
 

 

 

 

 



 


العارف باهللا

 

 


 


 ه١٤٠٧سنة 
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شيخ الطريقة العزمية

 

 


 



 

 



 


نائب عام الطريقة العزمية

 

 


 


        

 

 



 




 



 

 



 




 

 



 





 





 





 





 



 

 

يتفق عليها مع اإلدارة

 

اإلعالنات 

 

 

غـــايتـــنا

 

 
. اخلالفة اإلسالميةإعادة اد الذى فقده املسلمون الذى لن يتحقق إال بعودة

 

 
.هذه هـى الضالة الىت ننشدها واد الذى فقده املسلمون ونسعى لتجديده

 

 

دعوتنا

 

شعارنا 

 

 

 اإلسالم دين اهللا وفطرته     :أوالً
.الىت فطر الناس عليها

 

 
 اإلسـالم نسب يوصـل   :ثانياً

.ص إىل رسول اهللا

 

 
 اإلسالم وطن واملسلمون    :ثالثاً

.مجيعاً أهله

 

 

االشتراكات

 

 
.ا خالصة رسوم الربيدا سنوي جنيه٥٥ر ـداخل مص

 

 
. دوالراً سنوياً خالصة رسوم الربيد٥٠باقى دول العامل 

 

 

اللــه  معـبودنا

 

واجلهـاد خلقـنا 

 

 
والرسول مقصودنا

 

واخلـالفـة غايتنا 

 

 
والقـرآن  حجتنا

 

وأبو العزائم  إمامنا 

 

 

 

 

..) ٢(حكومة العالم الخفية في خدمة الصهيونية : االفتتاحية * 

 

 

 

  *

 

 

 

 
    بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم   

 

 

 

 ٤

 

 

 

 

 

 
لإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبى العزائم .. أسرار القرآن *

 

 ٨

 

 

 

 

 

 
) ..٣ (صفات السالك وما يجب عليه ..لماذا الطريقة العزمية؟* 

 

 

 

 

 

 

 

 
لعزائم اأبوالدين ماضى السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 

 ١٢

 

 

 

 

 

 
المرحوم الشيخ يوسف الدجوي العالم باألزهر الشريف.. ) ٩(التوسل واالستغاثة  *

 

 ١٤

 

 

 

 

 

 
خالد برادة. د )..٢/٢( القرآن الكريم نظرات في فهم *

 

 ١٦

 

 

 

 

 

 
محمد اإلدريسى الحسنى.  د) ..٢/٢(اإلمام الصوفي النقشبندي شامل علي بن دمنغان * 

 

 ١٨

 

 

 

 

 

 
 ..) ١٥(البراهين الساطعة على صحة دخول ووجود رأس اإلمام الحسين بأرض مصر * 

 

 

 

 

 

 

 

 
عادل سعد.   المستشار رجب عبد السميع وأ                                                   

 

 ٢٠

 

 

 

 

 

 
 إسماعيلبليغ حمدى. د.أ  ..)٢/٢ (إحداثيات تجديد الخطاب الديني* 

 

 ٢٢

 

 

 

 

 

 
جمال أمين. د .. )٣(وقفة مع الذات لكي تكون شخصية مؤثرة  *

 

 ٢٤

 

 

 

 
 نبيل محمد فوزى. د ..اإلسالم وطن وجولة مع أخبار الوطن اإلسالمى *

 

 ٢٦

 

 

 

 

 

 
عزيز محمود الجندى.  د..ذ من صول قول أنف *

 

 ٢٩

 

 

 

 

 

 
٣٠  العزائم أبومحمد ماضىاإلمام  .. ]األحدية والواحدية والوحدانية واألحوال[حكم الدين  *

 

  

 

 
 األستاذة لبنى محمد الشعراوى..مستقبل األمة  *

 

 ٣٢

 

 

 

 

 

 
نور الدين أبو لحية. د. أ.. ! لماذا استهان الناس بالقتل؟* 

 

 ٣٤

 

 

 

 

 

 
 ..]الصوفية تصنع األبطال.. فتح القسطنطينيةفي ذكرى [ادة صواريخ مض* 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الحسينى عبد الحليم العزمىالشريف

 

 ٣٦

 

 

 

 

 

 
أحمد محمود كريمة. د. أ).. رؤية موضوعية(سالمة الجيش المصري الباسل من الفتن * 

 

 ٤٠

 

 

 

 

 

 
) ..٥١(إعالم القاصى والدانى بأخطاء ذلك الوهم الكبير ابن تيمية الحرانى * 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الجاويش بن عبد الهادى الشريف محمد

 

 ٤٢

 

 

 

 

 

 
أحمد محمد الشرنوبي. د.أ) .. ٢٢(الدعوة إلى اهللا تعالى من خالل الشبكة الدولية اإلنترنت * 

 

 ٤٤

 

 

 

 

 

 
محمد الشندويلى) ١( أنهما في النار دحض مفتريات دعاة الفتنة في حق والدي النبي * 

 

 ٤٦

 

 

 

 

 

 
هـ١٤٣٨من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خالل شهر ربيع ثان * 

 

 ٤٧

 

 

 

 

 

 
فاروق الدسوقى. د. أ .. )١٠(الصالة والسالم على والدي خير األنام * 

 

 ٤٨

 

 

 

 

 

 
محمد حسينى الحلفاوى.  د.. ]٦٨) [مجلة التوحيد(وكالء الوهابية فى مصر صوت * 

 

 ٥٠

 

 

 

 

 

 
سميح قنديل. أ..  ) الثامنة والستونالحكمة(  ائملإلمام أبى العز شرح جوامع الكلم *

 

 ٥٢

 

 

 

 

 

 
 قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ ) ..٣ (معاني وإشارات قرآنية *

 

 ٥٤

 

 

 

 

 

 
رفعت سيد أحمد . د!..والرق؟.. ما الفرق بين نظام الكفيل * 

 

 ٥٦

 

 

 

 

 

 
المجتمع العزمى* 

 

 ٥٨

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

بينَّا في اللقاء الماضي كيف تأسست دولة فرسـان مالطـا وأبـرز أعـضائها               

ورئيسها وعالقتها بالدول العربية، وسنستكمل في هذا اللقاء الحديث عن عالقتهـا            

.بالماسونية؟

 

 






 وعالم مـن    ،والحرب والتاريخ الماسونية لغز غامض يتصل بالدين والسياسة       

.. حيث المكر والتمويه واإلرهاب، وغابة من التعقيدات المبهمة،األسرار واالتهامات

 

 

 فقد كانـت وراء قيـام الحـروب         ،تنسب إليها جميع المؤامرات والدسائس الخبيثة     

 ، وإقامة الكيان الصهيوني   ،ا في إثارة الحروب العالمية    ا كبير ولعبت دور ، الصليبية

.اهضة الدين اإلسالمي الحنيفومن

 

 

 لتتخـذ   ، لكنها سميت منذ بضعة قرون بالماسونية      ،)القوة الخفية (كانت تسمى   

ــ ــة البنَّ ــن نقاب ــتارم ــهائين س ــوذ ب ــا ، ا تل ــن خالله ــل م ــة تعم ..والفت

 

 

 التي كانت عبارة عن قوة      ،)فرسان المعبد (وارتبطت نشأتها بمن كانوا يعرفون بـ       

، كما هو معـروف   ، ن فرسان المعبد  إو.. ي متعصب عسكرية مبنية على أساس دين    

والمنظمتان وجهـان  ).. فرسان مالطا(هي الجماعة األم التي انبثقت عنها تنظيمات       

 وتـسعيان إلـى     ، وتهدفان إلى التسلط على العالم بـشتى الوسـائل         ،لعملة واحدة 

جعل  وباالتجاه الذي ي   ،وكبار رجال المال والسياسة   ، استقطاب زعماء الدول العظمى   

 فترى أقطاب   ،منهما قوة هائلة تستحوذ على كافة عناصر صناعة القرارات الدولية         

ــين  ــد بــين هــاتين المنظمت ــذ زمــن بعي ــة مــوزعين من ..الــسياسة العالمي

 

 

برز أعضاء الماسونية التـي تمثـل       أ نستعرض هنا    ،وعلى سبيل المثال ال الحصر    

: وهم كل من،الوجه اآلخر لفرسان مالطا

 

 

 

).ونستن تشرشل(ريطانيا األسبق  رئيس وزراء ب-

 

 

 

).جورج واشنطن( الرئيس األمريكي األسبق -

 

 

 

).روزفلت( الرئيس األمريكي األسبق -

 

 

 

).جيرالد فورد( الرئيس األمريكي األسبق -

 

 

 

).جورج بوش األب( الرئيس األمريكي األسبق -

 

 

 

).جاك شيراك( الرئيس الفرنسي السابق -

 

 

 

. كارل ماركس-

 

 

 

).روبرت بوردون(األسبق  رئيس وزراء كندا -

 

 

 

).جون ماكدونالد( رئيس وزراء كندا األسبق -

 

 

 

).أونري جون دونانت( مؤسس منظمة الصليب األحمر -

 

 

 

.)١()جورج بوش االبن (األسبق الرئيس األمريكي -

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

ا في فرسان   عضو أيض جورج بوش االبن    و ١
 وهذا يفسر عمق العالقة الروحية بين       ،مالطا

.  إذ ال فرق في االنتماء ألي منهما،المنظمتين

 

 
المنظمتان تنبعان مـن زريبـة واحـدة        

ا ويفـسر أيـض   .. وتصبان في مستنقع واحد   
الحقد الكامن وراء إطالق البيـت األبـيض        

،  توراتية بين الحين واآلخر    تصريحات دينية 
المعـروف  ، عبر مكتب جورج بوش االبـن     

بمواقفه اليمينية المـسيحية حـول الـسياسة        
ولـم  . األمريكية العدوانية في الشرق األوسط    

الحروب (تكن كلمات جورج بوش االبن عن       
 كمـا لـم يكـن       ،مجرد زلة لسان  ) الصليبية

وصفه للمقاومة اللبنانية فـي الجنـوب بــ         
 أو سـوء    ،مجرد هفـوة  )  اإلسالمية الفاشية(

ا من التفكيـر التنظيمـي    بل كان جزء   ،تعبير
 هـذا   إليـه المتطرف الذي يؤمن به وينتمي      

وجاءت تصريحاته . الزعيم األمريكي المتهور
منسجمة مع المشاعر المكبوتة لفرسان مالطا      

 ومطابقة لعقيدة   ،ولعناصر الحركة الماسونية  
.)٢(تعصبالتطرف الكاثوليكي الغربي الم

 

 
ولم يكن جورج بوش إالّ معبـرا عـن         

الوجدان الصليبي   

 

:  الصهيوني، حينما قـال    -
)..إن الحرب على العراق حـرب صـليبية     (

 

 
وكان لهذا الزعيم األمريكي المجنون الـدور       
الفاعل في إدخال تغييـرات جذريـة علـى         

 والتي لم يـسبق     ،السياقات التعبوية العسكرية  
 سنرى فـي الفقـرة      كما.. لها مثيل من قبل   

:التالية

 

 
التغيــرات والتحــوالت الجذريــة فــي 

:السياقات التعبوية الحربية

 

 
ا فـي الـسياقات      جذري شهد العالم تحوالً  

 ،العسكرية التقليدية على يد اإلدارة األمريكية     
بعد قيامها بإشراك جيـوش المرتزقـة فـي         

 وصـارت جيـوش     ،غزواتها ومغامراتهـا  
لـشركات  ا(المرتزقة تعـرف اليـوم بــ        

 ،)الشركات األمنيـة  ( أو   ،)العسكرية الخاصة 
وعـرف العـالم ألول   ). شركات الحماية (أو  

خصخصة الحروب والعمليات  (مرة اصطالح   
 فظهرت إلى واجهـة األحـداث       ،)العسكرية

العالمية مجاميع متخصـصة فـي خـوض        
ومعززة بكافـة األسـلحة     ، المعارك الساخنة 

ـ  ،والمعدات الثقيلة وفـوق الثقيلـة      شجيع  وبت
 ،)فرسـان مالطـا   (ومباركة دولة   ، ونجالبنتا

التي سارعت إلى منح عناصـر المرتزقـة        

 تتيح لهم حرية التنقـل عبـر        ،جوازات سفر 
.القارات

 

 
ا فـي   ا خطيـر  ورصد المحللون انحرافً  

فرسان (النهج السري القديم الذي سلكته دولة       
 تمثـل   ،ومحافل الحركة الماسـونية   ، )مالطا

هاليز التعتيم والكتمـان    بالخروج العلني من د   
إلى فضاءات العمليات القتاليـة المفـضوحة       

 وجاءت تشكيالت جيوش المرتزقة     ،والسافرة
 ا مع النوايا والتطلعات العسكرية     منسجمة تمام

 ولم تعد ،العدوانية الهجومية لإلدارة األمريكية  
  ا بعدم كفاية أعداد الجنود     أمريكا تكترث كثير

جـة إلـى قـوانين       ولم تعد بحا   ،والمحاربين
إلى التأييد  كما لم تعد بحاجة ،للتجنيد اإللزامي

 ولم تعد بحاجة إلى دعم ،الشعبي المحلي العام  
الدول األخرى ومساندتها في خوض حروبها      

ـ    ،العدوانية ا عـن تـشكيل      واسـتغنت نهائي
 بعد أن وجدت ضالتها في      ،التحالفات الدولية 

.استخدام جيوش المرتزقة

 

 
ا ألول مرة بالـشركات     واستعانت أمريك 

 وعناصرها المعبئة بالشر  ، العسكرية الخاصة 
في بناء إستراتيجيتها العـسكرية الهجوميـة       

 وباتت شركات المرتزقة هي البديل      ،الجديدة
المناسب لتجاوز كل العقبات التي قـد تقـف         

ريكية التوسعية غيـر    بوجه المخططات األم  
.)٣(المحدودة

 

 
 بـرز نقـاط التحـول فـي       أوفيما يلي   

:يةالسياقات التعبوية التقليد

 

 

 

 أصبحت قرارات الحروب الدولية من      -
ا إذا كانـت     خصوص ،بسط القرارات أأيسر و 

الدولة الغازية تمتلك ما يكفي مـن األمـوال         
 التي ستتكفل   ،لتغطية نفقات جيوش المرتزقة   

.بجميع العمليات الحربية

 

 

 

ــات  - ــروب واالنقالب ــبحت الح  أص
  بـه شـركات    ا تنفـرد    العسكرية اسـتثمار

متخصصة بخوض الحروب علـى النطـاق       
 وتمتلك من العتاد ما ال تمتلكـه دول         ،الدولي

.كثيرة مجتمعة

 

 

 

 لم تعد الحروب الدولية مقتصرة على       -
جـل االسـتحواذ    أ بل من    ،الدفاع عن الوطن  

 وتحقيق المزيد من المكاسـب      ،على الثروات 
..المالية

 

 

 

-  ا للشعوب أن هناك مـن       أصبح واضح
 ويتستر وراء   ، األرض في الخفاء   يدير كوكب 

والكراهيـة  ،  ومشبعة بالحقد  ،خادعة مظاهر
فظهـرت  . المنبعثة من رماد الحروب القديمة    

 ،علينا جيوش قادمة من العـصور الوسـطى     
 ،ا انتقاميـة سـوداء    تحمل في أجندتها أهدافً   
نية  وتسعى إلى نشر الصهيو   

 

 الصليبية فـي    -
.)٤(العالم

 

 
، وعةوتـساؤالت مـشر   ، حقائق مذهلة 
:وإجابات غامضة

 

 
تعتـرف  ) فرسان مالطـا  (ما زالت دولة    
 وتتفاخر بالحروب التـي     ،بتاريخها الصليبي 

 وتتبـاهى بغاراتهـا     ،خاضتها ضد المسلمين  
وقرصـنتها علـى    ، على مـدنهم الـساحلية    

.أساطيلهم البحرية

 

 
ن خطر الفرسان الحالي لـيس      إوبالتالي ف 












 



 

 
رئيس االتحاد العالمى للطرق الصوفية

 

 

شيخ الطريقة العزمية

 

 

السيد محمد عالء الدين ماضى أبو العزائم

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 ويكفي أن نعرف أن     ،ا من الماضي  قل خطر أ
ظمات اإلغاثة التبشيرية المرتبطـة بدولـة     من
والمرسـلة إلـى المنـاطق      ، )فرسان مالطا (

 كانت وما تزال    ،الملتهبة في جنوب السودان   
عنصر الدعم للمتمردين علـى الحكومـات       

عن ) تيمور( وهم الذين فصلوا إقليم      ،العربية
واألخطـر أن دورهـم     . ندونيسيا اإلسالمية إ

 ،لطبـي التبشيري ال ينفصل عـن الـدور ا       
 أو  ،واألموال ال تدفع بغير مقابـل تبـشيري       

.بغير غايات انتقامية

 

 
ــار  ــذه األفك ــون أن ه ــد المحلل ويعتق

   الكاثوليكية المتطرفة تشكل خطر ا على  ا كبير
 مثلمـا هـي     ،الكنيسة الشرقية األرثوذكسية  

فقد كانوا يقتلون    ،ا على األمة اإلسالمية   خطر 
ـ    ،أتباع الكنيسة الشرقية   الهم  ويخطفـون أطف

..ويعيدون تعميدهم على أسـس كاثوليكيـة      

 

 
متهمـة بـدور    ) فرسان مالطـا  (ثم إن دولة    

 ، تحدث عنه إعالميون وباحثون كبار     ،مشبوه
فيين العـرب   ا كبير الصح  :حيث قال كل من   

والمفكـر األمريكـي    ، )محمد حسنين هيكل  (
بأن معظم الجنود المرتزقة    ) جيرمي سكاهيل (

فرسـان  (في العراق يحملون جنسية دولـة       
كسبهم مسحة تبريرية ال سـابق      أ مما   ؛)مالطا

 وعلـى   ،)منظمة بالك ووتر  (ن قادة   أو. .لها
). جوزيف شـميتز  (رأسهم الجنرال المتقاعد    

 ا بعضويتهم في مسلك فرسـان  يتبجحون كثير
 التي كان وما يزال     ،مالطا العسكري السيادي  

هدفها المعلن هو إعادة بناء هيكل سليمان في        
..مكـان المـسجد األقـصى      وفـي    ،القدس

 

 
تدعي بأنهـا   ) فرسان مالطا (وإذا كانت دولة    

 فمـا الغايـة مـن التمثيـل         ،منظمة خيرية 
الدبلوماسي الواسع في هذا العدد الكبير مـن        

وما هو المغزى من مـنح بعـض        . !البلدان؟
.)٥(!؟)مستشار عسكري (السفراء درجة 

 

 
نمور (أن باستطاعة ، وهل يعني ذلك مثالً

الجـيش  (أو  ، )الخمير الحمـر  (أو  ، )التاميل
ا للحـصول   أن يقدموا طلب  ) يرلندي السري األ

على سفارات لهم تتمتع بالحصانة الدبلوماسية      
ا؟أيض!.

 

 
ولو راجعنا السجل التـاريخي لدولـة أو       

 سنـستخلص منـه     ،)فرسان مالطـا  (منظمة  
 تجعل الشبهات تحوم حـول      ،حقائق مدهشة 

إليها هذه  ماهية األهداف الحقيقية التي تسعى      
:الدولة

 

 

 

كانت قـادرة   ) المنظمة(ن هذه الدولة    إ -
على التحول الكامل من العمل الخيري إلـى        

 وحسب الظروف   ،العمل العسكري وبالعكس  
.السياسية المالئمة

 

 

 

نها مارست العمل العـسكري ضـد       إ -
وضد المالحة العربية منـذ     ، المدن اإلسالمية 

.قرون

 

 

 

ل  تمتعت بدعم ورعاية واعتراف الدو     -
األوربية للقيام بغاراتهـا المتواصـلة علـى        

وسـفن  ، السواحل اإلسالمية شمال أفريقيـا    
..المسلمين في البحـر األبـيض المتوسـط       

 

 

 

 تستبطن بداخلها على آلية عقائدية وتنظيمية      -
متطرفة تجعلها قادرة على مواصلة نشاطاتها      

.إلى فترات زمنية طويلة

 

 

 

ن تواجدها الحـالي فـي الـسودان        إ -
 الشرقية بصفتها الخيرية يـأتي فـي        وتيمور

.)٦(سياق دعم الحركات االنفـصالية هنـاك      

 

 

 

 : إنها تقوم بدورين متناقضين في آن واحد       -
ا دولة  وهي أيض ،فهي منظمة تقوم بدور دولة    

.تحمل مالمح منظمة

 

 

 

 إنها آخر الفلول الصليبية المـسيطرة       -
.)٧(ى صناعة القرار في أمريكاعل

 

 




 


 ونحاول  ،دعونا نطرح هذا السؤال المهم    

اإلجابة عليه بسلسلة متعاقبـة مـن األسـئلة         
 ا إلى المعلومات المتوفرة    االستيضاحية استناد

..لدينا

 

 
.!من هي الحكومة الخفية؟ :السؤال

 

 
أليست هي الحكومة المتـسترة      :الجواب

الفتات غامضة وتنبعث منهـا ريـاح        خلف
.الشك والريبة؟

 

 

 

أليست هي الحكومة التي ينتمي إليهـا        -
معظم ملوك ورؤساء الدول الكبرى والـدول       

 من الذين اسـتفردوا بـالقرارات       ،الصناعية
..الدولية واستتباع باقي األمم؟

 

 

 

أليست هي الحكومة التي ينتمي إليهـا        -
رؤساء الدول الكبرى الذين تحركهم أحـالم       

.وأوهام إمبراطورية متطرفة؟

 

 

 

ا الحكومة التي ترتبط عقائديأليست هي  -
ــ ــسرية وروحي ــة ال ــات الدولي  .ا بالمنظم

والمافيــا ، والمافيــا الروسـية ، كالماسـونية 

.يطالية؟اإل

 

 

 

أليست هي الحكومة التي ينتمي إليهـا        -
قادة جيـوش المرتزقـة الـذين اسـتباحوا         

...العالم؟

 

 

 

أليست هـي الحكومـة التـي تمـنح          -
وف جوازات السفر لكل من ينخرط في صـف       

.جيوش المرتزقة؟

 

 

 

أليست هي الحكومـة التـي منحهـا         -
ومنحهـا  . ا مـستقال ا دولي القانون الدولي كيانً  

 علـى  ،وحق التمثيل الدبلوماسي  ، حق السيادة 
 أو  ،الرغم من عدم امتالكهـا أليـة حـدود        

 وعلى الـرغم مـن عـدم        ، أو شعب  ،أرض
.وجودها على الخارطة؟

 

 

 

أليست هي الحكومة التي تصر علـى        -
)...السيادة العسكرية (أن يرتبط اسمها بعبارة     

 

 
أليست هي الحكومة التي تحمل كل التطلعات       

 وتسيطر على مراكز صناعة     ،العدوانية البالية 
.القرار في أمريكا؟

 

 
ومثل هذه ).. فرسان مالطا(إذن هي دولة 

 هي اليـوم مثـار نقاشـات    ،األسئلة وغيرها 
 بعـد أن    ،واسعة على مستوى العـالم كلـه      

حت األضرار المترتبة على المـشروع      أصب
 الذي تبنـاه رؤسـاء الـدول        ،اإلمبراطوري

 ال  ،)فرسـان مالطـا   (المنتمين إلى تنظيمات    
 بل  ،والعالم الثالث ، تقتصر على العالم العربي   

أصبحت األضرار تشمل الـدول الـصناعية       
 والتـي أصـبحت     ،الصغيرة في أوربا وآسيا   

ـ      ا بالغً تعيش قلقً  سياسة ا من تداعيات هـذه ال
.المريضة

 

 
   ا لـدينا أن صـانعي      وقد أصبح واضـح

أجيــه القــرار ومهندســيه ومروا يــدولوجي
 ،ا يتمحورون في عصبة واحـدة     ستراتيجياو

تتمثل بمجموعة من المبشرين مـن اليمـين        
وهم . الكاثوليكي المعروفين باإلنجيليين الجدد   

 ألنهم يعـودون    ؛في حقيقة األمر ليسوا كذلك    
 أي إلى أكثر    ،م١٠٧٠في جذورهم إلى العام     

وينتمون إلى عصر الحروب    ، ا عام ٩٤٧من  
.. الصليبية التي أكل عليها الـدهر وشـرب       

ويخطئ من يتصور أن الحروب الصليبية قد       
: ونقصد بالصليبية . توقفت في يوم من األيام    

وهي مسيحية ال تمـت     .. المسيحية األوربية 
 الشرقية األرثوذكـسية بـأي      بصلة للمسيحية 

.)٨(صورة من الصور

 

 
ويمكننا القول أن تنظيمات هـذه الدولـة        



 

 

 

 

 



 



 

الخفية  

 

 التي أصبحت اآلن معروفة    -

 

 هـي   -
التي تصنع رؤساء الجمهوريات في الـدول       

 وهي التي ترسم البرامج والسياسات      ،الكبرى
.لكل اإلدارات المتعاقبة

 

 
 نذكر أنه في عـام  :وخير مثال على ذلك  

 ألقى الـرئيس األمريكـي األسـبق        م١٩٦١
 حذر فيه المجتمع    ،خطاب الوداع ) أيزنهاور(

األمريكي من وحش شيطاني كاسر ينمو في       
ــة ــدة األمريكي ــات المتح ــشاء الوالي ..أح

 

 
أن مواقع القرار األمريكـي  : ((وقال بالحرف 

يجب حمايتها من هذا التحالف العـسكري        

 

– 
وإال ستكون العواقـب    . الصناعي الرأسمالي 

 ألننا بذلك نضع سلطة القرار في أيد        ؛ارثيةك
 وبالتالي ال   ، ألنها غير مفوضة   ؛غير مسئولة 

.)).يصح أن تؤتمن عليه

 

 
 أود أن ألفت النظر إلـى      : ((اوتابع محذر

أنه إذا وقع القرار األمريكي رهينة لمثل هذا        
التحالف العسكري   

 

 فإن  ، الصناعي وأطرافه  –
ا الخطر سوف يصيب حرياتنـا وممارسـاتن      

كما أنه قد يصل إلى حيث يملك       . الديمقراطية
 ،حجب الحقائق عن المـواطنين األمـريكيين      

وبالتالي الخلط بين أمن الـشعب األمريكـي        
 وبين أهداف أطراف هـذا  ،وحرياته من جهة 

)).التحالف ومصالحهم

 

 
نقول لدهاقنة الدولـة الخفيـة      ومن ثم   

 إن األرض ليست معبـدة أمـام     :وزبانيتهـا 
ستعماري  اال(مشروعكم  

 

الـذي  )  الكهنوتي –
 ويرفـع   ،يرتدي عباءة الديمقراطية الملفقـة    

شعار اإلصالح المبطن باألفكـار العدوانيـة       
.الدفينة

 

 






ن جبروت وطغيـان    أأثبتت الحقائق   لقد  

 التي سـارت علـى الـنهج        ،الدول الكبرى 
 الذي رسمته لها التنظيمـات      ،العدواني القديم 
 سيؤدي بها إلى الـتعفن      ،طرفةالكهنوتية المت 

 وسـتهب عليهـا ريـاح       ،في مزبلة التاريخ  
 ،التدهور واالنحطاط مـن كـل االتجاهـات       

 وســتهتز ،وستــضطرب مــوازين القــوى
االستراتيجيات أمـام تعـاظم قـوة الـوعي         
اإلنساني لـشعوب األرض المتطلعـة نحـو        
إرساء أسس العدل والسالم فـي العالقـات        

 والبطـر التـي     ن حالة الغطرسة  إ و ،الدولية
 ،أصبحت صفة مالزمة لكل القوى الغاشـمة      

 كما قال  .. ا إلى الهالك المحتوم   ستجرها حتم
وكَم َأهلَكْنَا ِمن قَريٍة بِطـرتْ       :اهللا جل شأنه  

ن مِّن بعـِدِهم     فَِتلْك مساِكنُهم لَم تُسكَ    ۖمِعيشَتَها  
: القـصص  (ِثين وكُنَّا نَحن الْـوارِ    ۖ  قَِليالً ِإالَّ
٥٨(.

 

 
فاالقتصاد األمريكي يقف اآلن على حافة      

ا لم يسبق له    ا ملحوظً  ويواجه ركود  ،االنهيار
 فقد وصل عجز الميزانية األمريكية في       ،مثيل

 مليـار   ٣٥٠السنوات الماضية إلى ما يناهز      
 تريليـون   ٣,٥ن حجم الديون بلغ     أ و ،دوالر
 ،%١٢ وزادت ديون األفراد بنـسبة       ،دوالر

 ،%٧ي حين لم يرتفع دخل الفرد إال بنسبة         ف
 ،%٦,٦وارتفعت معـدالت البطالـة إلـى        

وتدهورت سرعة اإلنتاج بحيث أصبحت أدنى     
وخسرت معركتها  .. من اليابان بثالث مرات   

 وبات من المتعذر    ،االقتصادية لصالح الصين  
 وها هـي  ،عليها استعادة عافيتها االستعمارية  

لملعـب  الصين تواصل اللعب بحـذر فـي ا       
 مفضلة اللعب النظيـف وعـدم       ،االقتصادي

 ،التورط في النزاعـات العـسكرية الدوليـة       
ولعلها تفعل ذلك حتى ال تحصل على البطاقة        

بعـد أن تعلمـت   ، الحمراء وتحرم من اللعب   
الـذي  ، الدرس من الفريق األمريكي الخاسر    

وأصبحنا نقـف    ..نبذته كل المالعب الدولية   
ر متعـدد   اليوم على أعتـاب بوابـة عـص       

 في خضم تنامي قوى عالمية جديدة       ،األقطاب
 لكنها مـصالح ليـست      ،لديها مصالح متعددة  

 بـل تكـاد     ،منسجمة مع المصلحة األمريكي   
٩(اتكون متناقضة معها تمام(.

 

 
أما على الصعيد المحلـي فـإن األمـة         

 وكأنها متكونة من أمتين     ،األمريكية تبدو اآلن  
ن حالـة   أ و ،متناقضتين بينهما تفاوتات كبيرة   

المجتمع األمريكي اليوم تشبه حالة المجتمـع       
الروماني الذي غرق في حياة اللهو والتـرف        

. وفقد قيمه االجتماعية والقوميـة    ، والطغيان
بد أن يكون مصير اإلمبراطوريـة       وبذلك ال 

.. األمريكية كمصير اإلمبراطورية الرومانية   
ومن المفارقات التاريخية العجيبة أن الكتـاب       

سوعي الكبيـر الـذي كتبـه المـؤرخ         المو
حـول انهيـار    ، )دوارد جيبون إ(نجليزي  اإل

والذي نـشر عـام     ، اإلمبراطورية الرومانية 
 هو نفسه العام الـذي شـهد والدة         ،م١٧٧٦

ويـا لهـا مـن      ( الواليات المتحدة األمريكية  
.)١٠()مصادفة 

 

 

ثم إن االنتشار الواسع للقوات األمريكيـة    
لزائد على تلـك    مع إنفاقها ا  ، خارج حدودها 

بشكل يفوق معدالت إنفاقهـا علـى       ، القوات
 سيؤدي مع الوقـت إلـى       ،الجوانب الداخلية 

اضمحاللها وضعفها وانحسار دورها كقـوة      
 وصــعود الــصين أو اليابــان أو ،عظمــى

..المجموعـــة األوربيـــة مكانهـــا  

 

 
وهكــذا ســيكون االنهيــار مــصير الحلــم 

األمريكـي   (اإلمبراطوري  

 

 الـصهيوني    -

 

– 
.المتطرف) يالصليب

 

 
بعد أن بدت عالمات الضعف والـوهن       
تظهر على أجساد األمم التي آمنت بهذا الوهم        

 وفـي   ،المنبعث من رماد الحـروب الباليـة      
مقدمتها أمريكا التي انـساقت وراء سـراب        

 الذي ظل يـضمر     ،الفكر الكهنوتي المنحرف  
الشر لإلسالم والمسلمين منذ القرن الحـادي       

 وسيكون مستنقع   ،آلنعشر الميالدي ولغاية ا   
 الفضائح مستقر ا لكل العقول المجنونة   ا نهائي .

التي فقدت صوابها بعد أن أصبحت مالطيـة        
.الهوى

 

 
 ا قوله تعالى  ولنتذكر دوم:   نَا ِفيكَتَب لَقَدو

األَ       الز ـد الـذكْر َأنعب ور ِمنب ض يـا  رِرثه
  وناِلحاِدي الـصِعب)الـصالحون  : ، أي )١١

.مارتها ونشر السالم واألمن فيهالع

 

 
                                              

منشور على الشبكة   ) الماسونية العالمية . (هارون يحيى  )١(
الموسوعة الميسرة  . (مانع الجهني . د: اوانظر أيض . الدولية

. دار النـدوة  ). في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرة    
وينبغي أن نلفت االنتباه هنا إلـى       م،  ٢٠٠٣الطبعة الخامسة   

الدرجة األولى  (أن معظم مالكي نوادي كرة القدم في أوربا         
 ..!!؟)فرسان مالطا(ا إلى منظمة ينتمون أيض). والممتازة 

.مصدر سابق.  الحسين شعبانعبد. د )٢(

 

 
.مصدر سابق. منى محروس) ٣(

 

 
). جيش الظل األمريكي  . فرسان مالطا . (إبراهيم شاهين  )٤(

).وكالة األخبار اإلسالمية. نبأ(منشور على موقع 

 

 
). بالك ووتـر أو الميـاه الـسوداء       . (عبيدلي العبيدلي  )٥(

.م٢٥/٩/٢٠٠٧العدد الصادر في . صحيفة الوسط

 

 
.مصدر سابق. هيم علوشإبرا. د )٦(

 

 
). فرسان مالطا اكبر مليشيا أمريكية إلبادة المـسلمين       ( )٧(

فـي  . موقع المختصر لألخبـار علـى الـشبكة الدوليـة         
.م١٣/٥/٢٠٠٧

 

 
الحروب الصليبية لـم    . فرسان مالطا . (محمد مورو .  د )٨(

).اإلسالم اليوم(منشور على موقع ). تتوقف 

 

 
منـشور  ). ر األمريكـي  نهاية العص. (عبد الحكيم مفيد  )٩(

.على الشبكة الدولية

 

 
هـل بـدأ انهيـار اإلمبراطوريـة        . (فرانسوا باسيلي  )١٠(

فـي  . نشر على موقع مصريون بال حـدود      . ). األمريكية؟
.م١٨/١٠/٢٠٠٣

 

 
، فـي   حكومة العالم الخفية على حافة االنهيـار      :  مقال )١١(

مجلة السياسي، الصادرة عن المعهـد العربـي للبحـوث          
.م٢٠١٠ سبتمبر ١٧،  االستراتيجيةوالدراسات
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ًَ تع  ا    الق   ََ  ا ِين    ي َي  ا يَُّي
ُ  َتِ َو         آَمُي   ِ ُت ُو   ِ ى يُّ  ه ِيَن  

َر ىَُّص حا  َعَشه َرَوُك ِه يٌُّ ُيكُّ     
ٍ    َعيُكِه َسيَِّئات ُكِه َوُيِدخ ُُّكِه َجيَّ ا

َتِجر ي م ً َتِحت ََا ِألُِّىََاُر َيِ َو الُّ 
ُُ ِييَّب   َّ  ًَ   ُيِخز ي ِيَن َوِين   ي

  ًَ ٍُِه َيِشَعه َو ِي ُُ ُى ُر آَمُي ِ َمَع
ٌَ َروََّي ا     يُِّيد يَ ِه ُُ ُي   َوو أُِّيَن اى َ ِه َي

ِر يَُّي  ا ى ىَّ   ُّ َوِْغ     يُِّتن   ِه يَُّي  ا ُى َرَى  ا
ِّ َ    ِ    قُّ   د ير      َعُّ   ه ُِّ   

 (8  تحريهِي)

ا و ُه َم آ َو  ي ِذ لَّ ا ا  يًَُّ َأ ا   َي
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ٌِ لَّ ل ا ى  َل ِإ ا  و ُب و  ُت















مقاا اىتلبة ااابىةتىاالىملاااوىكاااغىماامم ىة  ى لااا ىمقااا اىىىى
ِْْرىِلاااَكِنِ  َىتلرسااا لبقىوقاااةغىتللااا ىب ااا لو ىىىى ِِ ىَةتْساااَب

قىفالىوك رىملاوىتلبة ابىك وارقىةاغىو اِرىىىىىىَةِلِلُمْمِمِنوَ 
ى ِور.ملوىتلةغوبى
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ّا ح و ُص نَّ ّة  َب ِو  َت







َز  فِّ َك ُي ى  َأ ِم  ُك بُّ َر ى  َش َع

ِم ُك ِت ا َئ يِّ َس ِم  ُك ه  َع





و  ِم ي  ِز ِج َت ٍت  ا هَّ َج ِم  ُك َل ِخ ِد ُي َو

ا  ًَ ِت ِح ُرَت ا ًَ ِن أَل  ا



يَّ ِب هَّ ل ا  ٌُ لَّ ل ا ي  ِز ِخ ُي اَل  َم  ِو َو  َي ي ِذ لَّ ا َو

َو  ِي َب ى  َع ِش َي ِم  ُي ُر و ُن  ٌُ َع َم ا  و ُه َم آ

ِم يًِ ِد ِي ِم َأ ًِ ِن ا َم ِي َأ ِب  َو
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ا َن َر و ُن ا  َه َل ِم  ِم ِت َأ ا  َه بَّ َر َى  و ُل و ُق  َي





















ا َه َل ِز  ِف ِغ ا  َو

ٌز ي ِد َق ٍء  ِي َش لِّ  ُك ى  َل َع َك  نَّ  ِإ

                                              
(

1
 .4454ح 5/646( سنن ابن ماجة 

هةىقلالىتممابىةرةا،ا قىةهاةىت ما اىفا ىىىىىىىىرسةغىتلل ى
وةاىتلقو مبقىةهةىتلنةرىتلكيىو نو ىتلل ىب  لوى قةل  ى

َةِ َأْوَم ِنِ،ْاىُنةُرُهْاىَوْسَ وىَ ْوَ ىَأْوِدوِ،ْا.ى



 

 

 

 

 



 



 

 



 


في الوقت الذي يواجه فيه     

ا يــا فكرالمجتمــع تطرفَــ
ـ  وشذوذً ا باسـم   ا أخالقي
الدين  

 

 والدين منه براء    -

 

؛ وأصبح المجتمع فـي     -
حاجة ماسـة إلـى دعـم       
مبادئ األخالق والـسمو    
بالمجتمع بأسمى مفـاهيم    
الدين؛ والتي تدعو إلـى     
التواضع مـع المـسلمين     
والتسامح مـع شـركاء     
الوطن، وفي ذات الوقـت     

ـ  تكسب الفرد ذوقً   ا ا رفيع
يدة حقة،  ا جليلة وعق  ميوِق

وقد اهتم منهج التـصوف     
ــاء الفــرد وتقويمــه  ببن
باعتباره مـصدر القـوة     

    ا؛ للمجتمع إذا كان صـالح
ــصوف أصــبح  إال أن الت

ا عن النـاس، فـال      غريب
يفهم الكثير ماهيته وأصله    
وفصله ونشأته وأهميتـه    
ــذا   ــي ه ــه، وف ورجال
الموضــوع ســنعرض  
التـصوف بكــل جوانبــه  
ليتضح للفرد المسلم مـا     

 يكون عليه عقيدة   يجب أن 
ا، وعبادة ومعاملة وأخالقً  

ليصح السلوك إلى ملـك     
.الملوك سبحانه

 

 

 

 

* 

 



*

 



*

 



 

 




 


النفاق داعية القطيعـة، ومطيـة      
البعد، ورسول الغضب، وعالمة    
السخط، ومرض القلب، وفـساد     

.العقيدة، وسوء الخاتمة

 

 
والنفاق علمي وعملي، ووجوهـه     

ال، تدق خفاء على الكمل من الرج   
ويخفى ظاهره على السالكين من     

ــاء ــب ؛العلم ــصدره القل  ألن م
المنفعل بمشاهدة الحواس، الممتلئ 

 

 
من دسائس الحظوظ واألهـواء وطلـب       ا  فساد

العاجل من الكونيات

 

 
١

 

: النفاق العلمي-

 

 
النفاق العلمي   

 

 تعالى منـه      أعاذنا اهللا  -

 

 هـو   -
فساد يعتري العقيدة الحقـة فيزلزلهـا، ونـور         
اإليمان فيطفئه، وشمس اليقين فيكسفها، وذلـك       

ا يكون من تعلق القلب بالباطل، وملئه مـن         غالب
الضالل، وازدحام أرجائه بالشبهات، فيـضيق      

عن قبول الهدى والحق، ويكـون صـاحبه         

 

- 
والعياذ باهللا   

 

 يكـن    آفة على المؤمنين، إن لم     -
مقهورا لعقيدتها على أمره مخفي.

 

 
ومن هؤالء من كانوا على عهـد رسـول اهللا          

        من المنافقين الذي كانوا يخفون أمـرهم ،
خشية المؤمنين، وهؤالء ال يخلو منهم زمـان        
وال مكان، فإن قويـت شـوكتهم أعلنـوا مـا           
أضمروا بأدلة وبراهين محالة باألباطيل، ولهم      

أسروا بأسرارهم إلىوا أعوان وأخدان، فإن قُِهر 

 

 
 

 

 

مرضى القلوب الذين لـم يـذوقوا       
نور الحكمة، ولم يتمكنوا من علـم      

فتـراهم   اليقين بـالحق سـبحانه،    
يظهرون أمام أهل الحـق بـأنهم       
منهم، ولكـنهم يعرفـون ألهـل       
القلوب، ويعلمون بلحنهم وقـولهم،     
وإن لم يعلنوا ذلـك ألحـد مـن         

.خاصتهم

 

 
ودواؤهم صعب من أكمل مرشد      

 

- 
إال أنهم لم يشتهروا بـين النـاس        

بأنهم منافقون 

 

 إن لم يرجعوا عن-

 

 
.عقائدهم ومعلوماتهم

 

 
: وينتج عن هذا النفـاق العلمـي أمـور منهـا          

الخروج على الخلفاء القائمين بإحياء سنة النبي       
، ر قلـوب المـؤمنين، وتفرقـة       ـفيـ وتن

كلمتهم وجماعتهم، والسعي بهم إلى أعـدائهم،       
ـ     واإلنكار على أ   ، اولياء اهللا تعالى أحياء وأمواتً

وتنقيص مقامات األنبيـاء، والعبـث بـبعض        
األحاديث الواردة في فضائل األعمال ومكـارم       
األخالق ومدح العمال، والميل إلى حب الجـاه        

 وضياع الوقت في التـشويش علـى        ،والسؤدد
 والمهانـة بالـسلف     ،وزلزلة عقائـدهم   العامة

اجتهادهم، كل   آرائهم، وتقبيح    يءالصالح، وتهز 
      أعاذنـا   ،اذلك بعض ما يكون عليه المنافق علم 

اهللا تعالى وإخواننا من شر أعمالهم ومعتقـداتهم        
وأقوالهم وأحوالهم، إنه مجيب الدعاء، وهـؤالء       

ن وال يقومـون علـى      وي عليهم المؤمن  ال يصلِّ 
.قبورهم
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: النفاق العملي-

 

 

النفاق العملي مرض يعتري الهمة العليـة، ويقـود العزيمـة           

الصادقة فيمنعها عن القيام بواجـب فـرض أو مرغـب فيـه أو              

ا عن ميل القلب عن إطاعـة  محبوب، بشرط أن يكون التساهل ناشئً 

     ا بذلك من نفـسه،  األوامر، والتهاون بأمره، وعدم العناية به، شاعر

آخـر    عمـالً   بغير ما أمره، أو عامالً     ، أو عامالً  ا بتساهله منشرح 

مطمئنا بعملها به منشرح .

 

 

كل ذلك من النفاق العملي، وصاحبه في الحضيض األسفل من          

ا إنسيا المراتب، يتالعب به الشيطان، وربما قوي عليه فجعله شيطانً    

يقود الناس للضاللة والقطيعة، كما كان يعمل المنافقون فـي عهـد         

 من التأخير عن الصالة بالتجارة، أو يحـضرون         هللا  رسول ا 

الصالة ومعهم األصنام، أو يتأخرون ليعملـوا عمـل اليهوديـة أو       

 أن يحرق علـيهم بيـوتهم إذا        النصرانية، وتمنى رسول اهللا     

. تأخروا عن صالة الصبح

 

 

وربما نال المنافق ما به يكون وعاء للعلم غير عالم بأسـراره،            

لى النفاق كما فعل مسيلمة بعد أن أسـلم وتعلـم           فيدفعه هذا الحظ إ   

ا، وأنكـر رسـول اهللا      القرآن، خرج وادعى النبوة، وجعل له قرآنً      

وخرج ومعه قوم صدقوه ،.

 

 

وهكذا كل زمان به من المنافقين من العلـم والعمـل كثيـر،             

يخرجون على الخلفاء واألولياء والمخلصين من عباد اهللا تعـالى،          

ا من الموجود، أو تتحقق أنك      ى نفسك خير  وأضر نفاق عملي أن تر    

ا لك لتنال منزلة في قلوب الناس، أو منزلة مـن           نافع، أو تزاحم أخً   

ا لك على قبح لتنقصه في أعين الخلق، مع قدرتك          الدنيا، أو تذم أخً   

.أن تنصحه في خلوة بالتي هي أحسن

 

 

ومن أشد النفاق أن تدعي ما ليس لك مـن األمـوال والنـسب      

عمال لتظهر في أعين الناس، ومن النفـاق الموجـب          والعلوم واأل 

لسوء الخاتمة كفران نعمة المنعم من الوالدين والمعلمين واألمراء؛         

ومن له فضل عليك في دين أو دنيا؛ أو إرشاد للخيـر؛ أو سـعي               

.للخير أو مساعدة

 

 

ـ            ا، ومن النفاق القبيح أن تشيع الفاحشة أو تنشر ما ينقص مؤمنً

. سلم بسؤاله، أو معارضته وتكدير خاطرهأو تتعرض إلساءة م

 

 

ومن النفاق نقل األخبار وإفشاء أسرار المجالس والسعي بـين          

. الخلق

 

 

ومن النفاق أن تظهر نفسك بحال ليس لك؛ ولكنك اكتسبته مـن       

. غيرك وله الفضل عليك، فتخفي صاحب النعمة المباشر لك وتنكره

 

 

.  ألنه يضعف اليقين؛ومن النفاق حب جمع المال والبخل ببذله

 

 

ومن النفاق تحقير أهل الحكمة فـي غيبـتهم وتعظـيمهم فـي      

. مواجهتهم، وهو سبب الحرمان

 

 

.وأنواعه كثيرة تعلم ألهل القلوب المشرقة بنور المعرفة

 

 


 



ا، وترتقي حتى   النفس قابلة للتنويع، قد تنحط حتى تكون شيطانً       

لقت أفسدت، أو قُهرت كمنـت حتـى        ا، وهي التي لو أط    تكون ملَكً 

     ـ     تتزكى، فإذا تزكت كان إطالقها أنس ا ا بمعية الحق، وتقييدها حفظً

لمقام العبودية، فتكون في تقييدها مطلقة، وفي إطالقها مقيدة، كـل           

. ذلك بعد تزكيتها

 

 

ولتزكيتها وسائل تخفى على كثير من أهل العلم، وتـدق علـى      

لى متمكن من معرفـة النفـوس وعلـم         أكثر العباد والزهاد إال ع    

تهذيبها، ومعرفة معارج رقيها ومدارج بعدها، ومقادير الرياضات        

التي تستعمل لها، حتى يصل الطبيب إلـى زوال الـداء، وتقويـة             

.المريض حتى يصل إلى مقام كماالته وجماالت عافيته

 

 

      ا في هالك كثيرين،    ولهذا كان الجهل بطرق تزكية النفوس سبب

الرقي على معارج القرب، ولم يتوسط في مجاهدة نفسه         ممن ترك   

 تدور حولها   اط، فإن النفس إذا تزكت صارت شمس      بإفراط أو تفري  

جميع العلويات والسفليات، وتسمد منها اإلضاءة، وإذا بقيـت فـي           

.ايها وقت تتمنى فيه أن تكون ترابسجن ظلمتها وحضيض سفلها يأت

 

 



 





  

 

 



 


 

 

 



 




 





 






 


 



 


.حضرة صاحب الفضيلة موالنا الشيخ يوسف الدجوى

 

 
السالم عليكم ورحمة اهللا، وبعد؛

 

 
بد من استفتائكم فيها، وآمل إجابتى  عرضت مسائل رأيت أنه ال  

هل فـى الـدين مـن       : أما المسائل فأوالها  . على صفحات اإلسالم  
 على أنهما سببان    ىوسيلة؟، وهل يضر طلب المعونة من نبى أو ول        

؟، وهل هناك مـن     عاديان كسائر األسباب العادية المخلوقة هللا       
حاجة إلى الوسيلة؟، إلى آخر األسئلة التى نرجو اإلجابة عنها، ثـم            

أرجو اإلجابة بإطناب فـإننى متـشوق إلـى         : قال فى آخر خطابه   
.تصحيح عقيدتى فى هذه المسائل ولكم منا الشكر ومن اهللا األجر

 

 
                      عبد الرحمن خليل موسى الشريف   

 

 
                                 طالب بمعهد أسيوط

 

 
:الجواب

 

 
الحمد هللا والصالة والسالم على رسـول اهللا وآلـه وأصـحابه      

:وبعد

 

 
فقد جاءنى هذا الخطاب منذ زمان وكنت نسيته، فلما عـرض           

ن أجيب عنه إجابـة     على مع أوراق أخرى على غير قصد رأيت أ        
:مختصرة، وأرجو أن يكون فيه مقنع وكفاية فأقول وباهللا التوفيق

 

 
إن التوسل جائز وواقع بأوسع معنى الكلمة، وال يجافيه عقـل           
وال نقل وليس ذلك إال من قبيل األسباب والمسببات، وقد جعـل اهللا     
الناس على مراتب مختلفة لحكم سامية، وأسرار عالية، فمنهم الغنى          

لفقيــر، والقــوى والــضعيف، والعــالم والجاهــل، والــرئيس وا

والمرؤوس، والملوك والسوقة، إلى ما ال يحصى عد وال يـضبط           
.حد

 

 
بد أن يكون لصاحب المرتبة العليا ما ليس لصاحب المرتبة           وال
، فالتجاء الـصغير    )وال فرق فى ذلك بين أمور الدين والدنيا       (الدنيا  

بل هو مراد الحق من خلقـه       . هإلى الكبير فى كل ذلك ال شىء في       
.المتفاوتين فى االستعداد والنعم والمواهب ولذلك خلقهم

 

 
نـه إلـه مـع اهللا       أأما الشرك فهو أن تطلب من غير اهللا على          

يعطى ويمنع بغير إذنه     

 

 وال يتصور أن يكون ذلك من أحد مـن          -
المؤمنين  

 

 بـإذن اهللا    ، فإن طلبت منه على أنه ال يفعل شـيًئا إال          -
 وال يتصرف إال بإقداره إياه، معتقدا أنه ما ملك إال بتمليكه،            تعالى،

وال تصرف إال بإرادته، لم يكن عليك بأس وال فى ذلك حرج، بـل      
هو الواقع الذى جبلت عليه الفطر، وجاءت به الشرائع والـديانات،           
وقد أسند اهللا إحياء الموتى وهو أكبر شىء إلى سيدنا عيسى وكان             

    يقول يسنده إلى نفسه ف :ُأِيـوتَى ِبـِإذِْن اهللاِ    ىحوالْم )  آل
).٤٩: عمران

 

 
وال شك أن من استغاث بالولى أو النبى لم يستغث به على أنه             

.شريك هللا أو يفعل بغير إذن اهللا

 

 
حتى لو فرضنا أن ذلك لم يكن حاضرا فى نفسه فهو كامن فيها             

 وزيـرا أو    فهو بمنزلتك إذا رجوت   ) ال إله إال اهللا   : (بمقتضى قوله 
أميرا أن يفعل لك شيًئا غير مستحضر ما يقتضيه التوحيد من كون            
اهللا خالق كل شىء وإليه يرجع األمر كله، وهذا الوزير أو األميـر             

ال يملك لنفسه 

 

 فضالً عن غيره -

 

. نفعا وال ضرا-

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 




 

 






 



 







 



 



فال تجعل ذلك منك شركًا بوجه من الوجوه تعويالً على الكامن           
 تعالى بالملك والملكوت فـى الحقيقـة، وأن         فى نفسك من انفراده   

الذى ترجوه إنما هو متصرف بتصريف اهللا تعـالى وأن اهللا هـو             
.الذى ملكه ما يتصرف فيه

 

 
ولحكمة ما جعل العباد مراتب محتاجا بعضهم لبعض كما قلنا،          
فلماذا تجعل الطالب من األنبياء واألوليـاء مـشركًا، وال تجعلـه            

وزير واألمير، بل من الفاجر والكـافر؟       مشركًا عندما يطلب من ال    
والمدرك فيهما واحد، فإن اهللا ال شريك له فى أمور الدنيا وال فى             
أمور اآلخرة، فإما أن تعتبر الظاهر وتجعله شركًا فيها، وإمـا أن            
تعتبر الباطن وتجعل ذلك من باب األسباب والمسببات التى هـى           

.ناهنظام العالم، وسنة اهللا فى خلقه على ما شرح

 

 
صريح التوحيد ما يميت األسباب من نظرك       فإن كان لديك من     

بالكلية ويجعلك تلتجئ إلى اهللا مباشرة بال توسيط أحد كان لك ذلك            
وقد جاء الدين للناس    ) ولكنها مرتبة مخصوصة لقوم مخصوصين    (

جميعا مراعيا استعدادهم مكتفيا بما تكنه ضمائرهم من التوحيد، بل          
ك من تجـاب دعوتـه      عرفنا أن هناك مقربين وغير مقربين وهنا      

 الشفيع األعظم   وترجى شفاعته ومن ليس كذلك، ولهذا كان        
فى اآلخرة، وبعده األنبياء واألولياء والعلماء كما جاء فى الـسنة           

.الصحيحة

 

 
إن المتوسل إلى اهللا بالنبى والولى معتـرف        : ثم نقول بعد ذلك   

 

 بمقتضى توسله    –

 

 أن المعطى والمانع إنما هو اهللا تعالى ولكـن          –
إن الولى أو النبى أقرب إلى اهللا منى، وله عنـد اهللا جـاه              : يقول

 للخالئق  ولذلك يشفع النبى    (وحرمة وذلك حق ال نزاع فيه       
).يوم القيامة وكذلك األنبياء واألولياء والصالحون على ما شرحنا

 

 
وفى إمكان روح الولى أن تدعو له وتطلب مـن اهللا قـضاء             

.حاجته

 

 
اقية بعد الموت ولها أفعال وأقـوال       واألرواح عند المسلمين ب   

فى البرزخ، وطالما جاءت فـى المنـام فأرشـدت المـسترشدين      
وأغاثت الملهوفين مما ال يمكننا الخوض فيه اآلن لسعة فجاجـه،           

.وتالطم أمواجه

 

 
بمجلة األزهـر   ) حياة األنبياء (وإن شئت فانظر ما كتبناه فى       

ذلك كلمة وجيزة    من الجزء الثانى من السنة الثالثة، ومن         ١١٦ص
. من السنة السادسة٤٢ من العدد ١٤بمجلة اإلسالم ص

 

 
ما الفرق بين الطلب من األنبياء وغيرهم من        : وال نزال نقول  

أهل الدنيا، وهل هناك فرق بين أمور الدنيا وأمور اآلخرة، وبـين            

األحياء واألموات عند المسلمين الذين يعتقدون بقاء األرواح وعدم         
ا دلت عليه األحاديث المتواترة فى عذاب القبـر         فنائها بمقتضى م  

.ونعيمه وفى حياة األنبياء

 

 
ويكفيك ما ورد فى حديث اإلسراء والمعراج إن كنت لم تطلع           

 ما فيـه    على غيره فقد جاء فيه عن موسى وآدم وإبراهيم          
مقنع وكفاية، بل جاء فى كالم الفالسفة األقدمين من قبل المـيالد            

فى، وقبيح واهللا بالمؤمن أن ييأس كما يـئس     المسيحى ما يشفى ويك   
.الكفار من أصحاب القبور

 

 
وإن شيًئا اعترف به الفالسفة غير المسلمين ووصـلوا إليـه           
بعقولهم السليمة قبل إخبار الرسل به، قبيح على من تزيا باإلسالم           

.وسمع ما جاءت به الرسل أن ينكر ما اعترف به غير المسلمين

 

 
حديثًا صحيحا هو نص فى الموضوع      ولنسق لك بعد ذلك كله      

أخرج النسائى فى   . إال عند من سلب العقل أو حرم نعمة اإلنصاف        
أن أعمى أتى   : سننه، والترمذى فى صحيحه، وابن ماجة، وغيرهم      

يا رسول اهللا إنى أصبت فى بصرى، فادع        :  فقال إلى النبى   
اللهـم  : توضأ وصل ركعتين ثم قل    : (اهللا لى، فقال له النبى      

نى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد، يا محمد إنى أستشفع بك فى             إ
     فإن كانت لك حاجة فمثل     : (، وقال )رد بصرى اللهم شفع النبى فى

.، فرد اهللا بصره)ذلك

 

 
ولنقتصر اليوم على هذا ونؤخر الجواب عن بقية األسئلة إلـى        

 .فرصة أخرى نسأل اهللا التوفيق والرشد والمعونة بمنه وكرمه
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ــذي كــان المفــسرون فهــم الإن  ال

 إلـى الوصـول إليـه،       سعونالربانيون ي 
 له آلياته،   كانت الوقوف عليه،    ويرومون

ومن بينها اعتبارهم أن القرآن الكريم هو       
بنية لغوية، وكلماته ذات داللة تـستبطن       
معناها؛ فكانوا يعتمـدون فـي اسـتيحاء        

لـى مـنهج الكـشف      الداللة القرآنيـة ع   
 ألن استجالء المعنى الباطن في      ؛واإللهام

مكامنه ال يتأتى إال بالتـسليم أن للكلمـة         
 وإيماءات جانبية ال يدركها     القرآنية ظالالً 

إال أهل التمرس، وإذا كان هذا ما أكـده         
من خبر النصوص    

 

  القدسـية  غيـر  –

 

- 
 فكيف بك في الكلمـة      ؛)١(وسبر أغوارها 

. وأسرارها؟يةالقرآن

 

 
 أنكروا  )٢( بعض المثقفين العرب   ولكن

هذه الحقيقة   

 

حقيقة الكشف واإللهـام   -

 

- ،
ولم يكتفوا باإلنكار، بل تجاوزا ذلك إلـى        

.التهكم واالستهتار

 

 
 أدرك من جعل لفهـم التفـسير        ولقد

قوانين، أن فيوضاته لـن تنـداح علـى         
القــارئ مــن لــدن رب الخطــاب، إال 

نية، بالتصفية القلبية إلدراك المعاني القرآ    
وقد لخص اإلمام أبو طالب المكـي هـذا     

ا الـسمع بـين      كان العبد ملقي   ذافإ ":بقوله
  ا لسر كالمه، شـهيد     يدي سميعه، مصغي

    ا إلـى   القلب لمعاني صفات شهيده، ناظر
ا لمعقوله ومعهـود علمـه،      قدرته، تاركً 

ا للمـتكلم،   ا من حاله وقوته، معظّم    متبرًئ
فهـم  ا إلـى ال   ا على حضوره، مفتقر   واقفً

بحال مستقيم، وقلب سليم وصفاء يقـين،       
سمع فصل الخطاب وشهد علـم غيـب        

 وهذا من خاصية المقبل على      ،)٣("الجواب
كتاب ربه إقبال تسليم بين يديه، وتطهيـر      
السر عمن سواه، فعندئذ يفهمه اهللا تعـالى   

كتابه  

 

  وعطاء منه سبحانه   ِمنَّة –

 

، وهذا  -
، ال يتاح لمن حجبتهم مـذاهبهم العقليـة       

ِكتَاب ﴿وتأويالتهم الهرمنيوطيقية عن فهم     
ُأحِكمتْ آياتُه ثُمّ فُصِّلَتْ ِمن لَّـدن حِكـيٍم         

يعلو على قوانين    "ألنه،  )١:هود (﴾خَِبيٍر
.)٤("العلوم علو كالم اهللا على كالم خلقه

 

 
 التصفية القلبية التي يتوسل بهـا     وتلك

إلدراك المعاني القرآنيـة، ال تتـأتى إال        
 سبيل إلـى    وى اهللا تعالى؛ حيث أنه ال     بتق

 يتَـدبّرون   َأفَـالَ تحقيق المطلب اإللهي    
آنــر ــد (الْقُ ــق )٢٤: محم ؛ إال بتحقي

الوسيلة الموصلة إليه، وهي بنداء قـراء       
ـ     يتقون منـزل    أفال: (كتاب اهللا تعالى ب

؛ فتقوى اهللا عز وجل، معينة للعبد       )القرآن
 علـى   الوصول إلى ربه، ومن ثـم      على

الوصول إلـى معـاني كلماتـه، وتفقـه         
أسرارها، ولذا وجب حمل الـنفس علـى      
تقواه، لتسمو الروح فـي ذراه؛ وعندئـذ        
ستفقه معاني اآليات، ولن يكـون حالهـا        
كالتي نزل القرآن بلسانها، ولـم تـستطع        

ِء فَمـاِل هٰـُؤالَ   ﴿فهم معاني كتاب ربها،     
: النـساء  (﴾يثًا يكَادون يفْقَهون حدِ   الْقَوِم الَ 

٧٨.( 

 الكلمة القرآنية مطلب دونه بـذل       إن
المهج إلى اهللا تعالى في سبيله؛ وال يجدي        
فيها النظر بالنفس، بل إنها تحتـاج إلـى         
النظر بالقلب، ولئن كان هذا مما ينبغـي        

 ،)٥(تحقيقه في التعامل مع البالغة العربية     
فكيف بك فـي البالغـة القرآنيـة؟ ذات         

 الذي قصر عن محاكاته     اإلعجاز المبهر، 
 لغة القرآن الكريم أسمى من      إن إذ   ر،البش

 ألنهـا   ؛ القاصر بفهمهمأن يدركها البشر    
لغة رمزية ذات إيحاءات، ال يـدركها إال        
من ذاق أسرارها بالتعرف على صاحبها،      
منزل الخطاب، الذي هو اهللا جـل فـي         
عاله؛ وإن مما ال خالف فيه أن للقـرآن         

 الخطـاب، يعلـو علـى      ا من   الكريم علو
قوانين العلوم كلها، فعلى الرغم مـن أن        
سبيله سهل أمام قرائه، إال أنه مع ذلـك          
غير متطامن أمام أهل الزيغ واألهـواء،       
والذين جعلوا نظمه في درجة واحدة مـع        
غيره من النـصوص ممـا عمـد إليـه          
األدعياء؛ متجـاهلين أنـه خـارج عـن        
المعهود من نظام كالم العـرب، ولـيس        

رك سر إعجازه إال مـن تنـاهى فـي          يد
معرفة أساليب العرب وطُرق مذاهبهم في      

 الكريم  لقرآنالكالم، حيث إنه سيجزم أن ا     
هو أعلى طبقات الخطاب، بقدر علـو اهللا        

.تعالى على خلقه

 

 
 بين ما يعين على فهم كتاب اهللا        ومن

 أن القرآن الكريم هـو      حضارتعالى؛ است 
 لتوسلانسق متكامل، ال يقبل التعضية؛ و     

 وسوره،  آياته في   سياقه مراعاةإلى فهمه ب  
إذ إن للسياق أهمية كبرى في فهم آياتـه         
وسوره وأجزائه؛ فال بـد مـن مراعـاة         

 السياق الذي يسهل الوصول إلى المعنى،
تحديد السياق للمعنى من بين     " طريق   عن

احتماالت كثيرة، يمكن أن ينصرف إليها      



 

 

 

 

 

 

 أنـه    السياق تكمن فـي    ة فأهمي ،)٦("الذهن
يضبط حركات اإلحالـة بـين عناصـر        "

النص، فال يفهم معنى كلمة أو جملـة إال         
بوصلها بالتي قبلها أو بالتي بعدها داخـل        

.)٧("إطار السياق

 

 
 ينبغي استحضاره لمـن أراد أن       ومما

يفهم هذا الكالم الرباني العـالي، هـو أن        
يتفطن إلى مراتب خطاب اهللا تعالى إلـى        

 أسـماء اهللا    عباده، ويحرص على معرفة   
الحسنى وصفاته العليا، حيث أن الـتفطن       
ألسماء اهللا الحسنى الواردة فـي القـرآن        
الكريم، تتيح الوقوف على معرفـة نـوع        
     ا الخطاب اإللهي، فمن خطاب اهللا، مرور

بخطاب الرحمن، وانتهاء بخطاب الملـك      
وذلك لسر مـن أسـرار العلـم        "الديان،  

 مـا   بمواقع معاني أسماء اهللا الحسنى في     
يناسبها من ضروب الخطاب واألحـوال      
واألعمال، وهو من أشرف العلـم الـذي        
يفهم به خطاب القرآن، حتى يضاف لكل       
اسم ما هو أعلق في معناه وأولى به، وإن         
كانت األسماء كلها ترجع معاني بعـضها       

 حيــث أن لمواقــع معــاني ،)٨("لــبعض
األسماء الحسنى في النظم القرآني معـان       

 ؛لذا ينبغي التفطن لها، ومراعاتها    بليغة، و 
ألنها تعين على فهم القرآن الكريم؛ فهـي        
تأتي فواصل في اآلي، وهي توجب حسن       
إفهام المعاني القرآنية، فالفواصل تابعـة      
للمعاني، كما ذهب إلى ذلك أبو الحـسن        

.)٩()هـ٣٨٦ت (الرماني 

 

 
 لدينا أن القـرآن الكـريم قـد         ويتأكد

تلقين، فكـان   راعى في خطابه أحوال الم    
الخطاب فيه إليهم على مراتب، بحـسب       
أحوالهم مع ربهم؛ وإن فهم القرآن متباين       

ـ       ا أن  لدى المفسرين كذلك، فلـيس غريب
نجدهم ليسوا على درجـة واحـدة فـي         
تعاملهم مع اآلية الواحدة فـي تفـسيرها،        

ا من صحابة رسول اهللابدء )١٠(.

 

 
 من لم يتفطن لمواقـع األسـماء        وإن

 النظم القرآني، فقد ضيع على      الحسنى في 
 ا من أبواب فهـم هـذا الكتـاب         نفسه باب

الخالد، الذي هو هدى للمتقين، فال يفهمه       
إال فرسانه المدججون بـسالح التقـوى،       
وحــسن الــتفطن ألســرار وحــي رب 
العالمين، لدى المتلقي الذي ال بد لـه أن         

 ؛يعلم أن للقرآن الكريم قوانين خاصة بـه       
 بـاب منـزل     علىبال   بد له من اإلق    فال

الكتاب، حتى يزول عنه الحجاب      

 

حجاب -

الفتن التي تحول دون فهم القرآن الكريم      

 

- 
حتى يترقى في درجات اإليمان، ليـصل       
إلى صفاء اإليقان، فتنداح فيوضات الفهم      

 الذي أخبر   معلى قلبه، وهي من جملة العل     
به سيدنا علي بن أبي طالب رضـي اهللا         

م شيء من العلم    هل عندك : "عنه لما سئل  
ال، والذي فلق   : إال ما في كتاب اهللا؟ قال     

ـ          ا الحبة وبرأ النسمة مـا أعلمـه إال فهم
 فالفهم منحة   ،)١١(" في القرآن  أعطيه رجالً 

وعطاء، من لدن اهللا عز وجل، الذي يفتح        
على العبد المقبل عليـه مـن فيوضـات         
الفهم، التي تنهي إلـى كمـال التحقـق،         

بمعاني القرآن،  وحسن التخلق، فهو تحقق     
.وتخلق بآدابه

 

 
 يسوغ بعد هذا نقل مـا يحـاول         فهل

دعاة الهرمنيوطيقا وضعه لفهم النصوص     
إلى أفق دراسة الوحي القرآني، وإسقاطها      

 ما أبعد قـوانين فهـم الكتـاب         أالعليه؟  
المبين عن سائر القوانين؛ ألنه وحي رب       

 وأنّى  الخطاب،العالمين، الذي يمتاز بعلو     
 نظمـه  بلْه أن تفوق     دانيه،أن ت للغة البشر   

.ومعانيه

 

 
                                                           

 النقـد   مناهج: ديفيد ديتشيش؛ انظر له   : من بينهم ) ١(
 ٤٦٩ص   األدبي بين النظرية والتطبيـق،    

 

- ٤٧٠ ،
. النظرية والتطبيق، د  : علم الداللة العربي  :  عن نقالً

/  هـ   ١٤١٧ . ٢. ط. مشقد. فايز الداية، دار الفكر   

                                                             
.١٩٠م، ص ١٩٩٦

 

 
من أبرزهم الدكتور محمد عابد الجابري، الـذي        ) ٢(

    ا فـوق   ليس شيئً "ا أنه   ينكر اإللهام، ويتهكم به، معتبر
". العقل فحسب، بل هو أدنى درجات الفعالية الذهنية       

بنية العقل العربـي، مركـز دراسـات        : انظر كتابه 
.٣٨٧م، ص ٢٠٠٤، ٧الوحدة العربية، بيروت، ط 

 

 
عاصـم  : قوت القلوب، أبو طالب المكي، تحقيق     ) ٣(

، ٢ الكيالي، دار الكتب العلمية، بيـروت، ط         يمإبراه
.٨٥، ١م، ج ٢٠٠٥

 

 
 الباب المقفل لفهم القـرآن المنـزل، أبـو       مفتاح) ٤(

 الحرالـي   أبي الحسن  الحسن الحرالي، ضمن تراث   
.٢٨ صالمراكشي في التفسير، 

 

 
فـي  ) هـ٤٧١ت(لجرجاني   عبد القاهر ا   فصحي) ٥(

معرض حديثه عن نفي التفاضل لأللفاظ؛ بينما يسوغ        
التفاضل بين المعاني،    

 

 حيث تتفاضل فيما بينهـا     -

 

- 
بأن هذه المعاني ال يجدي فيها النظر المـادي، بـل           

ليـست لـك    "يتحتم تجاوزها إلى النظر القلبي، فهي       
حيث تسمع بأذنك، بل حيث تنظر بقلبك، وتـستعين         

عمل رويتك، وتراجع عقلك، وتستنجد في      بفكرك، وت 
دالئل اإلعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ". الجملة فهمك

محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، مطبعة      : تحقيق
.٦٤المدني، بدون ذكر تاريخ الطبعة، ص 

 

 
مقدمة لدراسة التطـور الـداللي فـي العربيـة          ) ٦(

أحمد محمد قـدور،  . الفصحى في العصر الحديث، د   
لة عالم الفكر، المجلد السادس عشر، العدد الرابع،       مج

.٣٢م، ص ١٩٨٦

 

 
عبد الـرحمن   . النص القرآني ومنهج السياق، د    ) ٧(

 الدراسات  مركزبودرع، مجلة الترتيل، العدد الثاني،      
 القعـدة   ذو ،القرآنية، الرابطـة المحمديـة للعلمـاء      

.٢٦ ص ،م٢٠١٤شتنبر / هـ١٤٣٥

 

 
 ضمن تراث   ،الينصوص من تفسير الحر   : انظر) ٨(

أبي الحسن الحرالي المراكشي فـي التفـسير، ص         
٢٢٠.

 

 
النكت في إعجاز القرآن، أبـو الحـسن         : انظر) ٩(

، )ضمن ثالث رسائل في إعجاز القـرآن      (الرماني،  
محمد خلف اهللا، ومحمد زغلول سـالم، دار        : تحقيق

.المعارف، مصر

 

 
 معرض حديثه   في) هـ٥٤١ت(يقول ابن عطية    ) ١٠(

 ليـسوا  رضي اهللا عنهم، وأنهـم  بةصحاعن تفسير ال  
ا في  وكان أحسنهم كالم  : "على درجة واحدة في ذلك    

رفيـق  هو  التفسير الحسن البصري، ثم مجاهد الذي       
ابن عباس وتلميذه ومالزمه، والذي قرأ عليه القرآن        

: انظـر ". والتفسير قراءة تفهم ووقوف عند كل آيـة       
ن عطية   الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، اب      المحرر

الرحـالي الفـاروق، وآخـرون،      : األندلسي، تحقيق 
.٣٠، ص ١ ج، ١الدوحة، ط 

 

 
صحيح اإلمام البخاري، كتاب الجهاد، باب فكاك ) ١١(

.٢٨٨٢: األسير، رقم

 

 



 

 

 



 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 




 



 



 





 


 للحكومة، وترأس وفد القفقاس الـشمالية إلـى         ايسنودي به رئ  

اتخذ حصن  . مؤتمر الصلح في باريس، حيث طالب بوحدة القفقاس       
ا ا له، وكان تحت قيادته حوالي ستين ألفً       الجبلي المنيع حصنً  ) ودنو(

وأمده ) ياخانية قفقاس (منحه السلطان العثماني رتبة     . من المحاربين 
بالمساعدات العسكرية، وتعاون مع العثمانيين في حـرب القـرم،          

). قائـد الخانـات   (وأنعم عليه السلطان العثماني عبد المجيد رتبة        
    ا على داغستان وأرسـل لـه ختمـين         وعينه محمد علي باشا شاه

وطلب من وجهاء البالد اإلخالص له بالطاعة، ووعـده بالـدعم           
حكم المصري عن سوريا وانهيار حلم محمد  العسكري، لكن إبعاد ال   

. علي في إقامة إمبراطورية إسالمية حديثة فوت الفرصة 

 

 
       ة الخمس وقاتل الروس خمسا وثالثين  صمد أمام الفرق الروسي

وكان من  . سنة، وانتصر عليهم في كل المواقع التي خاضها معهم        
ي كان  البدهي أن تضمحل مقاومته أمام قوات الروس العظيمة، الت        

يرافقها من أعمال الفظاعة ما ال يوصف، باإلضـافة إلـى بـذل             
األموال بسخاء لشراء الخونـة والجواسـيس، وانـشغال الدولـة           

وقذفت شقيقته فاطمة بنفـسها مـن فـوق         . العثمانية بحرب القرم  
الصخور الشاهقة حتى ال تقع في أسر الروس كغيرها من ماجدات           

 على ظهر أمه، واستـشهدت      الشيشان، وقتل طفل له كان محموالً     
. ا، يتعقبـه الخونـة    ا طريد زوجته، وأصيب بجراح، وأصبح الجئً    

وتقدمت القوات الروسية ببطء في الجبال والمواضع المكشوفة من         
وعرضت عليه تـسليم  . الغابات، فحاصرته في كوينب آخر معاقله  

  بعد نزوله على   م١٨٥٩نفسه إلى الخليفة العثماني، فسلم نفسه سنة        
إرادة أصحابه، وحمل إلى قيصر روسيا إسكندر الثاني في سـانت          

 فـي   م١٨٦٩بطرسبرج، فأحسن استقباله، وعـاش حتـى سـنة          
كالوغا

 

إن قيصر روسيا إسـكندر     : إلى الجنوب من موسكو، وقيل     
إنني : الثاني قال للشيخ شامل في إحدى الحفالت المقامة في القصر         

 ا أن أرى مثل هذا اليوم رجالً      فخور جد ا مثلكم في ضيافتي،     عظيم
لو أن شخصكم الكـريم كـان فـي أسـري           : فأجابه الشيخ بهدوء  

.وضيافتي لكان سروري أعظم وافتخاري بذلك أجل

 

  

 

 
برنـارد  (يقول المؤرخ البريطاني اليهودي األمريكي بعد ذلك        

كان ثالث ثالثـة    : صاحب مشروع الشرق األوسط الجديد    ) لويس
نهم كثير من المالمح المـشتركة،      برزوا في عصر واحد، تجمع بي     

فكلهم قاد حركة شعبية    
ضـــد المـــشركين، 
وثالثتهم كانوا زعمـاء    

أحمـد  : دينيين، وهـم  
بريلــوي فــي الهنــد، 
وشامل في داغـستان،    
ــي   ــادر ف ــد الق وعب
الجزائر، ولقـد غلبـوا     
علــى أمــرهم للفــرق 
ــوتهم  ــين ق ــل ب الهائ
الصغيرة، وقوة أعدائهم   

.الضخمة

 

  

 

 
 نقل حفيده الـشيخ   
سعيد، قول أحد القـواد     
الروس الـذين قـاتلوا     

لـوال  : اإلمام وأسـروه  
وقـوف هــذا الــشعب  
المقاتل في طريقنا لكنّا    

   ا، وصلنا إلى النيل غرب
ا، وإلى بحر اليابان شرقً   

بفضل القـوات التـي     
خصـصناها للحـروب   

ــية ــرف . القفقاس واعت
خصوم اإلمـام شـامل     
المعاصرون له بأن فيه    

ا مــن الــصفات عــدد
لمدهــشة، وهنــاك  ا

روايات روسية تعطيـه    
بعض التقدير العميـق،    

روايـة الحـاج    (ومنها  
لتولستوي، كذلك  ) مراد

فإن الحكم القيصري لم    
يحكم بالموت على ألـد     
خصومه عندما قـبض    
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وعددت الموسوعة السوفييتية الكبـرى صـفات       . عليه في النهاية  
ربي قدير،  شامل وأثره، ووصفته بأنّه زعيم سياسي بارز، وقائد ح        

وأنه كان يتمتع بسلطة هائلة بين الجماهير، وأبدى بطولة شخصية،          
ومهارة فائقة، فأصبح أسطورة شعبية، وأن أفكاره العامة، والتنظيم         
الديني السياسي الذي وضعه لتنفيذها قد خلقت وحدة غيـر عاديـة            
حتى في القوقاز متعدد العناصر واللغات، والذي تم توحيـده فـي            

.المباشر ضد السياسة القيصرية الكفاح 

 

 
وخالل العهد الشيوعي السابق، شنّت حملة ضد شامل منذ عام          

 وصور كرجعي، وعميل لالمبريالية األجنبيـة، وجـرت         م١٩٥٠
حملة ضخمة لتطهير كتب التاريخ السوفييتية من األخطـاء التـي           

رواية صـقور   (وكتب سلجوق قللي    . وقعت حول هذا الموضوع     
جسد فيها بطولة وتضحية وفداء الشيخ شـامل وجنـوده          ) القوقاز
كتبت في سيرته عشرات المقـاالت التـي تمجـد هـذه            . البواسل

. ا بالعربيـة الشخصية الفذّة، وأرخ له عبد الرحمن ابن شقيقه مصنفً        
م حصل شامل على إذن بالسفر إلى مكة وقد بلـغ           ١٨٧٠وفي عام   
نبول فاستقبله السلطان   أبحر من عنابة إلى اسط    . ا عام ٧٤من العمر   

ا وعرض عليه القصور ليختـار   رسميالعثماني عبد العزيز استقباالً 
 إلى القـاهرة    لكنه رفض وطلب منه السلطان الذهاب     . امنها واحد

     ا بين تركيا ومصر فأدى المهمة      للتوسط في النزاع الذي كان محتد
 كانـت   المكرمة التي مكة   بنجاح، ثم توجه مع أسرته ومرافقيه إلى      

م غادر مكة إلى    ١٨٧٠تحت سلطة العثمانيين القضائية، وفي نهاية       
المدينة المنورة وعاش فيها في بيت الشيخ أحمد الرفـاعي، وفـي            

م توفيت ابنته صوفية وبعدها بقليل توفيت زايدات        ١٨٧٢نهاية عام   
 وتزوجت ابنتـه    ،في الطائف وبقيت عنده شوانيت وكامل الصغير      

 ناجافات في تركيا مـن    
داود محمد أمين ابـن     
خائنه محمد أمين والذي    
انشق عن أبيه وانـضم     

 وفي   ،لشامل في المدينة  
م ١٨٧١ فبرايــــر ٤

 ذي القعدة   ٢٥الموافق  
هـ بعد المغرب   ١٢٨٧

وقبل العـشاء نهـض     
شامل من غفلته وبدا أن     
قواه عادت إليه في آخر     
 لحظه فصرخ مهلهـالً   

ثم توفي ودفن في    ) اهللا(
بقيع (مقبرة جنة البقيع    

فـي المدينـة    ) الغرقد
. المنورة

 

 
ببالغة منصفة عبر   
المؤرخ تورنـاو عـن     
ــة   ــواء التاريخي األج
بالقضاء علـى حركـة     
اإلمام شـامل بوصـفه     
اللحظات األخيرة مـن    
ــين  ــة ب ــر معرك آخ

هكـذا  : قائالً الجانبين،
ــستار عــن  ُأســدل ال
المشهد األخير في هذا    

 وبقى. الحدث المأساوي 
 الشيخ الصوفي اإلمـام   

 ا في التـراث    شامل حي
الشعبي القوقازي، وفى   
ــازيج  ــاني واأله األغ
والقصص البطولية إلى   

ا ويتخذونه رمـز  . اليوم
لمعاني الحريـة، فقـد     
ــال   ــي األجي زرع ف
المتعاقبة بذرة الجهـاد    
في سبيل اهللا والتـشبث     

..بالحرية

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 



 





 





 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       المستشار                       األستاذ    

 

 





 



 




 




 


١٢

 

وفى البداية والنهاية البن كثير      -
 ص  ٤ج  [ هــ    ٦١فى أحداث سـنة     

حـدثنى  :  مخنف أبوقد روى   ]: (١٤٠
عبد الرحمن بن جندب عن عقبـة بـن         

لقد صحبت الحسين مـن     : قال. سمعان
مكة إلى حين قتل، واهللا ما مـن كلمـة          

 وقد سمعتها وأنه لم     إال فى موطن    قالها
يسأل أن يذهب إلى يزيد فيضع يده إلى        
يده، وال أن يذهب إلى ثغر من الثغور،        

إمـا أن   : ولكن طلب منهم أحد أمـرين     
يرجع من حيث جاء، وإما أن يـدعوه        
يذهب فى األرض العريضة حتى ينظر      

 ).ما يصير أمر الناس إليه

١٣

 

ما قاله عمر بن سعد لـشمر        -
فسد شمر أن يقبل ما كتـب بـه         أبعدما  

عمر بن سعد البن زياد بقبـول طلـب         
ــى األرض   ــذهب ف ــسين وأن ي الح

قبح اهللا ما جئت بـه،      : ويلك(العريضة  
ظنك أنت ثنيته أن يقبل مـا       واهللا أنى أل  

       ا كنت كتبت إليه به، أفسدت علينا أمـر

كنا رجونا أن يصلح، واهللا ال يستـسلم        
 ـ   إا، واهللا   الحسين أبد ه لبـين   ن نفس أبي

].٦/٢٣٧تاريخ الطبرى [جنبيه 

 

 
١٤

 

 اأن الذى قال له بالرجوع هم      -
ن نقال لـه    الذلعرابيان من بنى أسد ا    األ

 ولـيس هـو     ئخبر مقتل مسلم وهـان    
 نفسه ولكنه أصـر علـى       الحسين  

ابـن كثيـر     [االستمرار  

 

بـو فـرج    أ –
 كما أن الحـسين اسـتقبل       .]صفهانىاأل

 محمد بن األشعث وعمر     ة رسوال بزبال
بن مسعد فأخبراه   ا

ــاه   ــر وبلغ الخب
 وما كان   ،الرسالة

مر مسلم بن   أمن  
عقيل وخذالن أهل   
ــد أن  ــة بع الكوف

سـتيقن  ا ف ،بايعوه
الحــسين صــحة 

فظعه قتل  أالخبر و 
: مسلم وهانئ وقال  

كل ما حم نـازل     
وعند اهللا نحتسب   

.  وفساد أمتنا  أنفسنا
وأعلم الناس ذلك   

ن أحب مـنكم    أ خذلنا شيعتنا فمن     :وقال
 ،لينصرف ليس عليه منا زمام   فرف  ينص

 هصحابأا وشماالً حتى بقى     فتفرقوا يمينً 
الذين جاءوا معه من المدينة ونفر يسير       

وإنما فعل ذلـك    : ()١(ممن انضموا إليه  
ألنه علم أن الذين اتبعوه إنمـا اتبعـوه         

    ا قد استقامت له    وهم يظنون أنه يأتى بلد
 فأراد أن يعلموا علـى مـا   ،طاعة أهله 

ن لهم حتى ال يصحبه      وبي ، عليه يقدمون
 ثـم   ،ال من يريد مؤاساته والموت معه     إ

 .)٢(...سار

١٥

 

: قال أحمد ابن داود الدينورى     -
ثنى أ الحسين خطبهم فحمد اهللا و     أنثم  (

ن رسـول اهللا    إأيها الناس   : عليه ثم قال  
      ًقال مـن رأى سـلطان   ا ا جـائر

ـ مستحالً لحرم اهللا ناكثً  ا ا لعهد اهللا مخالفً
 يعمل فى عباد    ،ة رسول اهللا    لسن

اهللا باإلثم والعدوان فلم يغير مـا عليـه         
ـ      ا علـى اهللا أن     بفعل وال قول كان حق

.يدخله مدخله

 

 
ن هؤالء قـد لزمـوا طاعـة        إأال و 
 ، وتركـوا طاعـة الـرحمن      ،الشيطان

 ، وعطلـوا الحـدود    ،وأظهروا الفـساد  
 وأحلـوا حـرام اهللا      ،واستأثروا بالغى 



 

 

 

 

 



 


















 



 ي،حق من غيـر    وأنا أ  ،وحرموا حالله 
نكم أ و ،تتنى كتبكم ورسلكم ببيعتكم   أوقد  

ال تسلمونى وال تخذلونى فإن بقيتم على       
نا الحسين بـن    أبيعتكم تصيبوا رشدكم و   

 نفسى مع   ،بن رسول اهللا    افاطمة  
  فلكـم فـى    ،هلى مع أهلكـم   أ و ،أنفسكم
ن لم تفعلوا ونقـضتم عهـدى       إ و ،أسوة

وخلعتم بيعتى فلعمرى مـا هـى لكـم         
 فحظكم  ،غتر بكم اوالمغرور من    ،بنكير

 ومن نكـث    ، ونصيبكم ضيعتم  ـأخطأتم
 وسـيغنى اهللا    ،فإنما ينكث على نفـسه    

ذكرك أ :فقال له الحرانى  ) عنكم والسالم 
شهد لـئن قاتلـت     أنى  إ ف ،اهللا فى نفسك  

بالموت تخـوفنى   :  فقال الحسين  ،لتقتلن
ن تقتلونى ومـا    أوهل يعدونكم الخطب    

 كما قـال    قول لك ولكن أقول   أأدرى ما   
خو األوس البن عمه وهو يريد نصرة       أ

 : فخوفه ابن عمه وقال    رسول اهللا   
:أين تذهب فإنك مقتول فقال

 

 
سأمضى ما بالموت عار على الفتى

 

 
د مسلماـوجاه وى خيراـإذا ما ن  

ن بنفسهـال الصالحيـوآس الرج

 

 
  وفارق مجرما)٣(اورـوخالف مثب

مت لم ألم فإن عشت لم أندم وإن

 

 
)٤(ش وترغماـ أن تعيذالكفى بك 

 

إذن شاء اهللا لحكمة يعلمها سـبحانه       
أن يبذل اإلمام الحسين روحـه وأهلـه        
وصحبه فداء لدين اهللا الذى أرسل بـه        

 سيخـضع   ، ولم يكن يومـا    جده  
مين أو يطلب الرجوع عما عـزم       للظال

عليه حتى يقتل فى سبيله، وقد زلـزل        
ذلك المقتل أركان دولة بنى أمية، فأتى       
عليها من القواعد وبقى اإلمام الحـسين       

ا بالحق الذى عاش به وله ومـات        خالد
.فى سبيله

 

 



 




 




 


١

 

ـ   أما فيما يتعلق بزع    -  ةم ابن تيمي
 فقـد   ،بأن الرأس لم تدخل الشام أصالً     

أكدت المصادر التاريخية وأقوال الحفاظ     
والمؤرخين وأعالم األمة على دخـول      

فقـد أورد   : الرأس المكرم إلى الـشام    
] ١٦٦تاريخ الخلفاء ص    [السيوطى فى   

لما قتل الحسين وبنو أبيه بعث ابن       : (أن
زياد برؤوسهم إلى يزيد، فسر بقـتلهم       

ا مقته المـسلمون علـى       ثم ندم لم   ،الًأو
ذلك، وأبغضه الناس، وحـق لهـم أن        

التـذكرة  [ وذكر القرطبى فى     ،)يبغضوه
ابن زيـاد دعـى     (أن  ] ٦٠٢كذلك ص   

بعلى بن الحسين فحمله وحمل عماتـه       
وأخواته إلى يزيد على محامـل بغيـر        
وطاء، والناس يخرجون إلى لقائهم فى      
كل بلد ومنزل، حتـى قـدموا دمـشق         
ودخلوا من باب توما وأقيموا على درج       
باب المسجد الجامع حيث يقام الـسبى،       
ثم وضع الرأس المكرم بين يدى يزيـد        
فأمر أن يجعل فى طست مـن ذهـب         

:وجعل ينظر إليه ويقول

 

 
صبرنا وكان الصبر منا عزيمة

 

 

ا ومعصماوأسيافنا يقطعن كف  

 من رجال أعزةًنعلق هاما

 

 
اظلمأعق وأعلينا وهم كانوا   

ثم تكلم بكالم قبيح وأمر بالرأس أن       
).تصلب بالشام

 

 
وأكد دخول الرأس الشريف دمشق     

التـاريخ  [ابن األثير فى الكامـل فـى        
 وكذلك ابن جرير الطبرى فى      ،]٤/٤٣
ــوك [ ــم والمل ــاريخ األم  ،]٦/٢٦٤ت

، ١١٩مقاتل الطالبين   [صفهانى فى   واأل
مقتـل الحـسين    [ والموسوى فى    ،]٤٨

اإلمامـة  [ كتاب    فى ة وابن قتيب  ،]٤١٧
 وابـن عبـد     ،]١٠ ص   ٢والسياسة ج   

، ]٣٠٨ ص   ٢العقد الفريد ج    [ربه فى   
الطبقـات  [ومحمد بن سعد فى كتـاب       

ــرى ج  ــد و، ]١٧٦ ص ٥الكب المؤي
 ص  ١تاريخـه ج    [صاحب حماة فـى     

تاريخـه  [عمر بن الوردى فى     و،  ]١٩١
، واليافعى فـى مـرآة      ]١٧٣ ص   ١ج  

، وابن كثير فى    ]١٣٦ ص   ١ج  [الجنان  
، وعلى  ]٢٠٤ ص   ٨ج  [لبداية والنهاية   ا

بن عبد الملك السمهودى فى وفاء الوفا       
، ]٩٦ ص   ٢ج  [بأخبار دار المصطفى    

ابن عساكر فى تاريخه فى ترجمة ريا       و
المقريزى فى  وحاضنه يزيد بن معاوية،     

طبعة بوالق،  ] ٤٣٠ ص   ١ج  [الخطط  
المنتظم فى تاريخ األمة البن الجوزى،      و

وابـن  [للـذهبى   وسير أعالم النـبالء     
الجوزى فى المنتظم فى تاريخ األمـة،       

طيفور ووالذهبى فى سير أعالم النبالء،      
الذهبى و،  ٣١٢فى بالغات النساء، ص     

فى تاريخ اإلسالم وطبقات األعالم، ج       
].٣٥٠، ص ٢

 

 
                                                           

، مطبعـة   ١٧٠البداية والنهاية، ، ابن كثير، ص       ) ١(
مصر

 

 
، على جـالل الحـسينى، المطبعـة        الحسين  ) ٢(

 هـ١٣٤٩السلفية، طبعة 

 

 
.اللعن: الثبر) ٣(

 

 
على جـالل الحـسين، ص   . الحسين بن على، د   ) ٤(

٤١. 



 

 

 

 

 



 











 




 





 





 





 





 



 



ن فكرة حث المواطن على االبتكـار       إ
واالكتشاف لم تعـد مـن أفكـار التـرف          

 بل هي ضرورة حتمية لمواجهة      ،والرفاهية
 وأنه ثمـة    .تحديات وتطورات هذا العصر   

مصطلحات أصبحت أساسية في قـاموس      
تقدم األمم وتميزها الحضاري مثل مرافـئ       

 وشـركات   ، والطبقـة المبدعـة    ،المعرفة
 ومـواطن   ،بتكـار  ومحركات اال  ،المعرفة
. واكتساب المهارة،المعرفة

 

 
وفكرة التنمية القائمة علـى المعرفـة       
تخطــت الحيــز التــصميمي والتنظيمــي 

  ـ  والتخطيطي لتكون واقع ـ  ا مرئي اا ملموس، 
بدليل تشييد مدن تم إنشاؤها لتضم المئـات        
من الخبراء والمتخصـصين فـي العلـوم        
التكنولوجية هدفها جعل اإلنسان هـو رأس       

 وتصب مجمل اهتمامهـا     ،ال المستقبلي الم
في جعل القرن الحادي والعشرين هو قرن       

 في الوقت الذي تبـذل فيـه دول         ،المعرفة
     ا مـضنية   أخرى السيما في أفريقيا جهـود

 ،للحد من تفشي ظاهرة أمية القراءة والكتابة
باإلضافة إلى محاربة مظاهر التلوث البيئي      

. ضواالنتشار المحموم لألوبئة واألمرا

 

 



 



وبدأت دول بالفعل منـذ بدايـة العقـد         
التاسع من القرن العشرين في إقامة مـدن        
للمعرفة تحتضن الكوادر المبدعة من أجـل   
استثمار المعرفة بمشاركة رجال األعمـال      

 مثـل مدينـة     ،ومنظمات المجتمع المـدني   
 ، ومدينة معمل العقل بالـدنمارك     ،راجوزا

 ،ال زيالنـد  ومعمل أفكار مومينتم في شـم     
 ومدينـة   ،ومدينة المعرفة فـي برشـلونة     

للكيـان   وبالتأكيد كـان     ،المعرفة في بلباو  
نصيب من تشييد هـذه المـدن       الصهيوني  

المعرفية فحولت مدينة حولون من مدينـة       
راكدة مهمشة إلى مدينة مبتكـرة ومبدعـة        

.وصانعة للمعرفة

 

 
والعجيب في هذه المدن ليس فقط فكرة       

حرص الـدول التـي      بل   ،إنشائها فحسب 
قامت بإنـشائها علـى اصـطفاء وانتقـاء       

 فلقد حـددوا    ،المواطنين الذين يعيشون فيها   
مجموعة من المواصفات والشروط التـي      

يـة  مينبغي أن تتوافر فيهم مـن أجـل التن        
المستدامة لهذه المدن وإزالة أية عقبات تقف 

.في طريق تشغيل المعرفة وإعادة ابتكارها

 

 
بد وأن يكتـسب     فمواطن هذه المدن ال   

 مثـل   ،عدة صفات حتى يستطيع العيش بها     
صنع المعنى وليس استقباله كما يحدث في       
الدول المستهلكة للمعرفة من خالل المكوث      

ا  وأيـض  ، أمام البـرامج الفـضائية     طويالً
الحفاظ على هويته الحالية ال الهرولة وراء       
التقليد األعمى وراء التيـارات والفلـسفات       

 ،يقها منذ عـشرات الـسنين     التي انتهى بر  
وكذلك رغبته الحقيقية في التأليف المشترك      

 مـع   ،والعمل المشترك واإلنتاج المـشترك    
.حفاظه على تقاليده الموروثة

 

 
 وينبغي على مـواطن مـدن       ،كل هذا 

وأقاليم المعرفة أن يـشارك فـي وضـع         
 .استراتيجية للعمل من أجل تطوير المعرفة     

دينـة  وتشير المواضعات االصـطالحية لم    
المعرفة على أنها بيئـة تـشجع وتـسمح         
بحدوث تدفق كثيف ومستمر وغني ومتنوع      

 واللحظة المعرفية   ،ومعقد للحظات معرفية  
 ،هي خبرة إنسانية تلقائية أو مخطـط لهـا        

وفيها يتم اكتشاف وخلـق ودعـم وتبـادل        
باإلضافة إلى تعدد   . المعرفة إلى شكل جديد   

لـة  ولك أن تتـصور دو  . لغات الكتابة لديه  
مثل سنغافورة مثالً أعلنت استقاللها عـام       

 م، ومن وقتها بدأت في إعادة هيكلة        ١٩٥٦
 وقامت كما قام غيرها من الدول       ،االقتصاد

.في تحريك عجلة التنمية

 

 
فانتقلت من مرحلة التـصنيع التقليـدي      

 ثم بـدأت عـصر      ،إلى التصنيع المتطور  
البرمجيات وحزمها المتعددة، ثم اسـتقرت      

ـ  ، إقامة شركات للمعرفة   ا على مؤخر ا  حق
 ،المعرفة أصبحت لها شركات متخصـصة     

 شـركة عالميـة بهـا       ٣٦٠٠بدليل وجود   
   اتخذت من سنغافورة مقر ا لها إلدارة   ا إقليمي

.المعرفة

 

 
 في أن تـسعى دول      ،واألمر جد خطير  

 فليت وزارات   ،إلقامة وتشييد مدن للمعرفة   
سعى التربية والتعليم العالي بوطننا العربي ت     

أن ترسخ بعقول أبنائنا أهمية اكتـساب        إلى
مهارات المعرفـة ومـن ثـم اسـتخدامها         

 وتشجيع ممارسة حقوق حرية     ،واستثمارها
 وأن توضح حقيقة وجود     ،االختالف الفكري 

مسافات اجتماعية وثقافية بين الجماعـات      
والحضارات، وهذه المساحة من شـأنها أن       

ين يقابلها تقبل لآلخر والمختلـف والمتبـا      
.والمتمايز في الرأي والفكر واالتجاه

 

 
 ا بأننا حالة غرق فـي      واكتشفنا مؤخر

 وحالنـا   ،فتنة الحكي وشهوة السرد السلبي    
أشبه ببطـل مـسرحية صـمويل بيكيـت         



 

 

 

 

 

 

ـ    ،المعنونة في انتظار جودو     يء الذي لم يج
 ألن المؤلف توفاه الحـي الـذي ال         ؛بالفعل

يموت واألبطال غـابوا وسـط صـفحات        
إنها فتنة الحداثة التـي تـسللت        ،المسرحية

خفية في طروحاتنا الفكرية والتي استدعت      
بالضرورة المطالبة بتجديد الخطاب الديني     
ومن قبله وبعده تطوير وتحـديث خطابنـا        
الثقافي النهضوي الذي لـم يطـرأ علـى         
إحداثياته أية تحديثات أو تجديدات منذ وفاة       

محمد عبده وأن من جاء مـن بعـده       الشيخ  
أفكاره وأعاد الصياغة بمـصطلحات     اجتر  

 لكن الحقيقة أن الواقـع الثقـافي        ،معاصرة
المشهود ال يفي بمعطيات عصر يتـسارع       

 .ومن ثم يتصارع

 

 
وأوضحت التجربـة الثقافيـة شـديدة       

    ا عند حدود   التمصير أن الحداثة وقفت طوع
المصطلح دون أن تتعـدى المـد الزمنـي         

ت  وبالتالي دخلت المجتمعـا    ،والمكاني لها 
المصرية المتعاقبة السـيما النخبـة فـي        
مساجالت تنظيرية حول المصطلح كالدولة     
المدنية والعلمانية والنهضة وشروط التقـدم      

 وغير ذلـك مـن      ،وإعمال العقل والتكفير  
الطروحات الفلسفية التي طغت على أرفف      
المكتبات الثقافية والجامعية دون أي تجديد      

 افترضــنا أن ثمــة  حتــى وإن،مرتقــب
محاوالت فكرية تم رصدها مثل أفكار قاسم       
أمين وطه حسين وتوفيق الحكيم ويوسـف       
إدريس ومراد وهبة وشكري غالي وزكـي       
نجيب محمود وفرج فودة ونصر حامد أبو       
زيد وعابد الجابري وجابر عصفور هـي       
محاوالت لتجديد الخطاب العربي بـصورة      

دية لـم   فإن جملة المحاوالت التجدي   ،قصدية
تخرج عن حدود بوابة النقد الواقعي لحاالت  
راهنة آنذاك بغير اجتهـاد لتقـديم رؤيـة         

 وكانت النتيجة آالف األطبـاء      ،استشرافية
والمهندسين والمدرسين بحجة أن المدافعـة      
الثقافية هي حصول المـرء علـى شـهادة     
جامعية تحميه من ويالت المستقبل الغيبـي       

.التجديددون سعي حقيقي لالكتشاف أو 

 

 



 



وألن خطابنا العربي والمصري علـى      
 لجلد الذات فإننا    وجه الخصوص أكثر ميالً   

رأينا أنفسنا في حالـة اسـتغراق كاملـة         
لطروحات النقد أو الجلد الذاتي لفترة ما قبل  

 وتحليل ورصد يبـدو     م١٩٥٢ثورة يوليو   

 لحكم الملك فاروق ومن     يء بعض الش  ممالً
 ، والحالة الثقافية في هذا الوقـت      قبله فؤاد 

 من أن نستفيق على عهد ثقافي يتبعه        وبدالً
خطاب فكري يميل إلى التثوير أكثر مـن        

    ا بعد نكسة   استالبه صوب النقد وجدنا خطاب
 فكانت النتيجة   ، يحلل ما سبق   م١٩٦٧يونيو  

حتى وقتنا الراهن مئات الكتب والرسـائل       
نقد وتنقد  األكاديمية تحلل الخطاب الثقافي وت    

 في الوقت الذي استيقظت أنا فيه       ،النقد ذاته 
على وصول مركبة فضائية محملة بالعلماء      

.والمستكشفين على سطح الكوكب بلوتو

 

 
ا اجترار المفكرين لكتـب     وبات مضحكً 

بعينها مثل كتاب السؤال لشكيب أرسـالن       
      ا لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم ؟ مسرد

 إشارة ممكنـة    كل عوامل التأخر دون أية    
 ومن بعدها ظـن     .وليست مستحيلة للنهضة  

المفكرون أن النهضة ال تقوم إال على فكرة        
 ،المصالحة والتوفيق بين الشرق والغـرب     

وكان أحمد لطفي السيد وطه حسين يمثالن       
 ثم تسارع الوقت لنصل إلـى       ،هذه الوجهة 

مرحلة الكتابات الغارقة في التنظير والنقـد       
ا كتابات وجيه كوثراني    الطويل والتي مثلته  

وعبد اهللا العروي وفهمي جـدعان وعابـد        
الجابري وسمير أمين وغيرهم وهم يبحثون      
عن صياغة لخطاب عربي ينهض باألقطار      

 وكانت النتيجة ليست لكتاباتهم إنما      ،العربية
    ا مـن   لفقر التوظيف الثقافي المهيمن مزيد

ــاطلين   ــة وآالف الع ــشهادات الجامعي ال
الحراك الثقافي والعلمي بل    والمعطلين عن   

واإلبداع الفني الذي أودى بنا اليـوم إلـى         
جعل شخصية األبله أو العبـيط إن صـح         

التعبير  

 

 للعمل الفني أو جعل صوت      بطالً -
. للموسيقىالصفائح المعدنية بديالً

 

 
وإذا أردنا بحق تثوير خطابنا الثقـافي       

تفاف بقـوة وجديـة     لوالفكري فاألولى اال  
مشروعات والبرامج التـي    وصبر بجانب ال  

يتم تدشينها وتأسيسها في مـصر والـوطن    
 من التعبيرات السلبية صوب      وبدالً ،العربي

الكيان الصهيوني ومؤامراته التي ال ولـن       
تنقضي بشأن تقويض األمة العربية والوطن      

 فاألحرى هو اليقظـة والـوعي       ،المصري
تجاه مشروعات الدولة واالهتمام بتحقيـق      

من االقتصار علـى الـصمت       الًدنجاحها ب 
.ا أخرىا والسخرية أحيانًأحيانً

 

 
وهذا الخطاب العربي الـراهن الـذي       
ــة   ــة الحداث ــسة لفتن ــع فري ــا يق لطالم
ومصطلحاتها غير المحددة لن يفلح بغيـر       
اهتمام واضـح ومباشـر بتنميـة الهويـة         
واألصالة الحضارية للشباب الـذي بـات       

نتيجـة هوسـه     ،ا باإلفالس الفكـري   مهدد 
 ،تكنولوجيا كمستهلكين غير منتجين لهـا     بال

واألشد غرابة في واقعنا الثقـافي الـداخلي      
" ظهور عشرات الكتب التي تحمل عبـارة        

في الوقت الذي نسخر    " من األدب الساخر    
فيه من الكاتب والقـارئ والناشـر علـى         

 حتى تجاربنا الثقافية المتضمنة بهذه      ،السواء
التافهة الكتب ال تخرج عن عباءة األحاديث       

بين شاب وشابة في كافتيريا أو مقهى راٍق        
وهنا نفصل بين هـؤالء وسـياقهم        ،انسبي 

الحضاري الذي بالفعل يغيب من بين أيديهم       
.بغير رجعة

 

 



 



والتوجيه المثالي هو االكتفاء المرحلي     
سيما وأن قراءاته    بإعادة قراءة الماضي ال   

وال حصر  النقدية ومناهجه أصبحت متعددة     
 وهـذه التعدديـة للقـراءة       ،آلليات تناولها 

بالرغم من أهميتها لذوي األلباب المستنيرة      
   إال أنها ستفتح أبواب   ا مـن   ا للجدل ومزيـد

 واالهتمـام األولـى هـو       ،التوتر المعرفي 
المشاركة في اللحظة الراهنة في نـشاطات       
الوطن القومية بالكتابة أو اإلبـداع الفنـي        

يقي واإلفادة من معطيات    والتشكيلي والموس 
مشروعات الدولة في تحقيق مشاركة ناجحة 

.لهؤالء الشباب

 

 



 

 

 

 

 



 


 

وقفة مع الذات   وقفة مع الذات   
ــون   ــي تكــ ــون  لكــ ــي تكــ لكــ
ــصية  ــصية شخــــــــ شخــــــــ
ــؤثرة ــؤثرةمـــــــــــــ مـــــــــــــ
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ــد  - ــوفير  إبع ــة وت ــاز الخط نج
االحتياجات وتحديد زمن التنفيذ يكون التنفيذ      

جل الوصول للهدف وتحدد جهة أللخطة من 
 ومعيار قياس التقدم    اإلشرافالتنفيذ وجهة   

نحو الهدف وقد تكون جهة التنفيذ هي جهة        
 تقدمه نحو   أثناء اإلنسان، وسيواجه   إشراف
ا من العقبات التي تستدعي منـه       ثيرهدفه ك 

 األهـداف تعديل بعض خططه والنظر في      
المرحلية التي توصله للهدف الرئيس مـن       

.العملية كلها

 

 
 يكون المناط به تنفيذ العمـل       أنبد   وال

ن يعقـد العـزم     أا، و  جازم اإيمانًا منه   مؤمنً
ن يعقد  أ تردد، و  أدنى بال   إليهعلى الوصول   

 عن تحقيقه ال غيره     نه المسئول أالعزم على   
 فالفشل هو مـصير العمـل لتحقيـق         وإال

.الهدف

 

 
٨

 

 يكون الهدف الذي تسعى     أنيجب   -
 من غيـره    وأولى إليها  ا محتاج لتحقيقه هدفً 

عنـد  " األولوياتفقه  "وهذا يسمى   . بالعمل
 .علماء الفقه المحققين

 يسعى ألهداف تتوفر    اإلنسانفقد يكون   
ال يحتـاج   فيها جميع الشروط السابقة لكنه      

 اإلحاح أكثر أخرى بل حاجته ألهداف     إليها
 يعد له استراحة يقـيم فيهـا        أنكمن يريد   

نصف العام وهو لم يبن      إجازة في   اأسبوع 
.ا يقيم فيه طوال العام سكنيله منزالً

 

 
 عنده حيث   األولوياتوهذا اختالل في    

يقدم ما حقه التأخير ويؤخر ما حقه التقديم،        
 أن إلـى  بمن هذه صفته وربنا تمادى الحال  

 ، وصـغارها  األموريقضي حياته في توافه     
 يعمل غير ذلك ويتـرك      أنبينما كان يمكن    

بل   اأثر يناله نفعها وينال غيـره فـي      اآثار 
.واآلخرةالدنيا 

 

 
 قـضية   إلـى  اإلشارة إلىوهذا يقودنا   

 يكون في   أنبد    ال اإلنسان أن وهي   أخرى
 والسعي لتحقيقهـا صـاحب      أهدافهتحديد  

، فالحياة  األمورطموح ونفس تواقة لمعالي     
محدودة والفرص قد ال تتكرر، ومن قضى       

 ومضت حياته في االشتغال بتوافـه       أوقاته
الحياة وصغارها عاش في قاعها، ولم يتسن       

. ذراها وقممهاإلىله الرقي 

 

 
ا  يتمتع بـذكاء عـال جـد       إنسان فمثالً
 الثانوية بتقدير ممتـاز ولديـه       فيويتخرج  
 يواصل دراسته حتـى يحـصل       نأقدرات  

على شهادة الدكتوراه لكنه يرضى بما تحقق       
له في الثانوية ويبحث لـه عـن وظيفـة          

، إمكاناتهد  أمحدودة، هذا قد قتل قدراته وو     
 متواضـعة، وطموحـه     أهدافه أنوالسبب  

.محدود

 

 
 فـي اللهـو     أوقاته آخر يقضي    وإنسان

والبطالة ومجالسة الكسالى والفارغين واهللا     
 تَقْعد بعد الـذكرى مـع الْقَـوِم      فَال: يقول

الظَّاِلِمين        ولو قضى هذه األوقـات فـي ،
عبادة ربه من صالة وقراءة وذكر وسـعي        

 والمـساكين واليتـيم، وفـي       األرملةعلى  
ة واكتساب رزق حالل لكـان      فمزاولة حر 

حاله غير حاله لكنه عدم الطموح والرضى       
هم الْموتُ قَـاَل    حتَّى ِإذَا جاء َأحد   بالدون  

 لَعلِّي َأعمُل صـاِلحاً ِفيمـا   *ربِّ ارِجعوِن   
.تَركْتُ

 

 



 

 

 

 

 



 


 

ال عقْـَل   : يا أبا ذر  : (قال رسول اهللا    
              ).كالتدبيِر، والَ حسب كحسِن الخُلُِق

 

 
              

 

ي في الكبير رواه البيهق -

 

-

 

 






 



٩

 

 حددت هدفك العام وتوافرت فيه      إذا -
المواصفات والشروط المتقدمة، فالواجـب     

 أهداف إلىن تجزئ هذا الهدف العام أعليك  
جزئية مرحلية صغيرة كلما تحقـق هـدف        

 حتى ،ل هدفك نحو استكما أكثرمنها اقتربت   
 األهـداف يتم تحقيقه باسـتكمال تحقيـق       

المرحلية الصغرى، وهذا يستدعى منك بعد      
 أهـداف  إلـى تقسيم هدفك الرئيس العـام      

 تحدد الخطوات العملية    أنمرحلية صغرى   
التي يتم خاللها تحقيق كل هدف مرحلـي        

.على حدة

 

 
ا في فـن     يؤلف كتاب  أن أراد من   فمثالً

ه لتحقيق ذلك   معين في موضوع محدد يلزم    
: المرحلية وهياألهدافعدد من 

 

 
أ

 

وضع مخطط للكتاب -

 

 
ب

 

حصر مصادره ومراجعه -

 

 
ج

 

 وإعدادهكتابته  -

د

 

 نشره وطباعته -

 المرحليـة   األهدافوكل هدف من هذه     
.يحتاج لعدة خطوات عملية لتحقيقه

 

 
 هدف وضع مخطط الكتاب يحتاج      فمثالً

:اآلتيةللخطوات 

 

 
١

 

 السابقة في   األبحاث يطلع على    أن -
 .الموضوع نفسه

٢

 

 يسجل ما يلقـاه مـن مباحـث         أن -
 .ومسائل مما له عالقة بموضوعه

٣

 

 يطلع على الكتب المتخصـصة      أن -
في طرائق البحث ويسجل ما لـه عالقـة         

 .بموضوعه

٤

 

 يجمع شتات ما كتبـه وينـسقه        أن -
 .وينظمه ويصيغه

٥

 

 يعرض ما كتبه من مخطط على   أن -
فن مـن هـم   بعض المتخصصين في هذا ال  

 .اعلم منه بذلك

٦

 

ــاتهم   أن - ــن ملحوظ ــستفيد م  ي
وتوجيهاتهم ويعـد مخطـط كتابـه علـى         

 .الصورة النهائية

وهدف حصر مصادر ومراجع الكتاب     
:اآلتية الخطوات إلىيحتاج منه 

 

 
١

 

 يقوم بالبحـث والتفتـيش فـي        أن -
مكتبته الخاصة ويسجل ما له عالقة ببحثـه    

 .من المصادر

٢

 

كبر قدر ممكن من    أ يقوم بزيارة    أن -
لتجارية للبحث فيها وشراء مـا      االمكتبات  

 .يحتاجه منها

٣

 

 يطلع على موجودات المكتبات     أن -
العامة وفهارسها ويسجل ويحصر مـا لـه        

 .عالقة بكتابه

٤

 

يقوم بزيارة المكتبـات الخاصـة       -
لزمالئه وأصدقائه ويبحث فيها ويستعير ما      

 .له عالقة ببحثه

٥

 

فــي يطــالع فهــارس المــصادر  -
 المشابهة ويسجل ما لـه عالقـة        األبحاث

 .ببحثه

٦

 

يبحث فـي فهـارس دور النـشر         -
والرسائل الجامعية فقد يجـد مـا يـصلح         

ا لكتابهمصدر. 

لمرحلي الثالث وهـو    اثم ينتقل للهدف    
 خطـوات   اأيض، وله   وإعدادهكتابة المؤلف   
.إليهعملية تؤدي 

 

 

 عدم ذكر الخطوات العمليـة      ثرتآوقد  
 بالتمثيل بما   واكتفاءا   اختصار لهذين الهدفين 

أهداف المرحليـة    األربعة تحققت   فإذاتقدم،  
من خالل خطواتها العملية فقـد وصـلت        
لهدفك الرئيس في الموضوع وهو تـأليف       
كتاب في موضوع محدد فـي علـم مـن          

. العلوم

 

 
 األهدافومن عوامل النجاح في تحقيق      

 السعي والعمل علـى     وأمر أمرها يكتب   أن
فـي    وكما ورد، علمه بهاإلىن  تحقيقها عم 

 علـى قـضاء حـوائجكم       وا استعين :رثاأل
فظ على سره فال يلوم     احلم ي  ومن   .بالكتمان
 فشل في   األهدافمن   وكم   ،فشاهأ إذاغيره  

 .أسرارها إفشاء سرقت بسب أو ،هامتقيي

 

 
بي طالـب فـي     أ على بن    اإلماميقول  
:شعر جميل

 

 
اذا ما المرء لم يحفظ ثالثًإ

 

 
ادـف من رمفبعه ولو بك  

الـوفاء للصديق وبذل م

 

 
 وكتمان السرائر في الفؤاد

 في كيفية تنظيم الحيـاة      آخرلى لقاء   إو
 .كشرط من شروط نجاحها

 

 
. باهللاإالوما توفيقي 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 





 



 



 

 

االنتصار الغالي الذي حققه الجيش السوري المغوار على الخـائنين          
ا في قدرته على مواصلة اجتثاث اإلرهاب من         كبير في حلب يعطي أمالً   

كافة األراضي السورية، وسيقضي على آمال كل الخـائنين والحاقـدين           
الساعين لتقسيم األراضي الـسورية، إن اسـترجاع حلـب بعـد هـذه              

الصعاب أفضى اآلن إلى معنى واحد هو انتـصار         التضحيات والسنوات   
 هو  ، هو االنتصار على الخونة    ، هو انتصار الحق على الباطل     ،الشرعية

 هو هزيمة وانكسار وخـزي وعـار        ،هزيمة لكل الخائنين في كل وطن     
لكل الذين يمارسون الخيانة ضد دينهم وأوطـانهم ويتـآمرون لـصالح            

موحدة وطاردة لكـل الخـائنين     أجندات خارجية، فلقد عادت حلب األبية       
 أي ، لترحب من جديد بعودة سكانها وعودة األمن واألمـان         ،واإلرهابيين

 لتظـل حلـب بأهلهـا     ،عودة عبق الماضي وعبق الحضارات والثقافات     
.عار النصر ولكنها عودة مليئة بكل مترادفات وأش، ولتظل أم المواويل بعد عودة الموال الحلبي األصيل ألصحابه،وجيشها أم التراث

 

 
إن االنتصار الذي حققه الجيش السوري بعد صبره الطويل قضى على آمال كل الدول التي سـاعدت المعارضـة الخائنـة وسـاعدت الميليـشيات                        

 اإلرهابية سياسي رجين  بعد أن استرجعت حلب وطردت الخونـة والخـا  ،ا من أجل تنفيذ مخطط الفوضى والتقسيم والتخلص من الجيش السوري     ا وعسكري
ا لنيران الجيش السوري الذي قضى وأفـشل كـل المخططـات            ا هدفً ا والحقً  ستكون حتم  ،دلب أم غيرها  إ أي بالتجمع في بؤرة  سواء في         ،نحو المجهول 

راضـي   أمام الجيش الـسوري السـتعادة كافـة األ         ا وأمالً  ولتصبح رمز  ، لتصبح معركة حلب تاريخ جديد يؤرخ النتصارات سورية المجيدة         ،الشيطانية
 وشرقً ا وشماالً السورية جنوب  اا وغرب،        بـل   ،ا للحفاظ على األراضي اللبنانيـة والعراقيـة واألردنيـة          ليظل هذا الجيش العربي القومي صمام األمان أيض 

مـام الجـيش الـسوري    ا أوليصبح وفق التاريخ صمام األمان لمصر الغالية ولكل ما يحاك ضد المنطقة، فبعد حلب ستصبح بؤر اإلرهاب في سوريا هدفً  
 وسـيمكنها مـن فـرض    ،الذي سيسعى لمواصلة تحرير كافة أراضيه من قبضة المعارضة واإلرهابيين، كما سيعطي هذا النصر الحكومة السورية القوة           

 بعد أن تخلت عنها بعـض األطـراف   ، بعد أن خسرت المعارضة السورية المعركة،شروطها في أي تفاوض على كل األطراف بما فيها المجتمع الدولي          
الدولية كاالتحاد األوربي وجعلتها مع رموزها وقيادتها بالخارج في مهب الريح باستثناء بعض الدول اإلقليمية التي مازالت تـراهن علـى اسـترجاعها                       

آلن وبعد استعادة حلـب وهـروب الفـصائل          في كسب الحرب، في حين أن الحقائق الواقعة على األرض ا           وتوحيد صفوفها لمقاتلة الجيش السوري أمالً     
    سوف تسهل مهمة الجيش السوري للتخلص منهم في         ،ا إلى تشرذمهم وهروبهم نحو مناطق ضعيفة وغير مؤثرة        السورية واإلرهابية المسلحة ستؤدي حتم 

 ومنها قدوم الـرئيس األمريكـي الجديـد         م،٢٠١٧عام   كما أن الموقف الدولي سوف يتغير مع تغير القيادات واألنظمة بالعالم بداية من ال              ،األشهر المقبلة 
 ، وهو نفس الهدف الذي أعلنته روسيا عند دخول الحرب فـي سـوريا             ،دونالد ترامب الذي جعل محاربة اإلرهاب والتخلص من داعش من أهم أولوياته           

 وإجبـار دول االتحـاد   ،ة بقاء األسد فـي الـسلطة   مما سيجبر الغرب على االقتناع بضرور ،وعندها سوف تصبح األمور في صالح الرئيس بشار األسد        
أما الدول التي راهنت    ،  وعندها ستصبح المعارضة السورية والتنظيمات اإلرهابية مستهدفة من الجميع           ،جل مواجهة خطر اإلرهاب   أاألوربي للتوحد من    

مار في سوريا     سنوات إلشعال الحرب وإلحاق الخراب والد      ٦وساعدت المعارضة والفصائل اإلرهابية خالل      

 

 ،فلن تجنى غير الخيبة والعار والخـذالن       -
م١٩/١٢/٢٠١٦ األسبوع( .ا على محاكمتها أو الحقًا أمام شعوبها التي ستعمل إن آجالًوستنكشف حتم(.

 

 



 

 

 

 

 



 













 



 





 


مع تقدم العمليات العسكرية التي تشنها قوات التحالف الدولي ضد تنظـيم داعـش،              

من األراضي التي كانت تحـت      تراجع التنظيم اإلرهابي بشكل كبير ميدانيا، وفقد الكثير         
مة، مـا أدى إلـى تراجـع        سيطرته، والتي كانت تمثل وقودا استراتيجيا لدولته المزعو       

 ب النفط بوصفه مصدرا رئيـسيا لـه،       الذي كان يعتمد على تهري    اقتصادي كبير للتنظيم    
يضاف إلى جمع الضرائب والجزية من السكان في األراضي الخاضعة لسيطرته، وأمـام      
هذا التراجع يمكن للمتابع التنبؤ بمحاولة التنظيم التمدد في أماكن أخرى خـارج محـيط               

التـي دعـا    ) الذئاب المنفردة (زعومة أو تكثيف الهجمات بالخارج على طريقة         الم دولته
.التنظيم أتباعه في الغرب لتبنيها منذ فترة

 

 
ـ       (خبرا بعنوان   ) telegraph(نشر موقع     شيوروبول تحذر مـن شـن تنظـيم داع

وربي ، جاء فيه أن وكالة الشرطة األوربية التابعة لالتحاد األ         )هجمات إرهابية على أوربا   
 ومن المحتمل أن    ،حذرت من أن تنظيم داعش لديه عشرات األذرع في أوربا         ) يوروبول(

في الشرق األوسـط مـن خـالل اسـتخدام     ينتهجوا نفس األساليب الدموية التي يتبعوها      
ن تنظـيم   أسيارات ملغومة في هجومهم، وأصدرت وكالة يوروبول تقريرا جديدا يفيـد            

ة؛ ألنه فقد سيطرته على معظـم األراضـي فـي سـوريا            المتبعداعش غير من أساليبه     
والعراق، إال أنه ال يزال يخطط لشن هجمات ضد بريطانيا والدول األوربيـة المـشاركة     

ـ    الدولي المناهض لتنظيم داعـش، وأشـارت الوكالـة          في االئتالف    ديين اإلـى أن الجه
عظـم  متنظيم داعش   ن  األوربيين سيحاولون العودة إلى أوطانهم بأعداد كبيرة نظرا لفقدا        

الذين نجحـوا   أن األشخاص   األراضي الخاضعة لسيطرته في الشرق األوسط، وأضافت        
كلون خطرا أمنيا محتمالً على دول االتحاد       شفي دخول الدول التابعة لالتحاد األوربي سي      

.األوربي

 

 
سـنغافورة  (بعنـوان   خبـرا   ) abna٢(التمدد الخارجي فقد نشر موقع      وعلى صعيد   

جاء فيه أن وزير داخليـة      ) من الخطر المتزايد لتنظيم داعش في جنوب شرق آسيا        تحذر  
يواجه خطر إرهاب متزايد مـن جانـب مؤيـدي     سنغافورة صرح أن جنوب شرق آسيا       

تنظيم داعش حيث تسعى هذه الجماعات المتطرفة إلى إيجاد مأوى آخر بعـد االنتكاسـة               
سيطرته علـى   ه رغم فقدان تنظيم داعش      إلى أن التي واجهتها في الشرق األوسط، مشيرا       

سوريا والعراق، إال أن هذا يزيد من خطر الهجمات االنتقامية في جنوب شرق آسيا، في               
جية المتطرفة التي تزايـد خطرهـا      لوظل وجود مناطق معينة تعتبر أرضا خصبة لأليدو       

.اآلن مقارنة بالعام الماضي وبداية هذا العام

 

 
يحاول التنظيم اللجوء إلى موارد أخرى للتمويـل أو أن   قد  وعلى الصعيد االقتصادي    

يلجأ التنظيم لزيادة عمليـات الخطـف مـن أجـل           يركز بعض الموارد بشكل أكبر فقد       
 مـسيحيا   ٢٢٦تحرير  (خبرا بعنوان   ) abcnews(الحصول على الفدية، وقد نشر موقع       

قـام  ) وسشييتد بريس أس( أنه حسب وكالة أنباء      جاء فيه ) بعد دفع الفدية  من قبضة داعش    
في مناطق بسوريا والعراق مقابل الفدية،      تنظيم داعش بأسر بعض المواطنين المسيحيين       

 عن طريق الفيس بوك والكنيسة اآلشوية وحفـالت أعيـاد   المبالغ المطلوبةوقد تم تجميع    
...الميالد

 

 
 لردة فعـل هـذا      لعلى مستوى عا  أمني دولي   يجب أن يكون هناك استعداد      ومن ثم   

 .ها، حتى يتم القضاء عليه فعليـا تنظيم اإلرهابي جراء عملية التراجع الكبيرة التي يشهد      ال
 . )م٦/١/٢٠١٦ زهراألصوت (

 

 



 


جاء مقتل السفير الروسى فى أنقرة على خلفية الـدعم          

       الذى قدمته موسكو لبشار األسد، والذى كان سبب ا ا رئيسي
ذى أحرزه على قـوات المعارضـة فـى       فى االنتصار ال  

.حلب، ليسكب المزيد من الزيت فوق النار 

 

 
ومن باب أن الرياح قد تأتى بما ال تشتهى سـفن مـن           
كانوا وراء مرتكب الحادث أو من باركوه واحتفوا بـه،          
فإن الجـانبين ـ الروسـى والتركـى ـ  اتفقـا فـى         
تصريحاتهما على أن هذا الحادث إنما استهدف القـضاء         

ى التقارب بينهمـا، وأن مباحثاتهمـا بـشأن األزمـة           عل
 ساعة على الحادث    ٢٤وبعد أقل من    . السورية لن تتوقف  

أعلن وزير الخارجية الروسى سـيرجى الفـروف، أن          
روسيا وإيران وتركيا مستعدة للمـساعدة فـى التوصـل          

وأنهـا تـدعم    . التفاق بين الحكومة السورية والمعارضة    
ا يرمى إلحياء محادثات السالم السورية، كما تـدعم   إعالنً

.وحدة أراضى سوريا

 

 
وهنا يبدو أن حلب ستكون فصل الخطاب فى األزمـة          

      ا أن  السورية، وبداية النهاية، ومعركة الحسم، خـصوص
مقتل السفير الروسى دافع جديد كى تقدم موسكو المزيـد          
ة من الدعم لحليفها بشار األسد، وكى تتقدم تركيـا خطـو       

جديدة نحو االعتراف ببقاء بشار كجـزء مـن التـسوية           
ـ     خصوص. السياسية لألزمة  ر ا أن انتصاره العسكرى غي

موازين األزمة السورية، حيث أحكم سيطرته على ثـانى         
 والمعقل الثانى للمعارضـة بجانـب       ،أهم المدن السورية  

مما جعل بعـض    .. إدلب على الحدود الشمالية مع تركيا     
ون بأن بشار كتب كلمة النهايـة بالنـسبة         المحللين يعتقد 

.لمخططات التقسيم القديمة الجديدة لسوريا

 

 
 ها هى حلب إحدى أقدم المدن فى العالم وثـانى أهـم      

.. المدن السورية والمركز االقتـصادى المهـم بـسوريا        
 ١٩تجذب إليها األنظار قاطبة، منذ بدأت معركتهـا فـى      

 ثـم   ، عليها  حتى نجح بشار فى السيطرة     م،٢٠١٢يوليو  
.بعد مقتل السفير الروسى فى أنقرة

 

 
 وفى الخلفية ينتظر الجميع وصـول ترامـب للبيـت          
األبيض فى ظل وجود تفاهم أمريكى روسى بشأن األزمة         
السورية، ال شك أنه سيتضمن القضاء على وجود تنظـيم        
داعش فى األراضى السورية، ثم التوصل لمفاوضات بين        

المعارضة والنظام السورى  

 

 
والخـامنئى  » مختـاالً «ليصبح األسد بعد معركة حلب   

»وبوتين  » امسرور»وأردوغان  » اموجوع» امـذعور«. 
).م٢٤/١٢/٢٠١٦ األهرام العربي(

 

 

 

 

سكندنافيا، شمال القارة األوربية، يؤدي المسلمون فرائضهم الدينية طوال العام، في أجواء مختلفة             إفي شبه جزيرة    
ففي فصل الصيف، يصوم المسلمون أغلب ساعات اليوم، حيـث           . بلدان العالم اإلسالمي   ا عن نظيرتها في سائر    تمام

ا إلى سـاعتين     ساعة، وفي فصل الشتاء يقضون صلواتهم في بضع ساعات، تنخفض أحيانً           ٢٢تصل مدة النهار إلى     
.فقط

 

 
المسلمون  ":"جهاد قوالي "لم  قال إمام المسجد الكبير في العاصمة السويدية استوكهو       ) األناضول(ا لوكلة أنباء    ووفقً

سكندنافية، مثل كيرونا السويدية، وتورومسو النرويجية، يؤدون صلوات الظهـر          في المدن الشمالية لشبه الجزيرة اإل     
ا أقصر نهار في العام، ما يـنعكس        تعيش دول شبه الجزيرة حالي    : "وتابع قائالً  ".والعصر والمغرب في ساعتين فقط    

ا لمواقيت الصالة التي أعدتها رئاسة الـشؤون الدينيـة، يـؤدي    وفقً: "وأضاف ".العباداتبشكل طبيعي على مواقيت     
، ١١:٤٦المسلمون في مدن كيرونا وتورومسو، إلى جانب العاصمة األيسلندية ريكيافيك، صالة الظهر في الـساعة                

".١٣:٥٠، أما صالة المغرب فيؤدونها في ١٢:٠٦وبعد حوالي عشرين دقيقة يصلون العصر في 

 

 
وعن . ١٥:٥٢ا أن آذان العشاء يرفع في الساعة        ، مشير "ا، بوضوء واحد   صلوات تقريب  ٤يؤدون  : "وأردف قوالي 

ا عما يجري في المدن الشمالية بـشبه الجزيـرة،   ا كثيرالوضع في العاصمة السويدية، لفت اإلمام إلى أنه ليس مختلفً      
".نصلي هنا ثالث صلوات في ثالث ساعات فقط: "وقال

 

 
غالبية المصلين القادمين إلى المسجد ال يغادرونه دون أداء صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء،              "وأضاف  

.)م٣/١/٢٠١٦ عقيدتي( .".واحدة تلو األخرى

 

 



 

 

 

 

 



 





 


طالب المسلمون في شمال والية أراكان بميانمار اإلفراج عن أفراد األسر المحتجزين لدى الحكومة بدعوى االستجواب، والذين لـم يتهمـوا بـأي                       

.جريمة تستوجب إبقاءهم عندها

 

 
إن المسلمين  :  فإن اللجنة التي شكلتها الحكومة للتحقيق في أحداث والية أراكان أصدرت ديسمبر الماضي بيانًا قالت فيه                )إيراوادي(وبحسب صحيفة   

.طالبوا أعضاء اللجنة أثناء زيارتهم لقرى ومناطق المسلمين باإلفراج عن المعتقلين إذا لم توجه إليهم أي تهمة

 

 
 أنهت رحلتها بعد ثالثة أيام من زيارة قرى في شمال مدينة منغدو، وهذه هي الرحلة األولى التي تقوم بهـا  ووفقًا لوكالة أنباء أراكان كانت اللجنة قد 

.اللجنة منذ تشكيلها عقب تشكيل لجنة أخرى أيضا برئاسة كوفي عنان

 

 
. بدأت في أكتوبر الماضي من قوات حرس الحدود وسبعة جنود قتلوا خالل الهجمات التي١٠ووفقًا لإلحصائيات الحكومية الرسمية فإن 

 

 
 شخصا اشتبه بهم، وحكم من بيـنهم        ٥٧٥ شخصا ممن وصفهم بالمسلحين خالل عملية مطاردة تلت الهجوم، كما اعتقل             ٧٠إنه قتل   : ويقول الجيش 

لمدنيين بلغ أكثر من     شخصا قيد التحقيق، لكن إحصاءات روهنجية ذكرت أن عدد القتلى من ا            ٤٧٠ شخصا بالسجن لمدد مختلفة، وما زال        ٨٨على  
. شخص٦٠٠ شخص، بينما تجاوز عدد المعتقلين قسريا ٤٠٠

 

 



 


اقتحم آالف من المستوطنين سـاحة مقـام سـيدنا          
يوسف في بلدة بالطة شمال القدس المحتلـة بهـدف          
تأدية طقوس تلمودية، وسادت مدينة نابلس وشـمال        

فلـسطين وشـرطة    القدس مصادمات بـين شـباب       
االحتالل التي رافقت اقتحامات المستوطنين وعملـت       
على شحن الشباب بإغالق المنطقة وتوفير الحمايـة        
للمقتحمين، حيث عملت حافالت إسرائيلية على نقـل        

 آالف إلى منطقة مقام يوسف وسط حمايـة         ٣حوالي  
مشددة من آليات ومركبـات عـسكرية، واشـتعلت         

جنود االحـتالل أسـطح     المواجهات وتخللها اعتالء    
المنازل واستهداف الشباب بالرصاص وقنابل الغـاز       

.وأصيب العديد من السكان باالختناق

 

 
واعترفت مواقع عبرية بمساندة شـرطة االحـتالل        
للمستوطنين الذين قدموا بمالبـس ورمـوز دينيـة         
وسيطروا على ساحة مقام سيدنا يوسف مما ساهم في         

.تحفيز الشباب الفلسطينيين ضدهم

 

 



 


حذرت لجنة اإلنقاذ الدولية     

 

 وهي منظمـة    -
غير حكومية   

 

 من ارتفاع عدد المهجرين من      -
 مليون شخص بنهاية العقـد      ١٠٠منازلهم إلى   

.الحالي

 

 
سـريكانتان أن  وقال نائب رئيس اللجنة سانج      

عدد المهجرين   

 

 مليون  ٦٥ ويقدر حاليا بنحو     -
شخص  

 

 أجبروا على ترك منازلهم واضطروا      -
للجوء إلى دول أخرى للهروب من النزاعـات        
المسلحة ومناطق الصراع السياسي، ثم أسـباب   
مرتبطة بالتغير المناخي أو البحث عن فرصـة        
عمــل، مؤكــدا أن بلــدان الــشرق األوســط 

سكرية فـي سـوريا والعـراق       والضربات الع 
واألراضي الفلسطينية وليبيا واليمن والصومال     
تمثل األولى في تصدير المهاجرين وجمـيعهم       

.من العرب المسلمين

 

 



 


 

تم انتخاب أسعد أختر لمجلس المـالك     
األحــرار المنتخبــين وهــو المجلــس 
التشريعي في مقاطعة باسـيك بواليـة       
نيوجيرسي بأمريكا، وينحدر أختر مـن      

ين باكستانيين، وهو نائـب     عائلة مهاجر 
رئيس موظفي النائب األمريكـي بيـل       
باسكريل جونيـور المنتمـي للحـزب       
الديمقراطي، وهو أول مسلم يصل لذلك      

.المنصب

 

 
 عامـا،   ٣٦ويبلغ أختر مـن العمـر       

ويطلق على الهيئة التشريعية بمقاطعـة      
ــم  ــالك (نيوجيرســي اس ــس الم مجل

).األحرار

 

 
ـ        ك وفي أغلب الواليات يشار إلـى تل

).مفوضي المقاطعة(بالهيئة 

 

 

 

 

 

 



 



 





 




 


رفضت ذكر اسمها عـن طريقـة جديـدة         ) متسولة(كشفت  

للحصول على األطفال الذين تتم االستعانة بهـم فـي التـسول،       
بخالف عمليات الخطف، فهناك طريقة أخرى وهي شراء أطفال         
السفاح، بعد توليد أمهاتهم عقب وقوعهن في فخ الخطيئـة فـي            

 حيـث يقـوم     إحدى العيادات بمنطقة العوايد شرق األسكندرية،     
الطبيب معدوم الضمير بلعب دور الوسيط بين أمهـات أطفـال           
السفاح وبين مافيا التسول باألطفال، حيث تحـصل أم الخطيئـة        

 جنيه، ويتم تسجيل الطفل باسم سـيدة أخـرى   ٢٠٠٠على مبلغ  
.من المتسوالت، حتى تقوم بالتسول به بطريقة آمنة

 

 
 األم الحقيقية حـق     وفي لفتة إنسانية هزلية تمنح مافيا التسول      

مشاهدة ابنها مرة كل شهر، وفي حال رغبتها في استرداده تدفع           
. ألف جنيه، وكأننا نحيا في زمن الرقيق١٥مبلغ 

 

 
وتؤكد المتسولة أنه يتم جمع األطفال المتـسولين فـي أحـد            
البيوت الكبيرة بإحدى المناطق العشوائية، وهناك سيدتان تقومان        

عامهم قبل أن تأتي المتـسولة فـي        باإلشراف على األطفال وإط   
 . جنيها٧٥الصباح الستئجار الطفل مقابل 

 

 

 

 



 




 


ساعدة المـشردين  تبرع اآلالف من مسلمي لندن بعشرة أطنان من الطعام بهدف م        

).لندن إفينينغ ستاندارد(خالل فترة أعياد الميالد بحسب ما ذكرته صحيفة 

 

 
وحضر نحو سبعة آالف وخمسمائة شخص حملة جمع الطعام بمسجد شرق لندن            
وبعد االنتهاء من صالة الجمعة جمع المتطوعون المواد الغذائية والتـي تتـضمن             

.األرز والمكرونة والسلع المعلبة وغيرها

 

 
وذكرت الصحيفة أن التبرعات قادمة من أعمـال خاصـة، وكليـات ومـدارس              

لذوي الحاجة، بمن فيهم المشردين في الشوارع بينما سيتم         وجامعات وسيتم تقديمها    
.من الطعام إلى أناس غير مسلمين% ٩٠منح 

 

 
البريطانية إلى أن قـادة الطوائـف الدينيـة         ) اإلندبندنت(من جهتها لفتت صحيفة     

األخرى في لندن من المنتظر أن يظهروا دعمهم، مشيرة إلـى أن القـس غـاري                
 إنها نموذج للناس مـن كـل األديـان          : للحملة، وقال  برادلي كان من بين الداعمين    

وعدد المشردين في بريطانيا في تزايد بسبب       . يعملون معا من أجل إنسانية مشتركة     
ارتفاع أسعار اإليجار وتراجع عدد النزل، فيما ارتفع عدد من هم بال مـأوى فـي                

%.٣٠م بنحو ٢٠١٦ و ٢٠١٥إنجلترا بمعدل غير مسبوق بين عامي 

 

 
 شخص يفترشون الـشوارع للنـوم فـي         ٣٥٠٠ليلة هناك ما يقرب من      وفي كل   

إنجلترا، بينما حذر خبراء من مشردين ال ينامون في الشوارع وإنما يعيشون فـي              
.أماكن بشكل مؤقت

 

 



 





 

 

 

 

 



 



 



 


:بن أبى طالب  علىقال اإلمام 

 

 

 

ـ       - قلع، وإذا أسـأت    أإذا زللت فارجع، وإذا ندمت ف

ـ   منعت فأجمِ وإذا مننت فاكتم، وإذا      ،فاندم ل، ومن يِفِلس 

المعروف يكن ربحهالحمد .

 

 

 

.استشر عدوك تجربة لتعلم مقدار عداوته -

 

 

 

- ا أوَلال تطلبن من نفسك العام ما وعدتك عام.

 

 

 

 أطول الناس عمرا من كثر علمه، فتأدب بـه مـن          -

.هبقْ به ِعفَرشَ فَهبعده، أو كثر معروف

 

 

 

. استهينوا بالموت فإن مرارته في خوفه-

 

 



 


اعتاد رجل أن يعتذر عن ارتكـاب المعاصـي بـأن           

رحمة اهللا وسعت كل شيء، فاعترضه الحسن البـصري         

  تلبيس إبليس عليك، إنما الرحمـة      هذا من   : وقال له

ورحمِتي وِسعتْ كُـلَّ    : للمتقين، ألم تقرأ قول اهللا تعالى     

 فَسَأكْتُبها ِللَِّذين يتَّقُون ويْؤتُون الزكَاةَ والَّـِذين هـم          ۚشَيٍء  

ْؤِمنُوناِتنَا يِبآي) ١٥٦: األعراف(.

 

 



 


:  خليل يقول له   ،ءثالثة أخال للمرء  : قال أحد الحكماء  

أنا معـك   : أنا معك حيا وميتًا، وهو عمله، وخليل يقول له        

أنا معك حتى باب    : حتى تموت وهو ماله، وخليل يقول له      

.قبرك، وهو ولده

 

 



 


أي مـواد   : سئلت عجوز يفيض وجهها بشرا وجماالً     

.التجميل تستعملين؟

 

 

 الحق، ولصوتي الذكر، ولعيني     أستعمل لشفتي : فقالت

غض البصر، وليدي اإلحـسان، ولقـوامي االسـتقامة،         

ولقلبي حب اهللا، ولعقلي الحكمة، ولنفسي الطاعة، ولهواي 

.اإليمان

 

 



 


قال اإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبـو العـزائم          

:رضوان اهللا عليه

 

 

 

 سِمع من الَ ِقيمةَ لَه والَ       ِإذَا، من   لرجِلٱ كُلُّ   لرجُلٱ -

 علَيِهلردٱقَدر لَه ؛ الَ يتَنَزُل ِب

 

 

 

 فَلَم يـشْتَِغْل    لِْعنَايةُٱ جذَبتْه   لَِّذيٱهو  : لْكَاِمُلٱ لرجُلٱ -

.عن سيِدِه ِبكَرامٍة َأو آيٍة

 

 

 

.لَو لَم يعملْه ، ولْخَيرٱ يعمَلمن َأحب َأن : لرجُلٱ -

 

 

 

لَٰى ما يظُن َأنَّـه      ع للَِّهٱ ِمن لْعقُوبةَٱيخْشَى  : لرجُلٱ -

رخْشَى     خَيفَ الَ يةَٱ، فَكَيقُوبلْع   للَِّهٱ ِمن      َأنَّـه تَِقدعا يلَٰى مع 

ا َأطَاع   ألَِنَّه ِإذَ  ؛ ِمن قَلِبهِ  لْخَشْيةُٱفَِمثُل هٰذَا الَ تَزوَل     ! شَر؟

 ، فَِإن َأخْلَصتْلْعمِلٱ ِفي ِإلخْالَِصٱ نَفْسه ِبلَب تَعالَٰى طَاللَّهٱ

.لْعمِلٱ ِمن شَوِب ِنسبِة لتَّوِحيِدٱطَالَبها ِبتَجِريِد 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 




 



نَىا بالذات:األحدية: ي .

 

 

. الصفاتي تجل:الواحدية

 

 

 الذات المتجملة بالـصفات،     :الوحدانية

نفي الكمية المتصلة والمنفصلة فـي      : وهي

الذات، والصفات، واألفعال، ونفي الشريك     

في األفعال عموما، وعدم التعدد في الذات،       

 واحـد فـي     ألفعال، فاهللا   والصفات، وا 

ذاته، واحد في صفاته، واحد فـي أفعالـه،      

:وهي ثالث

 

 

 إن اهللا سبحانه واحد فـي       :وحدة الذات 

.ذاته

 

 

ــصفات ــماء وال ــدة األس  إن اهللا :وح

.سبحانه واحد في أسمائه وصفاته

 

 

 إن الفاعل المختار أحد،     :وحدة األفعال 

 وضع األسباب، وأقامها أواسـط      يوهو الذ 

 يلقه، فظهر سـبحانه بمعـان     بينه وبين خ  

سط، وجهـل  واصفاته في تلك األسباب واأل  

 ألن الوجود لـيس     ؛ الوجود  وحدةَ :من قال 

بوحدة، إنما هو ست وستون مرتبة، وما تاه        

 فنسب الفعـل    ،من تاه إال من وحدة األفعال     

.لألسباب وهذا شرك

 

 

 هللا  :مقام األحديـة ومقـام الربوبيـة      

ـ        ة، ولـه  ألوهيته المطلقة في مقـام األحدي

 

 

 

 



 


       سماحة موالنا اإلمام المجدد حجة اإلسالم

والمسلمين فى هذا الزمان السيد محمد ماضى       
أبو العزائم 

 

، ونفعنا اهللا بكم  ، هللا سركم  قدس ا  -
وجعلكم وليا مرشدا لطالب العلم النافع     

 

 نرجو  -
من سماحتكم التكرم ببيـان معنـى األحديـة         
والواحدية والوحدانية ووحدة الـذات ووحـدة       
األسماء والصفات ووحدة األفعال، مـع بيـان        

.معنى األحوال وأنواعها

 

 
:فأجاب سماحته قائالً

 

 



 

 

 

 



 

 

الظهور المطلق في مقام الربوبية، وهو      

 غاب عن عيـون نفخـة       ،الظاهر والباطن 

. وبعداا ال جفوةً وعلوالقدس عظمةً

 

 


 



كالبروق في الظهور واألفول،     األحوال

 بواده من الحق تصول على أهلـه        :والحال

قهرا، فال يلتفت صاحب الحال إلـى حـظ         

الحـال  عاجل أو آجل، فإن التفت صاحب       

إلى الحظ، كان حاله معلالً، ومتـى كـان         

 صـاحبه،   لالحال معلالً، أدى إلى ضـال     

 به، إذ األحوال عن رسـول اهللا        لالواإلض

 ثت، وبالـسير علـى صـراطه       ِرو

يلت، وبالقهر عن التحلـى بهـا       المستقيم نِ 

وهي الحجة القائمة علـى صـدق    . ظهرت

الدعوة أو كذبها، وهي معنى يـرد علـى         

ر تعهد وال تكسب من صاحبه،    القلب من غي  

فالحال داع لبذل قصارى المجهود؛ لينتقـل       

صاحبه من األعراف إلى التعريف، ومـن       

التعريف إلى التعرف، ومن التعرف إلـى       

 إال أهل   تحملهاي بمجاهدة ال    ،المعروف  

األحوال السنية، فاألحوال هي وارد الحـق       

عليها صـولة   يهجم على القلوب، فيصول     

.العبد إلى اهللا ناسيا ما سواهحقانية؛ فيفر 

 

 

األحـوال نتـائج     :األحوال واإلرادات 

.م من قوى النفوسماإلرادات، والِه

 

 

األحـوال نتـائج     :األحوال والـشهود  

الشهود، والشهود نتائج المقامات، فمن غلب      

. قهر حاله،عليه مقامه

 

 

األحوال عنـد    :األحوال عند الواصلين  

 فيهـا،   الواصلين بأن تنكشف لك الجنة وما     

سا فَفترى مهانة الدنيا وما فيها، وترى أن نَ       

تصرفه في طلب الدنيا قد يحجبك عن تلك        

.الدار المنجلية لك

 

 


 



الحال ظهور أنوار اليقين على الـسالك       

 حتى يكون متجمالً بجمال أهـل       ،المخلص

 والرغبـة   ،الخشية والخوف من اهللا تعالى    

فيما عنده سبحانه، وهو قهر الـنفس علـى     

ماال يالئمها، وعمل عظائم األمـور فـي        

مله إال أهل العـزائم،     حطاعة اهللا، مما ال يت    

وهو محبة وخشية، فمـن تـسلطت عليـه         

األمن، ومـن   بالمحبة من غير خشية هلك      

تسلطت عليه الخشية من غير محبة هلـك        

هو و. بالقنوط، وهو مقتضى الوقت والزمه    

:ثالثة أنواع

 

 

علـى  الحال  متى اشتد    :يالحال الطبيع 

 فـإن   ياإلنسان، وغاب عن الوجود الحـس     

حص    ويعقله إذا ،ا يعقله هنال ما في تلك علم 

أعطـاه اهللا   بما  رجع إلى حسه، ويعبر عنه      

 فهو الحال اإللهي، يمأل القلـب    ،من العبارة 

ا عند اإلفاقةسرور.

 

 

إلـى   ثـم رد     ،افإن غلب ولم يجد شيئً    

حس فهو حال من المزاج،     ،ا من ذلك  ه خلو 

يل، صـعد   خ القلب بالذكر، أو بالت    يلما حم 

منه البخار من التجويف الكبير إلى الدماغ،       

 ومنع الروح الحيوانية مـن      ،فحجب العقل 

السريان، ورمى بصاحبه كالمصروع، فهذا     

ـ        ، يحال صحيح ولكن من المـزاج الطبيع

   ا، أو    ا ما يـرى   ليس له فائدة، وكثيرشـبح 

    ا، أو بستانًا، أو برا، وهـو     سحابا، أو بحر

.هذا البخار

 

 

هو أن اإلنسان إذا كان      :يالحال الربان 

صاحب صدق، وورد عليـه حـال حـق؛       

تشتغل الروح معـه، وتتحـد بـالجوارح،        

وينحرف الطبع، ويتغير المزاج، ويعـرق      

الجبين، ويحمر الوجه، وهنا يكون قد غمره       

 يه اإللهامات من المعان   النور، وتوالت علي  

ـ القرآنية، وقام كأنه نشط من ع      ال وهـي   ق

المحادثة، وألولياء اهللا تعالى فيها مـشارب       

.شتى

 

 

 وهـو   ،ابتكون لكذَّ  :يالحال الشيطان 

الذي يعقل أهل مجلسه في السماع أو فـي         

الخلوة، فهذا صاحب وسوسة وحديث نفس،      

قد سخر منه الشيطان، فكل ما يلقـى إليـه          

وم، فـال يعـول     ما علوم وهي س   يتخيل أنه 

.ب به وإن صادف الصحةاطَخَما يعلى 

 

 



 

 

 

 

 



 

 ٣٢ 



 





 



  نورهان حسين صديق     رشاد حسني خطاب            عمر محمد         إسراء عبد الصبور عتمان 

 

 
            األسكندرية        المعصرة 

 

 بلقاس –

 

 دقهلية        السويس                  دمهنور–

 

 

               غادة وتقى مصطفى عبد الدايم                فاطمة الزهراء بكر البنا     أحمد محمد منصور

 

 
                      القاهرة                                    رشيد   

 

 بحيرة         دقلت -

 

 كفر الشيخ–

 

 
ط

 

 






فَلْيبتَِدْئ ، اعلَم َأن ِللْعلُوِم َأواِئَل تَُؤدي إلَى َأواِخِرها، ومداِخَل تُفِْضي إلَى حقَاِئِقها :ابني مستقبل األمة

وال يطْلُب اآلِخر قَبَل اَألوِل،     ،  ِقهاطَاِلب الِْعلِْم ِبَأواِئِلها ِلينْتَِهي إلَى َأواِخِرها، وِبمداِخِلها ِلتُفِْضي إلَى حقَائِ         
فَال يدِرك اآلِخر وال يعِرفُ الْحِقيقَةَ؛ َألن الِْبنَاء علَى غَيِر ُأس ال يبنَى، والثَّمر             ،  وال الْحِقيقَةَ قَبَل الْمدخَلِ   

. يجنَىِمن غَيِر غَرٍس ال

 

 
:ك َأسباب فَاِسدةٌ ودواٍع واِهيةٌوِلذَِل :عزيزي مستقبل األمة

 

 

 

َأن يكُون ِفي النَّفِْس َأغْراض تَخْتَص ِبنَوٍع ِمن الِْعلِْم فَيدعو الْغَرض إلَى قَصِد ذَِلك النَّـوِع        : فَِمنْها -
.ويعِدُل عن مقَدماِتِه

 

 

 

.ِم إما ِلتَكَسٍب َأو ِلتَجمٍلشِْتهار ِبالِْعلَْأن يِحب اال: وِمنْها -

 

 

 

، ثُم يشْتَِغَل ِبِه ِفي الِْكبِر فَيستَِحي َأن يبتَـِدَئ ِبمـا يبتَـِدُئ    عن التَّعلُِّم ِفي الصغَرِ َأن يغْفَُل   : وِمنْها -
     ثُ الْغَِريردالْح هاِويسي تَنِْكفُ َأنسيو ،ِغيرا،          الصاِشـيهوِبح ـتَمهيـا، واِفهَأطْرلُوِم، واِخِر الْعُأ ِبَأودبفَي ،

.وَأكْنَاِفها؛ ِليتَقَدم علَى الصِغيِر الْمبتَِدي، ويساِوي الْكَِبير الْمنْتَِهي

 

 
 ١٦. كتاب أدب الدنيا والدين، ألبى الحسن الماوردى ط[        

 

 ٣٢ص القاهرة –

 

- ٣٤[.

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

٣٣ 

بالهنا

 

 

 

والشفا

 

 

 



 


 



 



عندما كانت معركة اليرموك دائرة بين المسلمين والروم في الشام وصلت رسـالة مـن             
أبي  من قيادة الجيش وتولية       بعزل خالد بن الوليد      عمر بن الخطاب أمير المؤمنين      

. بدالً منهعبيدة بن الجراح 

 

 
عبيدة بن الجراح أصر على عدم إبالغ خالد باألمر حتـى تنتهـي المعركـة،               ولكن أبا   

بالفعل انتصر المسلمون، وبعد ثالثة أيام تقريبا سلَّم أبو عبيدة الرسالة إلى خالد فتعجب منه               و
:قائالً

 

 

 

. وما منعك من تسليمها لي حين وصلت؟-

 

 
.واهللا يا خالد ما سلطان الدنيا نريد وال للدنيا نعمل: قال أبو عبيدة 

 

 
].٢٦٢ص ،خالد محمد خالد، رجال حول الرسول [                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 
 

 

 
) إلها واحـدا  (عرف المصريون القدماء    

في دعوتـه   ) إخناتون (والذي نادى به  
ـ حيث نــادى بتخ   ) ١٨األسرة  (  يصل

 واحـد،إله اإلنسان من الشرك لوجود

 

 
بـل  ) "آتـون  "إله الـشمس (وعبادة إله واحد ونادى بالوحدانية   

لذي يجعل الشمس تشرق    عبادة القوة المحركة لقرص الشمس ا     
 مـن   :وهنا سؤال يطرح نفسه   .. من الشرق وتغرب من الغرب    

ذا الذي يفعل ذلك؟ ويستطيع أن يجعل الـشمس تـشرق مـن             
وكانت عقيدة إخناتون    إنه اهللا   ! الشرق ثم تغيب في الغرب؟    

 كانـت   :عند قدماء المصريين تعتمد علـى شـيئين أساسـيين         
أو ) الحقيقـة (بالعربيـة   بالمصرية القديمة وترجمتها    ) ماعت(
) آتـون ( و ،آتونهي األساس التي ارتكزت عليه ديانة       ) العدل(

 ، والناس كانوا يعرفون آتون ورسوله إخناتون      ،هو اإلله الواحد  
ولكن هذه النقطة هي التي وقفت حـائالً بـين النـاس وبـين              
االستمرار في هذه الديانة بعد موت إخناتون، ولذلك لم تـستمر           

بعد إخناتون؛ وذلك ألن إخناتون كان هـو   بقوتها  عقيدة التوحيد 
الرسول والواسطة بين اإلله والناس، ولعل خير شاهد على مـا      

اهللا الواحد هو ما جـاء فـي        كان ينادي به إخناتون من عبادة       
 ،بالمنيـا ) تل العمارنـة  (أناشيد إخناتون في أحد نقوش مقابر       

إخناتون هي أول محاولـة لالتجـاه نحـو         وبذلك كانت عقيدة    
.التوحيد ونحو التخلص من عبادة آلهة متعددة

 

 



 



 

مفروم  ك لحم    ١ -

 

 صغيرة ةبصل –

 

ربع كوب صنوبر     –

 

 ربع كوب من    –
السمن أو الزبدة    

 

 نصف ملعقة صغيرة ملح –

 

 سميط –

 

ملعقة عصير رمان  –

 

نصف كوب من الجبن المبشور       –

 

يبـاع  (الرقاق  واحد ونصف أوقية من    –
) عند بائع الحلوى

 

 نصف كوب من السمن –

 

. كوب من الملح–

 

 



 



 

يوضع الزيت في مقالة على نار متوسطة الحرارة ويضاف إلى الصنوبر            -
يقلب الصنوبر حتى يحمر لونه قليالً ثـم يرفـع مـن            . المنقى من األوساخ  

. ما وتضاف إلى المقالة   تقشر البصلة وتفرم فرما ناع    . المقالة ويوضع جانبا  
يضاف اللحم  . المقالة على النار ويحرك البصل في الزيت حتى يذبل        توضع  

.  دقيقة ٢٥والبهار إلى المقالة ويقلب على نار متوسطة مدة         المفروم والملح   
ويحرك المقالة على النار ويضاف السميط والجبن المبشور والصنوبر         ترفع  

تدهن الصينية بكمية مـن     . ي وعاء كبير  يخلط السمن واللبن ف   . الحشو جيدا 
وتقسم إلى أربـع  مزيج اللبن والسمن وتوضع دائرة من الرقاق فوق المزيج       

يدهن كل ربع من الرقاق بقليل من مـزيج الزيـت           . قطع أو حسب الطلب   
تلف كل قطعة من الرقاق     . والسمن ويحشي حاالً بملعقة صغيرة من الحشو      

ترتب القطع في صينية مدهونـة      . طلبعلى هيئة سيجارة ثخينة أو حسب ال      
.  دقيقة أو حتى يحمر قليالً     ٢٠بقليل من السمن وتوضع في فرن ساخن مدة         

.تقدم ساخنة

 

 



 

 

 

 

 



 





 




 



 



 

 


















 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

األستاذ الدكتور

 

 

و حليةنور الدين أب

 

 

اجلمهورية اجلزائرية

 

 

 

 

 

 

من الظواهر المتفق عليها، والتي ال تحتاج       

إلى أدلة تثبتها وتبرهن عليها ظاهرة االسـتهانة        

ـ  ا سهالً فقد أصبح شيئً  .. بالقتل ا، وصـارت    هينً

أخباره كسائر األخبار ال تحدث في النفس ذلـك         

الهلع واأللم والحزن الذي كانت تحدثه إبان كان        

.اإلنسان على الفطرة التي خلقه اهللا عليها

 

 

فما سر ذلك؟ وما الذي جعل البشر يقع في         

هذه الخطيئة العظيمة التي هي أعظـم خطيئـة         

على وجه األرض، فاإلنسان بنيان اهللا وملعـون        

من هدمه؟

 

 

والسؤال األخطر من ذلك هـو عـن سـر         

وجود هذه الظاهرة بين المسلمين الذين يـنص        

كتابهم وسنة نبيهم على عظـم هـذه الجريمـة          

كريم توعد القاتل المتعمـد     وخطرها، فالقرآن ال  

بالخلود في النار باإلضافة إلى غضب اهللا عليه،        

ومن يقْتُْل مْؤِمنًـا متَعمـدا      : ولعنه، قال تعالى  

        نَهلَعِه ولَيع اللَّه غَِضبا وا ِفيهخَاِلد نَّمهج اُؤهزفَج

]٩٣: النساء [وَأعد لَه عذَابا عِظيما

 

 

 اعتبـر القتـل مـن أعظـم          والنبي

والذي نفسي بيده لقتل مـؤمن      : ( الجرائم، فقال 

النـسائي  ) (أعظم عند اهللا مـن زوال الـدنيا         

، واعتبره من أول وأعظم ما يقضى بـه       )٧/٨٢

أوُل ما  : ( يوم القيامة، ليأخذ كل حقه حقه، فقال      

          ى بـينقضالصالةُ ، وأوُل ما ي به العبد بحاسي

 بل ذكر ما هـو      )٩/٣البخاري  ) (الناِس الدماء ،

ال يزال المـؤمن فـي      : (أخطر من ذلك، فقال   

ـ          دم ـِصبـ  فسحة من دينه ما لـم ي ا  ا حرام (

 لكن كل هـذه التوجيهـات       ،)٢ / ٩البخاري  (

وغيرها كثير لم يردع النفوس عن استساغة هذه        

الجريمة، والتهوين من شأنها، واعتبـار قتـل         

ا عن قتـل الـذباب     ا ال يختلف كثير   اإلنسان شيئً 

فما سر ذلك؟.. والبعوض والهوام

 

 

ليس في طاقتي أن أجيب عن هـذا        .. اطبع

ا، وال  نفـسي السؤال الخطير، ألني لست محلـالً   

اجتماعي  ا، وال خبير ا، وال علـم لـي      ا استراتيجي

بالطرق التي يستعملها الشيطان لجر اإلنسان إلى       

.صفه

 

 

ـ    ولكني أستطيع أن أذكر شيئً     ي ا حـصل ل

..اليوم ربما يفيد الخبراء في التحليل واالستنتاج

 

 

فقد خرجت من بيتي بعد أن قرفت نفـسي         

من أخبار التلفزيون الممتلئـة بأولئـك الـذين         

يكبرون مستبشرين لكل دم يزهق، ولكل بنيـان        



 

 

 

 

 



 









 



.يهدم، حتى حصل للبعض فوبيا بسبب التكبير

 

 

في طريقي مررت على محل لبيع الجرائد،       

جريدة أتسلى بها، وأنسى بها     فأردت أن أشتري    

ما بثته القنوات الفضائية، فقرأت بالبنط العريض       

أم تقتل ولديها   : في الصفحة األولى من الجريدة    

وأخ يحرق البيت على أخته     .. وولد يقتل أباه    .. 

فنفرت نفسي، وأعرضـت    .. وهكذا  .. وزوجها

ورحت أبحث عن هواء نقي لـم  .. عن الجريدة  

.ءيتلوث برائحة الدما

 

 

خطباء املساجد يهونون أمر الدماءخطباء املساجد يهونون أمر الدماءخطباء املساجد يهونون أمر الدماء

 

 

 

 

 

 
ا ينطلق من   ا بليغً ا فصيح فجأة سمعت صوتً  

المسجد، فاقتربت منه، وسألت عـن صـاحب        

الصوت، فأخبرت أنه داعية كبير جاءنا من تلك        

: البالد الممتلئة بالقداسة، ففرحت، وقلت لنفـسي      

ها قد أرسل اهللا لك من يريحـك مـن روائـح            

.الدماء

 

 

فقـد  .. يتني ما دخلـت     دخلت المسجد، ول  

كانت روائح الدماء التي تنطلق من فم الخطيب         

.أبشع من كل الروائح التي مررت بها ذلك اليوم

 

 

لقد جاءنا هذا الخطيب من بـالد بعيـدة ال          

.. لينشر فينا الورع والتقوى واإليمان والصالح       

.. ولكن جاء ليهون في نفوسنا ما هو هين أصالً

 

 

قـصص كعـادة    لقد جاءنا يقصص علينا ال    

وال حـرج   .. الكثيرة من الخطباء في هذه األيام     

.. عليه في ذلك فللقصص تأثيرها التربوي الكبير      

ولكن هذا الخطيب المحترم لم تكفه كل قصص        

القرآن الكريم المتفق عليها، ولم تكفه الكثير من        

 يربـي   القصص التربوية التي كان النبي      

.. بها أمته

 

 

لم يكفه كل هذا، فراح يختار من األحاديث        

حديث الذي قتل مائة الـنفس، وهـو وإن قيـل          

اا، فقد شكك في صحته متنًبصحته سند ..

 

 

بل راح   .. ولكن ليته اكتفى بقراءته   

 

 بمـا   -

 آتاه اهللا من فـصاحة وبالغـة      

 

 يطنـب فـي     -

الوصف حتى حول من القاتل الذي تجرأ علـى         

ا، بل   صالح جالًإزهاق أرواح مائة نفس كاملة ر     

وأنه لم ولن يحاسب على     .. ا من أولياء اهللا     ولي

وأنه مباشرة بعد قتلـه     ..كل ما اقترفه من جرائم    

للقتيل المائة، ثم عزمه على التوبة، وخروجـه        

من بلده، وموته في الطريق سار مباشرة إلـى         

..الجنة

 

 

    ا عـن هـذا     وقد وكل الخطيب نفسه محامي

وف االعتـذارات،   القاتل، فاعتذر له بكل صـن     

التين أن المشكلة ليست فيه، ولكن في قريته  وبي  

لم تعرف كيف تتعامل معه، ولذلك لم ينـصحه         

العالم بأن يكفر عن أخطائه في قريته، فيصحح        

ما أفسده، ويدفع الديات، ويرد الحقوق، ويتكفـل    

باليتامى الذين كان سبب يتمهم، وإنما نصحه بأن    

.ضرها ويابسهايخرج منها قبل أن يبيد أخ

 

 

وكـأن  ..  في كل ذلك   وكان الخطيب منفعالً  

أو كأنه قد ذاق من     .. له عالقة نسبية بذلك القاتل    

لذة القتل ما ذاقه صاحبه، فراح يصف لنا جميل         

ما تذوقه، وراح يمني نفسه بمالئكـة الرحمـة         

الذين سيقبـضون روحـه كمـا قبـضوا روح          

.اإلسرائيلي

 

 

ل فـي   ال أستطيع أن أنقل لكم كل مـا قـا         

خطبته حتى ال تتأثروا بها، وحتى ال أزيد فـي          

.. التهوين من أمر األرواح فوق ما يوجد لـديكم    

ولكني فقط سأذكر بعض ما حصل بعد انتهـاء         

فقد خرجت كما خرج سائر الناس، وقد       .. خطبته

لفت انتباهي رجلين يتحـدثان، قـال أحـدهما         

لقد كدت تقتل   .. أرأيت  : (لصاحبه وهو يحاوره  

وهـا هـو    .. ا لما فعلته من قتل خطأ     منفسك ند 

العالم الجليل قد وضح لك أن األمر أهون من أن   

فمع أن  .. صدقت  : (قال له صاحبه  ).. يؤثر فيك 

ومع .. ا  وعمد.. ذلك اإلسرائيلي قتل مائة نفس      

ولـم  .. ولـم يحاسـبه     .. ذلك تجاوز اهللا عنه     

وأنا لم أقتل   .. فكيف بي أنا  .. يخاصمه من قتلهم  

بل هو  .. ولم أكن أقصد قتله   .. اا واحد صإال شخ 

المتسبب، فلوال أنه أغضبني ما فعلت بـه مـا          

)فعلت

 

 

)يستاهل: (ثم قال بعدها بحقد وجرأة

 

 

    ألنه وجد من    ؛اقال ذلك، ثم مضى مستبشر 

يدافع عنه بالمجان، بل وجد من يعطيـه صـك          

.الغفران، ومعه مفاتيح الجنان

 

 

 هذا بعض ما حصل لي اليوم أضـعه بـين   

يدي الخبراء، لعلهم يرون من خاللـه بعـض         

األسباب التي جعلت دم اإلنسان أحقـر الـدماء         

.وأذلها وأهونها

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 





 





 





 







 













 







 

 



 





 





 





 


 

 

 

تعد قصة السلطان محمد الفاتح منذ تربيته وغرس أمل األمة به 
حتى فتحه للقسطنطينية من أعظم القصص التى نحتاج أن نسير 

.نائبية أبناعليها في تر

 

 
جمادى األولى ٢١يوم الثُالثاء ا في وفي مثل هذا الشهر وتحديد 

م انهارت دفاعات ١٤٥٣ مايو سنة ٢٩هـ الموافق ٨٥٧سنة 
.ألول مرة في يد المسلمين  القسطنطينيةمدينة الروم ووقعت

 

 





لَِنعم اَألِمير َأِميرها ةُ فَ الْقُسطَنِْطيِنيلَتُفْتَحن) :ظل حديث النبي 

، محط أنظار لكثير من حكام )١()ولَِنعم الْجيشُ ذَِلك الْجيشُ
المسلمين لحوالي ثمانية قرون ونصف، يحاول كل منهم أن يحظى 

نظرا لموقع المدينة الحصين  بهذا الشرف لكنهم لم يستطيعوا 
ات لغ عدد المروقد ب. وأسوارها السميكة وبسالة المدافعين عنها

. فتحهاة قبل مر١١التي حوصرت فيها المدينة من ِقبل المسلمين 

 

 
: كما يلي المحاوالت الفاشلة للفتح طيلة هذه المدة،توتعدد

 

 
حاوالت اإلسالميأولى المهـ، ٤٩ة كانت سنة ة ِلفتح القسطنطيني

ذ م، وذلك في عهد معاوية بن أبي سفيان، إ٦٦٩الموافقة ِلسنة 
أرسل حملةً عسكريةً ضخمة ِلحصار المدينة بقيادة فضالة بن ةً بري

ة حتّى ل في عمق األراضي البيزنطيعبيد اهللا األنصاري الذي توغَّ
وصل إلى خلقدونيوقد أمضى . ةة القريبة من العاصمة الرومي

فضالة شتاء تلك السنة في أمالك اإلمبراطوريدعاوية يمه ة وكان م
وقد قامت هذه اإلمدادات، بقيادة سفيان بن . باإلمدادات والمؤن

ةعوف، بتنفيذ الحصار على العاصمة البيزنطي.

 

 
هما لجسامة المونظرة وأهميعاوية القوات ة الحملة، أردف م

اإلسالمية بابنه يزيد على رأس قوٍة، مما أنعش آمال ٍة إضافي
.المسلمين بمواصلة الحصار

 

 
ة تحت واصطدم الفريقان اإلسالمي والرومي في معارك التحامي

حرزوا انتصاراٍت حاسمة، أسوار المدينة، إال أنسلمين لم يالم 
.فاضطروا إلى فك الحصار والعودة إلى دمشق

 

 
وتوفي في هذه الغزوة الصحابي أبو أيوب األنصاري الذي رافق 

فن عند أسوار القسطنطيني٢(ةجيش يزيد، ود(.

 

 
م بدأ الِحصار الثاني ٦٧٤هـ الموافقة لسنة ٥٤وفي سنة 

للقسطنطينية واستدعى األمر تعزيز القوة البحرية في ة اإلسالمي
مياهها، وانضمإليها أسطوٌل إسالمي نادة بن أبي ُأمية  آخر بقيادة ج

األزدي بعد أن فتح جزيرة أرواد القريبة منها حيثُ اتخذها 
.لمون قاعدة انطالقالمس

 

 
وتخلل الِحصار مناوشاتٌ بين األسطولين اإلسالمي والبيزنطي، في 

حين تراشقت القواتُ البريرابطة حول العاصمة، مع ةُ اإلسالميةُ الم
رابطين على أسوارها، بالقذائف والسنود الروم المهامالج.

 

 
ا طيلة سبع سنوات حتّى سنةاستمرهـ ٦٠  هذا الوضع قائم

ة على ات العسكريم اقتصرت خاللها العملي٦٨٠الموافقة لسنة 
.فترتي الربيع والصيف لصعوبة القتال في الشتاء

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 
وصمدت المدينة أمام الحصار، فلـم يحـرز        ١٢

    سلمون انتصاراٍت حاسمٍة بفعل أنهـودهم   المج 
. زت على محاصرة المدينة من جهة البحـر  تركَّ
ا حيثُ بقيـت        أمزعزعي فكان ما الحصار البر

 ة وطريق البحر األسـود مفتوحـة       الطُرق البري
أمام البيزنطيين مما جعل منها متنفسا وطريقًـا        

أمام هذا الواقع، أمر معاوية     . لإلمدادات والمؤن 
بن أبي سفيان الجيش الضخم أن يعود أدراجـه         ا

 مع الروم تستمر  إلى دمشق، وأبرم هدنةً طويلةً      
.ثالثين سنة

 

 
ة في  ة على القسطنطيني  عاود المسلمون الكر  و

هــ  ٩٨ِخالفة سليمان بن عبد الملـك، سـنة         
 الخليفة سالف    جمع م، عندما ٧١٧الموافقة لسنة   

  ندي من    ١٨٠ا بلغ قوامه    الِذكر جيشًا بريألف ج 
ـ    أهل الـشَّ   ة والموصـل،   ام والجزيـرة الفُراتي

خذ مـن   ة، واتَّ  قطعة بحري  ١٨٠٠باإلضافة إلى   
دابق معسكرا لـه، وأعطـى اهللا عهـدا أن ال           

ةينصرف حتّى يدخل الجيش القسطنطيني.

 

 
تعبئة الجـيش   ومن هذا المكان قام الخليفة ب     

وحر   ة بقيادة أخيـه    كه باتجاه العاصمة البيزنطي
مسلمة، فوصلها بعد أن فتح بضعة ثغور علـى         
طول الطريق وألقى أفراده أنفسهم عند أسـوار        

القسطنطينية وحاصروها من جهة البر.

 

 
ك في الوقت نفسه األسطول اإلسالمي      وتحر

الضخم باتجاه مضيق الدردنيل وبحـر مرمـرة        
وقام مسلمة بن   . صر المدينة من جهة البحر    وحا

عبد الملك بنصب المجـانيق الـضخمة علـى         
    ته مناعة األسوار   المدينة وأخذ يضربها، لكن رد

        هندسين الروم في ترميم مـا يتهـدم ومهارة الم
كمـا  . منها بسرعة، وتوفّر أدوات الدفاع لديهم     

ا مـن      ت عاصفة عاتية حطَّ   هبا كبيـرمت عدد
ة، فـانتهز البيزنطيـون هـذه       اإلسـالمي السفن  

الفُرصة وأحرقوا عـددا كبيـرا منهـا بالنـار          
ةاإلغريقي.

 

 
كما عجز الجيش اإلسـالمي مـن تطويـق         

 الجبهة الشمالي  نهـا  ة مما مكَّ  ة للعاصمة البيزنطي
      تها من االتصال بسواحل البحر األسود التي أمد

لقارس بحاجتها من الِغالل والمؤن، وفتك البرد ا      
بعدٍد من الجنود، وهاجمهم البلغار من الجانـب        
األورپي باالتفاق مع اإلمبراطور الرومي ليـو       

  ليمان بـن عبـد       الثالث اإليساوري، ثُمتوفي س 
      دمر بن عبد العزيز سة الِخالفة،  الملك واعتلى ع

فأرسل كتابا إلى مسلمة يأمره بفـك الحـصار         
ما ُأمر به في    والعودة إلى دمشق، ففعل األخير      

  وافـق     هـ٩٩ة سنة   شهر ذي الحجشـهر  ، الم
.م٧١٨يوليو سنة 

 

 
إلى جانب المحاوالت ساِلفة الِذكر، جـرت       
بضعة محاوالت ُأخرى لم تبلغ المدينة نفسها بل        

  وصلت ضواحيها ثُم ت عنها، وقد وضعها     ارتد
     حاوالت اإلسالميملة المة بعض المؤرخين من ج

 لفتح القسطنطيني    اسـي  ة، ومنها حملة الخليفة العب

ٰهرون الرشيد لمعاقبة قيصر الروم اإلمبراطور      
 ن خاللها من فتح مدينة     ل، والتي تمكَّ  نقفور األو

.ةلة إحدى ضواحي القسطنطينيهرق

 

 


 


 ــالمي ــاوالت اإلس ــدت المح ــتح خم ة لف

القسطنطيني     نذ أن تقسالدولة  متة بضعة قروٍن م 
العبـسلمين       اسية وأخذ السالطين واُألمـراء الم

ينزوون في البالد التي استقلّوا بهـا، ونتيجـةً          
  ض لها المـشرق اإلسـالمي      للنكبات التي تعر

جر  ة والغزو المغولي، ولـم     اء الحمالت الصليبي
تنتعش تلك المحاوالت مجددا سوى فـي بدايـة         

ـ الموافقة لسنة   ه٧٩٣ففي سنة   . العهد العثماني 
١٣٩١    لطان بايزيد األوا  م، ضرب السل حصار

 ة وأجبر اإلمبراطور عمانوئيل    على القسطنطيني
پاليولوگ الثاني على قُبـول شُـروط الـصلح،         

فـي         ليتفر الـصليبي غ لقتال الحلف األورپـي
 له النصر على هذا الِحلـف       وبعد أن تم   البلقان،

وأم  وسيطر على قسٍم من شبه      ةن الجبهة البلقاني 
جزيرة المورة، التفـت بايزيـد مجـددا نحـو          

ة بعد أن امتنع اإلمبراطور البيزنطي      القسطنطيني
  ثمانية، فقـام  عن الوفاء بالتزاماته تجاه الدولة الع

بعزل العاصمة عن محيطها، وأحكم الحـصار       
عليها بأن بنى على شـاطئ األناضـول قلعـة          

سافة ثمانيــة علــى مــ» أناضــولي حــصار«
.كيلومتراٍت منها على ساحل مضيق البوسفور

 

 
وكاد العثمانيون يفلحـون بالـدخول إلـى         
العاصمة لوال االجتياح المغولي للمنطقة بقيـادة       

 بايزيد إلى فكِّ الحصار عن      تيمورلنك، فاضطر 
القاة المغول في سـهول       القسطنطينية والسير لم

   عاه  أنقرة، بعد أن جددة السابقة مـع    د شروط الم
.وم وأضاف إليها شروطًا ُأخرىالر

 

 
     ثماني الثاني للقـسطنطينية وقع الحصار الع

   ل في األسر بعد أن أسـره       بعد وفاة بايزيد األو
تيمورلنك في معركة أنقرة، وبعد أن انقـسمت        

 ثمانية إلى دويالت وإمـارات، فقـام       الدولة الع
سلطان الروملّي موسـى چلبـي بـن بايزيـد          

بم ة ليـستأثر بهـا لنفـسه،       حاصرة القسطنطيني
ـ        حمد فاستنجد إمبراطورها بـشقيق موسـى، م

)  حمـ    المشهور باسم م حمد چلبي أو م لد األو( ،
فأتى مسرعا وأجبر أخاه على رفع الحصار عن        

      قـبض   المدينة بالتعاون مع أمير الصرب، ثُـم 
هــ  ٨١٦على أخيه وقتله، وذلك فـي سـنة         

.م١٤١٣سنة الموافقة ل

 

 
  ثمانيآخر الحصارات الع ة قبـل   ة للقسطنطيني

فتحها كانت حصار السلطان مراد الثـاني بـن         
حمم   د چلبي، الذي توج   اٍت كثيفة  ه على رأس قو
تُقد        نـدي إلـى القـسطنطينية ر بخمسين ألف ج

هــ  ٨٢٥ رمـضان سـنة      ٣وحاصرها يوم   
 م لالنتقام من  ١٤٢٢ أغسطس سنة    ٢١الموافق  

اإلمبراطور عمانوئيل الثاني الذي أطلق سـراح       
صطفى      عمه الالجئ إلى العاصمة، الشاهزاده م

چلبي المطالب بـالعرش العثمـاني، وأغـراه        
         ـدمـن   بالخروج على ابن أخيـه، فكـان ال ب 

االقتصاص مـن الـروم بعـد هـذا، فاشـتبك       
العثمانيون معهم في قتاٍل عنيف عنـد أسـوار         

هم رجعوا بدون أن يتمكنوا من      كنَّة، ل القسطنطيني
      مها فتحها نتيجة نشوب ثورة في األناضول تزع

ُأمراء القرمان والكرميـان بقيـادة الـشاهزاده        
.مصطفى ساِلف الِذكر

 

 
هـ الموافـق   ٨٥٥م سنة    محر ١٦وفي يوم   

د بن مـراد    م اعتلى محم  ١٤٥١ فبراير سنة    ١٨
    حمرف بمثمان، فعولم يكن   د الثاني، عرش آل ع 

خارجا عن سلطانه حينها إال جزء مـن إمـارة          
القرمان ومدينة سـينوپ ومملكـة طرابـزون        

ــ ــارت   الرومي ــصغرى، وص ــيا ال ة بآس
اإلمبراطوري ة قاصرةً علـى مدينـة      ة البيزنطي
القسطنطيني    ا أنأيامها  ة وضواحيها، فبدا واضح 

.أصبحت معدودة

 

 





مـراد الثـاني   "لد محمد الثاني، للسلطان     و "

 أبريل  ٢٠، فجر يوم األحد بتاريخ      "هما خاتون "و
 هـ في   ٨٣٣ رجب سنة    ٢٦ م، الموافق    ١٤٢٩

.مدينة أدرنة، عاصمة الدولة العثمانية آنذاك

 

 
عندما بلغ محمد الثاني ربيعه الحادي عـشر      
أرسله والده السلطان إلى أماسيا ليكون حاكمـا        

 من الخبرة الالزمة لحكـم      اكتسب شيئً عليها ولي 
الدولة، كما كانت عليه عادة الحكّام العثمـانيين        

فمارس محمد األعمال السلطانية    . قبل ذلك العهد  
في حياة أبيه، ومنذ تلك الفتـرة وهـو يعـايش           
صراع الدولة البيزنطية في الظروف المختلفـة،    

طالع تام بالمحاوالت العثمانيـة     إكما كان على    
 لفتح القسطنطينية، بل ويعلم بما سـبقها        السابقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األمين العام والمتحدث الرسمي

 

 
                               لالتحاد العالمى للطرق الصوفية

ى الحسينىلعزم اعبد الحليمالشريف 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 
من محاوالت متكررة في العصور اإلسـالمية       

.المختلفة

 

 
ـ       علـى   اوخالل الفترة التي قـضاها حاكم 

أماسيا، كان السلطان مراد الثاني قد أرسل إليـه       
 لم يمتثل ألمرهم، ولـم      عددا من المعلمين لكنه   

، حتى أنه لم يخـتم القـرآن الكـريم،          ايقرأ شيئً 
مر الذي كان يعد ذا أهمية كبـرى، فطلـب          األ

ة، فـذُكر    وِحد السلطان المذكور، رجالً له مهابة    
، فجعله  "أحمد بن إسماعيل الكوراني   "له المولى   

علما يضربه به إذا خالف        املولده وأعطاه قضيب 
أمره، فذهب إليه، ودخل عليه والقضيب بيـده،        

أرسلني والـدك للتعلـيم والـضرب إذا        : "فقال
، فضحك السلطان محمـد الثـاني    "لفت أمري خا

من ذلك الكالم، فضربه المولى الكـوراني فـي    
ذلك المجلس ضربا شديدا، حتـى خـاف منـه          

.)٣(السلطان محمد، وختم القرآن في مدة يسيرة

 

 
هذه التربية اإلسالمية كان لها األثر األكبـر        
في تكوين شخصية محمد الفاتح، فجعلته مـسلما    

بحدود الشريعة، مقيـدا بـاألوامر     مؤمنًا ملتزما   
 عظماوالنواهي، م  عـن إجـراءات     ا لها ومدافع 

تأثر بالعلماء الربانيين، وبشكل خاص     ، ف تطبيقها
.وانتهج منهجهم" الكوراني"لى معلمه المو

 

 





ولم يكتِف والده بذلك، بل أراد أن يكون من         

 الصوفية   من كبار علماء   علمي ابنه عالم جليل   م
آق "الـشيخ   في عصره، فأسند إليه تعليمه، وهو       

في تكوين شخصية محمد الفـاتح      " شمس الدين 
مـضاعفة  : وبث فيه منذ صغره أمـرين همـا       

حركة الجهاد العثمانية، واإليحاء دوما لمحمـد       
منذ صغره بأنه األميـر المقـصود بالحـديث         
النبوي، لذلك كان الفاتح يطمع أن ينطبق عليـه         

.)٤( اإلسالمحديث نبي

 

 





أحد أبرز أعالم   " آق شمس الدين  "يعد الشيخ   

وهـو  . الحضارة اإلسالمية في العهد العثمـاني     
، ويتـصل   "محمد شمس الدين بن حمزة    "الشيخ  

" أبـو بكـر الـصديق     "نسبه إلى الخليفة الراشد     
محمـد  "رضي اهللا عنه، وهو أستاذ الـسلطان        

 .وي لمدينة إسطنبول، والفاتح المعن"الفاتح

م، ١٣٨٩ولد آق شمس الدين في دمشق عام        
وحفظ القرآن وهو في السابعة من عمـره ثـم          
انتقل مع عائلته إلى أماسـيا، اهـتم الـشيخ آق       
شمس الدين بالعلم والفن منذ صغر سنه، ودرس        
في أماسيا ثم في حلب ثم في أنقـرة، وكـرس           

 في  حياته للعلم حتى غدا من العلماء المشهورين      
مجال الطب والفلك وعلم األحياء والرياضـيات       
والعلوم اإلسالمية، وبعد ما أكمل دراسته اتخـذ        
مكانه بين العلماء العظماء، فأصبح أحـد كبـار       
علماء عصره، وعمل في المـدارس العثمانيـة        
لسنوات طويلة فنشأ على يده مئات الطالب من        

 .المبدعين

ـ      للـسلطان   ابدأت شهرته عندما كان مدرس 
 علـى تـدريس     ا، حيث بقي قائم   "محمد الثاني "

حتى بلغ أشـده، فـتعلم      " محمد الفاتح "السلطان  
الفاتح على يده العلوم األساسية كالقرآن الكـريم        

العربيــة (والــسنة النبويــة والفقــه واللغــات 
وعلم الفلك والرياضـيات    ) والفارسية والتركية 

      ـ  اوالتاريخ، لذا فقد كان له تـأثير  علـى   ا بالغً
.اا وثقافيهات محمد الفاتح عسكريتوج

 

 
كما اشتهر الشيخ آق شمس الدين في علـم         
النبات، فكان له الكثير من البحوث فيما يخـص         
علم النبات والصيدلة حتى ضـرب فيـه مثـل          

، "إن النبات ليحـدث آق شـمس الـدين         ":يقول
 باألمراض النفسية فاشـتهر بلقـب       اواهتم أيض 

مة بـارزة فـي     ، وكان له بص   "طبيب األرواح "
      امجال الطب واألمراض المعدية حيث ألف كتاب 

ومما ورد في هـذا  " مادة الحياة"في ذلك بعنوان    
من الخطأ تصور أن األمراض تظهـر       "الكتاب  

  فاألمراض تنتقـل مـن      اعلى األشخاص تلقائي ،
شخص إلى آخر بطريقة العدوى، وهذه العدوى       
صغيرة ودقيقة إلى درجة عـدم القـدرة علـى          

تها بالعين المجردة، لكن هذا يحدث بواسطة       رؤي
 ."بذور حية

وبهذا فقد وضع الشيخ آق شمس الـدين أول    
تعريف للميكروب في القرن الخـامس عـشر،        

) المجهـر (حيث لم يكن قد ظهر الميكروسكوب       
بعد، ليأتي بعد ذلك بأربعة قرون العالم الفرنسي        

 .ليصل إلى نفس النتيجة" لويس باستير"

 :فاته كتابين في الطـب همـا      من أشهر مؤل  
وهمـا باللغـة    " كتـاب الطـب   "و" مادة الحياة "

 :العثمانية، وسبع كتب باللغة العربية من أهمهـا       
رسـالة  "و  " الرسالة النورية "و  " حل المشكالت "

."في ذكر اهللا

 

 





ه األكبر وولي العهد األمير     وبعد أن توفى أخ   
ا وسئم الحياة،    شديد اه حزنً وعالء الدين، حزن أب   

ا،  عام ١٤فتنازل عن الملك البنه محمد وعمره       
، ولـم   كبيـرة وقتها وجد محمد نفسه أمام مهام       

تمض إال أشهر حتى غدر المجر وأغاروا على        
بالد البلغار غير مراعين شروط الهدنة الموقعة       

 مع أبيه السلطان مراد الثاني، كما       م١٤٤٤عام  
.العلية العثمانيةجاء في كتاب تاريخ الدولة 

 

 
فما كان من محمد إال أن أرسل رسالة إلـى          

إن كنت أنت السلطان فتعال وقف      "أبيه كان فيها    
على قيادة جيشك ورياسة دولتك، وإن كنت أنـا         

ـ   "السلطان فإني آمرك بقيادة الجيش     ه و، وعاد أب
.)٦(وصد الهجوم وانتصرت الدولة العثمانية

 

 
 

هـ، فبراير  ٨٥٥ في محرم    بعد وفاة أبيه  ثم  
م، تولى محمد الثـاني سـلطنة الدولـة         ١٤٥١

على الفـور   " آق شمس الدين  "وجهه  ف،  العثمانية
للتحرك بجيوشه لفتح القسطنطينية، فكـان لـه        
مساهمة مباشـرة وغيـر مباشـرة فـي فـتح           

بنائـه وطالبـه    أاسطنبول، حيث شـارك مـع       
وتالميذه في جيش الفتح العظيم وهناك لُقب باسم        

، وبعـد الفـتح    "الفاتح الروحي لمدينة إسطنبول   "
العظيم للقسطنطينية كان الشيخ آق شمس الـدين     
أول من يلقي خطبة للجمعة فـي مـسجد آيـا           

 .صوفيا

  ر الفـاتح       افكان محبوبلدى الفاتح، وقد عب 
إن احترامي للـشيخ آق     : "عن احترامه له بقوله   

شمس الدين، احترام غير اختياري، وإنّني أشعر       
".نا بجانبه باالنفعال والرهبةوأ

 

 
لم يحتل أحد في قلب محمد الفـاتح مكانـة          

ين، أمـا آق    مثلما احتلها أستاذه آق شمس الـد      
   اهللا، لذا   ى ال يخشي سو   اشمس الدين فكان مهيب 

كان عند قدوم السلطان لزيارته ال يقوم له مـن          
مجلسه، أما عند زيارته للـسلطان فقـد كـان          

 ا له واحترام  اه توقير السلطان يقوم له من مجلس    
ويجلسه بجانبه، حتى الحظ ذلك وزراء السلطان       

محمـود  "وحاشيته، حتى أبدى الصدر األعظـم       
ال أدري يـا  : دهشته للسلطان فقـال لـه       " باشا

" آق شمس الدين  "سلطاني العظيم، لم تقوم للشيخ      
عند زيارتـه لـك، مـن دون سـائر العلمـاء         

ـ والشيوخ، في الوقت الذي ال يقوم لـك   ا تعظيم 
 ال  اأنا أيـض  : عند زيارتك له؟ فأجابه السلطان    

      ال  أدري السبب، ولكني عندما أراه مقبالً علي ،
أملك نفسي من القيام له، أمـا سـائر العلمـاء           
والشيوخ، فإني أراهم يرتجفون من حـضوري،       
وتتلعثم ألسنتهم عندما يتحدثون معي، في الوقت       

لـشيخ آق   الذي أجد نفسي أتلعثم عند محادثتي ا      
.شمس الدين

 

 
 

بعد أن أتم محمد الثاني كافـة التجهيـزات         
الــسياسية والعــسكرية بــدأ بــالتحرك لفــتح 

م، ١٤٥٣ أبريـل    ٦القسطنطينية يوم الخمـيس     
 هــ، فزحـف     ٨٥٧ ربيع األول    ٢٦الموافق  

 ألـف مقاتـل مـن المـشاة         ٢٦٥بجيشه البالغ   
لفرسان، تصاحبهم المدافع الضخمة، واتَّجهوا     وا

 نية، لكنهم فشلوا في تحقيق هدفهم     إلى القسطنطي 
.بعد عدة محاوالت

 

 
حضر من المجر وفد     جماد األول    ١٨وفي  

ـ     حملطان مد باسـم  كبير يحمُل رسالةً إلى الـس
  وهد ،العالم المسيحي  ـ    د بـأن ندقية  ُأسـطول الب

) متوسط في ذلك الزمن   الذي كان سيِّد البحر ال    (
  ا بأساطيل أورپعززختلفة، علـى وشـك      ما الم

    اجتياز مضيق چنق قلعة، وأن    ا  جيـشًا مـسيحي
كبيرا أكمل استعداداته األخيرة الجتياز الطونـة       

وفي الوقت نفسه، كان    . نحو الجنوب ) الدانوب(
أمير القرمان إبراهيم بك قد اتفق مـع البنادقـة          



 

 

 

 

 



 



 

 

 
ـ    على ضرب العثمـان    ةً مـن   يين ضـربةً خلفي

األناضول حالما يعترض الجيش المسيحي مـن       
.الشمال

 

 
      حملطان معطيات عقد السعلى هذه الم د بناء

  ة األخيرة لالستماع لـرأي     مجلسه الحربي للمر
القادة والوزراء والمستشارين، فكـرر الـصدر       
األعظم خليل جندرلي باشا نـصيحته للـسلطان        

.وطه ورفع الحصاره يرى فرض شربأنَّ

 

 
        الدين ذلـك بـشد ة عارض الشيخ آق شمس

ة ه رأى في منامه بشارة فتح القسطنطيني      معلنًا أنَّ 
على يد السلطان، وتال عليه حـديث الرسـول         

  الخاص بالفتح :»نلتُفْتَح طَنِْطيِنيالْقُس   مةُ فَلَِنع
.»لْجيشُاَألِمير َأِميرها ولَِنعم الْجيشُ ذَِلك ا

 

 
 ِفي الحـرِب،    يِجب االسِتمرار «: وزاد قائالً 

ــص ــِة ال وِبالغَاياِنيدــم ــا النَّ صر ِة ســيكُون لن
.)٧(»فروالظَّ

 

 
ـ    حابي أبـا أيـوب     ه رأى الـص   كما قال أنَّ

األنصاري في منامه يخبره عن موضع قبـره،        
 على قبر   الًالسلطان والشيخ آق شمس فع    وعثر  

، وكانت معالمه قد طُمست وانهـارت       الصحابي
ة التي بناها فوقه قيصر الروم طيبـاريوس       القب، 

.)٨(سلطان بتنظيم الحراسة على القبرفأمر ال

 

 





وقـودا لـنفس   كانت كلمات آق شمس الدين    

محمد الفاتح جعله يأمر بخطة جديدة للمعركـة،        
وخطـب  قام بتشديد الحصار علـى المدينـة،        و

ا أن يـسقط    إم: (خطبة عظيمة، وقالها صراحة   
 ثمانيون أو تسقط القسطنطينيا )ةالعوقال أيـض ، :

)     طَنِْطيِنيِلي ِفي القُس كُونٍب ِسين قَِريشٌ    ةَعـرع 
را قَبهِلي ِفي كُون٩()أو ي(.

 

 
 من خطط محمـد     نوالبيزنطيوقد استغرب   

 الفاتح، خالل مدة الحصار، فلصعوبة وصـول      
سفنه إلى قرب المدينة وتدميرها قبل االقتـراب        

 دإذا دخلت من المضيق، قرر أن يحمل الجنـو        
ونها أمام المدينة مـرة  لالسفن فوق الجبال ثم ينز  

: أحد المؤرخين البيزنطيين قال   واحدة، حتي إن    
ما رأينا وال سمعنا من قبل بمثل هـذا الـشيء     (

الخارق، محمد الفاتح يحول األرض إلى بحـار        
عبر سفنه فوق قمم الجبال بدالً من األمـواج،         وت

سـكندر  اني بهـذا العمـل اإل     لقد فاق محمد الث   
.)١٠()األكبر

 

 





 جمـادى األولـى     ٢١في صبيحة الثالثـاء     

، وبعـد   م١٤٥٣ مـايو    ٢٩  الموافـق  هـ٨٥٧
صالة الفجر، بدأ الهجوم اإلسالمي العام علـى        

القسطنطيني  تُطلق نيرانها مـع     ةة، فبدأت المدفعي 
 نـد تحـت        بزوغ أشعة الشمس األولى، وبدأ الج

ستار هذه النيران بالـضغط علـى األسـوار،         
 علـى أن  (قها من جميع الجهـات      ومحاولة تسلُّ 
ابـة رومـانوس بـشكٍل      ز على بو  الهجوم تركَّ 

المهتـر «، وأخذت فرق    )أساسي « ة الموسـيقي
إلثارة  ة تضرب طبولها وتدوي أبواقها    العسكري 

حمية الجنود، ورجال الدين ومـشايخ الطُـرق        
الصوفي ثمـانيين       ة يتجولون بـين صـفوف الع

يشجعون المقاتلين ويتلون األدعيـة وينـشدون       
  رددون اآليـات    األشعار والمنظومات الدينية، وي

القُرآني  على القتال   ة التي تحثُّ  ة واألحاديث النبوي 
.)١١(والجهاد في سبيل اهللا

 

 





دخل المدينـة   فالجيش العثماني   اهللا على   فتح  
ر أبواب القالع الواحدة تلو اُألخرى ويس     وحطم  

 أخذ  ة اُألخرى، ثُم  ة الوحدات العسكري  دخول كافَّ 
الجنود بالقضاء على أوكار المقاومة األخيـرة،       
وساروا في تشكيٍل نظامي نحو ميدان آيا صوفيا        

.الي المدينةحيثُ تجمهر أه

 

 
   لطان فرقًا عسكرية لحراسـة   وخصص الس

   ها الكنائس، مثل كنيسة    بعض مواقع المدينة وأهم
   ض لهـا أحـد الجنـود       الحواريين، كي ال يتعر

وفي عصر ذلك اليوم، دخل الـسلطان       . بضرر
» جان بوالد «المدينة على ظهر جواده األبيض      

)    الط، أي ذي الروح الفوالذينبلغ من  ، وقد ب  )ةج
 ربيعا، ونشر راية السالم، وُأشير إلى       ٢٢العمر  

ه سجد علـى األرض شـاكرا اهللا أن نبـوءة           أنَّ
 سار إلى   ، ثُم )١٢(تحققت على يديه   الرسول  
كاتدرائي    مـن     ة آيا صوفيا حيثُ تجم ع خلقٌ كثير

نهم على حياتهم وممتلكاتهم وحرِّيتهم،     اس فأم النَّ
ـ   . إلى بيوتهم وطلب منهم العودة     ه بعد ذلك توج
  ة وأمر برفـع اآلذان فيهـا،       إلى مذبح الكاتدرائي

ها مسجدا  وأدى صالة العصر داخلها إيذانًا بجعل     
ـ       ثُم ،)١٣(جامعا للمسلمين  ة  أمر بالبحث عـن جثَّ

اإلمبراطور قسطنطين، فُأحضرت وسلِّمت إلـى      
ـ         فنت بعد إقامـة المراسـم الروميهبان ودة الر

١٤(عتادةالم(.

 

 


 


هذا هو المنهج الصوفي فـي أبهـى حلـة،          

، وتفتح بأيدي   يتحقق فيه حديث رسول اهللا      
ع نطينية، لتكون عاصمة الخالفة، يش    أبنائه القسط 

منها نور اإلسالم والهداية على أوربـا وآسـيا         
فريقيا، هذا المنهج الذي لم يخرج منه إرهابي        أو

ــآ ــرف وال مت ــاموال متط ــوال الت ريخ ر ط
ما أحوجنـا اليـوم إلـى المـربين         فاإلسالمي،  

 إلعداد محمد الفاتح الجديـد ليحـرر        ينالصوفي
أرض فلسطين، ويعيد األمل في سوريا والعراق       

.وليبيا واليمن وغيرها

 

 
نسأل اهللا تعالى أن يكـشف لقلوبنـا حقيقـة        

الذى به ننجذب بكليتنـا إلـى       ، الجمال الربانى 
وسلم وبارك على   وصلى اهللا   . .الرضوان األكبر 

.سيدنا وموالنا محمد وعلى آله أجمعين

 

 
                                                           

الغنـوي،  في التاريخ الكبير عـن بـشر         البخاري رواه )١(

                                                             
في االستيعاب عن بشر الغنوي،      ابن عبد البر   ورواه. ٢/٨١
١/٢٥٠.

 

 
:في قصة المحاولة األولى: ينظر) ٢(

 

 
الجـزء الثالـث    . ي التـاريخ  الكامل ف ، ابن األثير الجزري  

بيروت). الطبعة الثانية (

 

صفحة . دار الكتاب اللبناني  : لبنان -
٢٢٧.

 

 
 تحقيق محمد أبو الفضل  ،.تاريخ الرسل والملوك. الطبريو

القاهرة. الجزء الخامس 

 

صـفحة  . دار المعـارف  : مصر -
٢٣٢.

 

 
تحقيق أكرم ضياء   . تاريخ خليفة بن خياط   ن  ابن خياط الليثي  و

ل   . مريالعالنجف األشـرف  ). الطبعة األولى (الجزء األو

 

-
 .١٩٧صفحة . العراق

 ٥٢الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية، صفحة         )٣(
.٤٣نقالً عن تاريخ الدولة العثمانية، صفحة 

 

 
عبـد العزيـز    . الفتوح اإلسالمية عبـر العـصور، د       )٤(

٣٥٨العمري، صفحة 

 

-٣٥٩. 

قة آق شمس الدين بالسلطان الفاتح،      لالستفاضة في عال  ) ٥(
العثمانيون في التاريخ والحضارة     : راجع كتابي 

 

محمـد  ل -
" عوامل النهضة وأسباب السقوط"الدولة العثمانية ، وحرب

 

– 
 .علي الصالبىل

األستاذ محمد فريد   : تاريخ الدولة العلية العثمانية، تأليف    ) ٦(
لنفـائس،  الدكتور إحسان حقي، دار ا    : بك المحامي، تحقيق  

 هـ ١٤٢٧: الطبعة العاشرة

 

 .١٥٨:  م، صفحة٢٠٠٦ -

). الطبعة الثالثة(محمد الفاتح  ). م١٩٨٩(سالم  ، الرشيدي) ٧(
 جدة

 

 .١٢٢صفحة . مكتبة اإلرشاد: السعودية -

األسـتاذ محمـد    : تاريخ الدولة العلية العثمانية، تأليف      )٨(
دار الـدكتور إحـسان حقـي،       : فريد بك المحامي، تحقيق   
الموقع الرسمي لألستاذ الدكتور    ، و النفائس، الطبعة العاشرة  

سيِّد علي إسماعيل، أستاذ األدب والنقد الحديث بقسم اللغـة          
العربية وآدابها   

 

الـصحابي  :  كلية اآلداب جامعة حلـوان     -
 نقالً. التاريخ والمسجد والمعتقد : الجليل أبو أيوب األنصاري   

 ١٢٧دد  عن مجلَّة تُراث اإلماراتية، ع    

 

 ٢٠١٠ مـارس    –

 

– 
 ١٣٤ص 

 

– ١٤١. 

عبـد العزيـز بـن إبـراهيم بـن سـليمان            ، العمري) ٩(
هـ١٤١٨(

 

الفتوح اإلسالمية عبر العـصور،     ). م١٩٩٧ -
دراسة تاريخية لحركة الجهاد اإلسالمي من عصر الرسول        

الريـاض ). الطبعة األولى (حتى آواخر العصر العثماني     

 

- 
صـفحة  .  واإلعالم دار إشبيليا   الدراسات مركز: السعودية

٣٧٦. 

.١٣٥تاريخ الدولة العثمانية، يلماز أوزنتونا، صفحة  )١٠(

 

 
هـ١٤٣١(يلماز  ، أوزتونا )١١(

 

موسوعة تاريخ  ). م٢٠١٠-
اإلمبراطورية العثمانية السِّياسي والعـسكري والحـضاري       

٦٢٩

 

١٢٣١ /ر هـــ١٣٤١-

 

المجلَّــد األول  . م١٩٢٢-
بيـروت . ة عدنان محمود سلمان   ترجم). الطبعة األولى (

 

- 
، العمـري ،  ١٣٦صفحة  . العربية للموسوعات  الدار: لبنان

ـ ١٤١٨(عبد العزيز بن إبراهيم بن سليمان        هـ

 

). م١٩٩٧-
الفتوح اإلسالمية عبر العصور، دراسة تاريخيـة لحركـة         
الجهاد اإلسالمي من عصر الرسول حتى آواخـر العـصر    

 .٣٧٢العثماني صفحة 

الـسلطان محمـد    ). هــ١٤٠٢(سيِّد رضوان   ، لي ع )١٢(
الطبعـة  (الفاتح بطل الفتح اإلسالمي في أوروپا الـشرقية         

جدة). الطبعة األولى 

 

الـدار الـسعودية للنـشر      : السعودية-
 .٣٥صفحة . والتوزيع

ـ ١٣٣٢(عاشق باشا   ،  زاده )١٣( عاشـق پاشـا زاده     ). هـ
ل  استانبو). باللغة التُركية  (یتاريخ

 

: ہ عثماني ہ دولت علي  -
 .١٤٢صفحة . مطبعه عامره

موسوعة تاريخ اإلمبراطورية العثمانية    ،  يلماز، أوزتونا )١٤(
١٣٨صفحة . السِّياسي والعسكري والحضاري

 

-١٤٠. 



 

 

 

 

 



 


 



 




 




 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 







 




 



 

 

 


الجيش المصري قامة وقيمة ومكانة     * 

فأما في التـاريخ    في التاريخ وفي اإلسالم،     
فهو أقدم جيش في التاريخ اإلنساني، فقـد        

 في أرضـه،    ظهر في مصر كنانة اهللا      
عقب توحيد الملك   . م. ق ٣٢٠٠حوالي عام   

ونبغ قادة عظـام فـي      الفرعوني نعرمر،   
في التاريخ القديم أشهرهم    الجندية المصرية   

دوار البطولية التي تعد    واأل" تحتمس الثالث "
مالحم فخـار للجـيش المـصري تفـوق         
الحصر، فمن ذلك تحريره لمدينة القدس من       
أيدي الصليبيين الغربيين، وإيقافه لزحـف      

وفي التاريخ المعاصـر القريـب      المغول،  
لجـيش المـصري    اطور محمد علي باشا     

 وحديثًا  ،هام القيادة فيه  ه م بعض أبنائ وتولى  
ــضية   ــصري بالق ــيش الم ــطلع الج اض
الفلسطينية بحروب ضد الصهاينة بدء مـن       

م وحركات التحـرر الـوطني      ١٩٤٨عام  
ــالء  ١٩٥٢ ــرار إلج ــضباط األح م بال

البريطانيين عن مـصر، وسـاند ثـورات        
 ٢٥وطنية لإلصالح الوطني في أحـداث       

. من يونيو٣٠م و٢٠١١يناير سنة 

 

 
 على الجـيش    اهللا  وأثنى رسول   * 

المصري وأخبر منذ ما يزيـد عـن ألـف         
عام على صالبته وكفاءته فمـن      وأربعمائة  

 بن الحمـق  اعمرو سيدنا ما رواه  : ذلك
ستكون فتنـة   : (عن سيدنا رسول اهللا     

أسلم الناس فيها    

 

لخير الناس  :  وفي رواية  –

فيها  

 

قال الـراوي فلـذلك     )  الجند الغربي  –
.)١(قدمت مصر

 

 
نه ما رواه سيدنا سعد بـن       وقريب م * 

: قال رسول اهللا    :  قال أبي وقاص   
ال يزال أهل الغرب ظاهرين على الحـق        (

.)٢()حتى تقوم الساعة

 

 
 وعن سيدنا عمر بن الخطـاب       * 

إذا فتح  : ( يقول سمعت رسول اهللا    : قال
اهللا عليكم مصر فاتخذوا فيها جنـدا كثيفًـا         

 :فقال أبو بكر ) فذلك خير أجناد األرض
ألنهم وأزواجهـم   : (ولم يا رسول اهللا؟، قال    
.)٣()ةفي رباط إلى يوم القيام

 

 




 



 

 خبر مستدرك الحاكم بـسنده عـن        -
قـال اإلمـام    : عمرو بن الحمق    سيدنا  

صحيح، : الذهبي في تعليقه على المستدرك    
وقرر الثقاة دفع جهالة أحد الرواة       

 

 عميرة  –
 اهللا المغافري    بن

 

:  حيث تم توثيقه وتعديله    –
ثقـاة  ل، وا ٦/٢٧٦اإلكمال البـن مـاكوال      

، ١/٤٨يخ الكبيـر    ر، والتا ١/٣٧٨للعجلي  
، ٨/١٩٧، والتهـــذيب ٧/٢٩٢الثقـــاة و

 ١/٥٧٣والتقريب البن حجر    

 

 وقوى هذا   –
.٦/٢٨٧الحديث ما جاء في مسند البزار 

 

 

 

 خبر سيدنا سعد بن أبي وقـاص         -
.في صحيح مسلم

 

 

 

: عمر بن الخطـاب      خبر سيدنا    -
قرر أهل الجرح والتعديل عدالة ابن لهيعة       

 

:  الذي ضعف الخبر من البعض بـسببه       –
: وقرروا أن روايته تبلغ درجـة الحـسن       

، وتحفـة األريـب     ٦/٩٧مجمع الزوائـد    
في الفتن والمالحـم   ، والنهاية   ٩ي ص لللعبد

٢/٣٧٤.

 

 

 

أخرى تقـوي    باإلضافة إلى شواهد     -
مثل ما رواه أبو    ): ناد األرض خير أج (خبر  

، وابـن   ١٤٧٣ ح ٣٥/٥١يعلى في مـسند     
، وابن  ٦٦٧٧ ح ١٥/٦٩حبان في صحيحه    

، مـا   ٥٣عبد الحكم في فتوح مـصر ص      
إنكـم  : (روي عن سيدنا رسـول اهللا       

ستقدمون علـى قـوم جعـد رءوسـهم،         
فاستوصوا بهم خيرا، فإنهم قوة لكم، وبالغ       

.ه.أ )إلى عدوكم، بإذن اهللا

 

 

 

إن رسـول   :  قالت  سلمة    عن أم  -
اهللا اهللا  : ( أوصى عند وفاته فقـال     اهللا  

في قبط مصر، فإنكم سـتظهرون علـيهم        
).لكم عدة وأعوانًا في سبيل اهللاويكونون 

 

 



 



 

ستكون فتنة أسلم الناس فيها   (:  خبر -

 

لخير الناس فيها    :  وفي رواية  –

 

 الجنـد   –
):الغربي

 

 
 الجيش المـصري؛ ألن     يراد بهم قطعا  

الغربي يراد به مصر كما جاء في القـرآن         
ومـا كُنْـتَ ِبجاِنـِب       :الكريم قال اهللا    

الْغَرِبي ِإذْ قَضينَا ِإلَى موسى اَألمر وما كُنْتَ   
الشَّاِهِدين ِمن) ٤٤: القصص(.

 

 



 

 

 

 

 



 













 



:  المراد بجانب الغربـي  :وجه الداللـة  
ذي وقع فيـه    الجانب الغربي لجبل الطور ال    
 التـوراة   الميقات، وتلقى سيدنا موسى     

، ٦/٢٤٩تفسير ابـن كثيـر      : من ربه   
د محمد سيد طنطـاوي     .التفسير الوسيط أ  و

١٠/٥٤٠.

 

 
 وهذه البقعة المباركة مـن أرض       :قلت

مصر، إذن الجند الغربي هم المـصريون       
.يقينًا

 

 
: يضاف إلى ذلك أن راوي الحديث قال      

بن عبد الحكم   فلذلك قدمت مصر، وقد ذكر ا     
في تسمية من روى عنه أهل مـصر مـن          

 هذا الراوي   أصحاب سيدنا رسول اهللا     
.

 

 

 

ال (: خبر سعد بن أبي وقـاص        -
يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتـى    

:)تقوم الساعة

 

 
الديباج على : أهل الغرب هم أهل مصر  

.٤/٥١٤مسلم للسيوطي 

 

 

 

إذا فـتح اهللا    : (خير سيدنا عمر     -
 فاتخذوا فيها جندا كثيفًا فـذلك       عليكم مصر 

..... ):خير أجناد األرض 

 

 
 ظاهر أن المـدح لجنـد       :وجه الداللة 

.مصر

 

 
 كتاب الجند الغربي    :لمزيد من التوسع  

عمر محمد سيد عبـد     .  د الجيش المصري 
دار جوامع الكلم بمسجد سيدي     . العزيز، ط 

صالح الجعفري  

 

 الدراسـة  –

 

 القـاهرة  –

 

– 
.مصر

 

 
:كرتأسيسا على ما ذ

 

 
إن الجيش المـصري يجـب مـن        * 

الوجهة الفقهية اإلسالمية أن ينأى تماما عن       
فتن طائفية دينية بالمنطقة مثل ما في اليمن        

سياسية والعراق وسوريا، وعن صراعات     
 ؛مثل إيران، وأن يبتعد تماما عن االستدراج      

ـ ألن المواجهة الحقيقيـة هـي المعال       ات ج
ت الفقهية بتجفيف مفاهيم    الالفكرية والمداو 

مبعثها قوى منسوبة   مغلوطة وأفكار خاطئة    
تكفيـر  : إلى الدعوة بالخليج العربي بأدبيات   

المعين، تكفير من قصر في بعض أحكـام        
الشريعة اإلسالمية تقصيرا وليس جحـودا،      

عنـد مـذهب    الدعوة إلى خالفة سياسـية      

واإلمامة الـسياسية لـدى     ) السنة(وطائفة  
هـذه   وإصـدارات   )الشيعة(ئفة  مذهب وطا 

مـوال النفطيـة    القوى المدعومة مـن األ    
لفـصائل القاعـدة    هي المفرخة   ) البترولية(

وطالبان والـسلفية الجهاديـة والـدواعش       
كو حـرام، وحـزب اهللا، والحـوثيين        ووب
يطفئها وحده  الفتن  لخ، فمن أشعل نيران     ا...

!!.وليس باستدراج واستقطاب آخرين

 

 
 ال يلوث تاريخه    إن الجيش المصري  * 

 ألنـه درع    ؛الضارب قبل الميالد الممتـد    
لمصر وحدها، له دور وطنـي مـصري        
حماية البالد وأمن العباد، ولـيس شـرطي        

!!.المنطقة

 

 
ــؤامرات  *  ــن م ــذر م ــذر الح الح

واالستقطاب في أيـة تحالفـات      االستدراج  
ألحالم قيادة وريادة وهيمنـة للغيـر فـي         

ي المنطقة يكون جيشنا المـصري الـوطن      
!.وقودا ومصعدا وتابعا ال متبوعا

 

 
إن ما يحصل فـي بـالد مجـاورة         * 
شئون داخلية لهـذه الـدول،      " بغي"جريمة  

 ، إما اإلصالح  :والواجب الشرعي اإلسالمي  
 أما القتـال الجمـاعي للطائفـة        .أو الحياد 

الباغية الرافضة للصلح فال وجود له حاليا       
لعدم الكيان اإلسالمي علـى أرض الواقـع      

.ياسيا واقتصاديا واجتماعياس

 

 
الـرأي الـشرعية مـن      وقد صدر   * 

مشيخة األزهر   

 

 على مسئوليتها    –

 

 عـدم   –
باعتبارهم من وجهة مشيخة    تكفير الدواعش   

األزهر بغـاة مـسلمون      

 

 مـع تحفظـي     –
الشخصي على هذا الوصف     

 

 وعليه فـإن    –

آثار هذا الـرأي عـدم اسـتحالل دمـاء          
!!.الدواعش ومن يناظرهم

 

 
 تحالف؟ وعلى من؟ ولحـساب      فأي* 

.من؟

 

 
ــاب *  ــة اإلره ــداعين لمواجه إن ال

:والتطرف عليهم أوالً تفعيل مهام معتبرة

 

 
أ

 

عمل مراجعات مـن مرجعيـاتهم       -
الدينية في مسببات العنفين الفكري والمسلح      

).موثقة طرفي(نتاج فتاويهم 

 

 
ب

 

 عدم التصدير المذهبي الطائفي من      -
ربه وعجمه  مواطن النشأة بالخليج العربي ع    

وتأكيدا لهذا فقد أخبر سيدنا     )  وشيعة ةسلفي(
 عن ذلك بأخبار صـحيحة      رسول اهللا   

 أنه سمع رسـول     عن ابن عمر    : منها
ال إن : ( وهو مستقبل المشرق يقول  اهللا  

) ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان      الفتنة  
".رواه الشيخان والترمذي"

 

 
 كان قائمـا عنـد      أن النبي   : وعنه

 فأشار بيده نحو المـشرق      ائشة  باب ع 
رواه البخـاري   ) "هـا هنـا الفتنـة     : (فقال

".وأحمد

 

 
وآثرت عدم ذكر أحاديث صحيحة تحدد      

الجزيرة العربية  يقينًا موضع الفتن في شبه      
.إيثارا للسالمة

 

 
 الجند الغربي جيش مصر،     حفظ اهللا   

وأعانه درعا لمصر وللمساهمة في قـوات       
ووقاه شرور فتن   حفظ السالم الدولية فقط،     

ومؤامرات إضعافه وإنهاكه وإشـغاله بمـا       
ليس من رسالته، وحقق اهللا تبارك وتعـالى        

من فتن أواخر الزمان بأخبـار      فيه السالمة   
.الصادق األمين

 

 
ة تعبر عني فقط    ي الرؤية الشرع  :حاشية

.وليست بالضرورة عن جهة عملي

 

 
. الهادي إلى سواء السبيلواهللا 

 


                                                           

ألوسط ، والمعجم ا  ٤/٤٩٥المستدرك للحكام   ) ١(
، ١/٥٤، والفتن ألبـي نعـيم       ٨/٣١٥للطبراني  

. وما بعدها٢/١٩٠وأخبار المدينة 

 

 
.١٩٢٥ ح٣/١٥٢٥صحيح مسلم ) ٢(

 

 
، ٢/١٠٠٣المؤتلف والمختلف للـدارقطني     ) ٣(

، وفضائل مـصر    ٤٦/١٦٢وتاريخ ابن عساكر    
، وإمتاع األسماع للمقريزي    ٨٣البن زوالق ص  

١٤/١٨٥.

 

 



  

 

 

 



 







 





 





 





 





 



 
 



 


 

 



 




 



 

 



 














 



١

 

ما التفصيل فقال   وأ .) ....كتاب الردة : [( قال اإلمام النووي   -

أو نفي ما هـو     صانع،  من اعتقد ِقدم العالَم، أو حدوث ال      : "المتولي

ثابت للقديم باإلجماع، ككونه عالما قادرا، أو أثبت ما هو منفي عنه            

باإلجماع، كاأللوان، أو أثبت له االتصال واالنفصال كـان كـافرا           

.ه.أ].)١(....."

 

 

٢

 

) فمـن نفَـى  ) ..... (كتاب الردة : [( قال الخطيب الشربيني   -

الدهريـة الزاعمـون أن     أنكر الصانع وهو اهللا سبحانه، وهم       : أي

ونفَى ما هـو ثابـت      ..... العالم لم يزل موجودا كذلك بال صانع        

منفـي عنـه باإلجمـاع      باإلجماع كالعلم والقدرة، أو أثبت ما هو        

كحدوثه، أو قدم العالم     

 

 كما قال الفالسفة  –

 

أو : "قـال المتـولي  !! -

.ه.أ].)٢("أثبت له لونًا أو اتصاالً أو انفصاالً

 

 

٣

 

..... أعاذنا اهللا منها    ) باب حد الردة  : [(مة الرملي  قال العال  -

.ه.أ].)٣(أو اعتقد ِقدم العالَم، أو حدوث الصانع، أو كذَّب رسوالً

 

 

٤

 

..... أعاذنا اهللا تعالى منها     ) باب في الردة  : [(قال الجاوي  -

كالدهريين الزاعمين أن العالم لم يزل موجودا       ) كنفي صانع (وذلك  

عتقـاد حـدوث الـصانع، أو قـدم العـالم           كذلك بال صانع، أو ا    

.ه.أ].)٤(.....

 

 

٥

 

) باب الردة وحكم المرتد   : [(قال العالمة تقي الدين الحصني     -

قـدم العـالم، أو      اعتقد   فمِن: وأما الكفر باالعتقاد فكثير جدا    ..... 

حدوث الصانع، أو اعتقد نفي ما هو ثابت هللا تعالى باإلجمـاع، أو             

جماع كاأللوان واالتصال واالنفصال كان     أثبت ما هو منفي عنه باإل     

.ه.أ].)٥(.....كافرا 

 

 

٦

 

) ..... كتاب الـردة  : [( قال شيخ اإلسالم زكريا األنصاري     -

فمِن اعتقد ِقدم العالَم     

 

 بفتح الالم    –

 

 وهو مـا سـوى اهللا تعـالى،         –

: المأخوذ من قوله تعـالى    وحدوث، وفي نسخة أو حدوث الصانع       



 

 

 

 

 



 



 

  ِاللَِّه الَّذ نْعءٍ   صكُلَّ شَي ي َأتْقَن) أو جحـد جـواز   )٨٨: النمل ،

بعثة الرسل، أو نفَى ما هو ثابت للقديم باإلجماع ككونـه عاِلمـا             

.ه.أ].)٦(.....قادرا، أو أثبت ما هو منفي عنه باإلجماع كاأللوان 

 

 

 ٧

 

أو ) ..... كتاب الـردة  : [(قال العالمة ابن حجر الهيتمي     -

، أو قدم العالَم، أو نفى ما هـو      ]الصانعيعني حدوث   [اعتقد حدوثه   

ثابت للقديم إجماعا كأصل العلم مطلقًا أو بالجزئيات، أو أثبت لـه            

ما هو منفي عنه إجماعا كاللون أو االتصال بالعالم، أو االنفصال            

عنه، فمدعي الجسمية أو الجهة إن زعم واحدا من هذه كفر، وإال            

.ه.أ].)٧(.....فال 

 

 



 



١

 

وإن أتـى بقـول     ) ..... (باب حكم المرتد  : [(قال البهوِتي  -

يخرجه عن اإلسالم مثل أن يقول هـو يهـودي أو نـصراني أو              

هـو  )  أو مجوسي أو بريء من اإلسالم أو القرآن أو النبي          

على ما  (نحو هو يعبد غير اهللا تعالى       ) يعبد الصليب أو نحو ذلك    (

) ُأمه(قذف  )  أو وقذف النبي   ( كافر   فهو) ذكروه في اإليمان  

فهو كافر   

 

 وتقدم في القذف     –

 

وهو ما سوى  ) أو اعتقد ِقدم العالَم   ( –

) حدوث الصانع (اعتقد  ) أو(اهللا تعالى   

 

 جل وعال    –

 

فهو كـافر؛    –

أو سـخر بوعـد اهللا أو    (وإجمـاع األمـة     لتكذيبه للكتاب والسنة    

أو لم يكَفِّر   ( والعياذ باهللا    فهو كافر؛ ألنه كاالستهزاء باهللا،    ) بوعيده

أو شك في   (واليهود  ) بغير اإلسالم كالنصارى  (تدين  : أي) من دان 

: فهو كافر؛ ألنه مكذب لقولـه تعـالى       ) كفرهم، أو صحح مذهبهم   

 ن يمالِم ِدينً   واِإلس رتَِغ غَياب   َل ِمنْهقْبفَلَن ي     ِة ِمـنِفي اآلِخـر وهو

 ه.أ].)٨(. ....)٨٥(الخَاِسِرين.

 

 

٢

 

 وقال البهوتي    -

 

 أيضا   –

 

وكذا ) ..... م المرتد باب حك : [(-

دم العالَم، أو حدوث الصانع، أو سخر بوعد اهللا تعـالى       من اعتقد قِ  

ووعيده، أو لم يكَفِّر من دان بغير دين اإلسالم         

 

 كأهل الكتـاب  –

 

– 

].)٩(أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم

 

 

٣

 

) باب حكـم المرتـد    : [(مصطفى السيوطي الرحيباني  قال   -

ومن اعتقد ِقدم العالَم، أو اعتقد حدوث الصانع، أو سـخر           ..... (

فهو كافر؛ ألنه كاالستهزاء باهللا، والعياذ بـاهللا  ) بوعد اهللا أو وعيده 

كالنصارى واليهود  ) بغير اإلسالم (تدين  : أي) أو لم يكَفِّر من دان    (

ومن :  أو صحح مذهبه، فهو كافر؛ لقوله تعالى       )أو شك في كفره   (

الِم ِدينً   ياِإلس رتَِغ غَياب َل ِمنْهقْبفَلَن ي    الخَاِسـِرين ِة ِمنِفي اآلِخر وهو

.ه.أ].)١٠( .....)٨٥(

 

 

٤

 

أو اعتقد ِقـدم    ) ..... (باب حكم المرتد  : [( قال ابن عثيمين   -

 اهللا حادث بعد أن لم يكـن      إن: فإذا قال ) أو حدوث الصانع  العالَم  

 

– 

تعالى اهللا   

 

 واآلِخـر  هـو اَألولُ :  فإنه يكَفَّـر؛ ألن اهللا يقـول  –

: الحديد( واَألرض هو الَِّذي خَلَقَ السمواتِ   : ويقول) ٣: الحديد(

أو سخر بوعد اهللا، أو بوعيده، أو     (وما سواه مخلوق    فهو خالق،   ) ٤

ر اإلسالم، كالنصارى، أو شك في كفـرهم، أو         لم يكَفِّر من دان بغي    

هذه مسألة خطيرة، إذا لم يكَفِّـر مـن دان بغيـر            ) صحح مذهبهم 

.ه.أ].)١١(.....اإلسالم فهو كافر 

 

 

.البقية العدد القادم إن شاء اهللا تعالى

 

 

                                             

 

 
. ١ط] ٤/٢٦٥[لإلمام حمي الـدين النـووي       ) روضة الطالني وعمدة املفتني   (كذا يف   ) ١(

. مأمون شيحاخليل/ م، دار املعرفة، حتقيق د٢٠٠٦

 

 
دار الفكر  . ط] ٤/١٣٤[للفقيه حممد اخلطيب الشربيين الشافعي      ) مغين احملتاج (كذا يف   ) ٢(

 

. بريوت–

 

 
لشمس الدين حممد بـن أمحـد الرملـي         ) غاية البيان شرح زبِد ابن رسالن     (كذا يف   ) ٣(
.دار املعرفة. ط] ٢٩٨ص[

 

 
ن عمر بن علي بـن نـووي اجلـاوي          حملمد ب ) اية الزين يف إرشاد املبتدئني    (كذا يف   ) ٤(
.دار الفكر. ط] ٣٤٥ص[

 

 
] ٦٤٩ص[للعالمة تقي الدين احلـصين  ) كفاية األخيار يف حل غاية االختصار(كذا يف   ) ٥(

م، دار الكتب العلمية ١٩٩٥. ١ط

 

.كامل حممد حممد عويضة/  بريوت، حتقيق–

 

 
ـ    ) أسىن املطالب يف شرح روض الطالب     (كذا يف   ) ٦( ا األنـصاري   لشيخ اإلسـالم زكري
م، دار الكتب العلمية ٢٠٠٠. ١ ط]٤/١١٧[

 

.حممد حممد تامر/ بريوت، حتقيق د–

 

 
دار الكتـب   . ط] ٤/١٠٩[البن حجر اهليتمـي     ) حتفة احملتاج بشرح املنهاج   (كذا يف   ) ٧(

العلمية 

 

 . بريوت–

دار . ط] ٦/١٧٠[للشيخ منصور البـهويت     ) كشاف القناع من منت اإلقناع    (كذا يف   ) ٨(
الفكر 

 

 . بريوت–

للـشيخ  ) دقائق أويل النهى لشرح املنتـهى     : شرح منتهى اإلرادات، املسمى   (كذا يف   ) ٩(
م، عامل الكتب ١٩٩٦. ط] ٣/٣٩٥[منصور البهويت 

 

. بريوت–

 

 
للشيخ مصطفى السيوطي الرحيباين    ) مطالب أويل النهي يف شرح غاية املنتهى      (كذا يف   ) ١٠(
.م٢٠٠٠. ٣ط] ٩/٧٥[

 

 
] ٤٣٢،  ١٤/٣٤١[حملمد صـاحل عثـيمني      ) املمتع على زاد املستنقع   الشرح  (كذا يف   ) ١١(

.دار ابن اجلوزي. ١ط

 

 



 

 

 

 

 



 



 










 





 



يشهد العصر الحالي تغيرات وتطورات متالحقة، ويعيش ثورة        
علمية ومعرفية هائلة، كان من أهم منجزاتها شبكة المعلومات         

، والتي أضحى العالم من خاللهـا       )اإلنترنت(ب الدولية المسماة   
.قرية صغيرة يمكن لإلنسان الوصول إليها

 

 
سالم مطالبون اليوم باالستفادة من هـذا       ومن ثم فإن أبناء اإل    

اإلنجاز العلمي الضخم وتسخيره في خدمة اإلسالم والتعريـف         
.به، ونشر رايته في العالمين

 

 

 

 

 

 



 




 




 




 




 




 





 



لست هنـا بـصدد الحـديث عـن         

لى حالصفات واألخالق التي يجب أن يت     

بها الداعية المسلم على وجه التفصيل،      

رآن الكـريم، أو    بل كل خلق أمر به الق     

دعت إليـه الـسنة النبويـة المطهـرة         

وتعارف الناس على حسنه فمطلوب من      

الداعية أن يتخلق بـه، وهـو يـنعكس         

بطبيعة الحال على دعوته، التي تصبح      

.بعد تأثيرا في المدعوينأأرجى قبوالً، و

 

 

بمكان التأكيد هنـا    األهمية  لكن من   

على ما ينبغي أن يكون عليه الداعيـة        

بـة صـدر وسـماحة نفـس،        من رحا 

 عالقة بالناس   هخصوصا وأنه شخص ل   

معهم، ويدعوهم إلى   ويتعامل  يحتك بهم،   

، وهو يريد لهـم أن يقتنعـوا        اهللا تعالى 

ويقبلـوا علـى    برأيه، ويحذوا حـذوه،     

دعوته، وتنشرح صدورهم للحق الـذي      

جاءهم به، فال بد أن يتوفر لديـه مـن          

رحابة الصدر وسماحة النفس ما يسع به   

لناس جميعا، فيرحمهم، ويحلم علـيهم،      ا

ويصبر على صـدودهم وإعراضـهم،      

ويتحمل تعنتهم وأذاهم دون أن يقع بـه        

ضيق أو يستبد به انفعـال، بـل يلـين          

ويرفــق، ويتــسامح ويــشفق، ويعفــو 

دعوين بحبـه ووده    مويصفح، ويشمل ال  

وإن بدا مـنهم سـوء أدب أو إسـاءة          

تصرف، يقول الحق سـبحانه وتعـالى       

 وْأمر ِبالْعرفِ  خُِذ العفْو : لرسوله  

   ـاِهِلينِن الجع ِرضَأعو)  األعـراف :



 

 

 

 

 



 



 

 

 
     

         
     
   
  



 

 
       

    
   
    
       



 

 

 

 
الدكتور

 

 
رنوبيأحمد محمد أحمد الش

 

 

 

أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية املساعد 

 

 بكلية أصول الدين

 

-

 

 جامعة األ

 

 زهر

 

 

١٩٩(.

 

 

الناس فـي   : "ويقول صاحب الظالل  

حاجة إلى كنف رحيم، وإلـى رعايـة        

فائقة، وإلى بشاشة سـمحة، وإلـى ود        

يسعهم، وحلم ال يضيق بجهلهم وضعفهم      

ونقصهم، في حاجة إلـى قلـب كبيـر         

منهم إلـى عطـاء،     يعطيهم وال يحتاج    

ويحمل همـومهم وال يعنـيهم بهمـه،        

ويجدون عنده دائما االهتمام والرعايـة      

.)١(والعطف والسماحة والود والرضاء

 

 

وإذا نظر داعية اليوم إلى الداعيـة       

 ليستلهم منه صفاته التي كان      األول  

عليها وخصوصا ما يتـصل سـماحة       

نفسه، ورحابة صـدره، ولـين جانبـه        

  ما غضب لنفسه قط،    ": ، فسيجد أنه

وال ضاق صدره بضعفهم البشري، وال      

احتجز لنفسه شيًئا من أعـراض هـذه        

الحياة، بل أعطاهم كل ما ملكت يداه في        

 حلمـه وبـره     سماحة ندية، ووسـعهم   

وعطفه ووده الكريم، وما مـن واحـد        

منهم عاشره أو رآه امتأل قلبـه بحبـه،         

 مـن نفـسه     نتيجة لما أفاض عليه     

.)٢("يبةالكبيرة والرح

 

 

وقد روى البخاري في صحيحه عن      

 أنـه   عبد اهللا بن عمرو بن العاص       

 فـي   قال في وصف رسـول اهللا       

إنه لموصوف فـي التـوراة      : [التوراة

إنا أرسـلناك   : ببعض صفته في القرآن   

شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا لألميـين      

أنت عبدي ورسولي سـميتك المتوكـل       

ـ         ي ليس بفظ وال غلـيظ وال سـخاب ف

وال يدفع السيئة بالسيئة ولكـن      األسواق  

يعفو ويغفر، ولن يقبضه اهللا حتى يقـيم        

به الملة العوجاء بأن يقولوا ال إلـه إال         

اهللا ويفتح به أعينًا وآذانًا صما وقلوبـا        

.)٣(]غلفًا

 

 

 فوق هذا بل لقد كان رسول اهللا   

ممتلًئا بالشعور الغامر بالرحمة بالنـاس      

 يبعث هذا الشعور    والشفقة عليهم، وكان  

 الحزن واألسـى علـى      في نفسه   

الحال العاصين والمعرضـين، فتتولـد      

داخله قوة نفسية تدفعه الستنقاذهم مـن       

الهالك والـضياع، ومـا أدق الـنص        

القرآني وأبلغ عباراته وهو يصور هذا      

 في قول الحق جل الحال لدى النبي 

ِرِهم فَلَعلَّك باِخع نَّفْسك علَى آثَا    : وعال

 اِإن لَّم يْؤِمنُـوا ِبهـذَا الحـِديِث َأسـفً         

لَعلَّـك  : ، وقوله سـبحانه   )٦: الكهف(

ــْؤِمِنين كُونُــوا مَأالَّ ي كــس  بــاِخع نَّفْ

أتهلك نفسك يا   : ، والمعنى )٣: الشعراء(

محمد أسفًا وحزنًا النصراف قومك عن      

الحق الذي جئتهم به إلى الباطل الـذي        

!.ن عند أنفسهم؟جاءوا به م

 

 
                                                           

 ١/٥٠٠يف ظالل القـرآن، سـيد قطـب         ) ١(

 

– ٥٠١ ،
لشروق دار ا. ١٣ط

 

ه ١٤٠٧ القاهرة، –

 

.م١٩٨٧ -

 

 
 .١/٥٠١املرجع السابق ) ٢(

أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب البيـوع، بـاب         ) ٣(
.١٩٨١كراهية السخب يف األسواق، ح

 

 



 

 

 

                                                              

 

 

 

 



 

 
 



 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 





 




 



 

 
 







 







 



 



 



 



 



 



 



لم يتصور عاقل فـي األرض أن       
 صباإلنقـا  ينال من والدي النبي     

 والمسألة ال تنتهي عند هذه      ،من قدرهما 
النقطة بل حكموا على أن والدي النبي       

 ولما خط قلمي تأففت أن      !!..في النار   
!.أكتب النار رغم أنهم قالوها

 

 
فمنذ أيام قليلة بقنـواتهم المتـشددة       

والسنة فـي قولـه     والملعونة بالكتاب   
ن يْؤذُون اللَّه ورسولَه     الَِّذي ِإن: تعالى
نَهلَع   ِفي الد اللَّه اآل ما وِةنْيِخر دَأعو  ـملَه 

 ا مذَابِهينًاع) فهـذه   )٥٧: األحزاب ،
السطور في قدرك يا رسول اهللا دحضا       

.لفكرهم السام الملعون

 

 



 


وكنت أتعجب أن أستمع مـن شـيخ    

ول على أبي النبي    عرف بأنه داعية يتطا   
   فعبد اهللا هذا والـد      ، أنه في النار 
 وهو الذبيح الثاني بعد سيدنا      النبي  

المفتدى بمائـة مـن     .. إسماعيل  
 حيث إن أباه لما أمر بحفر زمزم        ،اإلبل

ن سهل اهللا أمرهـا أن ينحـر        إنذر هللا   
فأخرجهم فأسـهم بيـنهم     .. بعض ولده 

عبد اهللا، فأراد ذبحـه     على  فخرج السهم   
وقـالوا  .. منعه أخواله من بني مخزوم    ف
فهـو  ..  ففداه ،رض ربك وافد ابنك   ا: له

 ،وكان أجمـل قـريش    .. لمفتدىاالذبيح  
أنـا ابـن     (: نفـسه  عنوالرسول يقول   

).الذبيحين

 

 
فهـو  .. وعرف عبد اهللا بعبادته لربه 

نه بواومات عبد اهللا    .. لم يسجد لصنم قط   
فكيف ..  في بطن أمه   محمد  سيدنا  

 مون على والد النبـي      لهؤالء يحك 
!.؟في النارأنه 

 

 
 أن وكذلك ما رواه ابن حبان والحاكم    

 رأت حين وضـعته     أم رسول اهللا    
فهل يليق  .. نورا أضاء له قصور الشام    

يا من ضاقت عقولكم وقصر تفكيـركم       
أن تحكمـوا علـى     وُألجمت عن الحق    
 بأنهمـا فـي     والدي رسـول اهللا     

!.النار؟

 

 
 وتريدون  ،النارقولوا لنا أنتم تملكون     

أن تطلقوا على أنفسكم فقط أنكم الجماعة       
.الوحيدة الناجية من النار

 

 


 


ولقد شـاء اهللا ومـشيئته نافـذة أن         
تتعرض أم النبي كما تعرض أبوه وذووه       

.. إلى شنآن الشانئين وحقد الحاقدين عليه     
آمنـة أمـه    الـسيدة   فحاولوا النيل من    

 كما حاولوا النيل منها     ..ومكانتها في الدنيا  
!!.ومكانتها في اآلخرة

 

 
وهذه األم المؤمنة حملت أشرف الخلق      

 وال  ، ما شعرت أني حملت به     :وهي تقول 
وجدت ثقله كما تجد النساء إال أنني أنكرت        
 ،رفع حيضتي وربما ترفع عنـي وتعـود       

نا بين النائم واليقظان فقـال      أوأتاني آت و  
 مـا   :أنك حملت؟ فـأقول   هل شعرت   : لي

إنك حملت بسيد األمة ونبيها     : فقال. أدري
وذلك أنه يخرج معـه     .. وذلك يوم االثنين  

.. نور يمأل قصور بصرى من أرض الشام      
 ذلك  فكان: فقالت.. فإذا وضع سميه محمدا   

مما يقن عندي الحمل، ثم أمهلني حتـى إذا         
أعيـذه  : دنت والدتي أتاني ذلك فقال قولي     

ـ  أنج فهي.. من شر كل حاسد   بالواحد   ت ب
فكيـف التجـرؤ    .. ومات أبـوه  .. وحيدها

 هل ذلك جزاء    !.والحكم على والديه بالنار؟   
أنهما أتيا بخير مخلوق في األرض وخـاتم       

!.نبياء؟األ

 

 


 


ة وهي مهموأود أن أشير هنا إلى نقطة      

الكائنات كلها سعدت بمولـد سـيد       أن كل   
 وسالمه عليهم   الرسل جميعهم صلوات اهللا   

ببزوغه إلى هذه الدنيا من عـالم       .. أجمعين
ورحمته التي عمت كل البريات     .. الخفيات

هي بوالدته هذه البرة التقية النقية زهـرة        
".آمنة بنت وهب"بني زهرة 

 

 
بمولد الحبيـب    إنها أسعدت الدنيا     اهللاو
 ..   الذي رواه أحمد والحاكم والحديث
إني : (ل قا أن رسول اهللا    .. قيهوالبي

، وإن آدم لمنجدل فـي      ند اهللا خاتم النبيي   نع
أبي إني دعوة   : طينته، وسأخبركم عن ذلك   

إبراهيم، وبشارة أخي عيسى، ورؤيا أمـي       
) التي رأت، وكذلك أمهات األنبياء يـرين      

."ديث أخرجه اإلمام أحمد في مسندهالح"
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الـسيد  سماحة  قامت مشيخة الطريقة العزمية تحت رعاية       
 العزمية  محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم شيخ الطريقة       

 ا، تأكيـد ه١٤٣٨  عدة محاضـرات خـالل شــهر     
:بصير األمة بالواجب المطلوب منهالدورها الكبير فى ت

 

 



 


 م٣٠/١٢/٢٠١٦، الموافق   ه١٤٣٨  ١جمعة  الفى يوم   

بقاعـة اإلمـام المجـدد       مائةالاألولى بعد    أهل البيت ت ليلة   مأقي

السيـد محمد ماضى أبى العزائم حيث حضرها عدد من أسـاتذة           

الجامعات والمراكز العلمية، ورجال الصحافة واإلعالم، وعدد من        

أبناء اإلمام أبى العزائم، وأبناء الطريقة العزميـة مـن مختلـف            

.المحافظات

 

 

الحليم العزمي الحسيني حديثه حول      الشريف عبد    واصلحيث  

: أصول سياسة اإلمام علـي    بالحديث عن    سيرة أهل البيت    

اإلدارية  

 

 الثقافية   –

 

مفتتحا حديثه بمقدمة عن الفرق     .  االقتصادية –

.بين السياسة األموية والسياسة العلوية

 

 

          ا أن أصول السياسة اإلدارية عنـد اإلمـام علـيمؤكد  

الصدق في السياسة    : تاليةتتلخص في النقاط ال   

 

 محورية الحق    –

 

– 

سيادة القانون   

 

االنضباط اإلداري    –

 

 انتخاب األكفـاء     –

 

 تـأمين   –

ين  لاالحتياجات االقتصادية للعام  

 

 تأسيس جهاز الرقابـة علـى       –

العاملين 

 

 منع الهدية –

 

. الحزم المصحوب باللين–

 

 

 في  عن أصول السياسة الثقافية عند اإلمام علي ثم كشف   

تنمية التربية والتعليم    : اط هي نق

 

 تصحيح الثقافة العامة     –

 

 النقـد   –

البناء بدالً من اإلطراء والتملق 

 

. معيارية الحق في اتباع الرجال–

 

 

          ثم ختم حديثه بأصول السياسة االقتصادية عند اإلمـام علـي 

   إشاعة ثقافة العمل    :  في نقاط هي

 

 التنميـة الزراعيـة      –

 

– 

التنمية الصناعية   

 

التنمية التجارية    –

 

اإلشراف المباشـر علـى      –

السوق  

 

 سياسة أخذ الخراج     –

 

 عدم التأخير في توزيع المال العام       –

 

 تقسيم المال العام بالتساوي      –

 

 تـأمين االحتياجـات األساسـية       –

للمجتمع  

 

 حرمة بذل المال العام      –

 

 تحريم االمتيـازات لـألوالد      –

والمقربين 

 

.ط في صرفه التقشف في المال العام واالحتيا–

 

 

الدكتور رفعت صـديق األسـتاذ بجامعـة األزهـر           وشارك

 دباإلنشابكلمة، وفضيلة األستاذ إسماعيل الريس      في الليلة   الشريف  

.من مواجيد اإلمام أبي العزائم

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

بينا يف اللقاء املاضي أن عبد اهللا بن عبد املطلب والـد النبـي 
َّ َّ



 

 مل حيزن عندما توقع حز الشفرة لرقبته، وهـذا بـالقطع 

 

دليل على أنه من الـذين عاشـوا مـؤمنني بـاهللا تعـاىل 

 

علـى 

 

احلنيفية وباليوم اآلخر وعمل صاحلا
ً

 ..

 

ويف هذا املقال نواصـل 

 

:احلديث فنقول

 

 

 

 


 






 









والدليل الثاني على حنيفية عبد اهللا بـن        

عبد المطلب هو طهره وعفته وبره بوالـده        

وطاعته له وشجاعته حتى لما طلب منـه        

ا لهحياته قدمها طائع.

 

 

أما بره وشجاعته فقد ثبت لنا بحادثـه        

 الذبح، وأما طهره وعفته   

 

 وهما الفـضيلة    -

 األعلى

 

 بين الفضائل التي تتـضمن مـا        -

 كالـصدق   :سواها من الفضائل األخـرى    

  والـشجاعة والكـرم    واألمانـة والوفاء  

 

- 

فنسوق األدلة التالية علـى تحليـة بهـذه         

الفضيلة التي ال تكاد تكتمل إال في األنبيـاء     

كن إال  أو الصديقين أو المهتدين الذين ال يم      

أن يكونوا حنفاء موحدين على ملة إبراهيم       

.عليه الصالة والسالم

 

 

وما ورد في كتب الـسنة الـصحيحة        

المتواترة عن عبد اهللا خير دليل على عفته        

وطهره، بالرغم من األعراف والظـواهر      

االجتماعية التي كانت سائدة فـي جزيـرة        

 : أي ،العرب وكذلك في مكة ومـا حولهـا       

تتيح لمن يريد كل ما ينافي       ،تهامة والحجاز 

 وفي نفس الوقت كانت العفة قيمـة         ،العفة

عالية عند العرب وقريش بخاصة، ومع أن       

البيئة التي نشأ عبد اهللا بن عبد المطلب فيها         

تتيح الزنا والسفاح وأنـواع مـن أنكحـة         

الجاهليــة حرمهــا اإلســالم بعــد ذلــك، 

. الشريعة المحمدية من الفاحشةواعتبرتها

 

 

كانت الخمور متاحة، وثم من كـان   فقد  

يقتني الحسان من اإلماء للتربح مـن وراء        

.تشغيلهن بغايا

 

 

 يمارسن  يالالئوكانت النساء الساقطات    

البغاء لحساب أنفـسهن ينـصبن خيـامهن        

خارج مكة وعليها أعالم حمـراء للتمييـز        

.بينها وبين خيام الحرائر الشريفات

 

 

متـاح  فالمجون واالستمتاع بالشهوات    

.لمن يريد وبخاصة الشباب المراهقين

 

 

كما مورس في مكة نظام أو أكثر لتعدد        

األزواج فيتردد على المرأة الواحدة عشرة      

ام وأربعة رجال فـي آخـر،       ظرجال في ن  

وهي التي تنظم لهم أيام تردد كـل واحـد          



 

 

 

 

 



 



 





  











 



 وألحقـت عليها فإذا حملت وولدت جمعتهم      

.هوليدها بأحدهم فال يمتنع عن نسبته إلي

 

 

ــاهرة    ــدهم ظ ــت عن ــذلك كان وك

ستبضاع، وهي أن يأمر الرجل امرأتـه       اال

ستبضعي من فالن، فتذهب إليه     ا : لها قائالً

 إمـا  :  منه اإلنجابا بقصد   ليعاشرها جنسي

لنجابته وإما لعقم الزوج، فإذا حملت وولدت     

التحق الوليد بالزوج، وحرم اإلسالم هـذا       

وحصر وقصر نسبة الوليد للرجـل الـذي        

نت معاشرته للمرأة هي علة الحمل سواء       كا

 ألحكـام بفاحشة أو بالنكاح الطاهر الموافق      

الزواج في الشريعة اإلسالمية الذي كـان        

فحصر النبـي     ،ا في العرب  موجود  

الولـد   (:الولد للعصب وذلك بقولـه      

، أي لهذه الزانية    )١()للفراش وللعاهر الحجر  

.المحصنة الرجم حدا

 

 

ـ     ت هـذه الظـواهر     ومع هذا فقد كان

االجتماعية اإلباحية عند العرب محـصورة      

   ا حيث كانت العـشائر     في دوائر ضيقة جد

والقبائل تحافظ على نقاء أنـسابها وعلـى        

شرف بناتها ونسائها بالزواج الذي أقرتـه       

ومن ثـم كـان     . الشريعة المحمدية من بعد   

عند العرب النَّسابة الذين يحفظون أسـماء       

مـام  لى المئات ومـنهم اإل    اآلباء والجدود إ  

 كتبـتُ للنبـي      (:الكلبي الذي قـال   

٢()اخمسمائة أم فما وجدت فيهن سفاح(.

 

 

قال العالمة الحلبـي فـي سـيرته أي         

خمسمائة أم من قبل أمه وأبيه، وفسر رحمه 

والمـراد   (:بقولـه ) اسفاح(اهللا قول الكلبي    

فإن المرأة كانـت تـسافح      : الزنا: بالسفاح

).الرجل مدة ثم يتزوجها إن أراد

 

 

فماذا كان موقف عبد اهللا وقد بلغ عمره        

 ؟العام الثامن عشر في هذه البيئة

 

 

كان عبـد اهللا     (:قال الحلبي في سيرته   

أحسن فتي يرى في قريش وأجملهم، وكان       

 يرى في وجهه كالكوكب     نور النبي   

أي المضيء المنسوب إلى الـدر،      : دريال

حتى شغفت به نساء قريش، ووجد مـنهن        

ويمكن تصور مدى العناء الذي لقيه      ) عناء

لما تزوج آمنة لم    : قيل(منهن إذا علمنا أنه     

د مرأة من قريش من بني مخزوم وعب      اتبق  

 علـى   شمس وعبد مناف إالَّ مرضت أسفًا     

. )٣()عدم تزوجها به

 

 

كتب السيرة النبوية   ومما هو متواتر في     

 مكة وما حولها بنجاة عبـد       احتفالأنه بعيد   

اهللا من الذبح وفدائه باإلبل المائة أراد أبوه        

المطلب أن يزوجه، وحيث كانت كـل        عبد

فتاة في مكة بعامة وكل الفتيات الالئي من        

عشيرة أبيه عبد مناف وعشيرة أمـه بنـي         

مخزوم تحلم كل مـنهن أن تكـون هـي          

ا الحظ العظيم، فقد شاع عـزم       صاحبة هذ 

على تزويج عبد اهللا، فحدث أن عبد المطلب  

 من بني أسد بن عبد      امرأةعبد اهللا على    مر  

العزي يقال لها قتيلة، وقيل رقيـة، وهـي         

 نوفل، وكانت تـسمع مـن       أخت ورقة بن  

أنه كائن في هذه األمة نبـي       : أخيها ورقة 

     ا فـي وجـه     وأن من دالئله أن يكون نور

م وجه أبيه، فقالت لعبد اهللا، وقـد        أجداده ث 

أين تـذهب يـا   : رأت نور النبوة في غرته    

لك مثـل   : مع أبي فقالت له   :  قال ؟عبد اهللا 

 فرد  لتي نُحرت عنك وقَع على اآلن،     اإلبل ا 

اعليها منشد:

 

 

رام فالممات دونهـأما الح

 

 

ل فأستبينهـل ال حـوالح

 

 

يحمي الكريم عرضه ودينه

 

 

غينه؟فكيف باألمر الذي تب

 

 

                                             

 

 
.٢٠٥٣لبخاري حصحيح ا) ١(

 

 

.٥٨ صـ١ الحلبية جـالسيرة) ٢(

 

 

.٥٨ صـ١السيرة الحلبية جـ) ٣(

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 











 



 






 



 




 



 




 



 






 



 

 



 





 




 



 وتحت  ١١صـ  ) ٩(ـ وفى العدد    ١٨

 محمـد علـى     :بقلم" باب الفتاوى   " عنوان  

:الرحيم جاء فيه عبد

 

 

 

 األئمة الـذين ال يعطـون فرصـة         -

للمأمومين بقـراءة الفاتحـة     

 ويجب عليهم ترك    ،مخطئين

التقليد لمـذاهبهم ويرجعـوا     

اهللا صلى اهللا   لمذهب رسول   

عليه وسلم فيـسكتوا سـكتة      

.ليتمكن المأموم من اإلتيان بها

 

 

 

فتتـاح النـدوات   ا قراءة القرآن حين     -

 وليس فى الدين بدعة حسنة      ،بدعة فى الدين  

 . فالبدع فى الدين ضاللة،كما يقولون

 

 

 

 . المذهبية ال يقرها اإلسالم-

 

 

 

 سجود سجدتين بعد السالم فى كـل        -

 .صالة بدعة ضاللة

 

 

 

نـستمد   مـور العقيـدة ال    أ إننا فى    -

معلوماتنا مـن كتـاب  شـرح الجـوهرة          

 لما وصف اهللا به      ألن فيه تأويالً   ؛للباجورى

 .نفسه

 

 

١٩

 

 وتحت  ٢٧صـ  ) ٩( وفى العدد    -

ـ ب" حاديث  أسئلة القراء فى األ   " عنوان    :مقل

:على إبراهيم حشيش جاء فيه

 

 

 

 ، عليك بمنابر أهل السنة والجماعـة      -

عـة أنـصار الـسنة      يقصد مـساجد جما   

.المحمدية

 

 

٢٠

 

 وتحت  ١صـ  ) ١٠( وفى العدد    -

 رئـيس   :بقلـم " الشرع المعطـل    " عنوان  

 :التحرير جاء فيه

 

 

 

" نوال السعداوى "  نقد الذع للدكتورة    -

:وإتهامها باآلتى

 

 

 

-    ا مقـززة    أنها تلصق باالسالم صور

ــع   ــن المجتم ــل إزدراء  م ــون مح ليك

. اإلنجليزى

 

 

 

يج لمبـادئ    إنها دأبت علـى التـرو      -

االنحالل والفوضى الخلقية فى مصر وفى      

. خارج مصر

 

 

 

تطالب بأن يسمح المجتمع للفتـاه أن        -

تمارس العالقة الجنسية قبل الزواج حتـى       

. تكتسب خبرة فى هذه األمور

 

 

 

: يتهمها بأنها-

 

 

 

. ملحدة-

 

 

 

. تدعو للعرى-

 

 

 

 نفسها مريضة تحب حيـاة الوحـل        -

طخـة   وال تسعد إال بأن تكـون مل       ،والطين

 .بالنجاسات

 

 

 

 نفس منحرفة تبرأ كل البـراءة مـن        -

 .الطهر والعفة

 

 

 

-  ا من الكالب والخنـازير      تريد مجتمع

. ايمارسون فيه الفجور علنً

 

 

 

ا على المجتمع    لو كان الشرع مهيمنً    -

 أو الختبأت فى الجحـور      ،قيم عليها الحد  أل



 

 

 



 



 


 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى. د   

 

 

. خشية إقامة الحد عليها

 

 

٢١

 

 وتحـت   ٥ صـ   ١٠ وفى العدد    -

 محمـد علـى   :بقلم" يسر االسالم  " عنوان  

:الرحيم جاء فيه عبد

 

 

 

 من التنطع أنه إذا دعى أحـد إلـى          -

طعام وليمة أو عقيقة وجاء مـع الطعـام         

مالعق ، رفض أن يأكل بها بحجة أن النبى      

 ونقـول   ،صلى اهللا عليه وسلم لم يأكل بها      

كل باليـد أو بالملعقـة       إن األ  :لهذا المتنطع 

 ؛اة من المباح شرع   ستعمال الملعق ا و ،سواء

 .ألنه عادة ال عبادة

 

 

 

لتزام لباس معين بدعوى    ا من التنطع    -

. ستعملهاأن النبى صلى اهللا عليه وسلم 

 

 

 وتحت ٨صـ ) ١٠( ـ وفى العدد  ٢٢

 بقلم محمد على عبد   " باب الفتاوى   " عنوان  

 :الرحيم جاء فيه

 

 

 

-ــر ــت جه ــدعاء للمي ــد  ال ا وتردي

داعى بدعـة   المشيعيين بقولهم آمين خلف ال    

.    !!يقبل الدعاء  وال،ضاللة

 

 

 

يجوز تشغيل إذاعة القرآن الكريم       ال -

على ميكرفون المسجد قبـل اآلذان بحجـة        

. وذلك بدعه منكرة،تنبيه الناس

 

 

 

 كتابة آيات قرآنية فى إناء ثم تمحى        -

بالماء ويؤمر المـريض بـشربها بقـصد        

التداوى بدعة وكهانة ودجـل ولـم يـرد         

.بالرقية الشرعية إال االستشفاء

 

 

 

  عمل العقيقة فى المسجد مبـاح وال       -

.مانع فى ذلك

 

 

 

توحيـد  لتهم أحد الخطباء بأنه عدو      ا -

 ، ألنه هاجم محمد بن عبـد الوهـاب        ؛اهللا

من ووصف محمد بن عبد الوهاب بأنه ولي 

 .أولياء اهللا بصدق

 

 

٢٣

 

 وتحت  ٥٠صـ  ) ١٠( وفى العدد    -

الصحابية الجليلـة أسـماء بنـت       " عنوان  

 على إبـراهيم    :مبقل" عميس المفترى عليها    

:حشيش جاء فيه

 

 

 

نه مبتدع  أ إسماعيل منصور ب   . يتهم د  -

مفترى 

 

. جاهل بعلوم الحديث-

 

 

 

 يتهم القائلين بسفور الوجـه بـأنهم        -

" ا للكافرينفال تكونن ظهير " اإلسالمأعداء 

 

 

 

قـيس بـن    "  ينكر أن يكون التابعى      -

أنـه  رأى وجه أسماء بنت عميس و     " حازم  

 وذلك فى األثر    .رأى يدها فقط وللضرورة   

دخلنا على أبى بكر رضى اهللا عنه        (:لئالقا

 بيـضاء   امـرأة ورأيت عنده   . فى مرضه 

موشمة اليدين تذب عنه وهى أسماء بنـت        

 .)عميس

 

 

٢٤

 

 وتحت  ٩صـ  ) ١٢( وفى العدد    -

 محمـد علـى     :بقلم" باب الفتاوى   " عنوان  

:الرحيم جاء فيه عبد

 

 

 

ثار  ال مانع فى اإلسالم من دراسة اآل       -

الفرعونية إن كانت دراستها من باب العلـم   

ستفادة من علمهم القديم فـى       أو لال  ،يءبالش

الهندسة والفيزياء والكيميـاء فـى طـالء        

 كل ذلك مع العقيـدة اإلسـالمية        ،الجدران

     .ةمالسلي

 

 

 

يستحسن " دالئل الخيرات   "  إن كتاب    -

الحتوائـه علـى   " وردالئل الشر"أن يسمى   

أوراد وأحزاب صوفية وفيها أدعية شركية      

 .بتعاد عنهافيلزم اال

 

 

 

 إذا تعرض المسلم للشهادة بين مسلم       -

ونصرانى وكان الحق مع الرجل النصرانى      

فيجب إحقاق الحق وأداء الـشهادة علـى        

 ولو كانت ضد المسلم وفى مصلحة       ،وجهها

النصرانى فيجب على المـسلم أن يكـون        

.خرينق ولو كان على نفسه أو اآلشاهد ح

 

 

 

 ال يوجد عالم بالسعودية إال ويقضى       -

.بوجوب النقاب

 

 

٢٥

 

ـ  ١٢ وفى العدد  -  وتحـت   ٣٤صـ

" االفتراء على عموم الـصحابيات      " عنوان

 : على إبراهيم حشيش جاء فيه:بقلم

 

 

 

مواصلة الهجوم الجاد على صاحب      -

"تذكير األصحاب بتحريم النقاب"كتاب 

 

 

 

جميع الصحابيات كـن    دعاء أن   واال -

.قباتتمن

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

حكم عاليـة، ودرر غاليـة،      
أفيضت من الكتاب المسطور،    
والبحر المسجور، ونطق بها    
لسان الرق المنشور، أخـذًا     

سعد من  . من البيت المعمور  
فهم هذه الحكـم علمـا، أو       
تمتع بها ذوقًا، أو سار على      
هديها سلوكًا؛ ألن عباراتهـا     
من بحر عرفان ونور بيـان      

.ا الزمانمجدد هذ

 

 
 حكــم هـذه ال ىحـد إنقـدم  

قــ تعليايمة يعقبهــالعظ

 

 
ى نيلـ نسترشد به ف   

 

 
.المجد اإلسالمى       

 

 

األستاذ

 

 
قنـديلمحمود سميـح 

 

 
 



 










 




 



 

 

 

 

متى يفرح اإلنسان بعملـه الـذى يؤديـه؟         
ـ وكيف يكون هذا الفرح مقبوالً   ا؟ ومـا   ومطلوب

هى الضوابط التى يجب أن يراعيها العامل لكى        
لذى أقامه  ايتحقق له الفرح الحقيقى باهللا تعالى،       

.فى هذه األعمال ووفقه إليها؟

 

 
أسئلة يحتاج العاملون أن يعرفوا إجابتهـا،       

من أمرهم، فال يضيع عملهـم      ليكونوا على بينة    
هباء ا، وقد وضع اإلمـام       منثور   اإلجابـة 

عنها، ووضع الضوابط الحاكمة لها، ولكن قبـل    
أن نتعرف عليها، نعرف منه ـ على قـدرنا ـ     
بعـض رؤيتـه الخاصـة بالعمـل واألعمــال     

.والعاملين

 

 
فاإلمام يؤكد فى علومه وِحكمه الكثيرة، أنه       

لعمل، فعلم بـال عمـل      ال بد من اقتران العلم با     
وبال على صاحبه، وعمل بال علم ضالل يضل        
عامله، وال بد من توفر الضمير وحسن النية فى         
أداء األعمال، فقد يكون العمل فيه لين ورحمة،        
وقد يكون فيه تأديب وتهذيب وتربية، لذلك يقول        

 :    إذا كان لك ضمير، فعملك مـع الرحمـة
بين اإلمام أنه   إنقاذ، وعملك مع الغيظ تأديب، وي     

        عجب المرء بعمله، بل عليه دائما من الجهل أن ي
كيف أفرح بعملى وذنوبى كثيـرة؟ أم       : أن يقول 

.كيف أفرح بعملى وعاقبتى مبهمة؟

 

 
وعلى العبد أن ال يجعل نفسه أكبـر مـن          

 ألن  ؛ل، ولكن يجعل العمل أكبر من نفـسه       العم
روح األعمال وحياتها هو شهود الفناء عنها، أما        

ودها ذاتها فهذا نقص فى فهم العامل وقدره،        شه
وعليه أن ال يـأنس إال بـاهللا ولـيس باإلقبـال          
واألفعال، فأنسك باإلقبال برهان علـى وقوفـك        
عند األفعال، وإنما يأنس باألعمال مـن حجـب       

 ألن أعمال األبدان إذا كانت      ؛عن الكبير المتعال  
عن مشاهدات كانت قربات، وإال فهـى علـى         

. بلياتالعمال

 

 
 ال يرضيه عن خلقه عملُهم، وال       واهللا  

يغضبه عليهم عملُهم، ولكن نظر إلى قوم بعـين     
 فاقامهم فى محابه ومراضيه، ونظر      الرضا أزالً 

إلى قوم بعين الـسخط فأقـامهم فـى مخالفتـه        
 من الخير فاعمل بـه      يءونواهيه، فإذا بلغك ش   

ولو مرة واحدة، تكن من أهله، واعلم أن أثقـل          



 




 





 

 

 

 

 



 


 

ال فى الميزان أثقلها على األبدان، ومـن        األعم
وفَّى بالعمل وفِّى له باألجر، ومن ال عمل له ال          

األيام صحائف اآلجـال،    : أجر له، ويقول    
.فخلدوها بأحسن األعمال

 

 
ومن الطبيعى أن يفرح اإلنسان بعمـل أداه        
على الوجه األكمل من وجهة نظره، باعتبار أن        

د ووقـت كـان     هذا العمل جاء نتيجة فكر وجه     
تمامه، ولكن ليس كل الفرح يكـون       ا إل ضروري
ا، فعند األئمـة توجـد هنـاك         وال مطلوب  مقبوالً

ا بد منها، لكى يكون فرح     ضوابط لهذا الفرح ال   
ا يثاب عليه العبدحقيقي .

 

 


 


 وفى هذه الحكمة يـضع لنـا اإلمـام          
المريد الضوابط الالزمة لهذا الفرح، ويطلب من       

الصادق أن يضع هذه الضوابط نصب عينيـه،        
وأول هذه الضوابط أال يفرح بالعمل الذى أتقنه،        

 باإلخالص فيه، فقـد يـؤدى       إال إذا تحقق أوالً   
اإلنسان هذا العمل بإتقان، ولكنه يفتقـد شـرط         
 اإلخالص فى أدائه، ولكى يتحقق اإلخـالص ال       

:هى بد من توفر أربعة أمور

 

 
١

 

الذم من العامـة، فـال      استواء المدح و   -
 ينتظر مدح  ا على عمله، بـل يـستوى       ا وال قدح
 .عنده ذلك

٢

 

نسيان اقتضاء الثواب، بمعنـى أنـه ال       -
     ا، فـإن أعطـاه اهللا      يطلب على عمله هذا أجـر

 . األجر فذلك بفضله، وليس فى مقابل عمله

٣

 

نسيان رؤية األعمال فى األعمال، فـال    -
،  وال طـوالً   يحجب بعمله وال يشهد لنفسه حوالً     

، إذ ال حول وال قوة إال بـاهللا          وال فعالً  وال قوالً 
 .العلى العظيم

٤

 

أن ال يشوب هذا العمل شبهة رياء وال         -
 ألن حـب    ؛سمعة وال نفاق وال حـب ظهـور       

الظهور يقِصم الظهور، وهذه الـشبهات تُفـسد        
العمل، كما يفسد الخلُّ العسل، واهللا يعلم خائنـة         

 .راألعين وما تخفى الصدو

، ويخلـص   وقد تتحقق هذه الشروط فعـالً     
اإلنسان فى عمله، وعليه عندئـذ أن ال يفـرح          
باإلخالص إال إذا تحقق بإصابة الحق فيه، فقـد         
يعمل اإلنسان ويتقن ويخلص، لكنه ال يـصيب        
الحق فيما أداه من العمل، كمثل من صلى صالة         
كاملة لكنه لم يتحقق بدخول الوقـت، أو اتجـاه          

و بطهارة الثوب والمكان، أو صام قبـل        القبلة، أ 

رؤية الهالل، أو طاف بالبيت وسـعى بعكـس         
اتجاه الطائفين بالبيت، والساعين بـين الـصفا        
والمروة، أو أدى زكـاة مالـه بغيـر معرفـة           
باألنصبة والمقادير، وهكذا فى غير ذلـك مـن         

 إذا  األعمال والقربات، لذلك ال يفرح اإلنسان إال      
الحقيقـة فيمـا أداه مـن       تحقق بإصابة الحق و   

أعمال، وكم زلت أقدام لغير إصابة الحق فـى          
.العمل

 

 
فإذا تحقق العبد مـن اإلخـالص وإصـابة     

         ا، الحق فى العمل، فعليه أن ال يفرح بذلك أيـض
إال إذا تحقق بتوفيق اهللا فى عمله ومعونته إياه،         
حتى يتجرد من نسبة التوفيق فيه إلـى نفـسه،          

نتيجة رجاحة عقلـه، أو     ا أن التوفيق جاء     معتقد
قوة بدنه، أو ِلـِسعة علمـه، أو لتمكنـه فـى             
المقامات، ورسوخه فى الدرجات، بل يعلم أنـه        
لوال توفيق اهللا تعالى له فى هذا العمل ما عمـل           

.ا على اإلطالقمنه شيًئ

 

 
ـ وقد كان نبينا   ا األمـر   يقول مفوض

:كله هللا

 

 
اللهم لوال أنت ما اهتدينا

 

 
ليناـوال تصدقنا وال ص

 

 
نــاـفأنزلن سكينة علي

 

 
اـوثبت األقدام إن ال قين

 

 
ا  يقول متجـرد   وكان نبى اهللا شعيب     

 ِإن ُأِريد ِإالَّ  : عن نفسه كما أخبر رب العالمين     
ۚ  ِباللَّـِه     وما تَـوِفيِقي ِإالَّ    ۚح ما استَطَعتُ    اِإلصال

ِه ُأِنيبِإلَيكَّلْتُ وِه تَولَيع) ٨٨: هود(.

 

 


 


فإذا تحقق العبد بمشهد التوفيق والمعونة من       

، فى كل حركة وسكنة وقول وفعل، فال        اهللا  
   ألن التوفيـق عطيـة مـن        ؛ايفرح بذلك أيـض 

المعطى، ونعمة من المنعم سبحانه، فكيف يفرح       
اإلنسان بالعطية والنعمة، وال يفـرح بـالمعطى       

مام فـى   والمنعم تبارك وتعالى؟، ولذلك قال اإل     
 ؛وال تفرح بالتوفيق إال إذا فرحت بـاهللا      : الحكمة

ألن الفرح باهللا هو المطلـوب، وهـو الغايـة          
والمقصد، وهو أرقى مقامات الفرح، بعد الفرح       

قُْل ِبفَضِل اللَّـِه وِبرحمِتـِه      : بالفضل والرحمة 
     ونعمجا يمم رخَي ووا هحفْرفَلْي فَِبذَِٰلك) يونس :

، ويقول الحق تبارك وتعالى فى شأن مـن         )٥٨
: أضاعوا أعمالهم لسبب من األسـباب الـسابقة       

         ـاءبه لْنَاهعٍل فَجمع ِملُوا ِمنا عنَا ِإلَٰى مقَِدمو
).٢٣: الفرقان (منثُورا

 

 
وفرح العبد باهللا يكـون باستـشعاره أن اهللا       

ار تعالى قد أقامه مقام العامل لذاته العلية، فـص        
من عمال اهللا المخلَصين لحـضرته سـبحانه،        
الذين اختارهم واختصهم لهذا المقـام الكـريم،        

ئمة الهـدى   أالذى أقام اهللا فيه أنبياءه ورسله، و      
 . الهادين المهديين العاملين

وقُِل اعملُوا فَسيرى اللَّه    : يقول اهللا تعالى  
  ْؤِمنُونالْمو ولُهسرو لَكُممع) ١٠٥: بـة التو( ،

وهنا ينبه سبحانه العاملين لئال يـروا أعمـالهم         
 ألن رؤية العمـل دليـل علـى عـدم         ؛بأنفسهم

وقـد فهـم    صالحه، ومن ثَم على عدم قبولـه، 
بعض أهل اهللا هذا المعنى    

 

  من باب اإلشارة   -

 

- 
 والْعمُل الـصّاِلح يرفَعـه    : في قوله سبحانه  

مـل عـدم    عالمة رفع الع  : ، فقالوا )١٠: فاطر(
.رؤيته

 

 
والسر في عدم رؤية العمل، هـو تحقيـق         
التعلق بالمعمول له، والعمل المشروع بهـذا، ال        

   ا إلى نيل رضا اهللا، والـسبب  يعدو أن يكون سبب
   ا، ومن علم أن اهللا هو الغايـة        ال يكون غاية أبد

التي ليس وراءها غايـة، وتعلقـت همتـه بـه      
نه االلتفـات   ا، فكيف يتصور م   ا أزلي سبحانه تعلقً 

إلى شيء من األسباب؟، بل إن العبد إذا رسخت         
قدمه في اإلخالص، يغيب حتى عن الغاية مـن         
 العمل التي هي الرضا واألجر، ويبقـى عـامالً   
لمجرد القيام بأمر سيده، فيغيب مع هـذا، عـن          
حظ نفسه من العمل في العاجل واآلجل، فتنتفي        
ة  لذته النفسية بالعمـل، وال يبقـى لـه إال لـذ           

.العبودية فيه

 

 
 يستغفر اهللا من كل علم      هو اإلمام    وها

:أو عمل أو حال قد ينسبه اإلنسان لنفسه قائالً

 

 
ن عملىـأستغفر اهللا من علمى وم

 

 
عى ومن أملىـمـأستغفر اهللا من ط

 

 
:ثم يقول

 

 
ن صوم عجبت بهـفر اهللا مـأستغ

 

 
ومن صالة بها قد صرت فى وجل

 

 
    القـصد  ا ربه ب  ويقول فى موضع آخر مفرد

:والتوجه

 

 
ما صالتى ما صيامـــى ما أنا

 

 
كل ذا حجب وموالنــــا على

 

 









 









 











 



 



 



 

 

 

 

 



 



 


 

 

 

 

 
قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ 

 

 

 

 



 




 


 :يقول اإلمام الشافعي 

 

 
شَكَوتُ إلَى وِكيٍع سوء ِحفِْظي

 

 
فَأرشَدِني إلَى تَرِك المعاصي

 

 
أخْبــونُور الِعلْم ِني بَأنر

 

 
اهللا ال ي ـونورى لعاصيهد

 

 
 أبـو   وفي هذا المعنى يخاطبنـا اإلمـام      

 وصفه آلل العزائم العاملين      في سياق  العزائم
: بالقرآن بقوله

 

 
واعلم أنه ال يجد فهم القرآن عبد فيـه         [

 ]أدنى بدعة، أو مصر على ذنب     

 

 اإلصرار  -
على الذنب كبيرة من الكبائر يحجب القلـب        

 بـْل ران علَـى      كَالَّ: عن ربه، قال تعالى   
ن ربِهـم    ِإنَّهم ع  م ما كَانُوا يكِْسبون كَالَّ    قُلُوِبِه

ونوبجحِئٍذ لَّمموي )١٤ :المطففين 

 

– ١٥( .

 

 
 ]أو فى قلبه كبـر    [

 

 الكبـر منازعـة     -
للربوبية 

 

- .

 

 
 ]أو مقارفٌ لهوى قد استكن فى قلبه      [

 

- 
وَأما من خَافَ مقَام ربِه ونَهـى       : قال تعالى 

 وىالنَّفْس عِن الْهوى فَِإن الْجنَّةَ ِهـي الْمـأْ        
 ٤٠ :النازعات(

 

إذا : ، وفي الحكمـة   )٤١ –
عرض لك أمران ال تدري في أيهما الرشـاد        
فانظر إلى أقربهما إلى هواك فخالفـه، فـإن         

الحق في مخالفة الهوى 

 

- .

 

 
أو محب للدنيا، أو عبد غيـر متحقـٍق        [

 ]باِإليمان

 

عمل، القول و ال  يجمع بين   اإليمان –
اإليمان، فمن لم يكن كذلك فهو غير متحقق ب       

يا َأيها الَِّذين آمنُواْ ادخُلُواْ     : وفي قوله تعالى  
 إشارة إلى أن    )٢٠٨ :البقرة( ِفي السلِْم كَآفَّةً  

القلوب صدقت وبقيت الجوارح لـم تعمـل،        
فيعلمنا اهللا أن اإليمان بالقلب وهو التصديق ال 
يكفى في كمال اإليمان، بل الواجب على كل        

لم أن ينفذ أوامر اهللا مـن       واحد يدخل في الس   
العبادات واألخالق والمعامالت الحسنة حتى     

سلم له سبحانه،   يقيم الحجة بأنه مؤمن باهللا وم     
 في السلم حقا الًـوبذلك يكون داخ

 

- .

 

 
وال من هو واقفٌ عند مبناه غافٌل عن        [

معناه، وال ناظر إلى قول مفسر ساكن إلـى         
 ]هعمله الظاهر، وال راجع إلى معقول     

 

:  أي -
يقيد المعاني القرآنية بحسب عقله القاصر 

 

-.

 

 

فهؤالء كلهـم محجوبـون بعقـولهم،       [
 علومهم، موقفون   يمردودون إلى ما يقرر ف    
 ]مع ما تقرر في عقولهم    

 

 على العقـل أن     -
ـ  من أجله، و    اهللاُ هيقوم بدوره الذي خلق      أن هل

 مـع    من العلـم   يتلقى ما هو مؤهل أن يتلقاه     
دب، فلـيس لـه أن يقيـد        وقوفه عند حد األ   

المعاني القرآنية بحسب ُأفُِقه، فإن العقل خُلق       
لكمال العبودية وليس لإلشراف على حضرة      

   فهم بنـور العقـل،     الربوبية، وظاهر القرآن ي
  فهم بنور القلب، وحد القـرآن     وباطن القرآن ي

ي     فهم بالنفخة  فهم بنور الروح، ومطلع القرآن ي
القدسية 

 

-.

 

 


 




 


فمن هو العبد الذى يجد :  سألوكأن سائالً 

حالوة القرآن ويكاشف بمشاهدته؟، فيجيـب      
: اإلمام بقوله

 

 
أما العبد الـذى يجـد حـالوة القـرآن          [

     ا السمع  ويكاشف بمشاهدته؛ فهو من قرأ ملقي
   ا إلى سـر كالمـه،      بين يدى سميعه، مصغي

 ] شهيده شهيد القلِب لمعانى صفات   

 

 ولعـل   -
ِإن ِفـي   : في ذلك إشارة إلى قول اهللا تعالى      

          عمَألْقَى الـس َأو قَلْب لَه ن كَانى ِلملَِذكْر ذَِلك
 شَِهيد وهو )لَِعبرة لمن كان   : ؛ يعني )٣٧ :ق

أو أصـغى الـسمع وهـو       ، له قلب يعقل به   
غير غافل وال ساٍه ، حاضر بقلبه

 

-.

 

 
]ا لمعقوله، متبرًئا   تاركًا إلى قدرته،    ناظر

   ا علـى   ا للمتكلم، واقفً  من حوله وقوته، معظم
 ا إلى الفهم بحاٍل مستقيم، وقلٍب      حدوده، مفتقر

سليم، وصفاِء يقين، وقوِة علٍم وتمكين، سمع       
 ]فصل الخطاب، وشهد علم غيِب الجـواب     

 

- 
سمع بُأذُن قلبه كالم ربه سبحانه، وأشهده   : أي

عـن غيـره فـصار      اهللا تعالى علم ما غاب      
ـ     مشهود ا فـي إحـدى     ا له، يقول اإلمام نظم
:قصائده

 

 
وشهدتهم بعيوِنهم وبسمِعهم

 

 
وشرابهم لم يبِق ِمنِّي باقية

 

 


 


لقد تعرض لتفسير كتاب اهللا تعالى أئمـة        
ومفسرون علـى مـدى عـصور مـضت،         

التفـسير  :  وتنوعت التفاسـير، فمـن ذلـك      
ـ       ؛القرآن نفـسه  بالمأثور وهو تفسير القرآن ب

وبالسنة وباآلثار عن الـصحابة والتـابعين،       
والتفسير الفقهي، والتفسير بالرأي أو بالدراية      
أو باالجتهاد، والتفسير الصوفي اإلشـاري،      
والتفسير العلمي، والتفسير الفلسفي، والتفسير     

...االجتماعي، والتفسير األدبي 

 

 
أما تفسير اإلمام المجـدد أبـي العـزائم       

 فهـو   ؛"أسرار القرآن " تعالى عنه    رضي اهللا 
: تفسير يجري مع اآلية حيث تجري، حكـيم       
: عندما تشتمل اآلية على الحكمـة، أخالقـي       

حيث : عندما ترشد اآلية إلى األخالق، فقهي     
: تتعرض اآلية لفقه، وهو تفـسير اجتمـاعي       
: حيث تبحث اآلية في االجتماع، ويعد كتـاب  



 

 

 



 



 


 

 

 

 كما بين   دائرة لمعارف القرآن  " أسرار القرآن "
ذلك اإلمام السيد عز الدين ماضي أبو العزائم        

.

 

 


 




 


لم يعكف اإلمام المجـدد الـسيد محمـد         

 على تأليف تفـسيره     ماضي أبو العزائم    
مثلما فعل معظم المفسرين، ولكنـه تنـاول        
تفسير القرآن الكريم في سلسلة دروس ألقاها       

لى جماهير مريديه ومحبي علمه وعـارفي       ع
فضله، وكان خاصة تالميذه يحرصون علـى      
أال يفوتهم لفظ واحد مما كان يمليـه علـيهم          
اإلمام في الدرس العام أو الدرس الخـاص،        
وال سيما ابنه السيد أحمد ماضي أبو العـزائم   
رضي اهللا عنه، حيث قال مبينـا ذلـك فـي           

:تقديمه لتفسير والده اإلمام

 

 
وكنتُ أحرص الناِس علـى تلقـي       . ..[

الدروس الخاصة التي كان يلقيها رضـي اهللا        
عنه من تفسير القرآن الكريم، وعلوم الـسنة        
المطهرة السمحاء، وأحرص النـاس علـى       
اقتباس تلك األنوار مع كثرة اشتغالي بتلقـي        
الدروس المختلفة بالجامعات، على أن أكثـر       

ونه من سيدي   طلبة هذا العلم اإللهي كانوا يتلق     
الوالد إمالء، محافظة علـى تلـك األنفـاس         

وكنت متخذاً لي أصدقاء من خاصة      ، الطاهرة
أهل الصفا، فإذا فرغنا من الـدروس راجـع     
بعضنا البعض ما تلقاه فـي مـذكراتنا، ثـم          
عرضناه على اإلمام رضي اهللا عنه، فكـان        
يسره ذلك رضي اهللا عنه، وقد كان يبين لنـا          

فصل ما أجمل مزية يخـصنا      ما أبهم علينا وي   
بها، فكنا نتحقق أن هذا إذن من سيادته لجمع         
تلك الدرر والنفائس، وال نزال علـى تلـك          
الحالة طيلة حياته رضي اهللا عنه، نرجع فيما        
 تلقيناه من الدروس إلى خاصة تالميـذه، ثـم       

      وقـد   اعليه رضي اهللا عنه وأرضاه أخيـر ،
 تلقيناه  التمسنا منه رضي اهللا عنه أن ننشر ما       

من هذه المشكاة النورانية، فسمح لنا رضـي        
.]اهللا عنه بذلك

 

 
وقد اعتمد اإلمام أبو العزائم في تفـسيره        
للقرآن الكـريم الطريقـة اإللقائيـة، وكـان         

متسلـسالً  : أولهمـا : لطريقته تلك مـسلكان   
أنه كان إذا سمع القارئ     : وبالترتيب، وثانيهما 

قرآنيـة  يقرأ يوم الجمعة أو قبل الدرس آيات        
كان اإلمام يتناولها بالشرح بأوجه متعددة من       

.المعاني

 

 


 




 


وكانت لإلمام دروس بداره يلقيهـا بعـد        
صالة العصر، وفي مسجد الخرطوم الكبيـر       
كانت له مجالس ذكر وعلم منتظمة يـدرس        

فيها تفسيره للقرآن الكريم     

 

" أسرار القرآن  "-

 

ي وقسم العبـادات مـن       والموطأ والبخار  -
.مدونة مالك بن أنس 

 

 
وفي إحدى حلقات دروس اإلمام بالمسجد      
الكبير بالخرطوم تكلم بمعاٍن عالية أدهـشت       

: السامعين، مما دعا أحدهم إلى مقاطعته قائالً      
كالم من هذا يا موالنا؟؛ هل هو كالم سيدي         
عبد القادر الجيالني؟، فأشار اإلمام إليه بيـده        

 يا بني، ثم واصل الحديث وأتى       انتظر: وقال
ببيان أعجب مما تقدم، فلم يتمالك الرجل نفسه     

كالم من هذا يا موالنا؟؛ هل هو كالم        : وقال
انتظـر  : سيدي محيي الدين بن عربي؟، فقال     

يا بني، ثم واصل الحديث، وعـال بالعبـارة         
 كان من الرجل إال     فأخذ بمجامع القلوب، فما   

  ـن هـذا يـا       :  وقال اأن وقف منبهركالم م
موالنا؟؛ هل هو كالم سـيدي أبـي الحـسن     

. انتظر يا بني: الشاذلي؟، فقال

 

 
مـن  : يا بني : ثم توجه إلى السائل بقوله    

الذي أعطى الشيخ عبد القـادر الجيالنـي؟،        
ومن الـذي أعطـي سـيدى       : اهللا، فقال : قال

ومن : اهللا، فقال : محيي الدين بن عربي؟، قال    
: عطى سيدي أبا الحسن الشاذلي؟، قال     الذي أ 

وهل المعِطي توقف عن العطاء أم      : اهللا، فقال 
بل عطاؤه مستمر،   : أن عطاءه مستمر؟، قال   

يا بني؛ إن الـذي أعطـى       : عندئذ قال اإلمام  
.هؤالء هو الذي أعطاني

 

 


 




 


وأختم هذه المقدمة بوصية لإلمـام أبـي        

شـراب  ":  جاءت فـي كتابـه     عزائم  ال
: حيث يقول"األرواح من فضل الفتاح

 

 
النجاةُ من الهول فـي     : القرآن الشريفُ [

الدنيا واآلخرة، والحظوة بالحسنى في الـدنيا       
واآلخرة، والقرب من اهللا سـبحانه وتعـالى        
ومن رسوله صلى اهللا عليه وسلم في الـدنيا         

،  وعمـالً  واآلخرة أن تحل حالل القرآن قوالً     
وأن تحرم حرامه قوال وعمال، فهـو اإلمـام      
الحق الذي ال تشوبه ظلمة، وحبل اهللا تعـالى         
الذي هو ممسوك بيمينه، من تمسك به وصله        
اهللا، بين رسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بقوله    
وعمله وحاله أسرار القرآن، وكشف أنواره،      

.ووضح مناهجه

 

 
موتـوا بـه،    : القرآن، القرآن، إخـواني   

واحيوا به، واعملوا به، وأطيعوا بـه ربكـم         
سبحانه وتعالى، وكلوا بـه، واشـربوا بـه،         
وناموا به، وتاجروا به، وازرعوا بـه، أي ال   

 حتى يظهر لكـم مـن القـرآن         تعملوا عمالً 
الشريف حكمه، فإن أحل فاعملوا، وإن حظر       

.فامتنعوا

 

 
القرآن الشريفُ حجةُ اِهللا تعالى، وحجـةُ       

كان القرآن حجةً لـه رضـي اهللا        خلِقه، فمن   
عنه وأرضاه، ومن كان حجةً عليـه سـخط         

.عليه وأقصاه

 

 
القرآن؛ اقرءوه بلـساِن الفكـر، وعـيِن        

.العبرة، وهمِة االتباع، وعزيمِة العمل به

 

 
القرآن؛ نجا به من فهمه عن اهللا تعـالى         

، وهلك من فهمه بعلومه     وعن رسوله   
.لنفسانيةالعقلية، وأفكاره الدنيوية، وحظوظه ا

 

 
ــرآن كــالم اِهللا تعــالى، ووصــفُه،  الق

.وأخالقُه، وكماالتُه، وجماالتُه، وجاللُه

 

 

     ،وأوصافٌ وأسماء ،ذاتٌ وأحكام القرآن
       ومحكـم ،وأسـرار وعبرةٌ وتنزٌل، ورموز

الـرحمن  : ومشابه، اقرءوا القرآن هللا تعالى   
 *آنالْقُر لَّمع )١ :الرحمن 

 

– ٢( .

 

 
اهللا وسلم على من كـان خُلُقـه        وصلى  

القرآن، ومعجزتُه القرآن، وآياتُـه القـرآن،       
وعملُه القرآن، وحالُه القرآن، ومقامه القرآن،      

.]وعلى آله وورثته والتابعين آمين

 

 
ويقرن اإلمام في وصيته السنةَ المحمديةَ      

: بالقرآن الكريم فيقول

 

 
حـصن اهللا الحـصين     : السنةُ المحمديةُ [

 ألهـل خـصوصيته، ومنحـه        الذي وهبـه  
.ألحبابه

 

 
لسان الحـق المبـين     : والسنةُ المحمديةُ 

قُْل ِإن كُنتُم تُِحبون    : لكالمه، الموضح لسبيله  
     اللَّـه كُمِبـبحوِني يفَاتَِّبع اللَّه ) آل عمـران: 

٣١(.

 

 
أثبتت المعجزة واآلية أنـه رسـول اهللا        

       وأنه متجمل بأكمِل األوصاف التـي ،
هللا تعالى من عباده، وأجمِل األعمـال       يحبها ا 

التي يريدها اهللا من أحبابه، وأتم األخالق التي       
 هي أخالق اهللا، نطـق علـى لـسانه          

ــدانا  ــديم، وه ــه الق ــان بكالم  لإليم
والتوحيد، فهو الحجة البالغة، واآلية الظاهرة،      
به يهتـدي المهتـدون، وباتباعـه يتقـرب         

ب عن سننه    المتقربون، فمن رغِ  

 

لو عمل   و -
بكل الكتاب   

 

 فهو هالك، ومن أقـام سـنته        -
واهتدى بهديه وتابعه نجا، وحظـى بحظـوة        

.الشهود

 

 
فالسنةَ السنةَ إخواني، اعملوا بها ولو في       
آخر نفس مـن الحيـاة، أحيوهـا تَحيـوا،          
وانصروها تُنصروا، الحالل بـين والحـرام       

.بين

 

 
اللهم احفظنا بالسنة في قولنـا وعملنـا         

ا، واجعلنا ناصرين لها في أنفسنا وأهلنا       وحالن
.وإخواننا يا رب العالمين

 

 
اللهم احفظنا مـن البدعـة والمخالفـة،        
ومتابعة الحظ والهـوى، والغـرور بالـدنيا        
وبعلومها يا رب العالمين، وصلى اهللا علـى        

.]سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 
وما يلي من بيان قرآني      

 

 نتناوله بمشيئة   -
 اهللا تعالى 

 

 إنما هو قبس من فيض ما أورده        -
:  فـي كتابـه    اإلمام المجدد أبو العزائم     

، مع االستدالل ببعض المعاني     "أسرار القرآن "
     ا إلتمام  من بعض التفاسير األخرى وذلك سعي

الفائدة، وقد يأخذ الجانب التربـوي مـساحة        
  ا على وتر حساس، قد تسهم  أكبر، وذلك ضرب

لوكي للمسلم في   حركته في ضبط اإليقاع الس    
.وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى ذلك

 

 
واَهللا تعالى نـسأل التوفيـق والهدايـة،        
والحفظ والوقاية، والسعادة في الدنيا واآلخرة،      
اللهم صلِّ على سيدنا محمـد وآلـه وسـلِّم،          
وأعطنا الخير، وادفع عنا الشر، ونجنا واشفنا       

.يا رب العالمين

 

 



 

 

 

 



 



 

ما الفارق

 

..  بني نظام الكفيل

 

والرق؟

 

 
 

 

 

 

ال يترك لنا دعاة الغلو والتطرف الـدينى،        
فى بالدنا المنكوبة بهم وبالحكام المـستبدين،       
فرصة واحدة للدفاع عنهم، أو عما قد يقدمونه     
من أفكار تبدو إسالمية، ولكنها عنـد التأمـل         
الهادئ تكشف عن وجهها الجاهلى بامتيـاز،       
جاهلية أتت من بـالد الـنفط لتقـتحم علينـا           

ـ     إسالمنا الوسطى    ا وتدمر ما كان جميالً ورائع
فى تاريخنا وحركاتنـا اإلسـالمية المعتدلـة،        
لتستبدل كل هذا بفقه وثقافة وديـن جديـد ال          
عالقة له باإلسالم، الذى حمل رسالته السمحة       

محمد صلوات اهللا عليه للعالمين رحمة      سيدنا  
.ا ونوروعدالً

 

 
ومن جملة ما يقدمه دعاة فقـه التخلـف         

العديد من المفاهيم، التى ينسبونها خطأ لإلسالم       النفطى هذا يأتى    
وهو برىء منها براءة الذئب من دم ابـن يعقـوب، فهـا هـم               

بكل ما يعنيه من عبودية ورق فـاق        ) نظام الكفيل (يصدرون لنا   
نظام الرق فى الجاهلية، وما إن ينته الحـديث عنـه إال ويطلـق      

 ـ وبعد أن هدأت العاصفة، فتوى جديدة        ا،أحدهم مجدد جـواز  (بـ
من ثدى المرأة حتى تُحرم عليه، وصاحب الفتوى        ) إرضاع الكبير 

أحد أساطين الوهابيـة، ولكنـه      ) العبيكان(هذه المرة هو الشيخ     
.. أضاف أن اإلرضاع من الجائز أن يكون بطريقة غير مباشـرة          

 من كأس به حليب المـرأة،       يعنى أن يشرب السائق الفلبينى مثالً     
ه له من وراء حجاب؟ ما هذا التخريف وما         بعد أن تكون قد حلبت    

.هذا الدين الوهابى الجديد؟

 

 
وما عالقة اإلسالم المحمدى بهذه الترهـات؟ إن مثـل هـذه            
الفتاوى تضحك الرأى العام العالمى واإلسالمى علينا، وتجعل من         

 ألنه دين لديه مثل هـذه       ؛مسخرة فى نظرهم  ) وهو برىء (الدين  
.النوعية من الفقهاء الجهلة

 

 



 


وبعودة إلى نظام الكفيل نجد أن ما يسمى نظام الكفيل الـذى            
يطبق فى العديد من الدول الخليجيـة وفـى مقـدمتها المملكـة             

  السعودية ليس نظام ا، وهو ضد حقوق اإلنسان فى أبسط       ا إسالمي
معانيها، فضالً عن كونه     

 

  للتجارب اوفقً -

 

د  التى مارسته، لم يف    -
ال العمل وال الدولة التى تطبقه، األمر الذى دفع العديد مـن تلـك     

).مثل البحرين(البالد إلى اإلعالن عن التوقف عن العمل به 

 

 
هذا النظام المهين لكرامة اإلنسان، الذى سبب العديـد مـن           

 أو افـرد (لخص فى أن يقوم صاحب العمـل  المآسى اإلنسانية، يت 

 الموظـف   /بحجز جواز سفر العامل   ) مؤسسة
، حيث إنه ال يطبـق      )المصرى أو العربى فقط   (

طيلـة فتـرة    ) األوربيين واألمـريكيين  (على  
التعاقد، ويحجز معه حريته فى الحركة والسفر       
أو العمل فى غير أوقات العمل الرسمية لزيادة        

بكل ما تعنيه الكلمـة     (دخله، ويتم إذالل العامل     
 بل  ا سرقة مستحقاته المالية،   وأحيانً) من معنى 

وحبسه ألتفه األسباب، فى مـصادرة مهينـة        
الكرامته كإنسان خلقه اهللا حر.

 

 
حـاالت  (ته عـن    مناسبة هذا القول ما قرأ    

 للمهانة فى إحدى دول     اتتعرض مجدد ) مصرية
الخليج وفق هذا النظام، دون أن يتم تدخل فعال 
إليقاف تلك المهزلة المستمرة لعدة عقود متتاليـة، والغريـب أن     

ر تجاوز فى تطبيقه العمال أو الموظفين العاديين لنصل إلـى           األم
نظـام الكفيـل   «ا الـذين يطبـق علـيهم أيـض       (أساتذة الجامعة   

).»العبودى

 

 
تلك الحاالت البائسة ما نشرته إحدى الصحف األسبوعية        من  

 عن األخوين حمدى وجمال سعيد عبد     ) صحيفة الميدان (المصرية  
على شركتهما وجميع معامالتها    الحميد بدوى وكيف تم االستيالء      

 مليون جنيه مصرى داخل المدن السعودية       ١٥٠التى وصلت إلى    
وتم سجنهما وتعذيبهما وترحيلهما بعد اإلهانات المتواصلة ألكثر        

!!من ثالثة أعوام باسم نظام الكفيل العبودى

 

 
وعن د 

 

العزيز كامل الداعية السلفى المعروف والمعتقل        عبد -
ورغـم اختالفـى    .. ردأ السجون الـسعودية   منذ ستة أشهر فى أ    

العزيز كامل والموقع اإللكترونـى      عبد. الفكرى مع ما يطرحه د    
، فإن ذلك ال يمنعنـا مـن أن         )لواء الشريعة (التابع له والمسمى    

ندين جريمة اعتقاله وإهانته بقسوة باسم هذا النظام اللعين الذى          
  لجامعـة إلـى    ا، من المواطن العادى إلى أسـتاذ ا       لم يستثن أحد

.الداعية اإلسالمى

 

 
أين وزارة الخارجية المصرية من هـذه الجـرائم         : وسؤالى

بد أن يتدخل رئيس الجمهورية بشخصه كما فعل  وغيرها؟ وهل ال
مع الطبيبين المجلودين؟ وماذا يفعل القنـصل والـسفير وطـاقم           
السفارة فى ذلك البلد؟ أليست هذه وظيفتهم التى يتقاضون عنهـا      

 ضرائب هذا الشعب المصرى؟ أمـا فتـوى إرضـاع           رواتب من 
الـسطور  فعالً فسوف نتحدث عنها فـى       ) مسخرة(الكبير، فألنها   

.! وحسبنا اهللا ونعم الوكيلالقادمة

 

 



  

 

 



 






  


  


 




 





 





 


يصر دعاة فقـه التخلـف علـى أن         

» ملطـشة «يجعلوا من اإلسـالم العظـيم       

ومسخرة أمام العالم أجمع، فبعد أن هدأت       

عاصفة الفتوى الـشهيرة التـى أطلقهـا        

الدكتور عزت عطية، رئيس قسم الحديث      

بكلية أصول الدين بجامعة األزهـر، فـى        

، وكانت حـول إباحـة      م٢٠٠٧مايو عام   

يلها فى العمـل    إرضاع المرأة العاملة لزم   

حتى ال يتسبب فى فتنتها وحتـى يـسمح         

 ألنه ساعتها   ؛ذلك بالخلوة الشرعية معها   
 ا عليها، ونتج عنها إيقافه     سيصبح محرم

عن العمل وإحالته للتحقيق، يومها أصدر      

محمد سيد طنطاوى   .شيخ األزهر الراحل د   

إن ما أفتى به عـزت      «: توصية جاء فيها  

 اإلسـالمى   عطية يتنافى مع مبادئ الدين    

الحنيف ويخالف مبادئ التربية واألخالق      
.»ويسىء إلى األزهر الشريف

 

 

ما إن هدأت العاصفة علـى الفتـوى        

) م٢٠١٠(إال وأصـر    ) م٢٠٠٧(القديمة  

شيخ آخر من دعاة الوهابية المخالفة فى       

نشأتها وجوهرهـا وأهـدافها لـصحيح       

، على أن يعيد    )ولذلك حديث آخر  (اإلسالم  

م، فتوى إرضـاع الكبيـر      لألذهان، وللعال 

المحـسن   ا، وهذا الشيخ هو عبـد     مجدد

العبيكان، وهو المستشار القضائى بوزارة     

ــشورى    ــس ال ــضو مجل ــدل، وع الع

  ا بالهيئة المسماة   بالسعودية، وكان عضو

، فإذا كـان    »هيئة المناصحة للمتطرفين  «

وهذا هـو مـدى     ) الناصح(هذا هو حال    

 ؟ هـذا الـشيخ    )المنصوح(علمه فما بال    

األعجوبة قال بأن اإلسالم وأحاديث النبى      

       أباحت إرضاع المرأة الرجل الكبيـر 

األجنبى عنها، ولكن بوسائل غير مباشرة،      

أى بدون مالمسة الثدى، كيف؟

 

 

الشيخ األعجوبة أجاب بأن ذلـك يـتم    

يعنـى فـى    (بأخذ الحليب بطريقة مناسبة     

وإرضاعه للشخص المعنـى،    ) كأس مثالً 

يـراه  (تواه إلى حديث    واستند الشيخ فى ف   

ألم المـؤمنين   ) االفقهاء والعلماء ضـعيفً   

عائشة رضى اهللا عنها، وكـذلك لفتـاوى        

قديمة عفا عليها الزمن البن تيمية، وليس       

آيـات  (من بين ما اسـتند إليـه الـشيخ          

أو حتى النظرة اإلنسانية الـسوية      ) قرآنية

المسمى بفتـوى  ) التخريف(التى تأبى هذا  

بضع سنوات  غم مرور   ور. إرضاع الكبير 

على إلقاء هذا الشيخ لفتواه ورغـم ردود        

الفعل المستنكفة لها، إال أنه أصر عليهـا        

وعاد وأكدها فى عدة أحاديـث صـحفية،        

.دونما خجل أو احترام لعقول المسلمين

 

 

انظر نـصها فـى     (حول هذه الفتوى    

موقع العربيـة  

 

-٢١

 

-٥

 

التـى  ) م٢٠١٠-

 أضحكت الناس على العلم والعلماء، بـل       

:أساءت أيما إساءة لإلسالم، نسجل ما يلى

 

 

تؤكد مثل هذه الفتوى، وغيرهـا      : أوالً

عـدم  : من التى يتبناها هذا الفكر من قبيل      

كروية األرض   

 

حديث الذبابة    –

 

حـديث   –

 أن المرآة شؤم  

 

 كفر من يهدى الزهـور     -

إلى المرضى ألنها عادة غربية      

 

 جـواز   –

قتل من يؤيد االختالط حتى ولو كان بهدف   

العلم  

 

 كفر األشـاعرة مـذهب األزهـر        –
الشريف والشيعة وكل مـن لـيس علـى         

مذهب الوهابية، وغيرها مـن الفتـاوى       

المستندة إلى أحاديـث ضـعيفة وأقـوال        

إلى ضرورة  : لبعض الفقهاء القدامى تؤكد   

تنقية التراث، وغربلته من قبـل العلمـاء        

.المتخصصين، الثقاة

 

 

نحتاج إلى أن يتدخل من تبقـى      : اثاني 

ا من أولى األمر فـى هـذه        ا وشريفً واعي

األمة إليقاف أصحاب هذا الفكـر الـضال،      

المضل، وإبعادهم عن مجـاالت الـدعوة       

والفتوى، وتنقية الترهات التى تصدر عن      

فضائياتهم وعدم الخضوع البتزازهم، كما     

      ألنـه  ؛  اهو حاصل، فخطرهم بـات كبيـر

يؤسس ليس فحسب لفقه التخلف والجهل      

لإلسالم الصحيح، بل يؤسـس  الذى يسىء  

ا لفقه العنف واإلرهاب ضد كل ما هو        أيض

.حضارى ومتمدين فى تاريخنا وزماننا

 

 

ليست مجرد  ) إرضاع الكبير (إن فتوى   

فتوى صدرت عن وعاظ جهلـة وانتهـى        

األمر، ولكنها عرض ألزمة متأصلة لفكـر       

مأزوم، أزمة تيار له فى بالدنـا وحـدها         

تيار يريـد   )  فضائية على النايل سات    ٣٤(

اختطاف الدين واعتقاله، وإذا لم نواجهها      

 بالفكر وبالفقه اإلسالمى المـستنير      أصالً

والجاد، فقل على هذا الدين وتلـك األمـة         

.واهللا أعلم. السالم

 

 



 

 

 

 

 

 



 





 




 

 

ــا ــو يـ ــت أَرجـ ــي ِجئْـ حِبيِبـ

 

 

وافْــــتِح الْحانــــاِت لَــــيالً

 

 

زاد شـــــوِقي يـــــاحِبيِبي 

 

 

عــــن جماِلــــك يــــاحِبيِبي

 

 

ــروِر ــاِنيياســ ــد أَتــ ي قَــ

 

 

زارِنـــي الْمحبـــوب لَـــيالً  

 

 

ــاِبي  ــت بــ ــاداِني أَنــ ونــ

 

 

قَـــد دِهـــشت ِمـــن ِخطَـــاِبي

 

 

وصــــفَا راِحــــي وملِْكــــي 

 

 

ــا  ــاب هيــ ــت الْبــ وفَتحــ

 

 

علِّـــي عزمـــك يامِريـــِدي  

 

 

 ــاِدر ــك بــ ــصن قَلْبــ خلِّــ

 

 

والــــسالَم علَــــٰى حِبيِبــــي

 

 

التهـــاِميوالـــصالَةُ علَـــى  

 

 

 

 

 

ــِصلِْني   ــك تــ ــرةً ِمنــ نظْــ

 

 

ــي واســــِقِني ِمنهــــا وِزدِنــ

 

 

ــدنِ  ــداِر عــ ــدخوِل ِبــ ِللــ

 

 

ــي   ــي وأَِرِنـ ــِشفَن حجِبـ فَاكْـ

 

 

ــاِني ــشاِئِر والتهــــ ِبالْبــــ

 

 

فَــــارتقَٰى ِعلِْمــــي وشــــأِْني

 

 

ــأِْني  ــٰى شـ ــاِدر ترقَـ ــم وبـ قُـ

 

 

ــاِني ــلُّ زمــ ــٰى كُــ وانمحــ

 

 

ــي م ــار ِفـ ــأِْنصـ ــٍد وشـ جـ

 

 

واصــــدقُوا حتــــٰى تروِنــــي

 

 

ــئُوِني  ــن شــ ــالْعزاِئم ِمــ فَــ

 

 

واحـــِرقَن غَيـــِري تِجـــدِني  

 

 

ــاِني ــِز الْمعــ ــِسنا كَنــ شمــ

 

 

مــــن أَتانــــا ِبالْبيــــانِ  

 

 

 

 
  

 

 
  

 

 
   

 ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تـهــانــى

 

 












األخ الفاضل األستاذ حسين صديق بمناسبة زفاف نجـل شـقيقه           * 

األستاذ شريف حسني صديق، واألخ الفاضل عبد العال أنور بزفاف          

.بالسويس.. كريمته األستاذة أسماء لألستاذ أحمد

 

 

 أحمد محمـد    األخ الفاضل الحاج محمد شحاته أحمد بحفيدته ليان       * 

.بسيدي سالم.. هشحات

 

 

بالطود  .. األخ الفاضل فتحي أبو شنب بالمولودة الزهراء      * 

 

 كوم  –

.حمادة

 

 

بالمطريـة   .. األخ األستاذ صابر محمد خليل بالمولود أحمـد       * 

 

– 

.دقهلية

 

 








 

 






األخ الفاضل والمحب الصادق األستاذ عالء محمد غازي عبد         * 

الاله الذي أعطي فشكر وابتلى فصبر، جد بنات سـماحة الـسيد            

أحمد عالء أبي العزائم، ووالد األستاذ هاني، وابن عم الـدكتور           

بكفـر  .. محمد غازي عبد الاله والحاج حلمي غازي عبد الـاله         

.الشيخ

 

 

ح عزمي أمين شقيق األستاذ أسامة      األخ الفاضل الدكتور صال   * 

ومؤمن، وخال األستاذ علي وعبد الرحمن يسري، وابن خال األخ       

بماقوسة .. الفاضل األستاذ مخلوف أحمد معروف

 

. المنيا–

 

 

فقيد الشباب األستاذ عبد الحميد ابن داعي الطريقـة العزميـة           * 

بالشمارقة .. األستاذ عبد المجيد علوان

 

. كفر الشيخ–

 

 

م السيد الشافعي السيد والد األخ الفاضل األستاذ عـالء          المرحو* 

.باإلسكندرية.. الشافعي

 

 

المرحومة زوجة الحاج محمد جمعة إسـماعيل ووالـدة األخ          * 

بدمنهور .. نادر

 

. بحيرة–

 

 

المرحوم علي محمد عبد الحافظ شقيق األخ الشيخ عبد الـاله           * 

م على محمد عبد الحافظ وكيل إدارة أوقاف غرب سـيدي سـال           

بقريـة القـن   .. سابقًا، وابن عم الدكتور رياض يوسف نوفـل  

 

– 

.سيدي سالم

 

 

األخ الفاضل مصطفى العويدي شـقيق األخ الفاضـل أحمـد           * 

بالطود .. العويدي

 

. كوم حمادة–

 

 

المرحومة والدة األخ الفاضل األستاذ محمـود عبـد الـرازق           * 

بالشعيرة .. محمود

 

 إيتاي البارود–

 

 

مغاوري عياد ابنة خالـة األخ الفاضـل        ابنة المرحوم محمد ال   * 

بأوليلة .. البرعي عبد الحميد البرعي

 

 ميت غمر –

 

. دقهلية–

 

 









 

 

 

 


