
حﻼ َل اﻷَ ْ
اﻹفَ َ
اف ِ
طـ َو َ
طـ َ
ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ﱠ
ْ
َ
ﱡ
ف
ﻘـ
ي
ن
أ
ى
ل
إ
ة
ي
ب
ل
ت
ال
م
ي
د
ي
و
،
ر
ب
ك
ﻷ
ا
ل
ﻼ
ح
اﻹ
ل
ح
ِ
ُ
ْ
َ
ِ
َي ِ
َ
َ
َ
َ
ِ
َ َ ُ ِ ِ
ﱡ
علَى عرفةَ بع َد صﻼةِ الظ ْهـ ِر ِمـ ْن َيـ ْو ِم عرفـةَ،
َ
َ
َ
َ
ى َج ْمـ َرةَ
وعن َد أ ِبى حنيفـة يـُ ِدي ُم َها إلـى أ ْن َي ْر ِمـ َ
ا ْلعَﻘَ َبةَ.

ُمتَ َ
الر ْك َعتَ ْي ِن.
ط ِ ّه ًرا لصﻼةِ ﱠ


ُ
وأركانـهُ
سـ ﱠنةٌ،
س ﱠنةٌ؛ ﻷ ﱠن َها ُ
الطواف للعُ ْم َرةِ ُ
ُ
ٌ
ُ
َ
أن يكونَ سـبعة أﺷـواطٍ والسـبعة فريضـة ،فلـو
ﺷ ْو ٌ
ضى َو ْقـتٌ تَ ْب ُ
ط أَتَ ﱠمهُ إن لم ْ
طـ ُل
ص َ
يكن َم َ
َنﻘَ َ
أع ـا َد
ص ـ َﻼةُ ال ﱠن ِ
ض ـى الوقــتُ َ
اس ـى ،فــإن َم َ
ِب ـ ِه َ
ﱠ
ال ﱠ
َ
اف
سعَى َب ْعـ َد الطـ َو ِ
اف من أ ﱠو ِل ِه ،فإن كان َ
ط َو َ
عا َد ال ﱠ
ى َﻻ
ى؛ ﻷَ ﱠن ﱠ
اف َو ﱠ
ال ﱠناقِ ِ
ص أَ َ
ط َو َ
السـ ْع َ
السـ ْع َ
ط َوافٍ تـَ ا ٍ ّمَ ،ويُ َسـ ﱡن ِفـى ﱠ
َي ُكو ُن ِإ ﱠﻻ َب ْع َد َ
اف
الطـ َو ِ
اﻻ ْب ِتـ َدا ُء ِمـنَ ا ْل َح َجـ ِر اﻷَ ْسـ َع ِد فَيُﻘَ ِّب ُلـهُ إ ْن َقـ َد َر أَ ْو
وحـ َم َوا َج َهـهُ بو ْج ِهـ ِه
سهُ ِب َي ِد ِه َو ُيﻘَ ِّبلُ َها ،فإن ُز ِ
َي ْل ِم ُ
ـر ْكنَ
َو َك ﱠب ـ َر َو َم ـ ﱠر حتﱠـى ُي ـ ِت ﱠم ﱠ
س الـ ﱡ
الس ـ ْب َع ،و َي ْل َم ـ ُ
بعـض اﻷَ ِئ ﱠمـ ِة ﱠ
أن
ال َي َما ِنى فِى ك ِّل َﺷـ ْوطٍ  ،وعنـد
ِ
ضةٌ.
العُ ْم َرة َ فَ ِري َ


ض ـ ُع ا ْل َي ـ ِد
اع اﻷَ ِئ ﱠم ـ ِةَ ،و َو ْ
تَ ْﻘ ِبيلُ ـهُ ُ
س ـ ﱠنةٌ ِبإِ ْج َم ـ ِ
ٌ
والسـ ﱠنةُ
عة
ﱡ
علَ ْي ِه ُ
س ﱠنةٌ ﱠإﻻ ع ْن َد مالكٍ فإ ﱠنهُ ع ْن َدهُ ِب ْد َ
َ
ُ
تَ ْﻘ ِبيلهُ.


الـر ْك ِن ال َي َمـا ِنى مـن
الﺷافعى يﻘول باستﻼم ﱡ
بتﻘبيلـه ،ومالـك يﻘـول
غير تﻘبي ٍل ،وأحمد يﻘـول
ِ
باســتﻼ ِمه فَ َﻘــط ،وأبــو حنيفــة يمنــ ُع اســتﻼ َمه
وتﻘبيلَه.


اسـتَ َﻼ ِم ِه َماَ ،و َو َر َد
أ ْج َم َع اﻷَ ِئ ﱠمةُ على تـَ ْر ِك ْ
عباس استﻼ ُم ُه َما.
ع ِن ا ْب ِن
ٍ
َ
ﱠ
َ
ّ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
اف
و
ط
ال
م
ت
أ
ن
م
ا
م
ه
ي
ل
ص
ي
ن
ي
ْ
ت
ع
ك
الر
ة
صﻼ
و
ُ
ِ
ﱠ
َ َ
ﱠ َ ِ َ ِ َ َ
س ْع ِى.
ضى إلَى ال ﱠ
ثُ ﱠم يُﻘَ ِّب ُل ا ْل َح َج َر َو َي ْم ِ


يخر ُج فِى ال َي ْو ِم الثﱠا ِم ِن ِم ْن َم ﱠك َة َف َي ِبيـتُ ِفـى
ح
ِم ًنى اللﱠ ْيلَةَ التﱠا ِسعَةَ ،ثُ ﱠم يﻘو ُم بعـ َد صـﻼةِ ﱡ
الصـ ْب ِ
ى ال ﱡ
يهـا؛ ﱠ
إلَى ُم ْز َد ِلفَةَ فَ َي ْم ُك ُ
ظ ْهـ َر
حتـى يُ َ
ث فِ َ
صـ ِلّ َ
ع َرفَةََ ،و َي ْسـ َم ُع
ص َر فِى َجا ِمعِ َن ِم َرةَ َ
َوا ْلعَ ْ
ى َ
غ ْر ِب ِّ
ُخ ْ
اﻹ َم ِام ِلتَ َعلﱡ ِم ا ْل َم َنا ِس ِك.
ط َبةَ ِ


َب ْع ـ َد صــﻼ ِة ال ﱡ
ص ـ ِر َيتَ َو ﱠج ـهُ ِإلَ ـى
ظ ْه ـ ِر َوال َع ْ
ع َر َفـةَ َفـ ْوقَ َج َبـ ِل
ع َلـى َ
ف َ
َ
ع َرفَةَ ُملَ ِّب ًيا؛ َحتﱠى َي ِﻘ َ
ﱡ
ُ
ف إِ ﱠﻻ َمــا َم َنعَ ْتــهُ
ﱠ
ع َر َفــة ُكل َهــا َم ْو ِقــ ٌ
الر ْح َمــ ِةَ ،و َ
ْ
ُ
ُ
َ
ﱠ
الﺷــ ِريعَة َو ُهــ َو ) َبطــ ُن ع ُْر َنــة( ] َم َكــا ٌن َم ْعلــو ٌم
صـلﱠى
هٌ َناكَ [ َو َي ْت ُركُ التﱠ ْل ِب َيةَ َو َي ْبتَ ِد ُ
ئ َي ْد ُ
عو؛ ﻷَ ﱠنهُ َ
ال ﱡ
صــ َر َج ْمــ َع تَ ْﻘــ ِد ٍيم ِب َم ْســ ِج ِد َن ِمــ َرةَ،
ظ ْهــ َر َوا ْل َع ْ
ضـ َل ﱠ
ف
َوفَ ﱠ
وب ِفـى َم ْو ِقـ ِ
ى َوأَ ْح َمـ ُد ﱡ
الر ُكـ َ
الﺷـافِ ِع ﱡ
ُ
َ
غ ْي َرهُ َمـا.
وف َ
الوق ِ
س ﱠوى فِى ﱡ
الر ُكو ِ
َ
ع َرفَةَ ،و َ
ب َو ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ت
ع َرفة ِب َو ْج ِهـ ِه إِلـى ال َب ْيـ ِ
الواقِ ُ
على َ
ف َ
َو َيت َو ﱠجهُ َ
عا َء.
َويُ ِطي ُل ال ﱡد َ


اﻹ َمـ ِام ُم َﻼ ِح ً
ت ال ﱠ
ظـا
ِإذَا َ
غ َر َب ِ
ﺷ ْم ُ
س َدفَ َع َم َع ِ
ى
ﱠ
الر ْح َمةَ ِبا ْل ُم ْجتَ َم ِع؛ َحتﱠى َي ْن ِز َل ِب ُم ْز َد ِلفَةَ َويُ ِ
صـ ِلّ َ
ْ
ْ
ْ
ْ
اء
ت ال ِع َ
ب َوال ِع َ
ير فِى َوقـ ِ
ﺷـ ِ
ا ْل َم ْغ ِر َ
ﺷا َء َج ْم َع تَأ ِخ ٍ



اجـبٌ ﱠإﻻ ِع ْنـ َد ﱠ
ى
َو َي ِبيــتُ َ ،وا ْل َم ِبيــتُ ِب َهـا َو ِ
الﺷـ ْع ِب ِّ
يض ـةٌ ،ثُـ ﱠم َيﻘُ ـو ُم قَ ْب ـ َل ا ْلفَ ْج ـ ِر
ى فَإِ ﱠن ـهُ فَ ِر َ
َوال ﱠن ْخ ِع ـ ِّ
ْ
ْ
ّ
فَ َي ْلتَ ِﻘ ُ
صـ ِلى الفَ ْجـ َر
ص ﱠيا ِ
ت َج ْمـ َرةِ العَﻘَ َبـ ِةَ ،ويُ َ
ط ُح َ
ِب ُم ْز َد ِلفَةَ َو َي ْخ ُر ُج ِم ْن َها ِبغَلَ ٍس) ،(١فَإِذَا َمـ ﱠر ِبـ َب ْ
ط ِن
ب
ُم َح ِ ّ
س َر أَ ْس َر َ
صـ َ
ع َ -وهُ َو َوا ٍد َب ْينَ ُم ْز َد ِلفَةَ َوأ َ ْح َ
صبّ ِ َ -وهُ َو َوا ٍد َب ْينَ َب ْ
طـ ِن
 َحتﱠى َي ِص َل ِإلَى ا ْل َم َ
علَى َرا َح ِت ِه.
ُم َح ِ ّ
س َر َو ِم ًنى َ -ي ْم ِﺷى َ


ص َل إِلَى َم َح ِّل َج ْمـ َرةِ ا ْلعَﻘَ َبـ ِة ِفـى أ َ ﱠو ِل
إِذَا َو َ
ْ
َ
ْ
ور ال َم ْب ِنـى
ف ِت َجاهَ ال ﱡ
س ِ
ِم ًنى ِم ْن ِج َه ِة ُمز َد ِلفَة َوقَ َ
عا َرا ِكبـً ا أ َ ْو
ر
س
م
ت
ا
ص َي ِ ُ ْ ِ ً
هُ َناكَ َ ،و َر َمى ال ﱠ
س ْب َع َح َ
ع َلـ ـى
ف َو َﻻ َيـ ـ ْد ُ
َم ِ
اﺷـ ـ ًياَ ،و َﻻ َي ِﻘـ ـ ُ
عوَ ،واتﱠفَ ُﻘـ ـوا َ
يعـا،
ب ﱠ
اجبٌ ِع ْن َد اﻷ َ ِئ ﱠمـ ِة َج ِم ً
الر ْم ِى َوهُ َو َو ِ
ُو ُجو ِ
ْ
ُ
ُ
وع ال ﱠ
ﺷـ ْم ِس،
َو َو ْقتُهُ ال ُم ْسـتَ َحبﱡ ِع ْنـ َدهُ ْم ِع ْنـ َد طلـ ِ
يمـهُ
ع َم ٍل ِمـ ْن أَ ْع َمـا ِل َيـ ْو ِم ا ْل ِعيـ ِد َوتَ ْﻘ ِد ُ
َوهُ َو أَ ﱠو ُل َ
ﺷ ْر ُ
ئ َب ْع َدهُ فَ َي ْح ِلـ ُﻖ أ َ ْو
ص ﱠح ٍة ِل َما َب ْع َدهُ ،ثُ ﱠم َي ْبتَ ِد ُ
َ
ط ِ
سـ ـ َك ْي ِن
صـ ـ ُر َو َي ْن َحـ ـ ُرَ ،فـ ـإِذَا أَ َتـ ـى ِب َهـ ـذَ ْي ِن ال ﱡن ُ
يُﻘَ ِ ّ
ﱠ
ض،
ع ِ
سا ُء إِلَى الط َو ِ
اف َخ ْوفًا ِمنَ ال َح ْي ِ
أَ ْس َر َ
ت ال ِّن َ
ع َم ْن أَ َحبﱠ َب ْع َد ال ﱠن ْح ِر إِ َلـى َم ﱠكـةَ ِل َ
اف
طـ َو ِ
َوأَ ْس َر َ
ض ِة ) ِ ّ
ار ِة(َ .و ِب َر ْم ِى َج ْم َر ِة ا ْل َعﻘَ َبـ ِة َي ِحـ ﱡل
اﻹفَا َ
الز َي َ
ِ
الصـ ْي ُد
اﻹ ْحـ َﻼ َل اﻷَ ْ
علَ ْيـ ِه ِإ ﱠﻻ ﱠ
صـغَ َر َف ـ َﻼ َي ْحـ ُر ُم َ
ِ
ع ِب َ
ارةِ أ َ َحــ ﱠل
طــ َو ِ
ســا ُءَ ،فــإِذَا أَ ْســ َر َ
َوال ِّن َ
اف ال ِ ّز َيــ َ
س َوا ٌء َحلَﻖَ أ َ ﱠو ًﻻ ُثـ ﱠم َن َحـ َر ،أ َ ْو
اﻹ ْح َﻼ َل اﻷَ ْك َب َرَ ،و َ
ِ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
اف ُثـ ﱠم َن َحـ َرُ ،كـلﱠ
َن َح َر ث ﱠم َحلﻖَ  ،أ ْو َحلﻖَ ثـ ﱠم طـ َ
ُ
ُ
وف
ـ
ط
ي
م
ـ
ث
،
ة
ـ
ب
ِ
ﱠ َ
ذَ ِل ـكَ َب ْع ـ َد أَ ْن َر َم ـى َج ْم ـ َرة َ ا ْل َعﻘَ َ
ُ
َ
ض ِة.
اﻹفَا َ
اف ِ
ط َو َ
ﱠ
َ
ُ
ضـا ِئلهَُ ،فـإِ ْن
َو َق ْد تَ َﻘ ﱠد َم الط َو ُ
اف َوأ ْر َك ُانـهُ َو َف َ
َ
ُ
ض ِة فِى أ ﱠو ِل ُدخو ِل ِه تَ َو ﱠجهَ
ى ا ْل َف ِري َ
سعَى َ
َكانَ َ
س ْع َ
ﱠ
َ
َ
َ
ً
ام ِب َهــا ِل َر ْمــ ِى
قــ
أ
ف
،
اف
و
الطــ
د
عــ
ب
ى
نــ
م
َ ِ
َْ َ
ِإ َلــى ِ
َ
ى
ا ْل َج َم َرا ِ
س َبﻖَ لَهُ ال ﱠ
ت اﻷ ُ ْخ َرىَ ،و ِإ ْن لَ ْم َي ُك ْن َ
س ْع ُ
ْ
ع َلـى
الوقُ ِ
يضـ ِة َ
ى الفَ ِر َ
سعَى َ
وف ِبعَ َرفَةَ َ
قَ ْب َل ُ
س ْع َ
ﱠ
ﱠ
اف ،ث ﱠمُ
ْ
ص َﻼةِ َركعَتَ ِى الط َو ِ
ان ال ِذى تَﻘَ ﱠد َم َب ْع َد َ
ا ْل َب َي ِ
ض َيافَ ِة ﷲِ َح َﻼ ًﻻ أ َ ﱠيا ًما
أَ ْس َر َ
ام ِفى ِ
ع ِإلَى ِم ًنى فَأ َقَ َ
ﷲ َلـهُ،
ت ،يُ َبا ُح لَهُ ُك ﱡل َ
َم ْع ُدو َدا ٍ
ﺷ ْىءٍ ِم ﱠمـا أ َ َح ﱠلـهُ ُ
ت ِفـى أ َيـﱠ ِام ِم ًنـى
ى ا ْل َج َم َرا ِ
َولَ ْم َي ْبﻖَ َ
علَ ْي ِه إِﻻﱠ َر ْم ُ
ٌ
ورةٌ.
ى َم ْعلُو َمة َم ْﺷ ُه َ
َو ِه َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َوﷲُ تَ َعــ ـالى أ ْســ ـأ ُل أن َي ْم َن َح َنــ ـا الﻘ ُبــ ـو َل
يـب
س ِمي ٌع ُم ِج ُ
اﻹ ْق َبا َلَ ،وأَ ْن َيتَ َوفﱠا َنا ُم ْس ِل ِمينَ ِإ ﱠنهُ َ
َو ِ
ﷲ َع َلـى َسـ ِّي ِد َنا ُم َح ﱠمـ ٍد 
ع ِ
الـ ﱡد َ
اءَ ،و َ
صـلﱠى ُ
َوآ ِل ِه َوالتﱠا ِب ِعينَ .
اختَلَ َ
س :ظُ ْل َمةُ آخِ ِراللﱠ ْي ِل ِإذَا ْ
صبَاحَ ،وفِى
ض ْوءِ ال ﱠ
طتْ بِ َ
)ْ (١الغَلَ ُ
ص ْب َح بِغَلَ ٍس(.
صلِّى ال ﱡ
ى  كَا َن يُ َ
ْال َحدِيثِ) :أَنﱠ النﱠبِ ﱠ


ابني مستقبل اﻷمة :ذهب آخرون إلى وجوب النهي عن المنكر بالشــرع دون العقــل؛ ﻷن العقــل لــو
أوجب النهي عن المنكر ،ومنع غيره من القبيح ،لوجــب مثلــه علــى ﷲ تعــالى ،ولمــا جــاز ورود الشــرع
بإقرار أهل الذمة على الكفر ،وترك النكير عليهم،؛ ﻷن واجبات العقول ﻻ يجوز إبطالها بالشــرع ،وفــي
ورود الشرع بذلك دليل على أن العقل غير موجب ﻹنكاره.
عزيزي مستقبل اﻷمة :أما إذا كان في ترك إنكاره مضرة ﻻحقة بمنكره وجــب إنكــاره بالعقــل علــى
القولين معًا ،وأما إن لحق المنكر مضرة من إنكاره ولم تلحقه مــن كفــه وإقــراره لــم يجــب عليــه اﻹنكـار
بالعقل وﻻ بالشرع:
 أما العقل فﻸنه يمنع من اجتﻼب المضار التي ﻻ يوازيها نفع. وأما الشرع فقد روى أبو سعيد الخدري  عن النبي  أنه قال) :أنكر المنكر بيدك فــإن لــمتستطع فبلسانك ،فإن لم تستطع فبقلبك ،وذلك أضعف اﻹيمان(.
]كتاب أدب الدنيا والدين ،ﻷبى الحسن الماوردى ط – ١٦ .القاهرة ص.[٧٧

عرفة عبد القوي عرفة
أبو المطامير – بحيرة

جنة محمد كمال فطيم
شبرا – القاهرة

٣٢

عبد ﷲ محمد حلمي
السويس

هاجر أحمد العويدي
كوم حمادة – بحيرة

سامي عصام سلمان
دمنهور

محمود أحمد العزازي
الصالحية – شرقية

زينب مصطفى علي
أسوان

محمد حاتم أنور حسين
كفر ميت أبو الكوم



دخل اﻹمام الحسين  على أخيه اﻹمام الحسن  في مــرض موتــه ،بعــد أن تــأثر
س له في الطعام.
بالسم الذي ُد ﱠ
فقال اﻹمام الحسين ﻷخيه اﻹمام الحسن :من تتهم؟.
فقال اﻹمام الحسن :لتقتله؟!.
قال اﻹمام الحسين :نعم.
ً
تنكيﻼ ،وإن لم يكن هو،
سا وأشد
قال اﻹمام الحسن :يا أخي ،إن يكن الذي أظن ،فا أشد بأ ً
فﻼ أحب أن يقتل بي بريء.
]شرح اﻷربعين النووية لﻺمام الجرداني ص[١١٤

اله ا

قــدمت خبيــرة التغذيــة
الفـرنسية فرانسـواز دي
أخيـرا ،روشـتة مـن المنتجـات الطبيعيــة
كولـونر
ً

وال فا

 ملعقة زبدة كبيرة – بصلة كبيرة – ٣٠٠جم من اللحم المفروم –  ٢٠٠جـرام مـنصلصة الطمـاطم – ملـح – فلفـل – حفنـة مـن السـكر – قشـرة ليمونـة مفرومـة –
عصير ليمونة – فنجان من اﻷرز المطحون – فنجـان ونصـف مـن مرقـة اللحـم –
فنجان من البقدونس المفروم – فنجان من البصل اﻷخضر المفروم – نصف فنجـان
من الشبت المفروم – ملعقة كبيرة مـن النعنـاع المفـروم – ك فلفـل أخضـر كبيـر –
فنجان كبير من مرق الدجاج.

التي تساعد على تقوية مناعة الجسم.
وتنصــح خبيــرة التغذيــة بتنــاول الجــزر بلونيــه
اﻷصفر واﻷحمر ،حيث إن مادة الكاروتين تحمي
النظر والجلد ،كـذلك الكوسـة التـي تحتـوي علـى
اﻷليـــاف ســـهلة الهضـــم والمضـــادة لﻸكســـدة،
باﻹضافة إلى العسل اﻷبيض الـذي يحتـوي علـى
فوائد عديدة للجسم ،والعنب اﻷسود الـذي يسـاعد
ً
فضﻼ عـن الكمثـرى
على مكافحة التلوث البيئي،
والكرنــب اﻷحمـــر واﻷخضـــر لﻼحتـــواء علـــى
فيتامين سي.

تذاب ملعقة كبيرة من الزبد في مقﻼة واسعة – أضيفي البصل واقليه حتى يستوي –
أضيفي اللحم واطهيه حتى تحمر اللحم وتتجعد – أضيفي صلصـة الطمـاطم والملـح
والفلفل اﻷسود – اطهي لمدة دقيقة وأضيفي السكر وقشر الليمون واﻷرز – سـخني
المواد وحركيها حتى يصقل اﻷرز – أضـيفي فنجـان ونصـف مـن المـرق وسـخنيه
حتى درجة الغليان – خففي درجة الحرارة وغطي المواد – اغلي المـواد علـى نـار
منخفضة لمدة  ١٠دقائق أو حتى يتم امتصاص السائل بشكل تام تقريبًا – حركي مع
مزيج البقدونس والبصل اﻷخضر والشبت والنعناع – اطهي المواد لمدة  ٥دقائق –
سخني الفرن لدرجة حرارة  ١٧٥درجة مئوية – اقطعي شريحة رقيقة من نهاية كل
فلفلة واحفظيها لتستعمل كغطاء – تخلصي من البذور واﻷغشية البيضاء في الفليفلة
– ضعي الفليفلة في مقﻼة شواء واسعة واسكبي مزيج اللحم فـي الفليفلـة – امزجـي
المواد المتبقية بما فيها من صلصة الطمـاطم المتبقيـة فـي مقـﻼة صـغيرة وسـخنيها؛
حتى تذوب الزبدة واسكبيها فوق الفلفل المحشو – غطـي المـزيح بواسـطة اﻷغطيـة
المحتفظة – غطي صـفيحة الشـواء بـورق ألمونيـوم – اشـوي لمـدة سـاعة أو حتـى
تستوي الفليفلة والحشوة.



٣٣

اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﳊﻴﺔ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ

بإحسان  -وهم خير أولياء ﷲ المتقين من
هذه اﻷمة  -تابوا إلى ﷲ تعــالى بــالطرق
لطول جواب ابن تيمية على المسألة،

الشـــرعية ،ﻻ بهـــذه الطـــرق البدعيـــة.
وأمصار المسلمين وقراهم قــدي ًما وحــديثًا

ﻓسأختصر جوابــه هنــا ،ﻓقــد قــال ..) :إذا

مملوءة ممن تاب إلى ﷲ واتقاه ،وﻓعل ما

تبـــين هـــذا ﻓنقـــول للســـائل :إن الشـــيخ

يحبــه ﷲ ويرضــاه بــالطرق الشــرعية ﻻ

المذكور قصد أن يتوب المجتمعــين علــى

بهذه الطرق البدعية .ﻓﻼ يمكــن أن يقــال:

الكبائر ،ﻓلم يمكنه ذلك إﻻ بمــا ذكــره مــن

إن العصـــاة ﻻ تمكـــن تـــوبتهم إﻻ بهـــذه

الطريــق البــدعي يــدل أن الشــيخ جاهــل

الطــرق البدعيــة ،بــل قــد يقــال :إن ﻓــي
ً
جـــاهﻼ بـــالطرق
الشـــيوخ مـــن يكـــون

أو عــــاجز عنهــــا ،ﻓــــإن الرســــول 

ً
عاجزا عنهــا ،لــيس عنــده علــم
الشرعية،

والصحابة والتابعين كانوا يدعون من هو

بالكتاب والسنة ،وما يخاطــب بــه النــاس،

شر من هؤﻻء مــن أهــل الكفــر والفســوق

ويســمعهم إيــاه ،ممــا يتــوب ﷲ علــيهم،

والعصـــيان بـــالطرق الشـــرعية ،التـــي

ﻓيعدل هذا الشــيخ عــن الطــرق الشـرعية

أغناهم ﷲ بها عن الطــرق البدعيــة ،ﻓــﻼ

إلى الطرق البدعية .إما مع حسن القصد.

يجــوز أن يقــال :إنــه لــيس ﻓــي الطــرق

إن كان لــه ديــن وإمــا أن يكــون غرضــه

الشرعية التي بعث ﷲ بها نبيه مــا يتــوب

التــرأس علــيهم وأخــذ أمــوالهم بالباطــل..

بــه العصــاة ،ﻓإنــه قــد علــم باﻹضــطرار

ﻓﻼ يعدل أحد عن الطــرق الشــرعية إلــى

والنقــل المتــواتر أنــه قــد تــاب مــن الكفــر

البدعية إﻻ لجهــل ،أو عجــز ،أو غــرض

والفســوق والعصــيان مــن ﻻ يحصــيه إﻻ

ﻓاسد().(١

وإيــراده النصــوص الكثيــرة علــى ذلــك،

بالطرق الشرعية التي بها تتوب العصاة،

ﷲ تعــالى مــن اﻷمــم بــالطرق الشــرعية،

وهكــذا حــول ابــن تيميــة هــذا الشــيخ

التــي لــيس ﻓيهــا مــا ذكــر مــن اﻻجتمــاع

الصــــالح الــــذي اســــتطاع أن يخلــــص

البـــدعي؛ بـــل الســـابقون اﻷولـــون مـــن

المجــرمين مــن إج ـرامهم بتلــك الوســائل

المهــاجرين واﻷنصــار والــذين اتبعــوهم

الشــرعية المباحــة التــي اســتعملها ،إلــى
مبتــدع ضــال؛ ﻷن كــل مبتــدع عنــدهم



ضال ،وكل ضال ﻓي النار.
بل إنه أومأ إلى اتهامه ﻓي نيته نفسها
بــأن يكــون قصــده الرئاســة علــيهم ،وقــد
استدل لــذلك بقولــه تعــالى﴿ :يَاأَي َﱡهـا الﱠـذِينَ
ان
ار َو ﱡ
آ َمنُ ـوا إِ ﱠن َكثِيـ ً
ـرا ِم ـنَ ا ْﻷ َح َْب ـ ِ
الر ْه َب ـ ِ
لَ َيأ ْ ُكلُونَ أ َ ْم َوا َل ﱠ
صـدﱡونَ
اس ِب ْال َب ِ
اطـ ِل َو َي ُ
النـ ِ
سبِي ِل ﱠ ِ﴾ )التوبة.(٣٤ :
َ
ع ْن َ

واللهو ﻻ لقصد العبادة والتقرب إلــى ﷲ،

ﻓهؤﻻء ضــﻼل باتفــاق علمــاء المســلمين،

و)النــوع الثــاني( أن يفعــل علــى وجــه

ولم يستند ﻓي هذا إلى حجة عقليــة أو

الديانة والعبادة وصﻼح القلــوب وتجريــد

نقلية ،وإنما كل حججه هي أولئك الســلف

حـــب العبـــاد لـــربهم وتزكيـــة نفوســـهم

وﻻ يقــول أحــد مــن أئمــة المســلمين :إن
اتخاذ هذا دي ًنا وطري ًقا إلى ﷲ تعالى أمــر
مباح؛ بل من جعل هذا دينًا وطريقًـا إلــى

المعصومين الذين أحل بهم مــا حــرم ﷲ،

وتطهير قلوبهم ،وأن تحــرك مــن القلــوب

ﷲ تعــالى ﻓهــو ضــال ،مفتــر ،مخــالف

وحرم بهم ما أحل ﷲ ،يقــول ابـن تيميــة:

الخشــية واﻹنابــة والحــب ورقــة القل ـوب

ﻹجماع المسلمين .ومن نظر إلــى ظــاهر

)ولم يكن ﻓي السلف اﻷول سماع يجتمــع

وغير ذلك ممــا هــو مــن جــنس العبــادات

عليه أهل الخير إﻻ هذا .ﻻ بالحجاز ،وﻻ

والطاعـــــات ﻻ مـــــن جـــــنس اللعـــــب

العمل وتكلم عليــه ،ولــم ينظــر إلــى ﻓعــل
ً
جاهﻼ متكل ًما ﻓي الــدين
العامل ونيته كان

باليمن ،وﻻ بالشــام وﻻ بمصــر والعــراق

والملهيــات ..ﻓيجــب الفــرق بــين ســماع

بﻼ علم().(٤

وخراسان والمغرب ،وإنما حدث السماع

المتقـــربين ،وســـماع المتلعبـــين ،وبـــين

بل إن ابن تيمية لم يكتــف بــذلك ،بــل

المبتدع بعد ذلك().(٢

السماع الذي يفعله النــاس ﻓــي اﻷعــراس

راح يصــعد ﻓــي موقفــه مــن هــذا الشــيخ

ً
وإمعانـا منــه ﻓــي
وبما إن ابن تيمية -

واﻷﻓراح ونحو ذلك مــن العــادات ،وبــين

الطيب الذي استعمل هذه الوسيلة المباحة

بغــض الصــوﻓية والحقــد علــيهم  -أبــاح

الســـماع الـــذي يفعـــل لصـــﻼح القلـــوب

لهداية المنحــرﻓين ،ﻓقــال) :ﻓمــن ﻓعــل مــا

الســماع والغنــاء إذا كــان ﻓــي اﻷعــراس

والتقــرب إلــى رب الســموات ،ﻓــإن هــذا

ليس بواجــب وﻻ مســتحب علــى أنــه مـن

ونحوها من بــاب اللهــو واللعــب ،أمــا أن

يسأل عنه :هل هــو قربــة وطاعــة؟ وهــل

جــنس الواجــب أو المســتحب ﻓهــو ضــال

يتحول إلــى وســيلة للتعبــد ،والــدعوة إلــى

هو طريق إلى ﷲ؟ وهــل لهــم بــد مــن أن

مبتدع ،وﻓعله على هذا الوجــه حــرام بــﻼ

ﷲ ،ﻓلــم يــر صــحة ذلــك ،بــل وقــف ﻓــي

يفعلوه لما ﻓيه مــن رقــة قلــوبهم وتحريــك

ريب(

وجهــه ،كمــا يقــف الســلفية كــل حــين ﻓــي

وجدهم لمحبوبهم وتزكية نفوسهم وإزالــة

هذه هي قاعدته ﻓــي هــذا الموضــوع،

وجه كل مشروع لخدمة اﻷمة ورقيها.

القســـوة عـــن قلـــوبهم ونحـــو ذلـــك مـــن

والتــي يســتعملها تﻼميــذه كمــا يســتعملون

يقـــول ابـــن تيميـــة) :وقـــول الســـائل

المقاصــد التــي تقصــد بالســماع كمــا أن

النصــوص المقدســة لتحــريم كــل عمــل

وغيره :هــل هــو حــﻼل؟ أو حــرام؟ لفــظ

النصارى يفعلون مثل هــذا الســماع ،ﻓــي

إسﻼمي ﻻ يتواﻓق مــع مــا ﻓعلــه الســلف..

مجمل ﻓيه تلبيس .يشتبه الحكم ﻓيه؛ حتــى

كنائســهم علــى وجــه العبــادة والطاعــة ﻻ

ﻻ يحســـن كثيـــر مـــن المفتـــين تحريـــر

على وجه اللهو واللعب().(٣

الذين هم أعلم الناس وأطهر الناس وأبــر
قلوبـــا وأصـــدقهم حـــديثًا ..وﻻ
النـــاس ً

الجواب ﻓيه؛ وذلك أن الكﻼم ﻓي الســماع

وبناء على هذا كله ،ﻓقد ذكر أن )من

وغيـــره مـــن اﻷﻓعـــال علـــى ضـــربين:

حضر السماع للعب واللهــو ﻻ يعــده مــن

)أحــدهما( أنــه هــل هــو محــرم؟ أو غيــر

صالح عمله ،وﻻ يرجو به الثواب ،وأمــا

) (١مجموع الفتاوى )(٦٢٥ /١١

محرم؟ بل يفعل كما يفعل ســائر اﻷﻓعــال

من ﻓعله على أنــه طريــق إلــى ﷲ تعــالى
ﻓإنه يتخذه دي ًنا ،وإذا نهى عنه كــان كمــن

) (٢مجموع الفتاوى )(٦٢٧ /١١

مــن اللهــو واللعـــب كســماع اﻷعـــراس

نهى عن دينه ،ورأى أنه قــد انقطــع عــن

) (٣مجموع الفتاوى )(٦٣١ /١١

وغيرهــا .ممــا يفعلــه النــاس لقصــد اللــذة

ﷲ وحرم نصيبه من ﷲ تعالى إذا تركه.

) (٤مجموع الفتاوى )(٦٣٣ /١١

التي تلتذ بها النفوس .وإن كان ﻓيها نــوع



يخالفهم ـ حسب تصورهم ـ إﻻ هالك.

عرضنا في اللقاء الماضي مقدمة عن خبر رسول ﷲ 
عن فتنة المسيح ال ﱠدجﱠال ،والذي تضمن صفاته وأتباعه ومكان
خروجه وكيفية فتنته للناس ،وكيفية هﻼكه.
وسنبدأ بعون ﷲ في هذا اللقاء في عرض الرؤية العزمية عن
فتنة المسيخ ال ﱠدجﱠال.
الوراث المحمديين اﻹمام
نظرا ﻷن آل العزائم يسيرون مع خاتم
ﱠ
ً
المجدد السيد محمد ماضي أبي العزائم وخلفائه  ،فإن لهم
فرق المدرسة العزمية بين
نظرة خاصة في هذه الفتنة ،حيث ت ُ ِ ّ
ثﻼثة أنواع من ال ﱠدجﱠالينَ :دجﱠال الذات ،و َدجﱠال العصر ،و َدجﱠال
آخر الزمان.








يقول سماحة شيخ الطريقة العزمية السيد عﻼء أبو العزائم:
)إن المسيخ ال ﱠدجﱠال ليس مجرد مخلوق عادي ،لحم ودم وكفى.
إنه ً
أوﻻ :فكر وقوة عقلية فاتنة ،وظﻼم ،ويد تعمل في الخفاء،
وخيوط ومؤامرات.
إنه الثمرة الحقيقية ﻹبليس في معركة تحدي اﻹرادة اﻹلهية،
التي بدأت من هناك ،حيث ﻻ هناك هناك.
إنها نفس عقيدة الشيطان :أَنَا َخ ْي ٌر ِ ّم ْنهُ) اﻷعراف.(١٢ :
أ َ َنا تشير إلى إبليس واليهود والذين يظنون أنهم فوق
البشر.
ّ ِ م ْنهُ تشير إلى آدم وباقي البشر.
وإبليس يظن نفسه اﻷذكى واﻷقوى ،فهو اﻷحق بأن يسجد له
سجود التكريم ،الذي ربما انقلب ببعض الشيطنة إلى سجود
عبادة من ضعاف اﻹيمان.
خيرا من
والمسيخ هو النسخة اﻹبليسية المكررة ،يظن نفسه ً
الجميع ..من البشر كلهم ..الكل يجب أن يسجد له؛ ﻷنه اﻷقوى
واﻷذكى(.
أما دجال الذات ،فقد تحدث عنه اﻹمام أبو العزائم ،عندما سأله
أحد المريدين :سيدي من المهدي؟ ،قال) :أنت(.
قال :فمن المسيخ ال ﱠدجﱠال؟ ،قال اﻹمام) :أنت( ،ثم أضاف
اﻹمام) :يا بني :إذا كنت محل رضا ﷲ فأنت مهدي ،وإذا كنت
محل سخطه فأنت مسيخ َد ﱠجال(.
ق اﻹمام أبي العزائم ،فإن كل شخص منا معرض ﻷن يكون
َو ْف َ
مهديا أو َدج ً
ﱠاﻻ ،وأن الميزان الذي يقيس به نفسه هو رضا
وسخط ﷲ عز وجل.



لقــد تحــدث ســماحة وصــي الــدعوة الﻌزميــة
السيد عﻼء أبو الﻌـزائم عـن قضـية وجـود َد ﱠجـال
في كل عصر ،قبـل الـ ﱠدجﱠال اﻷكبـر الـذي يخـرج
في آخر الزمان ،في مقاله )المسيخ ال ﱠدجﱠال يسـكن
البيــت اﻷبــيض( بالﻌــدد رقــم  ١١٧مــن مجلــة
)اﻹسﻼم وطن( في جماد أول ١٤١٧هـ  -أكتوبر
١٩٩٦م ،بﻌد عامين مـن توليـه مشـيخة الطريقـة
الﻌزمية.
قــال ســماحته :الـ ﱠدجﱠالون والكــذابون فــي كــل
عصر موجـودون وهـم كثيـر ،مـنهم مـن افتضـﺢ
أمره ،وكشف ﷲ ستره ،ومنهم من لـم يـأت بﻌـد،
ففي حديث عبـدﷲ بـن عمـر  أن رسـول ﷲ
 قــال) :ليكــونن قبــل يــوم القيامــة المســيخ
ال ﱠدجﱠال ،وكذابون ثﻼثون أو أكثر( ]أخرجه أحمـد
 ،[١٠٤ ،٩٥/٢وفــي روايــة عــن أبــي هريــرة:
)كلهم يكـذب علـى ﷲ وعلـى رسـوله(] ،أخرجـه
البخاري في الفتن برقم .[٧١٢١
وفي رواية عن أبي هريرة) :يحدثونكم ببـدع
من الحديث بما لم تسمﻌوا أنتم وﻻ آباؤكم ،فإيـاكم
وإياهم ﻻ يفتنونكم( ]أخرجه أحمد .[٣٤٩/٢
وصورة المسيخ ال ﱠدجﱠال في كـل عصـر ،هـو
قوى الظلـم والتسـلط علـى اﻷمـة اﻹسـﻼمية ،فقـد
ظهر في عهد الصحابة :اﻷسود الﻌنسي ومسـيلمة
وغيرهما ،وفي عصـر التـابﻌين ظهـر الجﻌـد بـن
درهم ،وظهر جنكيز خان وكـان مسـيخ عصـره،
وكانت الحكومـة البريطانيـة هـي المسـيخ الـ ﱠدجﱠال
لمــا كانــت اﻹمبراطوريــة التــي ﻻ تﻐيــب عنهــا
ﱠ
الشمس ،واليوم نـرى المسـيخ الـ ﱠدجﱠال يسـكن فـي
البيت اﻷبيض بالﻌاصمة اﻷمريكية واشنطن.
هكذا نجد أن لكـل عصـر َد ﱠجـال؛ حتـى يـأتي
المسيخ الـ ﱠدجﱠال اﻷكبـر الـذي يقتلـه سـيدنا عيسـى
 عند باب اللد في فلسطين.

في توصيف بليغ يسقط سماحة شيخ الطريقـة
الﻌزمية أوصاف المسيخ ال ﱠدجﱠال الشخصية ،علـى
أفﻌال صورة الـ ﱠدجﱠال وأداتـه فـي عصـرنا ،وهـي
الوﻻيات المتحـدة اﻷمريكيـة ،فيقـول :إن المسـيخ
ال ﱠدجﱠال  -في كل عصر -رجل كأي رجل ،يظهـر
في ثوب حـاكم ،أو حكومـة دولـة ،وفـي عصـرنا
هي حكومة الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية ،والمسيخ
الــ ﱠدجﱠال هــو الشــر نفســه إذا تجســد فــي صــورة
ظـاهرا
شخصية ،وهو ذكـي وعـالم ،ولكنـه يﻌلـم
ً
من الحياة الدنيا ،ولكنه غافل عن اﻵخرة.
وهـــو مﻐـــرور بﻌلمـــه ،ومﻐـــرور بملكاتـــه
المتﻌددة ومواهبـة الفـذة ،التـي جﻌلتـه مبـدعًا فـي
الصناعات لدرجة يفاجيء بها الﻌـالم ،وﻷنـه منـذ
القديم وهو يخطط للسيطرة على الﻌـالم ،وهـو مـا

يفسر لنا سياسة أمريكا في تثبيت النظـام الﻌـالمي
الموحد؛ ﻷن دوافﻌه تتميز بقوة وطاقة عالية على
المثابرة في الﻌمل ،وهو مع ذلك حيـوان بكـل مـا
تﻌنيــه صــفاته الحيوانيــة مــن ســبﻌية وشــهوانية
وغضبية.
وﻷنه مسخ؛ حتى في عاطفتـه ،فهـو ﻻ يتجـه
بالوﻻء لوطن ،إنما يتجـه بـالوﻻء كلـه إلـى نفسـه
فحسب ،وإلى إلهه الدوﻻر.
حقا كـان هنـاك قـدر غيـر يسـير مـن إنتاجـه
وفكره يتجه إلى الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية ،لكن
ليس بدافع الوﻻء ،إنمـا بـدافع أنهـا الحيـز المﻼئـم
جــدا؛ ﻷن يســتوعب أعمالــه ويخــرج فــي النهايــة
منها.
ﱠ
المسيخ الدجﱠال يهودي وأتباعه يهـود ولكـنهم
يكرهــون أنفســهم ،لكــن ﻻ مــانع مــن اﻻتحــاد فــي
عرف اليهود إذا كان هناك در ًءا للخطر ،وتـؤدي
المهمة ،ثم يكون الفراق من جديد بكل الكراهية.
ت
وهــو مصــداق قــول ﷲ تﻌــالىَ  :وقَ َالــ ِ
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يَ ْو ِم ال ِقيَا َم ِة) المائدة.(٦٤ :
المســيخ الــ ﱠدجﱠال شــهواني ،لدرجــة ديمومــة
الشــبق ،ودينــه هــو الجــنس ،وهــو زعــيم اﻷدب
المكشــوف فــي الﻌــالم ،وصــاحب فكــرة ســينما
الجـــنس ،وشـــواطئ الﻌـــراة ،وهـــو ﻻ يﻌتـــرف
بالزواج ،ويروج لكل مذاهب الجـنس مـن دعـارة
واغتصاب إلى شذوذ جنسي بكـل أنواعـه :لـواط،
ســحاق ،ووطء محــارم ،وهــذا يفســر لنــا تبنــي
الوﻻيـــات المتحـــدة وبﻌـــض رؤســـائها للشـــواذ
وحمايتهم والدفاع عنهم وإلحاقهم بالجيش.
المسيخ ال ﱠدجﱠال سريع اﻻنفﻌـال ولكنـه جبـان،
ولهـــذا فحياتـــه حافلـــة بالصـــراع والمشـــاحنات
المحبوسة!.



حقـا مزاجـه غضــوب سـريع اﻻشـتﻌال لكنــه
جبان بكل مﻌاني الكلمة ،ومع جبنه فهو ميﱠال إلى
الصﻼبة والﻌناد في مواقفه ،كما حدث فـي فيتنـام
حيــث ُمنــي جــيش ال ـ ﱠدجﱠال بهزيمــة منكــرة ،وفــي
حرب الخليج لم يواجه الﻌراق وحده ،وإنمـا جـاء
بجيوش من جميع أنحاء الﻌالم ) ٢٨دولـة( لتقاتـل
مﻌه ،وكذلك فﻌل بالصومال ،وخاف من تهديدات
كثيـرا
صرب البوسنة ،فلم يتدخل لجبنـه ،ويفـرح
ً
برؤية دماء المسلمين؛ ﻷنـه يﻌلـم أن نهايتـه علـى
أيديهم.
ثم هو دموي ،يحـب مشـهد الـدماء ،ولـه فـي
نفسه تأثير عميق ،فﻌندما يـأمر بقتـل أحـد فكأنمـا
يلبي نداء قويا بأعماقه فيسـتريﺢ كيانـه ،وهـا هـو
يقف إلى جانب إسرائيل حينما تقتل المسلمين فـي
مذابﺢ متوالية دائ ًما؛ ﻷن ذلك يشﻌره بالسﻌادة.
ما فﻌله ال ﱠدجﱠال اﻷمريكي من ضرب للﻌـراق
بأحدث أنواع اﻷسلحة التي مﻸ بهـا خزانتـه؛ لهـو
دليـل آخـر علـى تهـوره وجبنـه ،وأنـه عـانى مــن
نكسة جماهيرية ،بل وذمته المالية ليست على مـا
يــرام ،وشــﻌبيته فــي تراجــع مســتمر ،فــأراد أن
انتصــارا ســريﻌًا يســاعده فــي المﻌمﻌــة
يســجل
ً
اﻻنتخابية التي دقت اﻷبواب ،فاختار هدفًا سـه ًﻼ،
هو الﻌراق المحاصر الجوعان.
الــ ﱠدجﱠال لــم يتــورط فــي أيــة مﻐــامرة غيــر
محسوبة ،فضرب جنـوب الﻌـراق عمـدًا متﻌمـدًا،
مع أن الجيش الﻌراقي يتمركز في الشمال ،وكلـه
عند ال ﱠدجﱠال اﻷمريكي عراق ،والشـيء المضـحك
أنــه بــرر ضــربه للﻌــراق بحجــة عــدم اﻻلتــزام
بقرارات اﻷمم المتحـدة ،مـع أن مـا فﻌلـه الـ ﱠدجﱠال
اﻷمريكـــي فـــي الﻌـــراق هـــدم لجميـــع المواثيـــق
واﻷعراف الدولية.
واﻷيام دول بين الناس ..لقـد تحولـت وظيفـة
ال ﱠدجﱠال السابق -اﻹنجليز -إلى مجـرد كومبـارس،
وسنيد لل ﱠد ﱠجال اﻷمريكي الشـرير ،وتخصـص فـي
مسﺢ الجوخ للشـركات واﻻحتكـارات اﻷمريكيـة،
ويمسك طبلة وزمارة ،يتحنجل بهـا وراء الـ ﱠدجﱠال
اﻷمريكي علـى طـول الخـط ،يضـرب لـه تﻌظـيم
سﻼم في الرايحة والجاية ،ويمشي على الﻌجـين..
إذا لزم اﻷمر.
المســيخ الــ ﱠدجﱠال عاشــق للﻌلــو فــي اﻷرض
كفرعون ،وهو يﻌمل من أجـل تحقيـق هـذا الﻌلـو
منذ زمن ويتﻌجل اﻷمر حاليًا ،خاصة أن اﻷعوام
القادمة أعوامه ،ونحن في زمانه.
وهدفه في النهاية أن يسيطر على الﻌـالم كلـه
عــن طريــق النظــام الﻌــالمي الجديــد ،وأن يﻌبــده
الناس ..ما المانع؟
إذا كـــان المســـيحيون يؤمنـــون بـــابن اﻹلـــه
المتجسد ،فﻼ مانع أن يؤمنوا باﻹله المتجسد ،وقـد
آمن بالفﻌل فريق منهم.
أمــا اليهــود فهــم طبيﻌيــا ﻻ يؤمنــون إﻻ بمــا
يرونه ،بالمحسوس والملموس ،فهم متهيئون.

أما الوثنيون كأهالي جنوب شرق آسيا والهند
فاﻻستجابة عندهم لﻺيمـان بـه سـريﻌًا مـع بﻌـض
الخوارق الﻌلمية التي أعدها.
أما الﻼدينيون فهم يؤمنون بفكرة مـن أفكـاره
وهي أنه ﻻ وجود ﻹله ،وهم ماديون جدا يؤمنـون
بما يرون ،فهم مؤهلون لﻺيمـان بمـا سـيلوح لهـم
برغيف الخبز في وقت الجوع ،ونقطة المـاء فـي
ساعات ظمأ.
يبقى المسلمون ،وهم اﻷعداء ،ويخـرج مـنهم
عدوه اﻷلد ،الذي ستكون نهاية المسيخ على يديه،
لذلك يسلك مﻌهم مسلكين لدمارهم:
 -١اجتياح بﻼدهم وإفنائهم ،وقد خططوا فـي
الماضي لمﻌركة الهرمجـدون فـي عـام ٢٠٠٠م،
حيث تأتي جيوش المسـيخ الـ ﱠدجﱠال وتقضـي علـى
المســـلمين فـــي جميـــع أنحـــاء الﻌـــالم ،وبـــدءوا
يســـتﻌدون لـــذلك بوضـــع جيوشـــهم فـــي الخلـــيج
الﻌربي ،والبحـر اﻷحمـر ،والسـﻌودية ،واﻷردن،
بخﻼف تشوين أسلحة ﻻ حصر لها فـي إسـرائيل،
وعمــل قواعــد عســكرية فــي البلــدان المجــاورة
للمسلمين في أنحاء الﻌالم.
 -٢قطــع الصــلة بيــنهم وبــين ديــنهم ،وتهيئــة
عقــولهم لهــذا ،مــع تفتيــت بﻼدهــم ،وإشــﻌال نــار
الﻌنصريات والﻌداوات بيهم ،مثل حـرب الﻌـراق
وإيــران ،والﻌــراق والكويــت ،وشــمال الســودان
وجنوبه ،والمﻐرب والجزائـر ،والـيمن وأريتريـا،
وفصائل الصومال ،وفصائل أفﻐانستان ..إلخ.
كمــا دلــت اﻷحاديــث النبويــة علــى أن أكثــر
أتبـــاع الـ ـ ﱠدجﱠال اﻷكبـــر ســـيكونون مـــن النســـاء
واليهود ،فإنهم أكثر أتباع صـور الـ ﱠدجﱠال فـي كـل
عصر.
يقــول ســماحة الســيد عــﻼء أبــو الﻌــزائم :إن
ال ﱠدجﱠال يبـدأ فتنتـه بالسـحر ،ثـم يـدعي النبـوة ،ثـم
يدعي اﻷلوهية ،فيكون أتباعه من ﻻ دين لهـم وﻻ
إيمان عندهم ،وأكثر مـن يتبﻌـه النسـاء ،كمـا فـي
حــديث ابــن عمــر  عــن النبــي  :قــال
الســبَ َخ ِة بِ َم ِ ّرقَ َنــاة َ  -وا ٍد
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ع ﱠم ِت ـ ِه فَيُوثِق َه ـا ِربَاط ـا َمخ َ
َاف ـة أ ْن
َوا ْبن َِت ـ ِه َوأ ُ ْخ ِت ـ ِه َو َ
ت َْخ ُر َج إِلَ ْي ِه( ]رواه أحمد برقم .[٥٠٩٩
وهــذا واضــﺢ اﻵن فــي تهافــت النســاء علــى
بضــاعة ال ـ ﱠدجﱠال اﻷمريكــي مــن مﻼبــس الﻌــري،
ومسابقات ملكات الجمال ،والﻌطـور ،والماكيـاج،
وكشــف المفــاتن عــن طريــق التمثيــل ،وممارســة
الرياضة ،والرقص ..وغيره.
أمــا اليهــود ،فقــد أخــرج مســلم فــي صــحيحه
برقم  ٥٢٣٧عن أنس بـن مالـك  :أن رسـول
صـبَ َهانَ
ﷲ  قالَ ) :ي ْت َبـ ُع الـ ﱠدجﱠال ِمـ ْن يَ ُهـو ِد أَ ْ
ع َلـ ْي ِه ْم ال ﱠ
ِسـةُ( ،وهـذا واضـﺢ مـن
س ْبﻌُونَ أَ ْلفًا َ
طيَال َ
َ

تحالف ال ﱠدجﱠال اﻷمريكـي مـع اليهـود علـى طـول
الخط منذ إنشاء دولة إسرائيل ،وقد تحالف اليهود
مع ال ﱠدجﱠال السـابق -اﻹنجليـز-؛ حتـى أنشـأوا لهـم
وطنًا قوميا في فلسطين ،وهـذا يفسـر لنـا الﻌﻼقـة
الحميمة بين ال ﱠدجﱠال واليهود في كل عصر.
يقــول وصــي الــدعوة الﻌزميــة :إن مجمــوع
اﻷحاديـث النبويـة فـي حــق المسـيخ الـ ﱠدجﱠال التــي
وردت في الصحيحين )البخاري ومسلم( ،يكشـف
لنا عن صفات أساسية فيه نلخصها فيما يلي:
 -١أنه مكتوب بين عينيه كافر ،يقرؤهـا كـل
مسلم كاتب أو غير كاتب.
 -٢أنه أعور الﻌين اليمنى.
 -٣عن يمينه جنة وعـن شـماله نـار ،وجنتـه
نار وناره جنة.
 -٤يحيي ويميت.
 -٥وصــية رســول ﷲ  لمــن يــراه بــأن
يبصق في وجهه.
والنــاظر إلــى الحكومــة اﻷمريكيــة يجــد أنهــا
تمثل المسـيخ الـ ﱠدجﱠال فـي عصـرنا هـذا ،وهـذا ﻻ
ينفــي ظهــور شــخص بﻌينــه فيــه هــذه الﻌﻼمــات،
وهو المسيخ ال ﱠدجﱠال اﻷكبر الذي يظهـر فـي آخـر
الزمان.
فالصفة اﻷولى أنه كافر :أي أنـه يﻌلـن كفـره
دائمـا ،وهــذا هــو حــال الحكومـة اﻷمريكيــة فهــي
ً
ليست مسيحية كما يـدعون ،وإﻻ كـان عليهـا مـن
باب أولى أن تﻌادي اليهود؛ ﻷنهم يـدعون صـلب
المســيخ ويتهمــون أمــه بالزنــا ،ولكــن إلههــم هــو
الدوﻻر ،ويتحالفون مع أي كائن في سبيل نصـرة
هذا اﻹله ،وهم يﻌلنون ذلك دائ ًما وبﻼ خجل.
والصــفة الثانيــة أنــه أعــور :وذلــك ﻷنــه ﻻ
دائمـا ،وهـذا هـو
يرى الحق ،وإنما يـرى الباطـل ً
حــال الحكومــة اﻷمريكي ـة ،حي ـث إن عــين الحــق
عندهم مﻌطلة ،وعين الباطل ناظرة ،ففي البوسنة
وقفوا بجوار الصرب المﻌتـدين ،ومنﻌـوا السـﻼح
عــن المســلمين أصــحاب اﻷرض ،وفــي فلســطين
يؤيــدون سياســة الظلــم والﻌــدوان اليهوديــة ضــد
الفلســطينيين أصـــحاب اﻷرض ،وفــي الشيشـــان
التزموا الصـمت تواطـ ًؤا مـع الصـليبيين الـروس
بحج ـة أن حــرب الشيشــان مســألة داخليــة ،وفــي
أفﻐانســتان ســاعدوا الفصــائل المتحاربــة بالســﻼح
للقضــاء علــى قــوتهم ،أمــا عــن الﻌــراق وليبيــا
والســـودان فحـــدث وﻻ حـــرج ،حيـــث مارســـت
الحكومة اﻷمريكية كل أصناف الظلم والجبـروت
ضد هذه الشﻌوب؛ مـن تجويـع وضـرب بالمـدافع
والصــواريخ والطــائرات وحصــار وإذﻻل وغيــر
ذلــك مــن أنــواع الباطــل ،وكــذلك ســلب أمــوال
الشﻌب السـﻌودي والكـويتي عـن طريـق اﻻدعـاء
بحمايتهم من الﻌراق؛ حتى وصل اﻷمر إلى شـبه
احتﻼل عسكري لمنطقة الخليج.



والصــفة الثالثــة أن جنتــه نــار ونــاره جنــة:
فأغلبية الحكام المسـلمين يﻌتقـدون أنهـم إن كـانوا
تحــت عبــاءة الحكومــة اﻷمريكيــة ضــمنوا أمــنهم
وأمن شﻌوبهم ،وهـذا مـؤداه إلـى النـار فـي الـدنيا
بالذل والﻌار ،وفي اﻵخر بالخلود في جهنم ،وأمـا
الرافضون للذل والخنوع للحكومة اﻷمريكيـة فيـا
ويلهــم فقــد دخلــوا نــار أمريكــا مــا بــين حصــار
وضــرب بالصــواريخ وغيرهــا ،ولكــن مــن يقتــل
منهم بيد الحكومة اﻷمريكية فهو شهيد وجبـت لـه
الجنة.
والصفة الرابعة أنه يحيـي ويميـت :لقـد بلـغ
الذل والهوان لـبﻌض أفـراد اﻷمـة مـن الﻌلمـانيين
أن اعتقـــدوا أن الحيـــاة والمـــوت أصـــبحت بيـــد
الحكومة اﻷمريكية ،فمـن شـاء أن يحيـا فليخضـع
لمبادئهم الهدامـة ولـيكن الـدوﻻر هـو إلهـه ،ومـن
إلهـا
يرفض هذا الخضوع ولـم يﻌتـرف بالـدوﻻر ً
فهو في عداد الموتى ،إما بالقنابل والصـواريخ أو
بوســـيلة أخـــرى؛ ﻷن الحكومـــة اﻷمريكيـــة لهـــا
وســائل أخــرى للقضــاء علــى الشــﻌوب ،منهــا:
سياسـة الجــوع ،حيــث تفــرض الوﻻيــات المتحــدة
زراعــات مﻌينــة وبكميــات محــدودة فــي الــبﻼد
النامية ،مع تـدمير المحاصـل الزراعيـة بهـا عـن
طريــق الفيروســات فــي البــذور ،وإتــﻼف الميــاه
الجوفية.
أمــا قضــية التلــوث البيئــي وانﻌكاســاها علــى
اﻷراضـي والمحاصـيل والمزروعـات فلهـا وجــه
شرير بدأ يكشر عن أنيابه ،وجه يحقق طرفًا مـن
المجاعة القادمة ،والتي لن يصلﺢ للمسـلم فيهـا إﻻ
الﻐذاء الروحي الذي كان عليه صحابة رسول ﷲ
.
ففي حديث السيدة عائشة الذي أخرجه اﻹمـام
أحمد في المسند  ،٧٦-٧٥/٦أن رسول ﷲ 
ذكر جهدًا بين يدي ال ﱠدجﱠال ،فقالوا :أي المال خير
يومئذ؟ قال :غﻼم شديد يسـقى أهلـه بالمـاء ،وأمـا
الطﻌام فليس ،قالوا :فمـا طﻌـام المـؤمنين يومئـذ؟
قال) :التسبيﺢ والتكبير والتهليل(.

يوضـﺢ سـماحة السـيد عـﻼء أبـو الﻌـزائم أن
البصق على وجه الـ ﱠدجﱠال المﻌاصـر ،يكـون عـن
طريق عدة وسائل:
ً
أوﻻ :المقاطﻌة لهذه الحكومة؛ حتى تﻌود إلى
صــوابها ،وتﻌامــل المســلمين أحســن ممــا تﻌامــل
الصهاينة ،تصديقًا للحديث الشـريف عـن عمـران
ابن حصين  قال :قال رسول ﷲ ) :من
سمع بال ﱠدجﱠال فلينأ عنـه ،فـوﷲ إن الرجـل ليأتيـه،
وهو يحسب أنه مؤمن؛ فيتبﻌه ممـا يبﻌـث بـه مـن
الشبهات  -أو لما يبﻌـث بـه مـن الشـبهات] (-أبـو
داود  ،٤٣١٩واﻹمام أحمد .[٤٣١/٤
وقوله فلينأ عنه :أي يبتﻌد عنه ويقاطﻌه.
ثانيـا :إنشــاء بقﻌــة كهوليــوود  -التــي أنشــأها
ً

المسيخ ال ﱠدجﱠال اﻷمريكي لنشر الرذائل والفجـور-
تشع منها أضـواء الحـق والﻌلـم والهـدى والنـور،
وتبصير النـاس بحقيقـة الـ ﱠد ﱠجال وخططـه ،وجمـع
المسلمين تحت راية واحدة في كـل مكـان ،وبكـل
بيان ،وبشتى الصـور واﻷسـاليب ،ولـيس لنـا مـن
عــذر أمــام ﷲ وأمتنــا غنيــة بــاﻷموال والثــروات
واﻷراضي والمفكرين والجهابذة.
ثالث ًـا :البحــث عــن اﻹمــام المهــدي بــين أهــل
البيت على الساحة اﻹسﻼمية فـي عصـرك ،فهـذا
أوانه ،وظهوره يسبق ظهور المسيخ ال ﱠدجﱠال.
يوضﺢ شيخ الطريقـة الﻌزميـة أن) :المهـدي
هو أمـل المستضـﻌفين فـي كـل وقـت وآن ،وكـل
عصر له مهـدي يظهـر فـي صـورة قائـد ،أو فـي
صورة إمـام لنصـرة المسـلمين مـن الظلـم الواقـع
عليهم.( ...
ويوضــﺢ ســماحته أن هــذا المهــدي ﻻ بــد أن
وقـادرا علـى
يكون عال ًما بأدوات َدجﱠال عصـره،
ً
مواجهتهــا ،فيقــول) :والــذي نــدين ﷲ عليــه ،أن
المهــدي حــق ،وأنــه ســيأتي ليصــلﺢ مــا أفســد
المسلمون خاصة ،والناس عامة ،والﻌـرب بصـفة
أخــص ،وأن هـــذا يقتضـــي أن يكـــون مســـتوعبًا
للحيــاة ،وتقــدم الحضــارات والﻌلــوم المختلفــات
والمخترعـــات والمبتكـــرات ،وغيـــر ذلـــك مـــن
ضــروريات الحــاكم الــواعي المتفــتﺢ فــي عصــر
الفضــاء وال ـذﱠ ﱠرة ،والتكنولوجيــا المؤهلــة ،أمــا أن
ً
مترف ـا ،يخــرج بقبيلتــه مــن
يكــون المهــدي بــدويا
جوف الصـحراء ،ليﻐيـروا فسـاد اﻷرض بـالرمﺢ
والنشــاب ،والقـــوس وســـهام الخشـــب والخنجـــر
اليمني ،فذلك ما ﻻ يقـول بـه عاقـل فـي المشـارق
والمﻐـــــارب ،وهـــــل بهـــــذا تـــــدفع اﻷلﻐـــــام؟،
والصواريخ ،وأسلحة الكيمياء ،واﻷوبئـة الذريـة،
وأقمار التجسس الصناعية؟!!(.
هــذا المهــدي الــذي يظهــر فــي كــل عصــر
وصـــفه اﻹمـــام أبـــو الﻌـــزائم فـــي اصـــطﻼحات
الصوفية ،بقوله) :اﻹمام المهدي هو المرشد الذي
تزكــت نفســه ،وتطهــرت مــن عــوالم الحيوانــات
والنباتات عناصره ،حتى نهـج بظـاهره اﻹنسـاني
وباطنــه الروحــاني منــاهج الهدايــة بنــور الدﻻلــة،
وﻻحظتــه حضــرات الموفــق ،الهــادي ،النــور،
الرشـــيد ،الفتـــاح ،الﻌلـــيم ،المتفضـــل ،الوهـــاب،
بالﻌيون التي نظرت لصاحب الهداية منـه لـه بـه،
نظر وراثة لحالـه ومقالـه وعملـه ،فـذاك اﻹنسـان
الوسط "هو المهدي" الذي ﻻ تقهـر روحـه جسـده
فتطمس عوالم التنزيه ،وﻻ جسده روحه فتطفـيء
نور التشبيه(.
ولقد تحدث سماحة السـيد عـﻼء أبـو الﻌـزائم
عن المهدي الذي أشـارت إليـه اﻷحاديـث النبويـة
بأنــه يبــايع بــين الــركن والمقــام ،أو الــذي يمــﻸ
اﻷرض عــ ً
ـدﻻ ،ويخـــرج فـــي عصـــره الـ ـ ﱠدجﱠال

اﻷكبر ،فقال) :لكن المهدي الذي أشار إليـه النبـي
 لم يأت بﻌـد ،وخروجـه أمـر يحتمـه الﻌقـل
باﻹضافة إلى النقـل ،فـنحن نـرى مـا وصـل إليـه
الﻌــرب والمســلمون مــن ذل وهــوان ،واســتﻌمار
عصــري ،ورخــص؛ حتــى لقــد اســتدعوا أهــل
الصليب واليهود ليحتلوا أراضيهم ،وليدافﻌوا عـن
الحــرمين؛ بــل تﻌطــيهم القواعــد الﻌســكرية فــي
أرضـنا ،ونتحمـل مصـاريفها ،وﻻ حـول وﻻ قـوة
إﻻ با .
هذه المهانـة ،واﻹذﻻل ،والتﻌـدي ،والتمـزق،
والتكالــب علــى الســيادة ،والﻐلبــة ،والــتحكم فــي
يومــا مــا نخــوة
اﻵخــرين ،ســوف تحيــي فــيهم ً
الﻌروبة وغيرة اﻹسﻼم ،فيجتمﻌـون ليـدفﻌوا عـن
الباقيـــة الباقيـــة لهـــم مـــن الكرامـــة ،وســـوف ﻻ
يرضون بإمارة أحدهم عليهم كﻌادتهم ،فيختارون
رجـ ًـﻼ بﻌي ـدًا ع ـن مجــاﻻتهم ،تتجمــع فيــه مﻌــالم
القيادة ،والسـيادة ،ومطلـب المﻌاصـرة ،وسـيكون
هو المهدي إن شاء ﷲ تﻌالى ،وقـد قـرب زمانـه،
وهـــو يـــوم يﻐلـــب اﻹحبـــاط ،واليـــأس ،والـــذل،
والهوان ،والتﻌاسة ،والﻌبوديـة ،واﻻنحـﻼل الـدائم
في أرض الﻌروبة واﻹسﻼم.
أمـرا طبيﻌيـا جـدا ،وحقيقـة حتميـة
نرى هذا ً
من حقائق الحياة الموضوعية ،وكل ذلـك ﻻ يمنـع
هذا القائد المتفـتﺢ ،والموعـود المنتظـر ،المثقـف،
الﻌلــيم ،اﻹداري ،المحــارب ،السياســي ،المﻌظــم،
أن يكون قمة أوليـاء ﷲ ،وصـاحب لـواءهم ،وأن
يؤيــده ﷲ بالكرامــات الﻌظيمــة ،والخــوارق التــي
جميﻌـا بـين واقـع الﻐيـب والشـهادة؛
تبهر الﻌقـول
ً
ﻷنــه وارث الحضــرة النبويــة ،بكــل خصائصــها
البشــرية والروحيــة ،وبكــل ألوانهــا ومﻼبســاتها،
وعمومـا ،وحسـا
صا
ومقتضيات عصرها ،خصو ً
ً
ً
وباطنـا ،وﷲ يﻌ ِلّمـه مـا لـم يكـن
وظاهرا
ومﻌنًى،
ً
يﻌلم(.
ويشــير ســماحته إلــى صــفات هــذا المهــدي
فيقول) :من مجموع روايـات أحمـد ،وأبـي داود،
والترمــذي ،وابــن ماجــة ،والحــاكم ،والطبرانــي،
ومسلم وغيرهم ،يمكن أن نلخص صفات المهـدي
كما يلي:
إن المهــدي مــن بيــت النبــوة ،جــده اﻹمــام
الحســين ﻷبيــه ،قيــل :واﻹمــام الحســن ﻷمــه ،أو
الﻌكس ،ويكون قريب الشبه من سيدنا رسـول ﷲ
ً
ً
 صورة ،و ً
وخلقـا ،كمـا يشـبه
وعمﻼ،
قوﻻ،
اسمه اسم موﻻنـا المصـطفى  ،وكـذلك اسـم
أبيه ،قالوا :وهو ﻻ يﻌـرف نفسـه ،وﻻ يـدعو إلـى
مهديته ،وإنما يختـاره ﷲ ،فتختـاره النـاس فجـأة،
لشﻌورهم بالحاجـة الحاكمـة إليـه ،فقـد يكـون مـن
عامة الناس ،أو يكون من الحكام ،أو من الﻌلماء،
ويتم ﷲ عليه نﻌمـة القيـادة والسـيادة ،مـع الوﻻيـة
والكفاية المطلقة ،ولـذلك جـاء أنهـم يبـايﻌوه وهـو
ً
خﻼفـا لﻺماميـة
كاره ،يهرب مـنهم مـرة ومـرة -
في هذا الوجه  -فشخصية المهدي عندهم مﻌروفة



وهــو محمــد بــن الحســن الﻌســكري الــذي دخــل
السرداب.
وفي الحديث الذي رواه أحمد وابن أبي شيبة
وابن ماجة ونﻌيم بن حماد أنه  قال] :إن ﷲ
يصلﺢ المهدي في يوم وليلة[ دليل على أنه ليسـت
لــه ســوابق إرهاصــات ،وﻻ دﻻئــل ،وﻻ مقــدمات
شخصــية ،إنمــا هــي مقــدمات وعﻼمــات زمنيــة،
وأخﻼقيــة ﻻ غيــر ..ومﻌنــى إصــﻼح ﷲ لــه :أي
تهيئــه للقيــام بأعمــال الخﻼفــة علــى نهــج النبــوة،
ويؤيـــده ﷲ باﻷوليـــاء الصـــالحين مـــن الحكـــام
والمحكـــومين ،كمـــا يؤيـــده ﷲ تﻌـــالى مﻌنويـــا
بالمﻼئكــة ،وراثــة عــن جــده المصــطفى ،
وأكثــر مــا تكــون مﻼحمــه وحروبــه مــع اليهــود
بالقدس ،فهناك أصل الداء؛ حتـى إذا ُتـوفِّي 
ُدفن هناك(.
وقــد شــدد ســماحة وصــي الــدعوة الﻌزميــة
مــرارا علــى ضــرورة تربيــة أحفادنــا ليكونــوا
ً
مقاتلين عقائديين  -وهـو توصـيف سـماحة السـيد
عز الدين ماضي أبي الﻌـزائم -يحـاربون الـ ﱠدجﱠال
أنصـارا لمهـدي آخـر الزمـان،
اﻷكبر ،ويكونـون
ً
فإنه لن يخرج إﻻ إذا تجهـز لـه الرجـال؛ ﻷنـه إذا
ظهر دونهم لن يستطيع أن يؤدي رسـالته؛ ولـذلك
لن يظهره ﷲ إﻻ إذا جهزنا له رجاله.
أمــا جيلنـــا وجيـــل أبنائنـــا فﻌليـــه أن يتســـلﺢ
باﻷدوات الـثﻼث التـي حـددها سـماحته لمواجهـة
َد ﱠج ـال عصــرنا ،وهــي :المقاطﻌــة لــه ،مواجهتــه
وفضحه ،والتمسك باﻹمام القائم مـن أهـل البيـت،
فهو مهدي عصره.
قــد يســتﻐرب الــبﻌض مــن طــرح المدرســة
الﻌزمية ،لكنه مهم جدا لمواجهـة الـ ﱠدجﱠال اﻷكبـر،
فأنت إذا كنت َدج ً
عا بـ ﱠدجﱠال
ﱠاﻻ في ذاتك ،أو منخـد ً
عصــرك ،فإنــك واقـع ﻻ محــال فــي فتنــة الـ َدجﱠال
اﻷكبــر ،وفهمــك لهــذا الطــرح يســاعدك فــي أن
تجاهد نفسك وتنقذها مـن فـتن الـ ﱠدجﱠال الصـﻐرى؛
حتى ﻻ تسقط في الفتنة الﻌظمى.
لذلك على كل منا أن ينقي نفسه من الشـرور
وفتن ال ﱠدجﱠال؛ حتى ﻻ يصبﺢ َدج ً
ﱠاﻻ أو يسير خلف
َد ﱠجـال عصــره ،وعليــه أن يلــزم مهــدي عصــره؛
حتى يصبﺢ مهديا به ،فيحفظه ﷲ من فتنـة َد ﱠجـال
عصره وفتنة ال ﱠدجﱠال اﻷكبر عند ظهوره.
وإلى اللقاء المقبل ،لنتحـدث عـن فتنـة َد ﱠجـال
ً
وصـوﻻ
آخر الزمان وأدواته فـي خديﻌـة النـاس،
إلى كيفية مواجهته ،كما أخبـر رسـول ﷲ ،
وكما فسرها إمامنا القائم.
نســأل ﷲ تﻌــالى أن يكشــف لقلوبنــا حقيقــة
الجمــال الربــانى ،الــذى بــه ننجــذب بكليتنــا إلــى
الرضوان اﻷكبر.
وصلى ﷲ وسلم وبارك على سـيدنا وموﻻنـا
محمد وعلى آله أجمﻌين.

الدكتورة


مدير عام البحوث والتطوير
بشركة مياه الشرب باﻹسكندرية
المناخية الشاملة على المدى الطويل إلى تـأثيرات
هائلة على اﻷنظمة الحيوية الطبيعية.
إلحاحـ ـا
القضـــية اﻷكثـــر ســـخونة واﻷكثـــر
ً

يســـببه تغيـــر المنـــاخ مـــن تـــأثيرات وتـــداعيات

يمكــــن تقســــيم التغيــــرات المناخيــــة إلــــى

وتبــدل خريطــة منــاطق اﻹنتــاج الزراعــي فــي
العالم ،وغير ذلك مما ﻻ طاقة لنـا بـه أو مقـدرة .
ومن ثم فقد أطلقت منظمات البيئة العالمية صيحة
مدوية تحـذر مـن تـدهور المنـاخ العـالمي ،وتـدق
أجراس الخطر لتنبيـه الغـافلين بـأن هـذا التـدهور
يمكن أن تكون له تـداعيات مروعـة نتيجـة تزايـد
الغازات الكربونية.

مجموعتين:

أ -ثـــورات البـــراكين ،حيـــث ينبعـــث منهـــا
الغــازات الدفيئــة بكميــات هائلــة مثــل :بركــاني
أيسلندا وتشيلي.

لمدة ﻻ تقل عن  ٣٠عا ًما .وكلمـة منـاخ غالبـً ا مـا
تفهم على أنها الطقس ،ولكـن الطقـس هـو المـدى
القصير للظروف الجوية كمخطط درجة الحـرارة
وتساقط اﻷمطار .وعليـه فـإن سـنة حـارة ﻻ تـدل
على التغير المنـاخي ولكـن ميـل درجـة الحـرارة

د -الغـــازات المنبعثـــة مـــن ميـــاه الصـــرف
خطـرا
الصحي خاصة الميثان ،الذي يعتبـر أكثـر
ً
بعشرة أضعاف غاز.CO ٢

ب  -العواصــف الترابيـة فــي اﻷقــاليم الجافــة
وشــبه الجافــة ،التــي تعــاني مــن تــدهور الغطــاء
النبــاتي وقلــة الزراعــة واﻷمطــار ،ومــن أمثلتهــا
رياح الخماسين وما تثيره من غبار عالق في جـو
اﻷردن والمنطقة.
ج -ظـــاهرة البقـــع الشمســـية وهـــي ظـــاهرة

التغير المناخي هـو تحـول فـى نمـط الطقـس

واﻷعــﻼف ،وعمليــات إزال ـة الغابــات واﻷشــجار
التــي تعتبــر أكبــر مصــدر ﻻمتصــاص غــازات
اﻻحتباس الحراري خاص ًة غاز.CO ٢

مستقبلية خطيرة ،ليس أقلها جفاف بعض اﻷنهـار
وغــرق أجــزاء شاســعة مــن المنــاطق الســاحلية،

ب -عوادم السيارات والمولدات الكهربائية.
ج -نـــواتج اﻷنشـــطة الزراعيـــة كاﻷســـمدة

 Climate Changeهـي قضـية تغيـر المنـاخ
نظـرا لمـا قـد
على المجتمع الـدولي حاليـً ا ،وذلـك
ً

إنتاج اﻷسمنت ومصانع البطاريات.

تقريبــا نتيجــة اضــطراب
عامــا
ً
تحــدث كــل ً ١١
المجال المغناطيسي للشمس؛ مما يزيد من الطاقـة
الحرارية لﻺشعاع الصادر منها.
د -اﻷشعة الكونية الناجمة عن انفجار بعـض
النجــوم حيــث تضــرب الغــﻼف الجــوي العلــوي
لﻸرض ،وتؤدي لتكون الكربون المشع.

إلــى اﻻرتفــاع لســنوات عديــدة يشــير إلــى تغيــر

يتوقــع تقريــر اﻷمــم المتحــدة تــدهور نصــف
المناطق الزراعية في مصـر والعـراق والمغـرب
والــيمن مــع ارتفــاع الحــرارة  ٤إلــى  ٥درجــات،
وحرمان  ٪٥٢من سكان العالم مـن ميـاه الشـرب
النظيفة.
وفــق أحــدث التقــارير الصــادرة عــن اﻷمــم
المتحدة بشأن المياه .تقرير اﻷمم المتحدة العـالمي
عن تنمية الموارد المائية في العالم "المياه وتغيـر
المناخ" ،الصادر في  ٢٢مارس ٢٠٢٠م ،كشـف
أن التغيــر المنــاخي ســيؤثر علــى إمكانيــة تــوافر
المياه الﻼزمة لﻼحتياجات البشرية اﻷساسـية ،مـا

المناخ .بمعنى آخر :أن تغير المناخ هـو أى تغيـر

وهـــي المســـببات الناجمـــة عـــن اﻷنشـــطة

سيترتب عليه تقويض حقوق المليارات من البشر

مــؤثر وطويــل المــدى فــي معــدل حالــة الطقــس

البشرية ،وترتبط بالنمو السـكاني المتزايـد بالعـالم

في التمتـع بميـاه شـرب نظيفـة وخـدمات صـرف

يحدث لمنطقة معينة .ومعدل حالـة الطقـس يمكـن

مثل:

صحي .إذ يحـذر التقريـر مـن أن يفقـد  ٪٥٢مـن

أن يشمل معدل درجات الحررة ،معـدل التسـاقط،

أ -الغازات المنبعثة من الصـناعات المختلفـة

ســـكان العـــالم ،بحلـــول عـــام ٢٠٥٠م ،فـــرص

وحالــة الريــاح .وتــؤدى وتيــرة وحجــم التغيــرت

كتكرير النفط وإنتـاج الطاقـة الكهربائيـة ومعامـل

الحصول على حقهم في مياه شرب آمنة وخدمات



التغيـر المنـاخي
صرف صحي ،من َجـ ﱠراء تـأثير
ﱡ

الجــو ،ويتوقــع العلمــاء أن إســتمرار هــذا الحــال

لنقص المياه في المسـتقبل .فيمـا يلـي نظـرة علـى

على موارد المياه؛ مشـددًا علـى اﻻرتبـاط الوثيـق

سيؤدي إلى تضاعف كميات ثاني أكسيد الكربـون

اﻻعتبارات اﻷخرى لمصر وحوض النيل:

بينهما.

خﻼل القرن الواحـد والعشـرين مقارنـة بمـا كـان
عليه الحال قبل الثورة الصناعية ،ثﻼثـة أضـعاف
وضــعه الحــالي بحلــول عــام ٢١٠٠م ،والنتيجــة

يـــؤدي النمـــو الســـكاني وتوســـيع المنـــاطق

يعـــرف المنـــاخ بأنـــه مجموعـــه العوامـــل

المتوقعة والمباشرة لهذا هي ارتفاع درجة حرارة

المأهولة إلى زيادة الـتخلص مـن الميـاه العادمـة؛

والظروف المهيمنة علـى الوسـط الطبيعـي للكـرة

اﻷرض مــن )نصــف درجــة إلــى أربعــة ونصــف

ممــا يــؤدي إلــى تــدهور جــودة النهــر مــن أعلــى

اﻷرضية ،وتعد الشـمس المصـدر الوحيـد للطاقـة

درجة مئوية( خﻼل المائة عام القادمة.

المجرى إلى المصب .قد يؤدي التحضـر المفـرط

المنظمة لمناخ اﻷرض ،ويتكـون النظـام المنـاخي

في المنبع إلى زيادة الفيضانات في اتجـاه مجـرى

للكــرة اﻷرضــية مــن مجموعــة مــن العناصــر
المتداخلــة .والعنصــر المحــرك فيهــا هــو الشــمس

نظرا ﻷن الهواء اﻷكثر دفئًا لديه قدرة أعلـى
ً
على حمل الرطوبة في صورة بخـار المـاء ،فـإن

كمـــا أنهـــا هـــي اﻷســـاس فـــي حركـ ـة الطاقـــة

المناخ المستقبلي لمصر يزيد من احتمالية حدوث

والمحيطــات واﻷمطــار ،أمــا العناصــر اﻷخــرى

هطول قوي لﻸمطار؛ مما قـد يـؤدي إلـى حـدوث

التي يتكون منها المناخ فتشمل )الجو والمحيطات

فيضانات.

التي تؤدي الطاقة المنبعثة منها إلى تدفئة اﻷرض

النهر بسبب انخفاض التسلل والتبخر من النباتـات
الطبيعيــة وزيــادة الجريــان الســطحي فــي اتجــاه
مجرى النهر.

تعتمد دول المنبـع علـى النيـل بشـكل مباشـر

واﻷراضــي والنباتــات والجليــد والكائنــات الحيــة

أكثر على اﻷمطـار ،التـي تـدعم الغابـات والحيـاة

واﻷنشـــطة اﻹنســـانية( .ويـــؤدي تـــداخل هـــذه
يزداد ارتفاع مسـتوى سـطح البحـر اسـتجابة

البريــة واﻷراضـــي الرطبـــة والزراعـــة البعليـــة

بين أشعه الشـمس ودرجـة الحـرارة المنبعثـة فـي

لتغير المناخ ،ويقصد به مجموع التمدد الحـراري

وصـيد اﻷســماك وتغذيـة الميــاه الجوفيـة .بالنســبة

الجــو ،ويــؤدي ذلــك إلــى اســتقرار منــاخ الكــرة

المحيطــي ،ذوبــان الجليــد مــن اﻷنهــار الجليديــة

لـدول الــذيل ،تعتبــر ميــاه النيــل المصــدر الوحيــد

اﻷرضــية .فـــإذا حـــدث تغيــر فـــي إحـــدى هـــذه

والصـــفائح الجليديـــة الصـــغيرة ،ذوبـــان الجليـــد

العناصــر فإنــه يــؤدي إلــى إيجــاد حالـة مــن عــدم

وفقـــدان الجليـــد مـــن غرينﻼنـــد وأنتاركتيكـــا،

للزراعة المروية وإمدادات مياه الشـرب .نصـيب

التــوازن تــؤدي بــدورها إلــى حــدوث تغييــرات

والتغيرات في تخزين المياه اﻷرضية .وقد ارتفـع

مناخية قد تكون وقتية أو دائمة.

مستوى سطح البحر المتوسـط فـي مصـر بمعـدل

العناصر إلى إحـداث نـوع مـن التـوازن المنـاخي

وتؤدي بعض أشكال التلوث الجـوي الناجمـة

 ١٫٨مم/سنة؛ حتى عام ١٩٩٣م.

عــن اﻷنشــطة اﻹنســانية إلــى إحــداث تغييــرات

العوامل اﻷخرى التي تزيد مـن جعـل مصـر

محسوسة بالمناخ أدى إلى ارتفـاع درجـة حـرارة

أكثـــر قابليـــة للتـــأثر بـــالتغيرات المناخيـــة علـــى

اﻷرض ،اﻷمــر الــذي يــؤثر علــى النظــام البيئــي

الموارد المائية في مصر.

وكذلك على البشـرية بأسـرها ،ويحتـوي الغـﻼف

مــن الســهل التغاضــي عــن العوامــل التــي

الجــوي المحــيط بــاﻷرض علــى غــازات متنوعـة

تتجاوز تغير المناخ والتي تجعـل مصـر عرضـة

الفرد من المياه في حوض النيل يبلغ اﻵن ١٠٠٠
متــر مكعــب للفــرد فــي الســنة .ومــن المتوقــع أن
ينخفض هذا بنسبة  ٪٥٠بحلول عام ٢٠٥٠م.

مما ﻻ شك فيه إن قضـية التغيـرات المناخيـة
تمثــل مشــكلة عالميــة طويلــة اﻷجــل ،وأن آثارهــا
واســعة النطــاق ،ولــم يســبق لهــا مثيــل مــن حيــث

بجانب اﻷكسجين والنيتروجين تسـمى )بالغـازات

الحجم ،وتميزت ظـاهرة التغيـرات المناخيـة عـن

الدفيئة  (greenhouse gasesوأهمهـا ثـاني
أكســيد الكربــون والميثــان وأكســيد النيتــروجين،

معظــم المشــكﻼت البيئيــة اﻷخــرى بأنهــا عالميــة

وهـذه الغــازات وظيفتهــا أن تحــافظ علــى حــرارة

الطــابع ،حيــث إنهــا تعــدت حــدود الــدول لتشــكل

اﻷرض ،فلــوﻻ وجــود هــذه الغــازات ﻷصــبحت

خطورة على العالم أجمع.

درجــة حــرارة ســطح اﻷرض أقــل بمقــدار ٣٠
درجــة مئويــة ،والمشــكلة هنــا هــي أن التــدخل
اﻹنســاني جعــل هــذه الغــازات أكثــر كثافــة عــن

مــن المحتمــل أن يكــون التــأثير اﻷول لتغيــر
ً
ملحوظـا فـي مجـال الميـاه التـي
المناخ في مصر

من خﻼل حرق الوقود ،واﻷنشطة التي يقـوم بهـا

هي بالفعل مورد محدود ،حيث نصيب الفرد مـن

اﻹنسان ضد البيئة كقطع اﻷشجار والقضـاء علـى

الحافــة علــى خــط الفقــر ،أقــل مــن  ١٠٠٠متــر

الغابـــات واﻷراضـــي الزراعيـــة والتـــي تعتبـــر

مكعب في السنة ،حيث يوفر نهر النيـل أكثـر مـن

مستودعات ﻻمتصاص وتنقية هـذه الغـازات مـن

 ٪٩٥من المياه لمصر.

طريق اﻻنبعاثات التـي يولـدها النشـاط الصـناعي



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





فيرسل ﷲ له مل ًكا يكلمه ،فيقـول :مـا يخيفـك



يا عبد ﷲ؟ فيقول :أخاف من وقـوع العقوبـة

الموت وبعده ،فإن المؤمن عند موتـه يخـاف
العقوبــة ويحــزن علــى مــا فــات مــن ذنوبــه،

يــوم القيامــة ،وأحــزن علــى أمــرين
ى
علــ ّ
َ
عظيمـــين ،اﻷول :الـــذنوب التـــى فرطـــتُ ،


والثــانى :أهلــى وأوﻻدى ،فيقــول لــه الملــك:

ف َع َلــ ْي ِه ْم َوﻻَ ُهــ ْم َيحْ زَ ُنــونَ ﴾
﴿ َفــﻼَ َخــ ْو ٌ

أبشر يا عبد ﷲ ،إن ﷲ أقام نفسه وكيﻼً عنك

الخــوف يكــون مــن متوقــع ،والحــزن يكــون

بعــد موتــك علــى أوﻻدك ،وقــد بــدل ســيئاتك

على فائت .وهـذه اﻵيـة الشـريفة تكـون عنـد

حسنات فيزول حزنه ،أما خوفه بعـد المـوت
ففــى ثﻼث ـة مــواطن ،اﻷول :القبــر ،والثــانى
البعث ،والثالث :الورود علـى الحسـاب .أمـا
فى الموطن اﻷول :فـإن ﷲ يلهمـه الصـواب
فى قوله ،فيقال له :نم آم ًنا ،وأما الثانى :فـإن
ً
غـرﻻ
العالم إذا بعثوا من قبورهم عراة حفاة
حصل لهم الهلع ،فيرسل ﷲ ﻷحبابه نج ًبا من
النور تحملهم فيكون هناك المسرة والحبـور،
وإذا أوردوا مواجهه الحساب :أمر بهـم إلـى
الجنــة مــن غيــر حســاب ،فيــزول الحــزن
والخــوف بعــدها ،وﻻ خــوف علــيهم وﻻ هــم
يحزنــون فــى الفــردوس اﻷعلــى .وجــائز أن
يكون معنى اﻵية أن الناس عند الموت وبعده



كمل يقينهم بمشـاهد التوحيـد؛ حتـى اطمأنـت

ُ
س ْبـ ِن
ِين ،مِ ْثـ َل َح ِبيـ ٍ
ار َو ُقـ ِ ّ
ب ال ﱠن ﱠجـ ِ
طﻼبُ ال ّد ِ
ع ْم ِرو ْبـ ِن نُف َْيـ ٍل َو َو َر َقـةَ ْبـ ِن
سا ِع َدة َ َوزَ ْي ِد ب ِْن َ
َ

عبــده المــؤمن إﻻ مــا هــو خيــر لــه ،وبــذلك

ن َْو َفــ ٍل َو ْال َبــ َراءِ ِ ّ
ي ِ َوأ َ ِبــي ذَ ٍ ّر ْال ِغ َفــ ِ
ار ّ
يِ
الســ ِّن ّ
ب َو َو ْفــ ِد
الر ِ
يــرا ﱠ
اهــ ِ
َو َ
ي ِ َو َبحِ َ
ســ ْل َمانَ ْالف ِ
َار ِســ ّ

يخــافون ويحزنــون ،وحــق لهــم أن يخــافوا

ال ﱠن ِبـ ـ ﱠي 

قلوبهم بخالص التوحيـد أن ﷲ ﻻ يقـ ﱠدر علـى
فالناس فى الدنيا وفـى اﻵخـرة وعنـد المـوت

يِ ،فَ ِمـ ـ ْن ُه ْم َمـ ـ ْن أَد َْركَ
ال ﱠن َج ِ
اشـ ـ ّ
وتابعهَ ،ومِ ْن ُه ْم َم ْن َل ْم يُد ِْر ْكهُ.

ويحزنوا إﻻ مـن اجتبـاهم ﷲ فـإن ﷲ تعـالى

اضـ َيةِ،
َوقِي َل :هُ ُم ْال ُمؤْ مِ نُونَ مِ نَ اﻷ ُ َمـ ِم ْال َم ِ

ع َل ـي ِهم َوﻻَ ُه ـم
بشــرهم بقولــه ﴿ :فــﻼ َخ ـ ٌ
وف َ

َوقِيلَ :هُ ُم ْال ُمؤْ مِ نُونَ ِمـ ْن َهـ ِذ ِه اﻷ ُ ﱠمـةَِ ،و ﱠالـذِينَ

َيحزنُونَ ﴾.
وفـى معــالم التنزيـل للبغــوى :ﱠ
﴿إن الﱠـذِينَ

وسـى 
هادُوا ﱠالـذِينَ َكـا ُنوا َ
ِيـن ُم َ
ع َلـى د ِ

سـ ﱡموا ِبـ ِه
آ َمنُوا َوالﱠذِينَ هادُوا﴾َ ،ي ْعنِيْ :ال َي ُهو َد ُ
ي :مِ ْل َنـا ِإلَ ْيـكَ َ ،وقِيـلَ:
ِلقَ ْو ِل ِه ْم ِإ ﱠنا هُدْنا ِإلَ ْيـكَ  ،أ َ ْ

ِيـن
َو َل ْم يُ َب ِ ّدلُواَ ،وال ﱠنصارى الﱠذِينَ كَانُوا َ
علَى د ِ
سى َ و َل ْم يُغَ ِّي ُروا َو َماتُوا َع َلـى ذَ ِلـكَ ،
عِي َ

ِجـ ِل،
عـ ْن ع َِبـا َدةِ ْالع ْ
ي :تـَ ابُوا َ
ﻷ َ ﱠن ُه ْم َهـادُوا ،أ َ ْ
ِين
َوقِيلَ :ﻷ َ ﱠن ُه ْم َمالُوا َ
ِين ِ
اﻹسْﻼ ِم َو َع ْن د ِ
ع ْن د ِ
ع ْمـ ِرو ْبـ ُن ْال َعـﻼءِ :
سى َ ،وقَا َل أَبُو َ
ُمو َ
يَ :يتَ َح ﱠر ُكـونَ ع ِْنـ َد قــراءة
ﻷ َ ﱠن ُهـ ْم َيت ََهـ ﱠودُونَ  ،أ َ ْ
ض
التــوراة ،ويقولــون :إن الســموات َواﻷ َ ْر َ
ت َ َح ﱠر َكـ ـتْ ِحـ ـينَ َآتـ ـى ﱠ ُ موســـى التـــوراة،
ار ِّيينَ :
﴿وال ﱠنصارى﴾ ،س ّموا بذلك ل َِقـ ْو ِل ْال َحـ َو ِ
َ
صـار ﱠ َِ ،و َقـا َل ُمقَ ِاتـلٌ :ﻷ َ ﱠن ُهـ ْم نَزَ ُلـوا
نَحْ نُ أ َ ْن
ُ
َاص َرةَُ ،وقِي َل ﻻع ِْتـزَ ا ِئ ِه ْم إِ َلـى
قَ ْر َيةً يُقَا ُل لَ َها :ن ِ
ِيسـى ،
ن ِ
ِي قَ ْر َيةٌ كَانَ َي ْن ِزلُ َها ع َ
َص َرة َ َوه َ
الصــا ِبئِينَ ﴾ َقــ َرأ َ أ َ ْهــ ُل ْال َمد َ
الصــا ِبينَ
ِينــ ِة َو ﱠ
﴿و ﱠ
َ
ْ
ْ
ْ
صابُونَ ِبت َْركِ ال َه ْمزَ ةَِ ،وال َبـا ُقونَ ِبـال َه ْمزَ ةِ،
َوال ﱠ
ي َخـ َر َج
َوأَ ْ
صلُهُ ْال ُخ ُرو ُ
ص َبأ َ ُفـﻼنٌ أ َ ْ
ج ،يُقَالَُ :
ت ال ﱡن ُجـو ُم إِذَا
ِيـن َ
صـ َبأ َ ِ
آخـ َرَ ،و َ
ِين إِلَى د ٍ
مِ ْن د ٍ
خ ََر َجتْ مِ ْن َم َ
ِيـر ِإذَا
ص َبأ َ َنـابُ ْال َبع ِ
طا ِل ِع َهاَ ،و َ
ِيـن
خ ََر َج ،فَ َه ُؤ َﻻءِ ُ
س ﱡموا ِبـ ِه ل ُِخـ ُر ِ
وج ِه ْم ِمـ ْن د ٍ
ﱠاس:
عب ٍ
ِين ،قال عمر بن الخطاب َوابْنُ َ
إِلَى د ٍ
هُ ْم َقـ ْو ٌم ِمـ ْن أهـل الكتـاب ،قـال عمـر :تحـل
بَ ،و َقـا َل ْابـنُ
ذبائحهم مثل ذَ َبـا ِئ ُح أ َ ْهـ ِل ْال ِكتـَ ا ِ
ﱠاس :ﻻ تَحِ ﱡل ذَ َبـا ِئ ُح ُه ْم َوﻻ منـاكحتهم ،قـال
عب ٍ
َ
اه ـدٌُ :هــ ْم قَ ِب َيل ـةٌ ن َْح ـ َو ﱠ
الشــ ِام بــين اليهــود
ُم َج ِ
يُ :هـ ْم َقـ ْو ٌم َبـيْنَ ْال َي ُهـو ِد
والمجوس ،قال ْالك َْل ِب ﱡ

مذاكيرهم ،وقال قتادة :هـم قـوم يقـرون بـا

وسـى
ان
ْ
ان لَ ِز َمـاهُ ْم زَ َمـنَ ُم َ
اﻻسـ َم ِ
قَالُواَ :و َهذَ ِ

ويقرؤون ﱠ
صلﱡونَ
ُور َو َي ْعبُدُونَ ْال َمﻼ ِئ َكةَ َويُ َ
الزب َ
ش ْيئًا ،قَا َل َع ْبـ ُد
ِين َ
ِإلَى الكعبة أَ َخ ُذوا مِ ْن ُك ِّل د ٍ

ِيســى َ ح ْيــ ُ
ق
َوع َ
ث َكــانُوا َع َلــى ْال َحــ ّ ِ
الصــا ِبئِينَ
ﻼم ﻷ ُ ﱠمــ ِة ُم َح ﱠمــ ٍد َ ،و ﱠ
َاﻹ ْســ ِ
ك ِ

آمـنَ ِبـا ﱠ ِ
يز بْنُ َيحْ َيى :ا ْنقَ َر ُ
ْالعَ ِز ِ
﴿مـ ْن َ
ضـواَ .
ْف َي ْسـتَقِي ُم قَ ْو ُلـهُ:
َو ْال َي ْو ِم اﻵخِ ِر﴾ ،فَإِ ْن قِيلََ :كي َ

زَ َمـنَ ْ
آمـنَ  ،أيَ :مـاتَ
اسـ ِتقَا َم ِة أ َ ْمـ ِر ِه ْمَ ،مـ ْن َ

اﻵيـ ِة إِ ﱠن
آمـنَ ِبـا ﱠ ِ َو َقـ ْد ذَ َكـ َر ِفـي اب ِْتـدَاءِ َ
َم ْن َ
الﱠذِينَ آ َمنُوا قِيلَ :ا ْختَ َلفُوا فِي ُح ْك ِم اﻵ َيـ ِة فَ َقـا َل

ِمـــ ْن ُه ْم َو ُهـــ َو ُمـــؤْ مِ ٌن؛ ﻷ َ ﱠن حقيقـــة اﻹيمـــان
الموافــاةَ ،و َي ُجـ ُ
ض ـ َم ًرا،
وز أ َ ْن َي ُك ـونَ ْالـ َو ُاو ُم ْ

ع َل ـى
َب ْع ُ
ض ـ ُه ْم :أ َ َرا َد ِبقَ ْو ِل ـهِِ :إ ﱠن ﱠال ـذِينَ آ َم ُن ـوا َ

آمــنَ َب ْعــ َدكَ َيــا ُم َح ﱠمــ ُد ِإ َلــى َيــ ْو ِم
أَ ْ
يَ :و َمــ ْن َ
ورينَ
امـــةَِ ،و َقـــا َل َب ْع ُ
ضـــ ُه ْمِ :إ ﱠن ْال َمـــ ْذ ُك ِ
ْال ِق َي َ

ق ،ث ُـ ﱠم ْ
اختَلَفُـوا ِفـي َهـؤُﻻءِ ْال ُم ـؤْ مِ نِينَ ،
التﱠحْ قِيـ ِ
ث َو ُهـ ْم
فَقَا َل قَ ْو ٌم :هُ ُم الﱠذِينَ آ َم ُنـوا قَ ْبـ َل ْال َمب َْعـ ِ

ان فِي أ َ ﱠو ِل ْاﻵ َيـ ِة َع َلـى َ
از
ق ْال َم َجـ ِ
ِب ْ ِ
ط ِريـ ِ
اﻹي َم ِ
دُونَ ْال َحقِيقَةِ ،ث ُ ﱠم ْ
ضـ ُه ُم:
اختَ َلفُوا ِفـي ِه ْم فَ َقـا َل َب ْع ُ
اضـينَ َو َلـ ْم يُؤْ مِ ُنـوا
ﱠالـذِينَ آ َم ُنـوا ِباﻷ َ ْن ِب َيـاءِ ْال َم ِ


    

ِبـكَ َ ،وقِيـ َل :أ َ َرا َد ِب ِهـ ُم ْال ُم َنـافِقِينَ الﱠـذِينَ آ َم ُنـوا

  

ِبأ َ ْل ِسـ ـ َن ِت ِه ْم َو َلـ ـ ْم يُؤْ مِ ُنـ ـوا ِبقُ ُلـ ـو ِب ِه ْمَ ،و ْال َي ُهـ ـو َد
ارى ﱠالــــذِينَ ا ْعت ََقــــدُوا ْال َي ُهود ﱠِيــــةَ
صــــ َ
َوال ﱠن َ



ض
َوال ﱠنص َْرا ِن ﱠيةَ َب ْع َد التﱠ ْبـدِي ِلَ ،و ﱠ
الصـا ِبئُونَ َب ْعـ ُ

      

آمـنَ ِبـا ﱠ ِ َو ْال َيـ ْو ِم اﻵخـر
أَ ْ
صنَافِ ْال ُكفﱠ ِ
ارَ ،م ْن َ

    

ع ِمـ َل
من َه ِذ ِه اﻷ َ ْ
َاف ِب ْالقَ ْلـ ِ
﴿و َ
صن ُ
ب َواللّ َ
ِسـ ِ
انَ ،
صالِحا ً فَلَ ُهـ ْم أ َ ْجـ ُرهُ ْم ع ِْنـ َد َر ِّب ِهـ ْم﴾ ،إنمـا ذُ ِكـ َر

   

   
     
    
  ﴿  
﴾

والنصارى يحلقون أوساط رؤوسهم ويجبّون



احـ ِد َو ِاﻻ ْث َنـي ِْن
صلُ ُح ل ِْل َو ِ
ِب َل ْفظِ ْال َج ْم ِع؛ ﻷ َ ﱠن َم ْن َي ْ
ف
﴿وﻻ َخـ ـ ْو ٌ
َو ْال َج ْمـ ـ ِع َو ْال ُمـ ـذَ ّك ِِر َو ْال ُم َؤ ﱠنـ ـثَِ ،
﴿وﻻ ُه ـ ْم َيحْ زَ ُنـونَ ﴾ :فِ ـي
َ
ع َلـ ْي ِه ْم﴾ :فِ ـي الـ ﱡد ْن َيا َ
اﻵخرة.

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.



فيقــول الــدكتور محمــد المســير.." :فــﻼ

 -٨العقيــدة عنــد اﻹمــام هـــى أصــل

وقايــــة مــــن عــــذاب ﷲ وســــخطه إﻻ

اﻷصـــول التـــى عليهـــا مـــدار العبـــادات

بالتوحيـــد ،وﻻ وقايـــة مـــن اﻻنحـــراف

واﻷخــــﻼق والمعــــامﻼت ،وبهــــا نيــــل

والخطيئة إﻻ بالتوحيد ،فمن أيقن بــأن ﷲ

الرضــوان اﻷكبــر يــوم ﻻ ينفــع مــال وﻻ

واحد ﻻ شريك له ،أسلم وانقاد لــه فــالتزم

بنون ،قـال سبحانه  :إِ ﱠن ﱠ َ َﻻ يَ ْغف ُِر أَ ْن
شـا ُء ۚ
يُ ْش َركَ بِ ِه َويَ ْغف ُِر َما دُونَ ٰذَلِكَ ل َِمـ ْن يَ َ
ض َﻼ ًﻻ بَعِيـدًا
ض ﱠل َ
َو َم ْن يُ ْش ِر ْك ِبا ﱠ ِ َف َق ْد َ

اﻷمـــر واجتنـــب النهـــى وحـــافظ علـــى
والمعنــى اﻹجمــالى أنــه ﻻ نجــاة وﻻ

)النساء (،١١٦ :وإنهـا تسهل على العبــد

فﻼح وﻻ فوز فــي اﻵخــرة إﻻ لمــن حقــق

فعل الخيرات وترك المنكرات.

التوحيد ،وأفرد ربه بالعبادة ،وأخلص لــه

اﻹمام بذلك يخرج بدراسة العقيدة من

الشريعة.(١)" ..

فيها.

الناحيــة النظريــة إلــى الناحيــة التطبيقيــة،

إن العبد المؤمن إذا حقق التوحيد فإنه

وﻻ شــك أن جعــل اﻹمــام أبــي العــزائم

يحصل على فضل من ﷲ في الدنيا وفــي

لدراســة العقيــدة هــدفًا عملي ـا يجعــل لعلــم

اﻵخرة فمع أنه واجــب وواجــب تحقيقــه،

ـارا ســامية ،تخرجــه مــن حيــز
العقيــدة آثـ ً

ففضله في الدنيا واﻵخرة عظيم.

العلم إلى رحابــة العمــل ،ويكــون الهــدف

ولكن هل هؤﻻء الموحدون ﻻ تصدر

اﻷساس أن تسارع النفس إلى مرضاة ﷲ

عــنهم الــذنوب يجيــب اﻹمــام قـ ً
ـائﻼ" :وﻻ

تعــالى ،وتفــر مــن موجبــات غضــبه ،أو

تجد مسل ًما كمــل التوحيــد فــى قلبــه يعمــل

بمعنى آخر سعادة الدنيا واﻵخرة.

صــغائر الــذنوب ـ فضـ ًـﻼ عــن كبائرهــا ـ

هــذه المعــانى التــى يقــول بهــا اﻹمــام

وإن وقعــت مــنهم الــذنوب فإنمــا تحصــل

يؤكدها علماؤنا عند حــديثهم عــن العقيــدة

مــنهم ﻻ ﻷنهــا ذن ـوب قــاموا بهــا مخالفــة



ً
كامﻼ" ).(٣

للحق ،وإنما تحصل منهم لتأويل تــأولوه
اجتها ًدا منهم معتقدين أن عملهم هــذا هــو

من هنا نقول :ﻻ بد من تمثــل العقيــدة

الحق ،فيقعون فى المعصية مــن حيــث ﻻ

ـربها ،وأن تتحــول إلــى واقــع عملــي
وتشـ ﱡ

يعلمـــون أنهـــا معصـــية ،فـــإذا تـــذكروا

في الحياة والتعامل بين اﻷنام ،ومــن هنــا

أبصروا خطــأهم فتــابوا إلــى ﷲ ،وأنــابوا

يلزم الدعاة والمربين أن يبينوا للنــاس أن

إليه مسلمين ،فقبــل ﷲ تــوبتهم ،وإﻻ فهــم

اﻹيمــان الصــادق ﻻ يعنــي حفــظ بعــض

ليسوا بمعصومين من الخطايا ،ومن هنــا

المتون في العقيدة أو حتــى تعلﱡمهــا إذا لــم

تفهـــم ســـر معصـــية أبينـــا آدم  ،فإنـــه

يتمثل المرء أخﻼقياتها..

ً
متــأوﻻ مجتهــ ًدا
ماارتكــب المعصــية إﻻ

ويؤكد اﻹمام على أنــه مــا مــن صــفة

فغفر ﷲ له وقَبِله ،ولكــن معصــية إبلــيس

من الصفات اﻹلهية؛ إﻻ ويمكن للعالم أن

كانــت عــن قصــد ،والمــؤمن ﻻ يقــع فــى
معصــية ﷲ إﻻ متـ ً
ـأوﻻ أو فاقـ ًدا اﻹدراك؛
ﻷن كمال التوحيد يقتضــى شــهود الحــق،
قــال تعــالى:أ َ َلـ ْم تـَـ َر أَ ﱠن ﱠ َ يَ ْع َلـ ُم َمـا ِفـي
ض ۖ َما يَ ُكو ُن ِمـ ْن
س َم َاوا ِ
ال ﱠ
ت َو َما فِي ْاﻷ َ ْر ِ
س ٍة ِإ ﱠﻻ
نَج َْو ٰى ثَ َﻼثَ ٍة ِإ ﱠﻻ ه َُو َرا ِبعُ ُه ْم َو َﻻ َخ ْم َ
س ُه ْم َو َﻻ أ َ ْدن َٰى ِمـ ْن ٰذَ ِلـكَ َو َﻻ أَ ْكثَـ َر
سا ِد ُ
ه َُو َ
إِ ﱠﻻ ه َُو َمعَ ُه ْم أَيْنَ َما كَانُوا ۖ ث ُـ ﱠم يُنَ ِّبـئ ُ ُه ْم بِ َمـا
امــ ِة ۚ ِإ ﱠن ﱠ َ ِب ُكــ ِّل َ
شــ ْيءٍ
َ
عمِ ُلــوا َيــ ْو َم ْال ِقيَ َ
علِي ٌم)المجادلة:
َ

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ
اﻹنسان مــن الجهــاﻻت القديمــة ،وهاويــة
هــوت فيهــا العقــول التــى تســلط عليهــا
الوهم...ظهر لك أن عقيدة اﻹيمان تجعــل
ً
ـرا علــى أن
المؤمن
عزيزا فى نفسه ،كبيـ ً
نافعـا
يزل لغير ربه ،عليا على أن يشــهد ً
أو ضــارا ســوى مبدعــه وخالقــه ،أشــرق
علــى قلبــه نــور التوحيــد فجعلــه إنســانًا

.(٢)(٧

وعن اﻵثار المترتبة علــى عــدم عقــد
القلب على هذه العقيدة يقول إمامنا " :أما
غيــره ممــن لــم تشــرق علــى قلبــه أنــوار
العقيدة اﻹسﻼمية ـ وإن كان جسمه متقل ًبا
فى الطاعات  -فقلبه منعقــد علــى كثــائف
الظلمــات ،ولــذلك تــرى غيرنــا  -جماعــة
المسلمين  -يرون مخلوقًا مثلهم إل ًها يُعبــد
وتحتــار فيــه عقــولهم الكثيفــة الســخيفة،
فمــنهم مــن يقــول :هــو ﷲ ،ومــنهم مــن
يقول :هو ابن ﷲ ،ومنهم من يقــول :حــل
فيه اﻹلــه .وهــى عقيــدة فطــر عليهــا بنــو

يشرح للمــتعلم المقصــود مــن العلــم بهــا،
فإن كانت صفة الســمع بـ ﱠين لــه أن ﷲ ﻻ
يخفــى عليــه شــيىء مــن القــول ،وﻻ مــن
العمــل ،فراقبــه فــى ســرك وفــى علنــك،
وهكذا فى كل صفة مــن الصــفات يعتنــى
بتلك الحكــم الجليــة المــرادة مــن دراســة
هذا العلم ،ليقوى اﻹيمان ،وتقوى مراقبــة
العبد ربه ومحاسبته نفسه).(٤
ويؤكد اﻹمام على أن ذلك هو منهجه
الــذى يســير عليــه فــى تعليمــه لتﻼميــذه



     
  
  
  
   
   

    
    
   
  






فيقول" :وإنى  -والحمد

 -قــد جاهــدت

نفسى على أن أنهج هذا المنهج فى إلقاء
دروس التوحيد ،وببركة اﻻقتداء بالســلف
الصالح حصل الخير للمتعلمين ).(٥
) (١التمهيــد لﻸســتاذ الــدكتور محمــد ســيد أحمــد
االمسيرص.١٢٩
) (٢اﻹسﻼم دين ﷲ لﻺمام أبى العزائم ص.٤
) (٣المرجع السابق ص .٣٧
) (٤كتاب اﻹسـﻼم ديـن ﷲ لﻺمـام أبـى العـزائم
ص .٢١
) (٥المرجع السابق ص .٢١

                        
في العدد الماضي من مجلة )اﻹسﻼم وطن( ،كتب ﷴ عبدالحليم العزم ي
ض ا لم ا عش ناه
رسالة إلى إخواننا من آل العزائم بعد  ١٠٠عام ،تضمنت عر ً
م ن أف راح وانتص ارات ،وأزم ات ونكب ات ،وم ا ل م نحقق ه م ن أح ﻼم
وتطلعات ،وما قصرنا في تنفيذه م ن أوام ر وتكليف ات ،مس تمدة ومس تندة ف ي
أغلبها من أقوال وتوجيهات وأوامر سماحة موﻻنا السيد ع ﻼء ال دين ماض ي
أبي العزائم شيخ الطريقة العزمية ووصي دعوتها.
الكثي ر م ن إخ وان آل الع زائم تلقوه ا بترح اب ،وأثن وا عل ى م ا عرض ه
الكاتب ،باعتبارها رسالة مكاشفة ص ريحة ،تس اعد ف ي ض بط بوص لة بع ض
من انفلتت بوصلتهم ،لكن آخرين "أب دوا قلقه م" م ن فق رة بعينه ا ف ي المقال ة،
ً
مدخﻼ لضعاف النفوس لبناء فتنة مستقبلية عليها.
ورأوا أنها قد تشكل

ما بﲔ السطور

إن الفق رة الت ي توق ف عن دها ال بعض تق ول نص ا] :واعلم وا أن ه ﻻ نج اة
لكم إﻻ بمﻼزمة القائم ،فﻼ تتعلقوا بأي شخص غي ر ق ائمكم؛ حت ى وإن ك ان
من اﻷسرة العزمي ة ،فربم ا يح دث تغيي ر ف ي خ ط اﻹمام ة الظ اهر لك م ،كم ا
أخب ر س ماحة الس يد ع ﻼء ال دين ف ي )رس الة الض مير( ،وكم ا ح دث ف ي
الطريقة العزمية في نهاية العه د الماض ي ،وكم ا ح دث م ع الس يد إس ماعيل
بن اﻹمام جعفر الصادق ،فتكونوا قد تعلقتم بباب خاطئ ،فتضلوا[.
لكي نوضح المقصد بأسلوب علمي علينا أن نفصل ه ذه الفق رة ،ونتح دث
عنها جملة جملة.
)واعلم وا أن ه ﻻ نج اة لك م إﻻ بمﻼزم ة الق ائم ،ف ﻼ تتعلق وا ب أي ش خص
غير قائمكم( ،هذه جملة استهﻼلية للفقرة ،وليس عليه ا أي خ ﻼف ،وكم ا ه و
واضح أن الخطاب ﻹخواننا بعد  ١٠٠عام ،بدليل قول) :قائمكم( ،ول و كان ت
تخص المعاصرين اﻵن ،لقيل) :قائمنا(.
)حتى وإن كان من اﻷسرة العزمية( ،هذه الجمل ة اﻻعتراض ية ه ي الت ي
يتوقف عندها أصحاب الفهم الخاطئ ،والمقصد هنا اﻷسرة العزمي ة أي نس ل
اﻹمام أبي العزائم ،وهو ما أوضحه سماحة موﻻنا السيد عﻼء الدين ف ي ليل ة
أهل البي ت رق م  ،١٦٥حي ث ق ال :إن ال بعض ك ان ي ذهب ﻷحف اد اﻹم ام أب ي
العزائم من فروع أخرى غير فرع اﻹمامة ويواليهم.
)فربما يحدث تغيير ف ي خ ط اﻹمام ة الظ اهر لك م( ،ه ذه الجمل ة ﻻ يمك ن
فهمها إﻻ في سياق اﻷمثلة الثﻼثة التي عرضت:
 كما أخبر سماحة السيد عﻼء الدين في )رس الة الض مير( ...) :وم نهممن إذا تغير خط اﻹمامة الظاهر للناس ،وأعلن اﻹم ام ع ن خليف ة جدي د وف ق
م ا أراد ﷲ ،يعترض ون ويتمس كون بم ن يظن ون أن ه أول ى بالخﻼف ة ،وال ذي
غالبًا كان تنصيبه لمدة -تنتهي بالعزل أو الموت -لحف ظ الخليف ة الحقيق ي م ن
أعين ال ُحسﱠاد وال ُج ﱠهال وفُساد اﻷحوال(.
 وكما حدث في الطريقة العزمي ة ف ي نهاي ة العه د الماض ي ،حي ث ك اننائ ب ع ام الطريق ة العزمي ة الس يد عص ام ال دين ماض ي أب ي الع زائم ،ث م
استبدله موﻻنا اﻹمام السيد عز الدين ماضي أبي العزائم بموﻻنا الس يد ع ﻼء
الدين ،فمن تمسكوا وقتها بالقائم اهتدوا ونفذوا أوامره وكانوا مع الباب الح ق
موﻻنا السيد عﻼء ،ومن تمسكوا بغيره ضلوا.
 وكم ا ح دث م ع الس يد إس ماعيل ب ن اﻹم ام جعف ر الص ادق ،فق د انتق لالسيد إسماعيل في حياة أبيه اﻹمام الصادق ،فمن تمس ك باﻹم ام الق ائم جعف ر
الصادق ،اهتدى وسار بعد ذلك مع ابنه اﻹمام موسى الكاظم ،أم ا م ن تمس ك
بمن ظن أنه خليفة اﻹمام -رغم انتقاله -ضل.
هذه اﻷمثلة توضح المقصد ،فهي تشير إلى تغير خط الخﻼفة الظاهر ف ي
حالة اﻷشقاء ،أو تعدد أبناء اﻹمام القائم ،وأن اﻹمامة ﻻ يمك ن أن ت ذهب إل ى
من ليس منهم :تابعًا ،أو قريبًا ،ولذلك عن دما تح دث الكات ب ع ن فتن ة الواقف ة
قلنا) :ومنهم من ادع ى ك ذ ًبا أن اﻹمام ة انتقل ت م ن بي ت أب ي الع زائم لبي ت
فﻼن أو ع ﱠِﻼن ،فانشقوا وبغوا(؛ ﻷن من يقول بانتقالها لغيرهم :كذاب وباغ.
كما أن هذه الفقرة ﻻ بد أن توضع مع فقرتين أخرتين:

٤٦

 )عن دما ينتق ل الق ائم إل ى دار الح ق ،انقل وا ك ل مش اعركم وأعم الكموعقائ دكم وأح والكم تج اه الق ائم الجدي د ،وتع املوا مع ه ب نفس تع املكم م ع
سلفه ،فإن ذرية اﻹمام أبي العزائم كلها واحدة.( ...
 )بلِّغ سﻼمنا للقائم من ذري ة اﻹم ام أب ي الع زائم ف ي عص رك ،وأخب رهأنن ا بايعن ا اﻹم ام أب ي الع زائم وذريت ه إل ى قي ام الس اعة ف ي ش خص إمامن ا
الق ائم س ماحة موﻻن ا الس يد ع ﻼء ال دين ماض ي أب ي الع زائم ،وأنن ا ن ذرنا
أنفسنا وذرارينا إلى قيام الساعة في خدمة خلفاء اﻹمام .( ...
الثﻼث فقرات مجتمع ات يعط ون للق ارئ الف اهم ال واعي أن الكات ب ي رى
ذري ة اﻹم ام كله ا ص ور مطابق ة لﻺم ام وأن ه بايعه ا إل ى قي ام الس اعة ون ذر
نفسه وذراريه في خدمتهم.
أم ا ال ذي فه م بص ورة خاطئ ة ،فﻸن ه ل م يف رق ب ين )الذري ة( و)النس ل(،
ف ـ)الذرية( ت أتي م ن العل و ،وه ي مش تقة م ن ذروة :أعل ى الش يء ،وه ي
مصطلح خاص بخط سير النبوة واﻹمام ة .أم ا )النس ل( ،فه و يش ير إل ى ك ل
من أنجبه الرجل ومن تناسل منه :أئمته وعامته.
التفريق بين المصطلحين يعيه جيدًا من يواظبون على حضور ليالي أه ل
مرارا.
البيت ،فقد أوضحه الدكتور عبد الحليم العزمي
ً
ض َها مِ ْن
والذري ة ﻻ تك ون إﻻ م ن بعض ها ،كم ا ق ال الق رآن :ذُ ِ ّريﱠ ةً بَ ْع ُ
ض) آل عمران ،(٣٤ :وقد ُحصرت ذرية اﻹمام أبي الع زائم ف ي اﻹم ام
بَ ْع ٍ
الس يد أحم د ماض ي أب ي الع زائم ،ث م ُحص رت م رة أخ رى ف ي ذري ة موﻻن ا
اﻹم ام الق ائم الس يد ﷴ ع ﻼء ال دين ماض ي أب ي الع زائم ،وه ي بالتبعي ة
محصورة في ذرية نجله وخليفته م ن بع ده نائ ب ع ام الطري ق س ماحة الس يد
أحمد عﻼء الدين ماضي أبي العزائم ،الذي بايعه اﻹخوان مع وال ده ف ي حي اة
موﻻنا اﻹمام السيد عز الدين ماضي أب ي الع زائم ،وم ن ل م يلح ق ه ذه البيع ة
م ن جي ل الش باب ،فق د ب ايعوه ف ي ش خص اﻹم ام الق ائم ،فبيع ة الق ائم تعن ي
مبايع ة الذري ة بأكمله ا م ن اﻹم ام أب ي الع زائم حت ى الق ائم ف ي آخ ر الزم ان،
والذي لن يأتي م ن خ ارج ذري ة س ماحة الس يد أحم د ع ﻼء ال دين؛ ﻷن ذري ة
اﻹمام أبي العزائم ُحصرت فيه للمرة الثالثة كما أوضحنا.
ولذلك كانت اﻷمور واضحة للفاهمين ،وقد أكد سماحة اﻹمام الق ائم عل ى
وض وح المع اني ف ي ليل ة أه ل البي ت رق م  ،١٦٥لكن ه أم ر ب أن يص در ه ذا
التوضيح ،لمزيد من إيضاح اﻷمر لمن يسلكون منهج التأويل ،ولمن يريدون
الفتنة حتى يجدوا ذريعة لهم لتكرار فتن المفصولين من الطري ق :ف وزي أب و
زيد ،وإبراهيم أبو زهرة.

ﳌاذا اﳋلط؟
لكل رسالة جمهور مستهدف ،وهذه الرسالة جمهورها المستهدف مذكور
بوضوح في عنوانها )إخوانن ا م ن آل الع زائم بع د  ١٠٠ع ام( ،ول ذلك كان ت
الرس الة موجه ة له م ناقل ة العقب ات الت ي واجه ت إمامن ا الق ائم ،وم ن بينه ا
تمسك البعض بخط الخﻼفة الظاهر السابق )السيد عصام الدين(.
وﻻ يس تخرج م ن الك ﻼم الواض ح فتنً ا إﻻ المفتون ون ،ول ذلك فق د س ارع
بعضهم في تأويل الكﻼم ،رغم حديثنا في المقال عن فتنة المؤولين.
نق ول للم ؤولين :إذا كان ت هن اك ص فحة ف ي مجل ة م ا تع رض وص فات
للطبخ وه ذه الص فحة موجه ة للنس اء ،ف ﻼ يج وز للرج ال أن يقول وا :إن ه ذه
الوص فات ص عبة ،أو إذا كان ت هن اك ص فحة موجه ة لﻸطف ال ،ف ﻼ يج وز
للكب ار أن يقول وا :إنه ا س طحية ،وك ذلك إن كان ت هن اك ص فحة رياض ية
موجهة لمشجعي الرياضة ،فﻼ يج وز له واة الف ن أن يعترض وا ،فك ل رس الة
موجهة لجمهور بعينه هي واضحة لهم.
ولو أن هذه الرسالة أريد لها أن توجه ﻹخواننا الح اليين لكان ت ص ياغتها
اختلفت عما هي فيه ،لكنها وجه ت ﻹخ وان لم ا ي أتوا بع د ،وعن دما يقرؤوه ا
في عصرهم سيتلقونها بشكل مختلف عن تلقي اﻹخوان الحاليين لها.
ختا ًم ا :إن ال دعوة محفوظ ة ،واﻷئم ة مؤي دون ،وﻻ داع ي للقل ق وش ق
الص ف ..وم ن يري د أن يقل ق فعلي ه أن يقل ق عل ى وض عه وقرب ه م ن ﷲ
ورسوله  وإمام وقته ،وﻻ يقلق على الدعوة.





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

عدة محاضرات خﻼل شـــهر 

١٤٤٣ه ،تأكيـ ًدا لــدورها

الكبير فى تبصير اﻷمة بالواجب المطلوب منها:

وأكــد ســماحته أنــه ﻻ خــوف علــى الطريقــة العزميــة ،وخ ـط اﻹمامــة
محصور في ذرية اﻹمام أبي العـزاﺋم ،وأن ﷲ يهيـئ الظـروف للمختـارين
لخﻼفة اﻹمام أبي العزاﺋم  -ضاربًا المثل بما حدث معه ،-مضي ًفا أن قـانون
الطرق الصوفية الحالية يقول بأن اﻻبن اﻷكبر لﻺمام يـرث اﻹمامـة ،وهـذا
هو الوضع الطبيعي شرعًا وقانونًا ،وقد أخذ سماحة اﻹمام السيد عـز الـدين
ماضي أبو العزاﺋم البيعة لسماحته ولنجله سماحة السـيد أحمـد عـﻼء الـدين
من بعده.
وشدد سماحته على أهمية عدم اﻻنجرار وراء دعـاة المهدويـة ،مؤكـدًا

فـى يــوم الجمعـة  ٥

صـا يـدعون أنهـم المهـدي،
أنه قابل حتـى اﻵن مـا يقـرب مـن  ٤٠-٣٠شخ ً
١٤٤٣ه ،الموافــق ٢٠٢٢/٥/٦م أقيمـت

بعضــهم اســمه ﻻ يوافــق اﻷحاديــث النبويــة ،وبعضــهم يــدخن ،وبعضــهم

ليلة أهل البيت الخامسـة والسـتون بعـد الماﺋـة بقاعـة اﻹمـام المجـدد السيــد

متزوج ،وهذه الصفات كلها مخالفة لشخصية المهدي.

محمد ماضى أبى العزاﺋم ،حيث حضرها عدد مـن أبنـاء الطريقـة العزميـة

وختم سماحته حديثه بقولـه) :نحـن لسـنا فقـراء ،لكـن فينـا مـن ﻻ يجـد
قــوت يومــه وﻻ نعطــف عليــه ،يجــب أن نتكامــل ونتكافــل ،ونكــون ً
عون ـا

من مختلف المحافظات.
وقد افتتحهـا سـماحة السـيد عـﻼء أبـو العـزاﺋم شـيخ الطريقـة العزميـة

للحكومة في حل المشاكل(.

بالحديث عن ورود اتصالين هاتفيين لسماحته لﻼستفسـار عـن بعـض نقـاط

وواصل الشريف عبد الحليم العزمي الحسيني حديثه حـول سـيرة أهـل

مقــال )رســالة ﻹخواننــا مــن آل العــزاﺋم بعــد  ١٠٠عــام( لﻼبــن محمــد

البيت  ،بالحديث عن دور اﻹمام علي الرضـا  فـي بنـاء الجماعـة

عبدالحليم ،المنشور في العدد السابق من )اﻹسﻼم وطن( ،مؤكدًا أن المقـال

الصالحة ،مبينًا الوظاﺋف السبعة لمنصب اﻹمام ،ثـم بـدأ اﻻستضـاءة الثالثـة

ليس فيه شيء يقبل التأويل أو التعليق ،فكﻼمه واضح.

عن دور اﻹمام في معالجة اﻻنحراف بعد وﻻية العهد ،مبينًا موقـف اﻹمـام

وأوضح سماحته أن هناك مقربـون مـن اﻹمـام بطبيعـتهم مـنهم الكبيـر

السياسي ،ودوافع المأمون لفرض وﻻية العهد عليـه ،وأسـباب قبـول اﻹمـام

ســنا والصــغير ســنا ،وهنــاك مــن يتمنــى هــذا القــرب ،وأشــار ســماحته أن
الداعي اﻷول للطريق ساب ًقا الشيخ طـاهر مخاريطـه رحمـه ﷲ كـان مقربـً ا

بها.

من سماحته ،وقد خلفه الدكتور عبدالحليم العزمي داعيًا أو َل للطريق.

بها الفرقة العزمية بقيادة اﻷستاذ أحمد مخلـوف ،واﻷسـتاذ أحمـد المغربـي،

وختمت الليلة بفقرة من اﻹنشاد الديني لقصاﺋد اﻹمام أبي العزاﺋم قامت
واﻷستاذ محمد محمد حسنين.






ﱠ ﱠ
ﺑﻴﻨﺎ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻐﻴﺐ ﻋﻨﻪ
ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ،ﺑﻞ ﻛﻞ ﺍﳌﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺎﱂ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻭﻋﺎﱂ
َ ﱠ َ َ
َ ُ ْ َ ْ
ﺐ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩ ِﺓ
ﺎﻟﻢ ﺍﻟﻐﻴ ِ
ﻏﻴﺐ ،ﻭﻳﻨﻔﺮﺩ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻭﺣﺪﻩ ﺑﺄﻧﻪ :ﻋ ِ
ْ َ ُ ْ ُ َ َ
ﺎﻝ) ﺍﻟﺮﻋﺪ ..(٩ :ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻝ ﻧﻮﺍﺻﻞ ﺍﳊﺪﻳﺚ،
ﺍﻟﻜ ِﺒﲑ ﺍﻟﻤﺘﻌ ِ
ﻓﻨﻘﻮﻝ:

من المعلوم بالضرورة أن الكائن الحكـيم
أو العاقل ﻻ يفعل ً
ﻓعـﻼ إﻻ لحكمـة أو لغايـة،
ومن ثم ﻓالفعل ليس إﻻ وسـيلة لتحقيـق غايـة
أو حصول حكمة.
وهذا اﻷمر ينطبق على أﻓعال اﻹنسان –
باعتباره كائ ًنا عاق ًﻼ – سواء كـان المقصـود
باﻹنسان ﻓردًا أو مجتمعًا أو أمة.
وإذا كانـــت الحضـــارة حصـــيلة إنتـــاج
الفاعليــة اﻹنســانية المتمثلــة ﻓــي مقوماتهــا

عن اﺧتيار دائـم ومسـتمر لـﻺرادة الجماعيـة
للمجتمع.
وبالنسبة لنهضة حضارية ﻷمة من اﻷمم
أو لمجموعـــة مـــن اﻷمـــم يجمعهـــم اتجـــاه
حضاري واحد ،ﻓﻼ بد أن يسـبق بـروز هـذه

الثﻼثــــة :اﻹرادة المﺧتــــارة ،واﻻســــتطاعة

النهضة توﻓر عدة عوامل تاريﺧية من أهمها

المنفذة والعلم الهادي والموجه لهمـا ،ﻓإنـه ﻻ

اﻹرادة الحضارية عند هذه اﻷمة .أي أنـه ﻻ

مجتمعـا
بد أن يكون لفعل اﻹنسان – ﻓردًا أو
ً

بد أن تﺧتار هـذه اﻷمـة النهضـة الحضـارية

أو أمة – غاية وهـدﻓًا .وهـذا معلـوم بالنسـبة

كهــدف وغايــة تســعى إليهــا .ثــم يتبــع هــذا

للفرد ،وكذلك بالنسبة للمجتمع أو اﻷمة حيث

اﻻﺧتيـــار توظيـــف اســـتطاعات الجمـــاهير

لكــل جماعــة – كبــرت أم صــغرت – إرادة

لتحقيقـه ،بتوجيــه العلــم واﻻســتفادة منــه إلــى

جماعية أو اﺧتيار جماعي يجمع عليـه أكثـر

أقصى درجـة ممكنـة ،ﻓليسـت الحضـارة إﻻ

أﻓــراد المجتمــع ،ومــن ثــم تتوجــه العﻼقــات
السياســـــية واﻻقتصــــــادية واﻻجتماعيــــــة
والقانونية ،وهو ما يعبرون عنه حديثًا بالنظم
اﻻجتماعية ،ومـا العـادات والتقاليـد واﻵمـال
يرا
والطموحات السائدة ﻓي مجتمع ما إﻻ تعب ً

نتاج العمل والعلم.
وﻻ ﺧــﻼف ﻓــي أن كــل اﻷمــم تحتــاج –
لتحقيـــق نهضـــة حضـــارية – إلـــى هـــذه
المقومـــات ،وذلـــك علـــى مســـتوى الفـــرد
أيضـا ،ويسـتوي
والجماعة والمجتمع واﻷمة
ً
ﻓي هذا اﻷمة المسلمة واﻷمـة غيـر المسـلمة



على السواء.

من ﺧلق المﺧلوقات بعامة واﻹنسان بﺧاصة.

بيـــد أن الفـــرق الجـــوهري بـــين اﻷمـــة

أما ﻓـي ظـل عقائـد الشـرك ،ونعنـي بهـا

المسلمة المتحضرة أو الناهضة ،وبين اﻷمـة

العقائـد التـي تقـر بوجـود اﻹلـه ،ولكـن لـيس

غير المسـلمة المتحضـرة أو الناهضـة ،إنمـا

حسب عقيـدة التوحيـد اﻹسـﻼمية ،كاليهوديـة

والمﻼحــدة قــدي ًما وحــديثًا ،مــنهم ﻓــي القــديم

يتمثل ﻓي الهـدف أو الغايـة مـن تحقيـق هـذه

والنصرانية والبوذية وسائر اﻷديان الشرقية،

أبيقور الذي قال) :إن الحياة مهزلة ﻓيهـا مـن

النهضة ومن إقامـة الحضـارة بصـفة عامـة.

ﻓإن أهـل هـذه العقائـد يثبتـون للحيـاة معنـى،

الﺧبل ما يسـتحيل معـه أن يكـون قـد أبـدعها

وهذا اﻻﺧـتﻼف ﻓـي هـدف الحضـارة يـؤدي

وللوجــود اﻹنســاني هــدﻓًا ،ولكــنهم يﺧطئــون

عقل إلهي() ،(١ومن ثم جعل أبيقور هدﻓه من

بالضرورة إلى اﺧتﻼف ﻓي مفهوم الحضـارة

المعنى الصحيح للحياة ،ويعدلون عن الهدف

الحياة تحصيل اللذة والبعـد عـن اﻷلـم ،ولمـا

وصبغتها ووجهتها ومقوماتهـا ومكانـة العلـم

الحقيقي لوجود اﻹنسان.

ً
مستحيﻼ بمعنـى
أمرا
كان تحقيق هذا الهدف ً

وهـــذا مـــا قالـــه الفﻼســـفة الكـــاﻓرون

أن يستحيل أن يحيـا اﻹنسـان حيـاة كلهـا لـذة

ﻓي كل منهمـا؛ ﻷن اﺧـتﻼف الغايـات يـؤدي

أمــا الكــاﻓرون والمﻼحــدة ،ونعنــي بهــم

إلى اﺧتﻼف الوسائل والمناهج المؤدية إليها.

الذين ينكـرون وجـود اﻹلـه أو هـؤﻻء الـذين

قال تعالى ً
مبينـا اﺧـتﻼف الغايـة بـين المسـلم

يقرون بوجوده ،ولكنهم ينكرون اليوم اﻵﺧـر

والكاﻓر ﻓردًا أو مجتم ًعاَ  :و ِل ُك ٍّل َوجْ َهةٌ ُهـ َو

وعــالم الغيــب ،ﻓهــؤﻻء ﻻ يعرﻓــون للحيــاة

)البقـرة(١٤٨ :

معنى مقنعًا للعقل ومرضيًا للنفس ،كمـا أنهـم

ومنهم ﻓي الحديث شوبنهور الذي صرح

ويمكــــن أن يكــــون هــــذا الحكــــم بالنســــبة

يعجزون عن تحديد هـدف أو غايـة لﻺنسـان

بأنـــه كـــان يفضـــل أن يتـــرك ﻓـــي الســـكينة

للحضارات ﻓنقول بـأن لكـل حضـارة وجهـة

تليــق بإنســانيته ،وترتفــع بــه عــن مســتوى

وسﻼمة العدم مـن أن يوجـد ﻓـي هـذه الحيـاة

تتجــه إليهــا .ونعنــي بهــا اﻷهــداف البعيــدة

الكائنات الحية اﻷﺧرى.

التي ليس لها مغزى وﻻ معنى سوى مـا بهـا

ُم َولِّي َها ﻓَا ْستَ ِبقُوا الﺧ َْيـ َرا ِت

وﺧالية من اﻷلم ،صـرح أبيقـور بـأن الحيـاة
مرض والموت شفاء منه ،قـال) :إن المـوت
لهــو الطبيــب الرﻓيــق الــذي يشــفينا مــن أشــد
اﻷمراض ﻓت ًكا وهو مرض الحياة().(٢

من شقاء؛ حتى أنه يقرر أنه) :مـن الواضـح

والغاية اﻷعلى لكل حضارة.

أن كل إنسان كان سيرﻓض بالطبع قبول مثل

ﻓالمسلم – ﻓردًا كان أو مجتمعًا أو أمة –

هذه المنحة إذا قدر له أن يذوقها "كهينـة مـن

يدور ،ﻓـي أﻓعالـه اليوميـة والتاريﺧيـة حـول

)(٣

قبل"(  ،ودليله على ذلك – حسب زعمه –

مركــز معــين ،هــذا المركــز يــرتبط أوثــق

أنه ليس للحياة هدف ،وإذا كان لﻺنسان ﻓيهـا

اﻻرتباط بعقيدة التوحيد.

هدف ،ﻓإنه ﻓي نظر كثير من الناس السـعادة

إن اﻹيمان با وباليوم اﻵﺧـر – حسـب

وتحقيقها أمر مستحيل.

عقيــدة التوحيـــد اﻹســـﻼمية – هـــو الســـبيل
الوحيد للوصول إلى التفسير الصحيح لمعنى
الحياة ،ولهدف الوجـود اﻹنسـاني ،والحكمـة



مواقع على شبكة اﻻنترنت ،خطب مسموعة
ومرئية ".
بعـــد اســـتعراض فتـــاوى العنـــف ورد
العلماء عليها لنا عدة تساؤﻻت:
كيف انتشرت فتاوى العنف؟!
 رغم مخالفتهـا لمئـات اﻵيـات القرآنيـةوفتاوى كبار اﻷئمة.
 أغلــب قائليهــا ومروجيهــا لــم يدرســوااﻹســــﻼم دراســــة منهجيــــة
أكاديميـــة ،ولكـــنهم درســــوا
اﻹسﻼم بشـكل منفـرد وبـدون
معلمـــين معتبـــرين ،وحتـــى
المنتســبين مــنهم للمؤسســات
الدينية تبنوا اﻵراء الشاذة ولم
يأخذوا برأي مؤسساتهم العلمية.
 معارضــتها لفتــاوى علمــاء اﻹســﻼمالمعاصرين أمثال:
)الشيخ محمد عبده ،الشيخ عبـد الوهـاب
خﻼف ،الشيخ محمود شلتوت ،الشيخ محمـد
أبو زهـرة ،الشـيخ محمـد الغزالـﻲ ،العﻼمـة
الشهيد محمد سعيد رمضان البوطى ،د .طه
جابر العلوانى وغيرهم كثير(.
وكــذلك معارضــتها لفتــاوى المؤسســات
الدينية الكبـرى فـى العـالم اﻹسـﻼمى وعلـى
رأســــها اﻷزهــــر الشــــريف ودار اﻹفتــــاء
المصرية.
واﻹجابة أنه يوجد مخطـط مرسـوم منـذ
أمد بعيد لنشر اﻷفكار المتطرفة بين الشـباب
والقــراء ،وطمــس وحجــب اﻷفكــار المعتدلــة
المستنيرة؛ حتى يصبح الدين اﻹسﻼمﻲ عائقًا
للتقدم والعمـرانً ،
ً
حـافزا
بـدﻻ مـن أن يكـون
حضاريا لﻸمة العربية واﻹسﻼمية.
وذلــك عــن طريـــق نشــر كتــب دعـــاة
التطــرف بكــل الوســائل " كتــب مطبوعــة،



أمــا كتــب اﻷعــﻼم المســتنيرين فــﻼ يــتم
نادرا.
طبعها إﻻ ً
ﻣا هى علة القتال فى اﻹسﻼم؟!
القتــال فــى اﻹســﻼم شــرع لــرد العــدوان
وليس للقضاء على الكفر.
الــدعوة طريقهــا الوحيــد مخاطبــة العقــل
والضمير بالحكمـة والموعظـة الحسـنة فقـط
وليس القسر واﻹكراه.
هــذا مــا دل عليــه القــرآن والســنة وآراء
اﻷئمة.
حتى فى الحرب يمنـع – باتفـاق العلمـاء
– قتال الرهبان واﻷطفـال والنسـاء والعمـال
والفﻼحين ...لماذا؟!
ﻷنهــم ببســاطة ﻻ يقــاتلون وﻻ يرفعــون
السﻼح.
فإذا كانت علة القتال – كما يـدعى دعـاة
العنــف – هــى مجــرد الكفــر؛ لوجــب قتــال
الجميع وعلى رأسهم الرهبان !!
مما يؤكد أن القتال فى اﻹسﻼم شرع لرد
العدوان فقط.
ويوجــد آيــات قرآنيــة كثيــرة تؤكــد ذلــك
منها:
س ِبي ِل ﱠ ِ الﱠذِينَ ي َُقـا ِتلُو َن ُك ْم
 َ وقَا ِتلُوا فِﻲ ََو َﻻ تَ ْع َتــــدُوا ِإ ﱠن ﱠ َ َﻻ ي ُِحــــبﱡ ْال ُم ْع َتــــدِينَ 
)البقرة.(١٩٠ :
 َ فـإِ ِن ا ْعتَزَ لُـو ُك ْم فَ َلـ ْم ي َُقـا ِتلُو ُك ْم َوأ َ ْل َقـ ْواسلَ َم فَ َما َجعَ َل
إِلَ ْي ُك ُم ال ﱠ

ﱠ ُ لَ ُكـ ْم َع َلـ ْي ِه ْم َسـ ِب ًيﻼ

)النساء.(٩٠ :
  ﱠﻻ َي ْن َها ُك ُم ﱠ ُ َع ِن ﱠالـذِينَ َلـ ْم ي َُقـا ِتلُو ُك ْمار ُك ْم أَن
ِين َو َلــ ْم ي ُْخ ِر ُجــو ُكم ِ ّمــن د َِيــ ِ
ِفــﻲ الــ ّد ِ
ت ََبــــ ﱡروهُ ْم َوت ُ ْق ِســــ ُ
طوا إِ َلــــ ْي ِه ْم إِ ﱠن ﱠ َ ي ُِحــــبﱡ
ْال ُم ْقسِطِ ينَ ) الممتحنة.(٨ :
َ  -و َﻻ ت ُ َقــا ِتلُوهُ ْم عِنــ َد ْال َم ْســ ِج ِد ْال َحــ َر ِام

َحت ﱠ ٰى يُقَا ِتلُو ُك ْم فِي ِه) البقرة.(١٩١ :

التعامل مـع العـدو فـى أرض المعركـة ،فـى

َ  -وإِن َج َن ُحوا لِلس ْﱠل ِم فَاجْ َن ْح لَ َها َوتَ َو ﱠكـلْ

حياته العادية وقت السلم.

علَى ﱠ ِ) اﻷنفال.(٦١ :
َ

طبعــا تصــادمية ،ولــن
ســتكون النتيجــة ً

وﻣاذا عن إشكالية النسخ فﻲ القرآن؟!

تستقيم الحياة؛ ﻷن لكل مقام مقال.

مســألة النســخ مــن المســائل التــﻲ أسـﻲء

هذا يتطابق حرفيا مع دعاة العنف الـذين

استخدامها من قبل دعاة العنف واﻹرهاب.

انطلقوا إلى آيات القتال الخاصة بالتعامل مع

وهـــذا تﻼحظـــه عنـــدما تنـــاقش أحـــد

العدو المقاتـل فـى أرض المعركـة وجعلوهـا

ً
مســـتدﻻ بآيـــة تـــدعو للســـﻼم
المتطـــرفين

عامة تطبق فى حاﻻت السلم ،وتجرؤوا على

والتعــايش بــين البشــر وعــدم العــدوان علــى
المسالمين يرد عليك بمنتهى الخفة واﻷريحية
واﻻستعﻼء:
هذه آيات منسوخة بآية السيف؛ ويتهمـك
بالجهل وربما بالتجديف فى آيات ﷲ !!
وهــذا خطــأ منهجــى خطيــر يجــب علــى
المؤسســات العلميــة فــى العــالم اﻹســﻼمى
اﻻلتفات إليـه وإصـﻼحه؛ ﻷنـه يترتـب عليـه
بﻼيا كثيرة.
ومـن خــﻼل مــا كتبـه العلمــاء المحققـون
حول النسخ نؤكد اﻵتى:
 مسألة وقوع النسخ فـى القـرآن الكـريمليست مسألة مجمع عليها قدي ًما.
 غالبية علماء العصر الكبار ﻻ يقولـونبوقــوع النســخ فــى القــرآن الكــريم أمثــال:
"محمد عبـده ،محمـد الخضـرى ،محمـد أبـو
زهرة ،عبد الوهاب خﻼف ،محمود شلتوت،
محمد الغزالـى ،عبـد المتعـال الجبـرى ،طـه
جابر العلوانى ".
 ما من آية قيل :إنها منسـوخة؛ إﻻ قـالعلماء آخرون :إنها غير منسوخة.
 ﻻ يجوز دينيـا وﻻ علميـا الحكـم علـىآيات الذكر الحكيم بإبطال مفعولها وتحنيطها
بآراء الرجال بدون سند علمﻲ معتبر.
والجمع مقدم علـى التـرجيح كمـا تقـول
القاعدة اﻷصولية.
 -الـــذين يتجـــرؤون علـــى كتـــاب ﷲ

بإبطــال مفعــول أكثــر مــن  ٢٠٠آيــة قرآنيــة

كتاب ﷲ وأبطلوا عمـل أكثـر مـن  ٢٠٠آيـة

بدعوى أنها منسـوخة بآيـة السـيف يرتكبـون

تدعو للتعايش والسﻼم.
 -تسـمية آيـة قرآنيــة كريمـة باسـم " آيــة

خطأ منهجيا جسي ًما.
فعنــدما يقــرأ المســلم آى القــرآن الكــريم

السيف " تسـمية خاطئـة ﻻ تسـتند ﻷى دليـل

ويمــر علــى آيــات الصــفح والتعــارف بــين

صحيح سواء من القـرآن الكـريم أو السـنة

الشعوب ،والبر والقسط مع غيـر المسـلمين،

الصحيحة.

والدعوة إلى ﷲ بالحكمة والموعظة الحسنة،

وهــو مســمى أطلقــه بعــض العلمــاء –

معتق ًدا أنها فقـدت مفعولهـا وﻻ يجـوز العمـل

بــرأيهم – متــأثرين بواقــع عصــر الفتوحــات

بها.

واﻹمبراطوريــات وﻻ يجــوز نســبته للــوحى
أما آيات القتال التى ﻻ تتجاوز مسـاحتها

فى المصحف  ١٥صفحة فقط فهـى ،اﻵيـات

اﻹلهى ،فلفظ السـيف لـم يـرد نهائيـا بـالقرآن
الكريم.

العامــة المحكمــة التــى تحــدد عﻼقــة المســلم

ويجب العدول عن هـذه التسـمية نهائيـا؛

بالعالم ،وأن هذه العﻼقة قائمة علـى الحـرب

انطباعــا خاط ًئــا عــن رســالة
ﻷنهــا تعطــى
ً

والقتال.
فســتكون النتيجــة الحتميــة هــى تكــوين
"عقــل مفخــخ " ســهل جــدا تجنيــده مــن قبــل
جماعات العنف للقيام بالتفجير والتدمير.
 وحتى نقرب الصورة:تخيلوا معى أحد الجنـود وهـو عائـد مـن
أحــد المعــارك أو أحــد معســكرات التــدريب
متشــب ًعا بتعليمــات تخــص الحيــاة العســكرية

اﻹسﻼم الذى بعث رحمة للعالمين.
وبعد....
فإن آية السيف أكذوبة علمية ،وﻻ يوجـد
فى القرآن الكريم آيـة تـدعو لقتـل المخـالفين
لمجرد الكفر.
ودعــاة اﻹرهــاب الــذين يروجــون ﻵيــة
الســيف جهــﻼء باﻹســﻼم يحــركهم جهلهــم
ومآربهم السياسية للوصول للحكم على جثث

وأرض المعركة.
وعنـــدما رجـــع فـــى إجـــازة ﻷســـرته

اﻷبرياء وسمعة اﻹسﻼم.

ومحيطــه اﻻجتمــاعﻲ لــم يفصــل بــين الحيــاة

فغيــر المســـلم مصـــان الـــدم والعـــرض

العسكرية وما يجب فيها وبين الحياة المدنية،

والمال بشهادة القرآن الكريم دستور اﻹسـﻼم

ويريد تطبيـق التعليمـات التـى تخـص كيفيـة

الخالد".



الدعوة لغة أصـلها :مصـدر دعـا؛ وهـي
إمالة الشيء إليك بالقول واﻻنتظار من الغير
اﻹجابـــة ،وتـــأتي بمعنـــى :الطلـــب والحـــث
والنداء ،كأن يقول دعا بالشـيء؛ أي :طلبـه،

اﻷس اذ
س ـح م

أو دعــا إلــى الشــيء؛ أي :حثــه وأمـره ،قــال
تعــالىَ  :و ﱠ
ﻼم
دار ﱠ
الســ ِ
اللـــهُ َيــدعو ِإلــى ِ

د ق ـ يل

)يــونس ،(٢٥ :أو دعــا ف ً
ﻼنـا؛ بمعنــى نــاداه،
وكلمة الدعوة عامة ،وقد تـأتي دعـوة للخيـر
أو للشر ،كما قـال تعـالى :أ ُ َ
ولـ ٰـئِكَ َيـ ْدعُونَ
ار َو ﱠ
اللــهُ َيـ ْدعُو إِ َلـى ْال َج ﱠنـ ِة َو ْال َم ْغ ِفـ َرةِ
إِلَى ال ﱠن ِ
اس لَ َع ﱠل ُه ْم َيتَذَ ﱠك ُرونَ .
ِبإِ ْذ ِن ِه َويُ َب ِيّنُ آ َيا ِت ِه لِل ﱠن ِ
والدعوة اصطﻼ ًحا هـي الـدعوة إلـى ﷲ

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

تعالى ،وتبليغ رسالة التوحيد واﻹسـﻼم ،ومـا
تحملهــا مــن أركــان وأحكــام ،قــال تعــالى:
سـ ْلنَاكَ َشـا ِهدًا َو ُم َب ِ ّ
شـ ًرا
ي ِإ ﱠنـا أ َ ْر َ
ياأَي َﱡهـا ال ﱠن ِبـ ﱡ
ِيرا* َودَاع ًِيــا ِإ َلــى ﱠ
اللـــ ِه ِبإِ ْذ ِنــ ِه َو ِســ َرا ًجا
َو َنــذ ً

ﱡمن ًِيرا

)اﻷحزاب ٤٥ :ـ  ،(٤٦وهـي العلـم

الــذي يــتم إيصــاله بكافــة الوســائل المتاحــة
والطـرق المتعــددة ،والـدعوة تعريــف النــاس
وتحبيبهم بدين ﷲ ،والحرص على إرشـادهم
للصراط المستقيم بإظهار جميع ما جاءت به
رسالة اﻹسﻼم.

أفادت الكثير من اﻷدلة سوا ًء من الكتاب
أو الســـنة ،إلـــى أن الـــدعوة إلـــى ﷲ مـــن
الفرائض ،كقوله تعالىَ  :و ْلـت َ ُكن ِ ّمـن ُك ْم أ ُ ﱠمـةٌ
َيــ ْدعُونَ إِ َلــى ْالخ َْيــ ِر َو َيــأ ْ ُم ُرونَ ِبــ ْال َم ْع ُروفِ
َو َي ْن َه ْونَ َع ِن ْال ُمنك َِر َوأُولَـئِكَ هُ ُم ْال ُم ْفل ُِحـونَ 
)آل عمـــران ،(١٠٤ :فهـــي فـــرض كفايـــة
بالنسبة إلى اﻷقطـار التـي يقـوم بهـا الـدُعاة،
طـر ُمعـين،
فإذا قـام بهـا بعـض النـاس فـي قُ ٍ



سقط الواجب عن الباقين ،وأصبحت الـدعوة

الحكمة :والحكمة في الـدعوة تتمثـل فـي

بـالمعروف والنهــى عـن المنكــر عنـد اﻹمــام

سنةً مؤكدة ً في حقهـم ،فـإذا لـم يقـم بهـا أحـد
ُ

بصــيرة الداعيــة ،وتأديتــه للــدعوة بإتقــان؛

علــى ثــﻼث درجــات :باليــد :وهــى درجــة

أثمـــوا جمـــيعهم ،وأصـــبحت واجبـ ـةً علـــى

باتخاذ اﻷسلوب المناسـب بنـا ًء علـى أحـوال

اﻷمــراء ،لتنفيــذ أحكــام الشــرع ،وباللســان:

الجميع .واﻷصل في الدعوة أنها واجبةٌ على

الناس وطبيعتهم ،وبتمسـكه بكـل مـا يرضـي

وهى درجة العلمـاء ،لبيـان سـبل ﷲ تعـالى،

شــخص بحســب
ســلم و ُمســلمةُ ،كــل
ٍ
ُكــل ُم ٍ

ﷲ وابتعاده عما يغضب ﷲ.

وبالقلب :وهى درجة العامة ببغض المذنبين،

قُدرتــه ،وبمــا أعطــاه ﷲ مــن العلــم ،ودلــت

التدرج :وذلك اﻷسلوب القرآني الربـاني

الكثير مـن النُصـوص علـى ذلـك ،ومنهـا أن

في الدعوة ،وخير مثال آيـات تحـريم الخمـر

ي  قــال فــي خطبــة حجــة الــوداع:
النبـ ّ

إذ نزلت على ثﻼث مراحل.

ِب(،
) ِليُ َب ِلّ ِغ ال ﱠشا ِه ُد الغَائ َ
وذهــب بعــض العُلمــاء إلــى أنهــا مــن
فُروض الكفاية؛ فـإذا قـام بهـا الـبعض سـقط
اﻹثــم عــن البــاقي ،وإذا تــوﻻه الــبعض فــي
القرية أو المدينة سقط اﻹثم عن الباقين.
وللـــدعوة إلـــى ﷲ تعـــالى الكثيـــر مـــن
الفضائل ،ومنها ما يأتي :الـدعوة مـع العمـل

الموعظــة الحســنة :باســتخدام اﻷســلوب
اﻷنســب مــع النــاس ،فــبعض البشــر يميلــون
للترغيب ،وآخرون يميلون للترهيب.
المجادلة ﺑالتي هي أحسن :وهي أسلوب
الـــدعوة المبنـــي علـــى المنطـــق ،والحجـــج
والبـــراهين والـــدﻻئل القطعيـــة ،واســـتخدام
المعرفة العلمية والنظرية.

الصالح أحسن القول ،لقولـه تعـالىَ  :و َمـ ْن

استغﻼل الفرص :وذلك بـالحرص علـى

صا ِل ًحا
أَحْ َسنُ قَ ْو ًﻻ ِ ّم ﱠمن َد َعا ِإلَى اللﱠـ ِه َو َعمِ َل َ
َوقَا َل ِإ ﱠننِي ِمـنَ ْال ُم ْسـلِمِ ينَ ) فصـلت،(٣٣ :

الــدعوة بــأي مكــان وأي ظــرف ،والتوســع

الدعوة سببٌ لحصول الخيرية ،لقوله تعـالى:
اس تَـأ ْ ُم ُرونَ
ُ كن ـت ُ ْم خ َْي ـ َر أ ُ ﱠم ـ ٍة أ ُ ْخ ِر َج ـتْ ل ﱠِلن ـ ِ

وبغض أعمالهم والتباعد عنهم.
ويؤكـــد أن أثقـــل شـــيء علـــى النفـــوس
الخبيثــة :نصــح الناصــحين ،وأخــف شــيء
عليهــا :مــدح المنــافقين ،وأحــب شــيء لهــا:
نميمة النمامين ،وفى ذلك هﻼكها وخسـرانها
فــي الــدنيا والــدين ،إن اﻵمــر بــالمعروف،
الناهي عن المنكر ،الجاهل بأسلوب الـدعوة،
يضر الناس أكثر مما ينفعهم ،ويقول نظ ًما:
وقم داع ًيا بلسان حكمته ﷲ التي
بـهـا قــد حبـاك ﷲ وهو الموفق
ويبين اﻹمام فى هذه الحكمة أن ليس كل

بالـــدعوة فـــي المـــدن والقـــرى ،والمســـاجد

داع داع ،ولــيس كــل داع صــاحب دعــوة،

واﻷسواق والمناسبات وغيرها.

فهناك دعاة للضﻼل والتكفيـر ،انتشـروا فـى

حسن مخاطﺑة النـاس :وذلـك باﻻهتمـام

اﻷمــة علــى مــر العصــور ،وهنــاك دعــوات

ع ـ ِن ْال ُم َ
نك ـ ِر َوتُؤْ مِ ُن ـونَ
ِب ـ ْال َم ْع ُروفِ َوتَ ْن َه ـ ْونَ َ
ِب ﱠ
اللــ ِه) آل عمـران (١١٠ :وكـذلك تحقيــق

بأســلوب الخطــاب ،الــذي يمتــاز بالبســاطة

أضـــرت باﻷمـــة ضـــرار ً
بليغـ ـا ،وإن مـــن

والوضوح ،ويُناسب عقل ال ُمخاطب ،وتيسير

أوصاف الـدعاة الـداعين علـى مـنهج الحـق،

الفﻼح ،ونيـل اﻷجـر والثـواب والرفعـة يـوم

شرح أحكام الـدين ،وتوضـيحها باللغـة التـي

تلــك التــى بينهــا اﻹمــام ف ـى كتابــه" :مــذكرة

القيامة ،نيل ميراث اﻷنبياء وهـو العلـم لنيـل

يفهمها الناس.

ً
إجمــاﻻ
المرشــدين والمسترشــدين" ونقولهــا

العــزة ،ومحبــة النــاس ،والتأييــد بنصــر ﷲ،
واستجابة الدُعاء.

القـــدوة والترﺑيـــة الصـــالحة :إذ تعتبـــر
القدوة من أساليب الدعوة الهامة والصامتة.
اﻹعـــﻼم ووســـائله المختلفـــة :كتـــأليف

تعــددت أســاليب الــدعوة إلــى ﷲ تعــالى،
وفيمــا يــأتي ذكــر أهــم هــذه اﻷســاليب التــى

الكتــب ،ونشــر الــدروس المســجلة ،ووســائل
التواصل اﻻجتماعي وغيرها.

وتحتاج إلى تفصيل وهى :أن يكـون الـداعي
رحيمـا ،أن يـألف النـاس ،أن
حكيمـا
إلى ﷲ
ً
ً
يجاهد نفسه ،أن يجعل أهل صفوته الفقـراء،
أﻻ ينشــر مــا ﻻ يليــق بــين النــاس ،أﻻ يكــون

ً
ذكرها الحق
إجماﻻ فـى قولـه تعـالى :ادعُ

ويطالــب اﻹمــام أبــو العــزائم  كــل

حسو ًدا لنظرائه ،أﻻ يحرص على المـال ،أن

كمـ ِة َوال َموع َ
سـ َن ِة
ِظـ ِة ال َح َ
إِلى َ
سبي ِل َر ِبّكَ ِبالحِ َ
ِي أَح َسنُ إِ ﱠن َر ﱠبـكَ ُهـ َو أَ َ
علـ ُم
َوجادِل ُهم ِبالﱠتي ه َ

إنســـان أن يـــدعو نفســـه ً
أوﻻ ،فيقـ ـول فـــى

يتأدب إذا جمله ﷲ بلسان الحكمـة ،أﻻ يتـرك

الحكمة :ادع نفسك إلى ﷲ ،فإن انقادت فادع

ً
عالمــا بأحكــام
تــواكﻼ ،أن يكــون
اﻷســباب
ً

ض ﱠل َعن َسبي ِل ِه َو ُهـ َو أ َ َ
علـ ُم ِبال ُمهتـَ دينَ 
ِب َمن َ

غيرك؛ ﻷن مـن دعـا نفسـه ولـم تسـتجب لـه

الشريعة وعلوم النفس ،أن يبـادر إلـى العـالِم

)النحل:(١٢٥ :

وقهرته ،كيف يدعو غيره فيطيعـه؟ ،واﻷمـر

فيما يجهل.



َخلَ ْقت َِنـــﻲ ِمـــن ﱠنـــار َو َخلَ ْق َتـــهُ ِمـــن ِطـــين


والنــاس ف ـﻲ مقــام الــدعوة قســمان :قســم

)اﻷعراف(١٢:؛ فكان إبليس إمامهم فﻲ هذا،

قابل للبرهان علـى علـم بشـﻲء مـن الـدعوة،

وكيــف ﻻ؟؛ وهــم يعلمــون الحــق ويــدعون

فالمنافق يخلط له الحق بالباطل؛ حتى يشوش

الناس إلى الباطل.

عليه ويموه الحجة والبرهان ويجعله متـرددًا
والقســم الثــانﻲ :يجهــل حجــج الــدعوة

) ْال َح ﱠق( الذي هو ذكـر محمـد  وصـفته
اط ـ ِل( ال ـذي تريدونــه
التــﻲ فــﻲ كتــابكم ) ِب ْال َب ِ

وبراهينهــا ويقبلهــا إذا بينــت لــه ،والمنــافقون

ً
ﱠ
الحق( الـذي
وتأويﻼ) ،و( ﻻ )تكتموا
تحريفًا

يكتمـــون عنـــه تلـــك الحجـــج والبـــراهين،

عندكم من ذكر محمد وصحة رسالته ،وأنـتم

ويظهــرون لــه الباطــل بحجــج باطلــة عنــادًا

تجدونه عندكم فيما تعلمون مـن الكتـب التـﻲ

للحق وطمعًا فﻲ نيل ما يفنى من متاع الـدنيا
من سيادة أو رياسة أو شهرة أو مال.

بأيديكم.

فﻲ اﻷمر.



ومن معانﻲ اﻵيـة الكريمـة :وﻻ تخلطـوا

ومــن تأويــل اﻵيــة عنــد الطبــري :وﻻ
تخلطوا على الناس  -أيها اﻷحبـار مـن أهـل


سواْ ْال َحـ ﱠق
وفﻲ قول ﷲ تعالىَ  :وﻻَ ت َْل ِب ُ
اط ـ ِل َوتَ ْكتُ ُم ـواْ ْال َح ـ ﱠق َوأَن ـت ُ ْم تَ ْع َل ُم ـونَ 
ِبا ْل َب ِ
)البقــرة (٤٢:ف ـاللبس هــو :الخلــط والمــزج،
وهــو هنــا :اﻹغــواء واﻹضــﻼل بأســـاليب
تقتضيها دعوتهم إلـى الباطـل حسـب اقتـداء
كــل فريــق ممــن يــدعونهم إلــى الكفــر بــا
ورسوله.
وهؤﻻء المضلون مـن الكهنـة واﻷحبـار
يعلمون ما أنزله تعالى فﻲ التوراة واﻹنجيـل
على موسى وعيسى عليهما السﻼم مـن أمـر

الكتاب  -فﻲ أمر محمـد  ومـا جـاء بـه
مــن عنــد ربــه ،وتزعمــوا أنــه مبعـ ٌ
ـوث إلــى
بعض أجنـاس اﻷمـم دون بعـض ،أو تنـافقوا
فﻲ أمره ،وقد علمتم أنه مبعوث إلى جميعكم
وجميع اﻷمم غيركم.
وفــﻲ تفســير القرطبــﻲ :قالــت اليهــود:
محمد مبعـوث ولكـن إلـى غيرنـا ،فـإقرارهم
ببعثه :حق ،وجحدهم أنه بعث إليهم :باطل.
وعن ابن زيـد :المـراد بـالحق :التـوارة،

والباطل :ما بدلوا فيها من ذكر محمـد 
وغيره.

سيدنا محمد  ،ولكنهم سبق عليهم القدر
وأولُوهـا إلـى
فشوشوا تلك اﻵيات وحرفوها ﱠ
إبلـيس
ما تهواه نفوسهم اﻹبليسـية؛ كمـا ﱠأو َل
ُ
عنــد الســجود ﻵدم بقولــه :أ َ َن ـا ْ خ َْي ـ ٌر ِ ّم ْنــهُ

ويطالب اﻹمام أبـو العـزائم فـﻲ تفسـيره
صل علم اﻷحكام بتقـوى ﷲ
لتلك اﻵية َمن ح ﱠ
تعالى ،فيبيّن أن كل مـن علـم الحـق وأغـواه
فأو َلـه إلـى
إبليس أو الطمع فـﻲ غيـر مطمـع ﱠ
نيل مشتهياته؛ كان مع المخَاطبين باﻵية فيما
توعدهم ﷲ بـه ،فليتـق ﷲ مـن حصـلوا علـم
اﻷحكــام ونصــبوا أنفســهم للحكــم والقضــاء
وتعليم المسلمين أمـور ديـنهم ،فبـاعوا الـدين
بقليل من المال يفنى ،وأعانوا أهـل اﻷهـواء،
ولــم يضــحوا بمــا يــزول فــﻲ ســبيل نصــح
العظماء واﻷغنياء وأهل السلطة.
وإذا نظــرت بعــين الفكــرة إلــى رجــال



وقفوا فﻲ وجوه أهل الباطل غير هيـابين وﻻ
َو ِجلِين لما يتهددونهم بـه ،لعلمـت حـق العلـم
مقدار اﻹيمان فـﻲ قلـوبهم ،كمـا فعـل سـحرة
فرعون ،وكما فعل كثيـر مـن المسـلمين فـﻲ
كل قرن.
وهــذا ســر ســتر الغيــب المصــون عــن

هﻲ سوق رائجة.
ومـــن معـــانﻲ إقامـــة الصـــﻼة :جعلهـــا
مســتوية ﻹقام ـة مهمتهــا ،قــال تعــالى :إِ ﱠن
الصـ ـ َﻼةَ تَ ْن َهـ ـى َعـ ـ ِن ا ْلفَحْ َشـ ـاء َو ْال ُم َنكـ ـ ِر
ﱠ
)العنكبوت ،(٤٥:وقال َ ) :من َلـ ْم تَ ْن َهـهُ
شاءِ َو ْال ُمن َك ِر لَ ْم َي ْز َد ْد ِمـنَ ﷲِ
ع ِن ْالفَحْ َ
ص َﻼت ُهُ َ
َ

أجرا عظي ًما بقوة إيمانـه
العيون لينال المسلم ً

إِ ﱠﻻ بُ ْع ًدا(" .الطبرانﻲ وغيره" ،وفـﻲ الحـديث

بالغيب ،وبصبره علـى الشـدائد الفادحـة فـﻲ

القدسﻲ بسند اﻹمام أبﻲ طالب المكﻲ رضـﻲ

سبيل إعﻼء الحق ومحو الباطل ،وهؤﻻء هم

ﷲ عنه؛ قـال ﷲ تعـالى فـﻲ الكتـب السـالفة:
صـ َﻼتَه ،إ ﱠن َمـا أتقبـ ُل
صـ ٍّل أتقبـ ُل َ
)ليس ُكـ ﱡل ُم َ
َ

الذين ج ﱠملهم ﷲُ بجمال الصديقين مـن خيـرة
خلقه.

صﻼةَ َمن تواض َع لعَ َ
ﻲ،
ظ َم ِتﻲ ،ولم يتك ﱠبر َ
ع َلـ ﱠ
ْ
الفقير ال َجائ َع ِل َوجْ ِهﻲ(.
وأطعَ َم
َ

أبــدال الرســل صــلوات ﷲ وســﻼمه علــيهم

وخﻼصــة معنــى إقامــة الصــﻼة هــﻲ:
ﷲ تعــالى لبنـﻲ إســرائيل مــا يجــب
بـ ﱠين ُ
عليهم من اﻹيمان؛ وما يحرم من لبس الحـق
بالباطل ومـا يـوقعهم فـﻲ مقـت ﷲ وغضـبه
عليهم من كتمان الحق بأساليب الخديعـة ،ثـم
ص َﻼة َ َو ُآتـواْ
أمرهم بقوله تعالىَ  :وأَقِي ُمواْ ال ﱠ
ﱠ
الز َكـــــاة َ َو ْارك َُعـــــواْ َمـــــ َع الـــــ ﱠـرا ِكعِينَ 
)البقرة ،(٤٣:أمرهم سـبحانه بإقامـة الصـﻼة
وإيتاء الزكاة والركوع مع جماعة المسلمين،
وهذا اﻷمر خاص ببنﻲ إسـرائيل ،وصـﻼتهم
لم يكن فيهـا ركـوع ،فـا تعـالى يـأمرهم أن
ينضموا إلى المؤمنين برسول ﷲ .

بعهدكم بأن أطلعكم على أسرار الربوبية.
أوَ ) :وأ َ ْو ُفـ ـواْ ِب َع ْهـ ـدِي( بالقيـــام برســـوم
الشريعة) ،أُوفِ ِبعَ ْه ِد ُك ْم( بالهدايـة إلـى منـار
الطريقة.
أوَ ) :وأ َ ْو ُفـ ـواْ ِب َع ْهـ ـدِي( بســـلوك منهـــاج
الطريقة) ،أُوفِ ِبعَ ْه ِد ُك ْم( باﻹيصال إلى عـين
الحقيقة.
أوَ ) :وأ َ ْو ُفــواْ ِب َع ْهــدِي( باﻻســتغراق فــﻲ
بحــر الشــهود) ،أُوفِ ِبعَ ْهـ ِد ُك ْم( بــالترقﻲ أبـ ًدا
وخصـ ـونﻲ بالرهـــب
إلـــى الملـــك الـــودود،
ّ
ﻲ فــﻲ كــل ســؤال
والرغــب ،وتوجهــوا إلــ ّ
وطلـــب ،أعطـــف علـــيكم بعنـــايتﻲ وودي،

خشوع القلب فيها خشوعًا تخشع به الجوارح
لمواجهة القلب لمق ِلّبه فـﻲ الصـﻼة ،وﻻ شـك

وأمنحكم من عظيم إحسانﻲ ورفدي.
َ وآمِ ُنــواْ ِب َمــا أَنزَ ْلــتُ  علـــى قلـــوب

أنــه إذا خشــعت جــوارح العبــد فــﻲ الصــﻼة؛

أوليــائﻲ ،مـــن مواهـــب أســـراري وآﻻئـــﻲ،

بعـدها ،فسـارع فـﻲ

تصديقًا لما أتحفت به رسـلﻲ وأنبيـائﻲ ،فكـل

طاعتــه ،وتباعــد عــن معصــيته ،وحســنت

ما ظهر على اﻷوليـاء فهـو معجـزة لﻸنبيـاء

معاملته ،وتجملت أخﻼقه.

وتصديق لهم.

كسته أنوار الخشـوع

وبالنســبة للزكــاة فقـــد قــال ﷲ تعـــالى:
َ و ﱠالــــ ـذِينَ ُهــــــ ْم ل ﱠِلز َكــــــاةِ َفــــ ـا ِع ُلونَ 
)المؤمنون ،(٤:فف ِْعـ ُل الزكـاة يتصـل بتزكيـة
النفس ،بخﻼف إيتـاء الزكـاة فإنـه يكـون فـﻲ
المال وغيره.

وﻻ تبـــادروا باﻹنكـــار علـــى أوليـــائﻲ،
فتكونوا سب ًبا فﻲ طرد عبادي عن بابﻲ.
وﻻ يمــنعكم حــب الرئاســة والجــاه عــن
الخضوع إلى أوليائﻲ.
وﻻ ترقبوا أح ًدا غيري ،فإنﻲ أمنعكم من

وهذه اﻵية الشريفة إجمال سبقه التفصيل
توجــه
وفـــﻲ إشـــارة ﻻبـــن عجيبـــة :إذا ﱠ

شهود سري.
سواْ ْال َح ﱠق ِب ْال َباطِ ِل ،فتظهروا
َ وﻻَ ت َْل ِب ُ

الخطاب إلى طائفة مخصوصـة ،حملـه أهـل

شعار الصـالحين وتبطنـوا أخـﻼق الفاسـقين،

وقــد ســبق أن ب ـيّن اﻹمــام المجــ ّدِد إقــام

الفهم عن ﷲ على عمومـه لكـل سـامع ،فـإن

تتزيوا بزي اﻷولياء ،وتفعلوا فعل اﻷغوياء.

الصﻼة وإيتاء الزكاة فﻲ تفسـيره أول سـورة

الملك إذا عاتب قو ًما بمحضـر آخـرين ،كـان

البقرة ،وهنا يبيّن أن صﻼة الجماعة قـد تبلـغ

المراد بذلك تحذير كل َمن يسمع ،فكأن الحق

وإذا تحققتم بخصوصية أحد من عبادي،

العبد مقام الفردية لمـن ﻻ يمنعـه عنهـا مـانع
ارك َُعـ ـواْ َمـ ـ َع
شـــرعﻲ لقولـــه ســـبحانهَ  :و ْ

ج ّل جﻼله يقول:

بقـــول رســـول ﷲ  وعمـــل أصـــحابه
الكرام رضوان ﷲ عليهم.

الرا ِكعِينَ .
ﱠ

يا بنـﻲ آدم اذكـروا نعمتـﻲ التـﻲ أنعمـت
علــيكم ،وتفكــروا فــﻲ أصــولها وفروعهــا،

فﻼ تكتموها عن أهل محبتﻲ وودادي.
وأقيموا صﻼة القلـوب بالخضـوع تحـت
مجاري اﻷقدار.
وأدّوا زكاة النفوس بالذل واﻻنكسار.

وباختصــار فــإن إقامــة الصــﻼة :أداؤهــا

ﻲ وحدي ،فإنه ﻻ
واشكرونﻲ عليها بنسبتها إل ﱠ
مــنعم غيــري ،فمــن شــكرنﻲ شــكرت ُه ،ومــن

قام الشﻲء أي :دام وثبـت ،ولـيس مـن القيـام

ُ
مددتــه ،ومــن كفــر
فــيض إحســانﻲ وبــري
نعمتــﻲ ســلبت ُه ،وعــن بــابﻲ طردت ُـه ،وأوفــوا

وأفيض عليكم من بحر إحسـانﻲ وبـري ،أنـا

أي :ظهر وثبت ،ويقال :قامـت السـوق ،أي:

بعهـــدي بالقيـــام بوظـــائف العبوديـــة ،أوف

عند المنكسرة قلوبهم من أجلﻲ.

بأركانها وسننها وهيئاتها فـﻲ أوقاتهـا ،يقـال:
الرجْ ل ،وإنما هو من قولك :قام الحـق؛
على ِ ّ



ارك َُعـو ْا َمـ َع
وكونوا مـع الخاشـعينَ  ،و ْ
ـرا ِكعِينَ  ،أمـــنحكم معـــونتﻲ ونصـــري،
الــ ﱠ

ﺍﺎﻫﺪﻭﻥ ﺍﻷﻭﻛﺮﺍﻥ
ﻫﻞ ﻳﺘﻜﺮﺭ ﳕﻮﺫﺝ ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﰲ ﺃﻭﻛﺮﺍﻧﻴﺎ ﺑﺎﺳﻢ )ﺍﻟﻔﻴﻠﻖ ﺍﻟﺪﻭﱄ(؟
فوجئ المراقبون ﻷحـداث الحـرب الروسـية

معظـــم المتطـــوعين المتﻘـــدمين جـــاؤوا مـــن

– اﻷوكرانيـــة بـــدعوة أوكرانيـــة ســـرعان مـــا

الجمهوريات السوفييتية السابﻘة ،وبعضهم كـان

ترجمت غربيا إلى فعل على اﻷرض ،وتضـمنت

يﻘاتل الروس في سوريا ،وهؤﻻء ﻻ يﻘل عددهم

إنشــاء مــا أســموه بــ )الفيلــق الــدولي( لمﻘاتلــة

عـــن  ٣آﻻف مﻘاتـــل داعشـــي متطـــرف ،بينمـــا

الجيش الروسي على اﻷرض اﻷوكرانية وربمـا

الباقون من مناطق بعيدة مثل الوﻻيات المتحدة،

خارجهـا؛ ويتكـون مـن مﻘـاتلين متطـوعين مـن

وكندا ،واليابان وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.

الــدول الغربيــة وبعــض بلــدان الشــرق اﻷوســط

وتأكي ًدا لهــذه الـــــدعوة كــــــــرر الرئيس

وبخاصــة )دواعــش ســوريا( المتواجــدون فــي

اﻷوكراني ،فولودمير زيلينسكي ،وعبر خطابات

إدلب شمال سوريا ،والذين ينتمـي بعضـهم إلـى

ورسائل متعددة ً
قائﻼ نصا" :إلى جميع مواطني

جنسيات أجنبية أوربية ،وبعضهم من الشيشـان

العالــــم ،أصـــــدقاء أوكــــرانيا ،والســــﻼم،

والجمهوريات اﻹسﻼمية التي كانت تتبع اﻻتحاد

والديمﻘراطية" إلى "المجيء للﻘتال جنبًا إلى

السوفيتي قبل حله..
فوجئ المراقبون بهذه الدعوة والتي سيكون لها آثارها المهمة
 إن أكتملت -علـى جميـع اﻷطـراف ولـيس علـى روسـيا فﻘـط كمـاسنوضح ﻻحﻘًا:

جنب مع اﻷوكرانيين ضد جرائم الحرب الروسية ،".على حد
وصفه.
وتماشى معه في دعوته وزيـر الخارجيـة اﻷوكرانـي ،ديميتـرو
كوليبا ،على حسابه الرسمي على موقع تويتر ،مؤكـ ًدا أن أوكرانيـا
شكلت رسميا فيلﻘًا دوليا للدفاع عن اﻷراضي اﻷوكرانية ،وسـيفتح

تحدي ًدا في بداية اﻷسبوع الثاني للحرب الروسية على أوكرانيا
)٢٠٢٢/٢/٢٧م( خرج رئـيس أوكرانيـا وتحـت الضـغط العسـكري
الروسي الزاحف على أوكرانيا والمحطم ﻷغلب الﻘواعـد العسـكرية
اﻷوكرانية بالدعوة إلى إنشاء ،وحدة عسكرية تتألف من متطوعين
أجانب مـن كافـة الجنسـيات للـدفاع عـن اﻷراضـي اﻷوكرانيـة ضـد

الكيان الجديد الباب أمام "اﻷجانب الراغبين في الدفاع عن أوكرانيا
والنظام العالمي" من الهجمات الروسية.
وقالت مجلة إنتليجينس نيوز ":إن التﻘارير الﻼحﻘة أفادت بـأن
الســفارات اﻷوكرانيــة حــول العــالم توجــه المتطــوعين المحتملــين
لﻼتصال بالملحﻘين العسكريين للحصول على مزيد من المعلومات،
ثــم توالــت أنبــاء تحــدثت أن الحكومــة فــي أوكرانيــا أزالــت تــدابير

روسيا .يُشار إليه بالفيلق الدولي للدفاع اﻹقليمي ﻷوكرانيا )واسمه

الحصول على تأشيرة دخول ،للسماح للمتطوعين اﻷجانـب بالسـفر

باﻷوكرانيـةМіжнародний легіон територіальної :

إلى البﻼد.

 ،(оборони Україниتم اﻹعﻼن عن تشكيل الفيلق فـي بيـان

أكدت المعلومات الـواردة مـن أوكرانيـا بشـأن هـذه الـدعوة أن

صادر عن وزير الخارجية اﻷوكراني دميترو كوليبا في  ٢٧فبراير

ـرا رســميا
رئاســة أركــان الﻘــوات المســلحة اﻷوكرانيــة أصــدرت أمـ ً

٢٠٢٢م-،كمــا ســبق وأشــرنا -فــي حــوالى الســاعة  ١١صــبا ًحا

يستهدف أولئك الراغبين في اﻻنضمام إلى "الفيلق الدولي" للدفاع

بالتوقيت المحلي.

عن أراضي أوكرانيا .وبموجب التعليمات ،فإنه يتعين علـى راغبـي

وبعد أسبوع من هذه الدعوة )اللغم( أكد مسـئولون أوكرانيـون
بأن أعداد المتطوعين اﻷجانـب فـي الفيلـق الـدولي وصـل إلـى ١٦
ألفًا.
وتزامنًا مع هذه الدعوة ذكرت صحيفة "واشـنطن بوسـت" أن

السفر إلى أوكرانيا للﻘتال اﻻتصـال هاتفيـا أو التراسـل عبـر البريـد
اﻹلكتروني مع سفارة الدولة التي يﻘطنون فيها.
وقالت رئاسـة اﻷركـان فـي بيانهـا" :بمجـرد اسـتﻼم طلبـاتهم،
سيحصلون على مساعدة بشأن طرق وصولهم إلى أوكرانيا".



ســيمثلون ً
كبيــرا علــى أهــل المــدن
عبئــا
ً
مــاذا تعنــي هــذه الــدعوة ،ومــا هــي
نتائجها المستﻘبلية؟
إن هـــذه الـــدعوة تعنـــي ببســـاطة أن
الجيش اﻷوكراني يتعرض لهزيمة شـديدة،
وأنه يحتاج إلى دعـم واسـع ولـيس مجـرد
دعم شفوي تﻘدمه الدول الغربية كما جـري
فـــي اﻷســـبوعين اﻷوليـــين للحـــرب ،وأن
حاجتـــه تلـــك ﻻ يكفـــي فيهـــا الضـــربات
اﻻقتصادية الﻘاسية التي وجهتها واشـنطن
إلــى روســيا ..إن الجــيش اﻻوكرانــي  -فــي
دعمـا
رأينا -صار في وضـع صـعب ويريـد
ً
مباش ـ ًرا وغيــر تﻘليــدي لمواجهــة الجــيش
الروسي ،وفـي رأي الجـيش اﻷوكرانـي أن
حـــرب العصـــابات عبـــر هـــذه الجماعـ ـات
المسلحة الﻘادمة من الخارج والتي أسماها
تـأثيرا
بالفيلق الدولي؛ هي اﻷنجـع واﻷشـد
ً
على روسيا ..إنطﻼقًا من تجارب سابﻘة مر
بهــا الجــيش الروســي مــن أفغانســتان فــي
الثمانينيات من الﻘرن الماضي وإلى حروب
الشيشــــان وســــوريا ،وانتهــــاء بــــالﻘرم
وأوكرانيا ،وأنه سيعاني من جراءة شراسة
تلــك التنظيمــات فــي الﻘتــال ،وســيمثل ذلــك
ســن ًدا قوي ـا للجــيش اﻷوكرانــي خاصــة فــي
حـــروب المـــدن ..هكـــذا يـــذهب التفكيـــر
اﻷوكراني في مجال توظيف الفيلق الـدولي
الذي قد يصل فـي اﻷسـابيع الﻘادمـة أعـداد
مﻘاتليه إلـى  ٥٠ألـف مﻘاتـل مـن جنسـيات
مختلفة.

لكن ما لم تضعه الرؤية اﻷوكرانية فـي

وأصــحاب اﻷرض وقــد يوجهــون نيــرانهم
)الصديﻘة( إليهم وليس إلى الـروس؛ وهـذا
هو الخطر اﻷول المتوقع.
 -٢الكثيــــر مــــن هــــذه المجموعــــات
أفكارا عنصرية
التطوعية المسلحة يحملون
ً
متطرفة ،ومثـل هـذا الفكـر أثبتـت التجـارب
التاريخية وفي بلدان الشرق اﻷوسط تحدي ًدا
أنه ﻻ صديق له وﻻ سﻘف لعدوانه وحربـه،
ومــن حيــث ﻻ يــدري الجــيش أو الحكومــة
اﻷوكرانية وإذا ما عﻘدت ً -
مثﻼ  -اتفاقًا مع
روسيا لتهدئة اﻷوضاع أو للمصالحة ..فإن
تمامـا؛ ﻷنهـم أتـوا
هؤﻻء سيرفضـون ذلـك
ً
للﻘتال فﻘط وليس للسﻼم ،وﻻ يفهمون لغـة

للروس اﻷمر فـي مواجهـة تلـك الجماعـات

المصــالح والسياســة .ومــن ثــم ســتنطلق

المســلحة ســيكون أســهل ممــا جــرى فــي

نيـــرانهم إلـــى صـــدر الجـــيش والحكومـــة

أفغانســتان؛ ﻷن جغرافيــا الصــراع واﻷرض

اﻷوكرانيـــة فﻘـــط ،وســـتندلع الصـــراعات

في أوكرانيا معروفة جي ًدا بالنسبة للـروس،
ً
فضﻼ عن أنهم يعتبرونها بمثابة أمن قومي

تما ًما مع )ظاهرة المجاهـدين اﻷفغـان( فـي
الثمانينيات بعد رحيل الروس.

روسي ،وبأنهم لن يسـمحوا بتكـرار تجربـة

واﻻختﻼفات والحروب فيم بينهم كما جـري

 -٥والمهم هنا أن نؤكد أي ً
ضا :بالنسـبة

أفغانســتان ،وســيواجهون تلــك الجماعــات

 -٣أخطــر مــا ســتمثله هــذه الظــاهرة
ً
مســتﻘبﻼ هــو حــين عــودتهم إلــى ديــارهم

للجــيش اﻷوكرانــي وســيحركهم فــي ذلــك

وســــاعتها سيســــمون بـــــ )المجاهــــدين

قناعة بأن هؤﻻء مجـرد )مرتزقـة( وليسـوا

اﻷوكـــران( أو)العائـــدون مـــن أوكرانيـــا(

أصــحاب أرض ،ومــن ثــم يســتحﻘون لــيس

وسيتحولون إلـى قنابـل موقوتـة فـي الـبﻼد

الﻘتال ولكن )اﻹبادة( ،هكذا يفكـر الروسـي،

التي أتـوا منهـا ،مثلمـا حـدث مـن قبـل مـع

وهكذا سيتعامل مع من يبﻘـي حيـا مـن هـذا

)المجاهـــدين اﻷفغـــان( حـــين عـــادوا إلـــى
بلدانهم ..لﻘد أنتجوا في بﻼدنا العربيـة ً
قـتﻼ
ودمارا وتطر ًفا ﻻ حدود له ،ويكفي أن نؤكد
ً

)الفيلق الدولي(.
دعوة وتجربة )الفيلـق الـدولي( التـي دعـى

ً
مــثﻼ :أن داعــش والنصــرة وغيرهــا مــن

إليهــا الــرئيس اﻷوكرانــي وبعــض قيــادات

تنظيمات اﻹرهاب المسلح كـانوا مـن نتـائج

الدول اﻷوربيـة ..بالفشـل ،وبأنهـا لـن تعيـد

أفكارهم وتجربتهم في أفغانستان!!.

تجربـــة )المجاهـــدين اﻷفغـــان( فـــي شـــﻘها

المسلحة بﻘسوة وإبادة أشد مـن مـواجهتهم

في ضوء تلك الحﻘائق فإننا نحكـم علـى

 -٤لﻘــد كانــت لتجربــة الﻘتــال فــي بــﻼد

المستنزف للجيش الروسي كما يخطـط مـن

ـارا متطرفـــة
ليســـت بﻼدهـــم وحملهـــم أفكــ ً

دعي إليها ..بل ستخلق الفوضى في اﻹقلـيم

 -١أن هــؤﻻء يــأتون بــﻼ قيــادة وبــﻼ

وعملهم كمرتزقة وعمﻼء بـاﻷجر فـي تلـك
ً
وباﻻ على من أرسلهم
البﻼد ...كل ذلك كان

وفي البلدان التي أرسلتهم وربما تكون فـي
غير صالحهم ...ﻻختﻼف الزمان والجغرافيا

أساسـا مـن
الجيش اﻷوكراني الـذي يعـاني
ً

وليس من قاتهلم في أفغانستان ،واليوم في

وأطــــراف اللعبــــة الدوليــــة الداميــــة فــــي

تدمير شبكة اتصاﻻته الﻘيادية ..هؤﻻء إذن

أوكرانيا ونﻘصد بهم الروس.

أوكرانيا ..وﷲ أعلم.

حساباتها وعند الدعوة ﻹنشاء هـذا الفيلـق
اﻵثار السلبية التالية:
معرفــة بــأرض المعركــة وبــﻼ تنســيق مــع
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* اﻷخ الﻔاضل الحاج شحاته حميده لحصول كريمته الدكتورة
إيم ان الم درس المس اعد بقس م اﻵداب والنق د بكلي ة الدراس ات
اﻹس ﻼمية جامع ة اﻷزه ر ب دمنهور عل ى درج ة ال دكتوراه
بمرتبة الشرف اﻷولى.
* اﻷخ الﻔاضل اﻷستاذ جم ال عب د الس ﻼم زه رة بحﻔيدت ه ل ين
عﻼء زهرة ..بكﻔر كﻼب الباب  -غربية.
* اﻷس تاذ ن اجي طم ان م دير البن ك اﻷهل ي بإيت اي الب ارود
لبلوغه سن المعاش والكمال.
* الش يخ أيم ن حلم ي بحﻔي ده ياس ين ﷴ أيم ن حلم ي ..بقري ة
فرج الكبرى -الرياض -كﻔر الشيخ.

* بقل وب راض ية بقض اء ﷲ أنع ي أخ ي
فقي د اﻷم ة اﻹس ﻼمية اﻷس تاذ ال دكتور
عبدالمقص ود باش ا رئ يس قس م الت اريخ
والحض ارة بجامع ة اﻷزه ر ،وعض و
المجلس اﻷعلى للشؤون اﻹسﻼمية.
العالم العامل الم تمكن ،ال ذي ك ان عاش قًا ﻷه ل البي ت النب وي،
ومؤدبًا في حضرتهم ،وأحبنا فأحببناه ،جمعه ﷲ مع الذين أنعم
ﷲ عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والص الحين وحس ن
أولئك رفيقًا.
* اﻷخ الﻔاضل الحاج مصطﻔى عبد ال دايم ش قيق اﻷخ الﻔاض ل

الحاج سيد عبد الدايم ووف اة الس يدة والدت ه وعم ه الح اج كام ل

السيد مصطﻔى ..بالقاهرة.
 

* المرحوم الحاج عب د الحمي د أحم د ن ديم وال د ش ريف وإيم ان
وآﻻء ..بقرية التﻔتيش -إدفينا -بحيرة.
* المرحوم ة وال دة الح اج كم ال عيس ى خض ر وج دة ال دكتور
عصام الصيﻔي وإخوته ..بهرية رزنه -الزقازيق.
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* الحاج رضا عبدالباري عميرة شقيق كﻼ من :أحمد وعص ام
وﷴ وه اني ،واب ن ع م ال دكتور ع ﻼء س عد عمي رة نائ ب آل
الع زائم وإخوت ه ،والح اج عب د الوه اب مص طﻔى عمي رة
وإخوته ..بالحامول -كﻔر الشيخ.
* الح اج س مير عب د الﻔت اح الس خاوي اب ن خال ة الح اج س عد
حجاج ..بإسحاقة -كﻔر الشيخ.
* المرحوم ة ش قيقة اﻷخ الﻔاض ل الش يخ ﷴ عب د الس ﻼم..
باﻹسكندرية.
* المرح وم اﻷس تاذ حس ن مس عد الش افعي اب ن ش قيقة اﻷخ
الﻔاضل مأمون السيد ..بكﻔر الشيخ.
* الحاجة تﻔسيم حس ين بلت اجي زوج ة ع م الح اج مم دوح س يد
أحمد هﻼل  ..بإسحاقة  -كﻔرالشيخ.
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