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المحجة البٌضاء
"أ ّمة وسطا" على
ّ
الخبر:
صرّ ح الشٌخ محمود إبراهٌم (رئٌس لجنة الدعوة بفرع المنظمة بقرضوا ،الصومال) على موقع المنظمة
العالمٌة لخرٌجى األزهر قائال" :االلتزام بمنهج األزهر الوسطً المعتدل المتسم بالحكمة والرفق ضرورة".
التعلٌق:
فً قول الشٌخ محمود إبراهٌم ش ّقان:
سطا لِّ َت ُكو ُنواْ ُ
ش َهدَ اء َعلَى
الشق األوّ ل :منهج األزهر الوسطً المعتدل :قال هللا تعالىَ ﴿ :و َك َذلِ َك َج َع ْل َنا ُك ْم أ ُ َّمة َو َ
سول ُ َعلَ ٌْ ُك ْم َ
ش ِهٌدا﴾ [البقرة]341 :
الر ُ
اس َو ٌَ ُكونَ َّ
ال َّن ِ
إنّ نعت المنهج بـ"الوسطً المعتدل" ٌخرج من مفهوم خطٌر استعمل لضرب المفاهٌم اإلسالمٌة الصحٌحة
روّ جه الغرب الكافر المستعمر فً مبدئه الرأسمالً بعد هدم دولة الخالفة لضرب العقٌدة اإلسالمٌة وجعل اإلسالم
دٌنا كهنوتٌّا أقصً من الحٌاة وجعل للتعبّد فقط ...ولألسف وجد من بنً جلدتنا من انساقوا وراء إمالءات الكافر
المستعمر وطبّقوا ما أملً علٌهم ،ولتبرٌر ذلك المفهوم الكارثة (الوسطٌّة واالعتدال) وجدوا ضالتهم حسب زعمهم
سول ُ َعلَ ٌْ ُك ْم َ
سطا لِّ َت ُكو ُنواْ ُ
ش ِهٌدا﴾
الر ُ
اس َو ٌَ ُكونَ َّ
فً قول العزٌز الحكٌمَ ﴿ :و َك َذلِ َك َج َع ْل َنا ُك ْم أ ُ َّمة َو َ
ش َهدَ اء َعلَى ال َّن ِ
وأوّ لوا اآلٌة القرآنٌة حسب هواهم وما ٌخدم مصالح أسٌادهم!
سطا﴾ أي جعلناكم عدوال لتشهدوا على األمم السابقة،
وبالعودة لمعنى اآلٌة الكرٌمةَ ﴿ :و َك َذلِ َك َج َع ْل َنا ُك ْم أ ُ َّمة َو َ
والعدل هنا شرط من شروط صحّ ة الشهادة.
فش ّتان بٌن الثرى والثرٌّا ! ش ّتان بٌن ما فضلنا به هللا تعالى على بقٌّة األمم وبٌن المفهوم الهابط الذي تفترون
به على هللا وتلوون أعناق النصوص لتالئم زٌف وبطالن ما تدعون إلٌه.
الشق الثانً" :ضرورة" االلتزام بمنهج األزهر "الوسطً المعتدل"
ومن هنا واجب بل أمانة فً أعناقنا القول إنّ الضرورة الوحٌدة فً هذه الحٌاة الدنٌا هً االلتزام بمنهج
ارهَا ال ٌَ ِزٌ ُغ َع ْن َها إِالَّ هَالِك».
حج ُة ا ْل َب ٌْ َ
رسول هللا ﷺ الذي قالَ « :ت َر ْك ُت ُك ْم َعلَى ال َم ّ
ضاءِ  ،لَ ٌْل ُ َها َك َن َه ِ
المحجّ ة البٌضاء هً الجادّة وهً المنهج الحق والطرٌقة التً ال رٌب فٌها ...طرٌقة سٌّد الخلق ﷺ التً بها
أقام أعظم دولة أشرقت علٌها الشمس ،دولة اإلسالم التً أضاءت بنورها مشارق األرض ومغاربها وعرف
ّ
والعزة ،وفً كنفها تصان أعراض المسلمات ،بل جٌّشت الجٌوش وفتحت عمورٌة من
المسلمون فً كنفها العدل
أجل صرخة حرّ ة من الحرائر...
فأٌن األزهر من أعراض العفٌفات التً تنتهك فً سجون طاغٌة مصر السٌسً؟ ! أٌن األزهر من االعتقاالت
والتنكٌل بشباب المسلمٌن فً دهالٌز ظلم وجور فرعون مصر السٌسً؟ ! أٌن األزهر من هدم بٌوت هللا على ٌدّ
نظام سفّاح مصر السٌسً؟ ! أٌن أنت ٌا أزهر من الحكم بغٌر ما أنزل هللا وهً أ ّم المصائب وإحدى الكبر؟ ! أٌّن
أنت ٌا أزهر من التنكٌل بحملة مشروع اإلسالم العظٌم شباب حزب التحرٌر األتقٌاء األنقٌاء؟ !...
ٌا رجال األزهر الشرٌف وعلماءه :ثوبوا إلى رشدكم وأعٌدوا أزهر الكنانة سٌرته األولى بتبنٌكم مشروع
األمة ونصرة حزب التحرٌر الرائد الذي ال ٌكذب أهله ...بالدعوة لتحرٌك الجٌوش واقتالع الحكام الخونة العمالء
وإقامة الخالفة الراشدة الثانٌة على منهاج النبوّ ة ،عندها ٌكون منهج األزهر هو منهج محمّد ﷺ وا ّتباعه ضرورة
وفرض بل تاج الفروض.
كتبته إلذاعة المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر
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