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 واإلمام النىوي اإلمام العز  تصرفكيف 

 اليىم نابظروفيف ظروف شبيهة 
ظروف عصيبة جداً، وىف فًتة حالكة من تاريخ ىذه  السالم يف عاش اإلمام العز بن عبد

ادلروع، وحصل الًتاجع  ياذلائل، والتدىور االقتصاد ياألمة، حيث حصل االضطراب السياس
زمننا ىذا، فقد ولد  اهلل عنو فًتة شبيهة جداً بظروف أمتنا يف ي، حىت عاش رضيادلدو   ياحلضار 
طان الصاحل إمساعيل دلدينة صيدا إىل لدمشق، حىت رأى تسليم الس ىـ، وعاش يف577سنة 

ىـ، فرأى بعينيو نزول الصليبيني إىل 639أيدى الصليبيني، فأنكر عليو جداً، وخرج إىل مصر سنة 
وعاش حىت رأى سقوط ىـ، 646مصر، واحتالذلم للمنصورة ودمياط وغريىا من مدن مصر سنة 

 .ىـ656التتار، سنة  يبغداد على أيد
م، 1948بارحة، وقد احتلت إسرائيل فلسطني وأعلنت قيامها رمسيًا سنة فما أشبو الليلة بال

واجتاحت أمريكا بغداد، كما دخلت دخواًل ُمَقنَّعًا أو صرحيًا إىل عدد من العواصم العربية 
مت دبوجبها تقسيم اذلالل  م اليت1916فاقيات سايكس بيكو سنة واإلسالمية، وسبق ذلك ات

، وتراجع مهني، مأل قلوب يب ذلك كلو من اهنيار حضار صاحاخلصيب أو بالد الشام، وما 
معرفياً ء، وارتباكًا ذىنيًا و يكل ش  األمة وأجياذلا يأساً، وإحباطاً، وصدمة، وفقدًا لليقني يف

أيام العز بن  وقعت بو يف يحداث بعينها، على نفس النوو الذاأل يوحضاريًا ال مثيل لو، فه
 .التعامل مع احلدث ل يفالسالم، لكن اختلف حال الرجا عبد

ىـ كانت 656ىـ، فلما دخل التتار إىل بغداد سنة 631أيضاً ولد سنة  يكما أن اإلمام النوو 
شبابو، وأشد أوقات ربصيلو  عنفوان أنو شهد الكارثة وىو يف يسنو مخسًا وعشرين سنة، أ

 السالم يف العز بن عبد كان فيو  يالوقت الذ الشام، يف ، وكان مقيماً يف، وتكوينو ادلعريفيالعلم
مصر قد بلغ التاسعة والسبعني من العمر، وعاش بعدىا أربع سنوات أخرى، فكيف كان وقع 

 .ىذه األحداث اذلائلة على ىذين اإلمامني
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لفًتة طويلة كيفية معايشة أولئك األئمة ادلشهود بإمامتهم وجاللتهم ألحداث  لقد شغلين
ستوعبوا صدمات زماهنم، وكيف ذباوزوا صدمة ادلعرفة، وكيف االنكسار واذلزمية واالهنيار، كيف ا

تاريخ أمتهم،  خرجوا من حالة اليأس واإلحباط والضياع والعدمية، وكيف كانوا نقاط ربول يف
، وأخرجوا حىت هنضوا بالعلم، وتبوروا فيو يواحلضار  يأوقات االهنيار العسكر  وكيف صمدوا يف

الوقت نفسو  تاريخ العلم، وكيف تصدوا يف حفروا هبا يف ا، واليتال نظري ذل ادلؤلفات اجلليلة، اليت
 زماهنم، وعرفوا األمراء والسالطني واألعيان، فما كانوا إال مصدر بصرية، للشأن العام يف

 .غاية ادلقدرة على إدارة األزمات وحكمة، وكانوا يف
الدولة، ومتابعة  ون االقتصاد، وترتيب مصادر الدخل خلزانةؤ ش وكان ذلم نظر سديد يف

القلوب،  الدرجة العليا من الربانية واجلاللة، حىت وقعت ذلم اذليبة يف ون العسكرية، وكانوا يفؤ الش
ووجدت الشعوب فيهم ملجأ وحصناً، حىت صار أولئك األئمة رمحة وسكينة وراحة على الدول 

ة إىل استيعاب وامتصاص واألمم والشعوب، وهنضوا هبا معرفيًا وإدارياً، وحولوا مسارات اذلزمي
 .للصدمة، واجتياز ذلا وآلثارىا النفسية

فورصُت لكل ىذا على لفت نظر اخلرباء والدارسني لتلك النماذج الرحيمة احلكيمة 
زماننا ىذا، ممن كانوا على اخللق  ف كثري من الناطقني باسم الدين يفالشجاعة من األئمة، خبال

قلوب عدد من الناس بسبب  ، حىت تزلزل دين اهلل تعاىل يففتنة وغلظة وفظاظة، وحرية وضياعاً 
ما يرونو من تصرفات طائشة، ربركها نفوس مظلمة، ليس فيها أدىن بصيص من أنوار ادلعرفة 

يع دلسالك هنوض األمم، باهلل، وال البصرية بطبائع الناس، وال رصانة مواريث النبوة، وال الفهم الرف
رفع عن الناس احلرج، ويريهم أنوار النبوة وكيف تستنري هبا عقول للشأن العام دبا ي يوال التصد
 .أىل العلم

عميقة، وأخوة صافية ة مصر، وكانت تربطو صوب السالم يف لقد عاش اإلمام العز بن عبد
، وباإلمام أىب احلسن يعلوم احلديث النبو  ، إمام أىل مصر يفيالدين ادلنذر  يباإلمام زك

سراقة، وابن دقيق العيد، زمانو، واإلمام زلىي الدين بن  وإمام األولياء يف، شيخ الزاىدين، الشاذيل
تدبري موارد الدولة، فما زادهتم  ، وكانوا مجيعًا ينزلون إىل خيام اجلنود، ويشاركون يفوالقرايف
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 إال إمامًا متبورًا يف يما صنعت الكوارث من اإلمام النوو الكوارث إال بصرية وحكمة وىداية، و 
 .ثواحلديالفقو 

فيا معشر الشباب، كوِّنوا رلموعات حبثية تدرس وتناقش كيفية تعامل أولئك األكابر مع 
دلناقشة مناىج أولئك العباقرة " الفيس بوك"األزمات والكوارث، افتتووا عشرات الصفوات على 

ا على صناعة احلضارة، وبناء الدولة، وكيف اعتصروا علوم الشريعة فصنعوا هنضة، وكيف كانو  يف
 .اخللق رمحة وراحة

 

 ةدئافلل لوقنم


