
 

 

 

 

 



 


العارف باهللا

 

 


 


 ه١٤٠٧سنة 
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يةشيخ الطريقة العزم

 

 


 



 

 



 


نائب عام الطريقة العزمية

 

 


 


        

 

 



 




 



 

 



 




 

 



 





 





 





 





 



 

 

مع اإلدارةيتفق عليها 

 

اإلعالنات 

 

 

غـــايتـــنا

 

 
.إعادة اد الذى فقده املسلمون الذى لن يتحقق إال بعودة اخلالفة اإلسالمية

 

 
.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

 

تناواخلـالفـة غاي 

 

 
والقـرآن  حجتنا

 

وأبو العزائم  إمامنا 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

  *

 

 

 

 
    بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم   

 

 

 

 ٤

 

 

 

 

 

 
أبى العزائملإلمام المجدد السيد محمد ماضى .. )١٠( وسائل نيل المجد اإلسالمي *

 

 ٨

 

 

 

 

 

 
) ..٣ (التصوف ومعاملة القلوب ..لماذا الطريقة العزمية؟* 

 

 

 

 

 

 

 

 
لعزائم اأبيالدين ماضى السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 

 ١٢

 

 

 

 

 

 
المرحوم الشيخ يوسف الدجوي العالم باألزهر الشريف.. ) ٢(حياة األنبياء  *

 

 ١٤

 

 

 

 

 

 
خالد برادة. د )..٢/٢(ن اإلنبهار بالغرب ورفض التعامل معه بي *

 

 ١٦

 

 

 

 

 

 
محمد اإلدريسي الحسني.  د)..١(الصوفية فقط على منهج السلف الصالح * 

 

 ١٨

 

 

 

 

 

 
بن الحسن اهللا وإبراهيم بن عبد  رأسي السيدين زيد بن علي زين العابدينتحقيق دخول * 

عادل سعد.  السميع وأالمستشار رجب عبد ..ا مصر ودفنهما بهالمثني

 

 ٢٠

 

 

 

 

 

 

بليغ حمدى. د.أ  ..)٢/٢(معالم في طريق التصوف * 

 

 ٢٢

 

 

 

 

 

 
جمال أمين. د .. )١٥(وقفة مع الذات لكي تكون شخصية مؤثرة  *

 

 ٢٤

 

 

 

 
األستاذ فتحي علي السيد  ..اإلسالم وطن وجولة مع أخبار الوطن اإلسالمى *

 

 ٢٦

 

 

 

 

 

 
جندىعزيز محمود ال.  د..قول أنفذ من صول  *

 

 ٢٩

 

 

 

 

 

 
٣٠  العزائم أبومحمد ماضىاإلمام  .. ]حكم بيع أرض فلسطين[حكم الدين  *

 

  

 

 
 األستاذة لبنى محمد الشعراوى..مستقبل األمة  *

 

 ٣٢

 

 

 

 

 

 
نور الدين أبو لحية. د. أ.. ) ٤(الطائفيون والحكماء السبعة * 

 

 ٣٤

 

 

 

 

 

 
..)] ٢/٢(حديث الغار وخبيئة العمل الصالح [صواريخ مضادة * 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الحسينى عبد الحليم العزمىالشريف

 

 ٣٦

 

 

 

 

 

 
 أحمد محمود كريمة . د.أ ) ..١(تاريخ ومعالم مدينة القدس * 

 

 ٤٠

 

 

 

 

 

 
عبد الفتاح مصطفى غنيمة. د.أ.. كائنات صغيرة قوية تفوقت على اإلنسان* 

 

 ٤٢

 

 

 

 

 

 
محمد الشرنوبيأحمد . د.أ) .. ٣٤(الدعوة إلى اهللا تعالى من خالل الشبكة الدولية اإلنترنت * 

 

 ٤٤

 

 

 

 

 

 
محمد الشندويلى) .. ١/٢(دحض مفتريات العلمانيين أن الدين صناعة بشرية وعقلية * 

 

 ٤٦

 

 

 

 

 

 
هـ١٤٣٩من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خالل شهر ربيع ثان * 

 

 ٤٧

 

 

 

 

 

 
فاروق الدسوقى. د. أ .. )٢٢(الصالة والسالم على والدي خير األنام * 

 

 ٤٨

 

 

 

 

 

 
محمد حسينى الحلفاوى.  د.. ]٨٠) [مجلة التوحيد(وكالء الوهابية فى مصر صوت * 

 

 ٥٠

 

 

 

 

 

 
سميح قنديل. أ..  ) الثمانونالحكمة(  لإلمام أبى العزائم شرح جوامع الكلم *

 

 ٥٢

 

 

 

 

 

 
 قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ ) ..١٥ (معاني وإشارات قرآنية *

 

 ٥٤

 

 

 

 

 

 
ت سيد أحمدرفع . د!!.. القدس ما بعد صفعة ترامب*

 

 ٥٦

 

 

 

 

 

 
المجتمع العزمى* 

 

 ٥٨

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

بينَّا فيما مضى كيف تأسست دولة فرسان مالطا وأبـرز أعـضائها ورئيـسها              
، وعرفنـا المتنـورين     وعالقتها بالدول العربية، وتحدثنا عن عالقتها بالماسـونية       

 بيلـدربيرغ وأهدافهم، وكذلك الحديث عن حكومة العالم الخفية، وعرفنـا منظمـة            
سمات الحكومة الخفية طبقًا لما ورد بكتاب أحجار على         ومؤتمراتها، وعرضنا أهم    

رقعة الشطرنج، ثم وضحنا عالقـة الوهابيـة بالماسـونية ثـم عالقـة اإلخـوان                
ث عن عالقة داعش والجماعات التكفيريـة بالـصهيونية         بالماسونية، وبدأنا الحدي  

.والماسونية

 

 


 


 م١٩٨٨لم يعلن تنظيم القاعدة منذ تأسيسه عـام         فعلى مستوى الممارسة    أما  

 وهو نفس نهج الجبهـة اإلسـالمية العالميـة          ،مسؤوليته عن أي عملية هجومية    
 كما لم يتشكل تنظيم سلفي      م،١٩٩٨ عام   تأسستين التي   لمحاربة اليهود والصليبي  

فهل من التحـق    . يتكفيري في فلسطين للجهاد ضد االحتالل الصهيوني االستئصال       
من الفلسطينيين بالقاعدة وداعش للقتال في ساحات بعيدة عن فلسطين ال يملكـون             

ماعات كما هو    فرع لتلك الج   أو الذهنية والسياسية والمالية لتكوين تنظيم       اإلمكانات
ولماذا لم تتمكن   غير العربية؟اإلسالميةالحال في بقية البلدان العربية وبعض الدول 

 بعث فرع لها في فلسطين بل حتى خارج          من  العالمية اإلسالميةوالجبهة  » القاعدة«
 فـي   "قطريـة سـلفية   " تنظيمات   أسستفلسطين كما كان حال بقية القوميات التي        

جزائرية والتونسية والليبية المـسلحة التـي تأسـست فـي       كالجماعة ال  أفغانستان
.بيشاور؟

 

 
 : من ذلك  األسئلة، تنظيم القاعدة تجيب عن بعض من هذه         أدبيات البحث في    إن

ن أ" لذلك يعتبـر     ؛ التنظيم ال يفرق بين الصهيونية كفكر سياسي واليهودية كدين         أن
        ا أو الصراع مع اليهود هو صراع ديني وعقائدي، وليس قومي ا أو على أرض     وطني

وهو يساوي بين قائد منظمة التحرير الفلسطينية       ." أو على حدوٍد وضعها المستعمر    
بـين اليهـود    "  تعتبر المفاوضات بين الطـرفين هـي         إذ ،محمود عباس ونتنياهو  

 ."واليهود، بعضهم مع بعض

 

 
 داعش والنصرة فينتقدان بشكل متواصل ومـستمر القيـادات الفلـسطينية            أما

 جرحاهم في سوريا للعالج إرسالا في د وال يترد، إسرائيلانربية أكثر مما ينتقدوالع
لحماية حدودها  » حزام أمني سلفي  «ـ كما تستخدمهم ك   ،ليةيسرائفي المستشفيات اإل  

    ا دون الحديث عن االلتقاء الموضوعي بين هذه   جنوب سوريا وريف القنيطرة تحديد
 تلـك   إلضعاف التي تهدف    إسرائيل،ولة  الجماعات في سوريا والعراق ومصر مع د      

. من جنودهاأحدا تفقد أن تطلق هي رصاصة واحدة ودون أنالحواضر دون 

 

 
 بعادهـا أب مواقف المجموعات السلفية التكفيرية وسلوكها تجـاه فلـسطين           إن

 وتجاه الدول العربية المحيطة بفلسطين تبدو مواقف مريبة ليس للمتابعين   ،المختلفة
الذي لم  " أبو محمد المقدسي   "أن من ذلك    اأيضبل عند البعض منهم     والمحللين فقط   

، اتهم فيها قادة التيار     "بيت المقدس في القلب   "يتردد في توجيه رسالة كانت بعنوان       
 ...السلفي الجهادي العالمي بالتقصير تجاه القضية الفلسطينية من الناحية العمليـة          

ا  ارتباط هـذه المجموعـات فكـر       إلى يرفيش "العلمي" االستنتاج   أما ،وهو نقد ناعم  
 وببعض الدول الكبـرى المتحالفـة       إسرائيلوممارسة بالصهيونية العالمية ودولة     

 .)١(معها

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 



 


ــد ال ــم أن ب ــابع يأ يعل ــشؤون مت  ل
 منـه   تـأتي   التي  واألخبار  األوسط  الشرق

 يتكـرران؛   أمـرين   هنالـك   أن  األيام،  هذه
ــر ــم :األول األم ــل حج ــازر القت  والمج
 :الثـاني   واألمـر  تحـصل،   التي  الدموية
ــك ــمان هنال ــرران اس ــرائيل( يتك  / إس
 يبــدوان قــد األولــى لــةللوه ).داعــش

ــان، ــاك وأن مختلف ــ هن ــرة افروقً  كبي
 ولكـن   أصـالً،   عالقة  توجد  ال  بل  ،ابينهم

 شـريط   مـن   أحـم   تربطهما  التي  العالقة
 وأبعـد   واحـد،   إقليم  من  وأقرب  إخباري،

.المؤامرة نظرية من

 

 
 علـى   فعـالً   قادرين  نكون  لكي  ولكن
 للعالقـة   الكليـة   الـصورة   على  الحصول

ــين ــاتين ب ــرت ه ــصهيونية( ين،الفك  /ال
ــا )داعــش  أعمــاق فــي الغــوص علين
 إلـى   أدت  التـي   األسـس   ودراسة  التاريخ
 األمـر   وهـذا   الفكـرتين،   هـاتين   بلورة
 كتـب   أو  دراسـات   عـدة   يتطلـب   لوحده

 فقـط   سأشـير   هنـا   ولكني  حقه،  ليستوفيه
 دائـرة   نوسـع   لكي  فقط  أقالم،  رؤوس  إلى

 هـذه   اعتقـادي   فـي   ألنه  ؛والنقاش  النظر
.قفالمث مهمة هي

 

 


 


 بــشكلها الــصهيونية فكــرة ظهــرت

 عـشر،   التاسـع   القـرن   أواخر  في  األول
 ارتفـاع   هـي   لذلك  الرئيسة  األسباب  وأحد

 أوربـا   فـي   لليهـود   المعاديـة   األصوات
ــاداة" ــسامية المع ــاع ،"لل ــسبة وارتف  ن

ــرض ــود تع ــداءات اليه ــشكل العت  وب
 وذلـك  مـضطهدة،   أقليـات   كونهم  متكرر
ــه ــباب كل ــدة ألس ــا عدي ــديني( منه  ال

ــاعي ــصادي واالجتم ــذي ،)واالقت  وال
 حقيقـي   خطـر   وجـود   إلـى   أدى  بدوره
 اليهوديــة الهويــة وعلــى اليهــود علــى

 ودعـا   التعبيـر،   صح  إن  )وجودي  خطر(
 هيئــات عــدة إيجــاد إلــى األمــر هــذا

 األمـر   هـذا   لبحـث   يهوديـة   وجمعيات
ــومي وطــن بإقامــة اجــدي والتفكيــر  ق

 مـن   كثيـرا   أن  بالـذكر   ويجـدر   ،لليهود
 متـدينين   يكونـوا   لم  اليهود  المثقفين  هؤالء

 كـان   العكـس   على  بل  الكهنوتي،  بالمعني
 ملحــدين مــنهم الكثيــر

 

 ويــذهب بــل -
ــبعض ــى ال ــول إل ــسي نأ الق  مؤس

ــصهيونية ــيالحقيق ال ــانوا ني ــادين ك  مع
 مـنهم   التخلص  في  ورغبوا  لليهود

 

 وقـد   -
 علـى   الحـصول   في  حتى  الصهاينة  فشل

 األرثـوذكس   اليهـود   قبـل   مـن   المباركة
 ولكـن  مريـضة،  فكـرتهم  بأن  رأوا  الذين
 الممكنـة   الـسبل   بحث  من  يمنعهم  لم  ذلك

.مشروعهم ومتابعة هويتهم إلنقاذ

 

 

 ظهـور  أن نجـد  أخـرى،   ناحية  ومن
 اإلسـالمية   التنظيمـات   ظهـور   أو  داعش

ــة ــة المتطرف ــكالها، بكاف ــون أش  ولك
 ركـز أ  سـوف   عديدة  اإلسالمية  التنظيمات

 داعـش،   أي  اليـوم؛   نـراه   مـا   على  فقط
 لوحـده،   مقـاالً   سـيحتاج   التفصيل  وألن
 لظهورهـا   الرئيـسة   األسـباب   ومن  ولكن
 اأيـض   هـي   أخـرى،   دوافـع   جانب  إلى

ــاع ــرة ارتف ــوات وتي ــة األص  المعادي
 ،)اإلسـالموفوبيا ( العـالم   فـي   للمسلمين
ــض ــداءات اوأي ــي االعت ــصل الت  تح
 الـذي  والخطـر   المعمورة  حول  للمسلمين

 الكثيـر   رأي  فـي   اإلسالمية  الهوية  يتهدد
 هــذه والتجديــد، الحداثــة مــن لألســف

 بالواجـب   واإلحـساس   القهـر   من  الروح
 اإلحـساس   نفـس   المـسلمين   إخوتهم  تجاه
 ظهـور   إلـى   أدى  اليهـود،   به  شعر  الذي

 شـعار  رفعـت   التـي   الحركات  من  العديد
 أو  المقدسـات   عـن   أو  اإلسالم  عن  الدفاع
 ظـل   فـي   الهويـة   عن الدفاع  عام  بشكل

 وتلـك   يتهـددها،   الـذي   الوجودي  الخطر
 لكـل   إسـالمية   خالفـة   إقامة  في  الرغبة

 داعـش   بـأن   هنـا   ننسى  ولن  المسلمين،
 علـى   الحـصول   فـي   األخرى  هي  فشلت

ــة ــن مبارك ــل م ــدد قب ــر ع ــن كبي  م
 حتـى   الفكريـة،   اإلسـالمية   المعسكرات

.واألفكار المذهب نفس تحمل التي تلك

 

 


 




 


ــصهيونية لجــأت ــى ال ــتغالل إل  اس

ــدين ــق ال ــة، بطرائ ــت وإن مختلف  كان
ــصهيونية ــة ال ــة حرك ــة، علماني  حداثي

ــر ــذلك وتعتب ــة التجــارب مــن ب  القليل
ـ   وتحمـل   الناجحة التركيـب،   بهـذا   انهج 

 بطبيعـة   صـحتها   يعنـي   ال  نجاحها  ولكن
ــال، ــتغلت الح ــصهيونية اس  اإلرث ال

ــوتي ــودي الكهن ــن اليه ــات م  خراف
 هـي   فلـسطين   أرض  أن  ومنها  وأكاذيب،
 بهـا   اهللا  وعـد   والتـي   الموعودة،  األرض

 أنهـم   مـن   بـالرغم   وذلك  المختار،  شعبه







 




 



 

 
 رئيس االتحاد العالمى للطرق الصوفية
 عضو المجلس األعلى للطرق الصوفية

شيخ الطريقة العزمية

 

 

السيد محمد عالء الدين ماضى أبو العزائم

 

 



 

 

 



 



 



 

 عـدة   مـن   كخيار  فلسطين  الختيار  لجؤوا
ــارات، ــل خي ــداأ( مث ــان/ وغن  /أذربيج
 التوراتيـة   وللعالقـة   ولكـن   ،)األرجنتين

ــسطين ــضغوط بفل ــة ولل ــي الهائل  الت
 البروتوسـتانت   نييحيالمـس   بعض  وضعها

 إلـى   غـالبيتهم   ينتمـي   الذين  بريطانيا  في
 فلـسطين   الختيـار   )المسيحية  الصهيونية(

 الـسرية   اإللهيـة   الخطـة   شـروط   إليفاء
 لعـودة   اتمهيـد   فلـسطين   في  اليهود  بجمع

ــسيح ــالص" الم ــوءة "الخ ــة ونب  .القيام
 اسـتعملت   المقابـل   الطـرف   فـي   داعش
 قلبهـا   وفـي   فجاجـة،   أكثر  وبشكل  الدين
 اسـتمدت   بامتيـاز،   رجعية  أصولية  حركة

 أو  إسـالمي   كهنـوتي   إرث  مـن   دعواها
 التـاريخي،   اإلسـالم   الـبعض   يسميه  كما

ــالمي واإلرث ــة اإلس ــال بطبيع  ال الح
 فـي   األديـان   سـائر   عـن   كثيرا  يختلف

 واألكاذيــب، الخرافــات مــن محــصوله
 بـالد   عـن   تتحـدث   التي  األحاديث  ومنها

 الفرقــة عــن أخــرى وأحاديــث الــشام
 الناجية

 

 مـن   واسـع   عـدد   فيهـا   شكك –
 المـسلمين   المفكرين

 

-  السـتعادة   اوأيـض 
 وزمـان   فتوحـات   مـن   الماضـي   أمجاد

 ألهــب الــذي األمــر والــرمح، الــسيف
.الشباب من الكثير حماسة

 

 
 طريقـة   فـي   الفكرتـان   اختلفت  إذن،

ـ   أكثـر   كانت  الصهيونية  فقط،  النهج اوعي 
ــر ــشرافًا وأكث ــستقبل است ــ للم  اوإدراكً

 داعـش   بعكـس   ا،صـبر   وأكثـر   رللعص
 والمكـان   والزمـان   الواقـع   عن  المنفصلة

 ونـبض   حلمهـا،   لتحقيـق   اصـبر   وأقل
 ولكـن   .فيهـا   معالمه  بكل  حاضر  الماضي
ــين  االثن

 

 مهمــة نقطــة وهــذه -

 

 قــد -
 ولكنهمـا   نهايتهمـا،   أو  بـداياتهما   تختلف

 وإن والنهايـات،  البـدايات  نفـس  لـديهما 
.حدوا فالجوهر الحالة، هذا في قلبت

 

 


 




 


 هنــا ودعــوني اإلرهــاب، اســتخدام

 فاإلرهـاب   اإلرهـاب؛   تعريف  مع  أتوقف

 لمتتبـع   .اصـعب   جعلـوه   تعريفه  ولسهولة
 فتـرة   إلـى   يصل  والذي  إرهاب،  مصطلح

 كتـب  م١٧٩٥ عـام   ففي  الفرنسية؛  الثورة
 اإلنجليـزي   والمفكـر   الدولـة   رجل مرة

 كـالب   مـن   اآلالف" عـن   كيبور  إدموند
 والـذين   باإلرهـابيين،   المـسمون   الجحيم
 عـام   وفـي   "الفرنسي  الشعب  على  أطلقوا
 الفرنـسي   القـاموس   ملحـق   في  م١٧٩٨
 مرجـع   وجـد   الفرنـسية   لألكاديمية  التابع

ــصطلح  ،"terreur la de régime" لم
 اإلرهـاب   ربـط   خاللهـا   من  يمكن  والتي

ــسياسة ــم، بال ــذلك والحك ــصطلح ول  م
 شــخص علـى  يطلــق بالعـادة  بيإرهـا 

 عــن سياســية أهــداف لتحقيــق يهــدف
ــق ــد طري ــراه، التهدي ــشمول واإلك  الم
 أسـاس   بـشكل   يـستخدم   والذي  بالعنف،

.المدنيين تجاه

 

 
 تتوقـف   لـم   كانـت،   ومذ  الصهيونية

 مـن   وألكثـر   اإلرهاب  استخدام  عن  ساعة
 عرقـي   تطهيـر   مـن   اآلن،  إلى  سنة  مئة

 علـى   ذلـك   كـان   سواء  دموية،  ومجازر
 اليـوم،   إلـى   وصـوالً   أنفسهم  لفلسطينيينا

 عـن   قـرأ   والـذي   العـالم،   سائر  على  أو
 يتوانـوا   لـم   حيث  بدايتها،  في  الصهيونية

 طريـق   فـي   قفي  من  كل  قتل  عن  للحظة
ـ   الـسياسية،   أهدافهم جنـسيته   كانـت   اأي 

.ومكانته ومنصبه

 

 
ــا ــش أم ــشكل أو داع ــحيح ب  ص

 تـستعمل   نفـسه،   الطـرف   وفي  "وداعش"
 أيـدولوجيتها   علـى   تأكيدلل  األسلوب  نفس

 غـضبها   جـام   توجه  ما  اودائم  .وأفكارها
 ولكـن   .األسـباب   لـشتى   المـدنيين،   نحو

 األهـداف   لتحقيـق   وهـو   واحـد،   لهدف
 أجلهـا   من  وجدوا  التي  السياسية

 

 سـواء   -
 ال  أم  أصـحابها   هـم   كانوا

 

 أعتقـد   وال  ،-
 عـن   اكثيـر   أتكلم  أن  الضروري  من  بأنه

 المعـالم   واضـح   فهـو   داعـش،   إرهاب
.البالغ لألسف

 

 


 


 انــداجاوالبروب الذاتيــة، الرؤيــة

 المـــؤامراتي، والخطـــاب الكاذبـــة،
ــ يحرصــان وداعــش الــصهيونية ادائم 

 اآلخـر   الطـرف   فـي   عـدو   وجود  على
 أنفـسهم   يـرون   أنفـسهم،   يعرفـون   هكذا

ــالنقيض ــي ب ــة ف ــرة داندي  ا؛جــد خطي
ــصهيونية ــي فال ــرائيل ف ــرف إس  تُع

ـ   لـيس   من  كل  بأنه  ليهوديا فهـو   اعربي 
 عربيــة أصــول ذو كــان وإن يهــودي،

 وإن  ا،ملحـد   كـان   وإن  ،"منها  فليتخلص"
ـ   تكون  أال  المهم  ا،مسيحي  كان بـل   ا،عربي 

.للعرب اعالي اكره وتبدي

 

 
ــش ــس داع ــشيء نف ــات ال  باختالف

 هـو   بأنـه   المسلم  تُعرف  فداعش  بسيطة؛
ـ   ويلـبس   لحيـة   لديه  من  كل هنـسبو  ازي 

 يريـدون   كمـا   الطقوس  ويمارس  لإلسالم،
 قـاتالً   المـسلم   هـذا   كان  وإن  بحذافيرها،

 يرتـدي   أنـه   هـو   المهم  ا،فاجر  كان  وإن
 فلـيس   ذلـك،   سوى  من  وكل  .وزيه  لحيته
فـي   ويقتـل   ويكفـر   بل  يكفر،  وقد  امسلم 
.الحاالت من كثير

 

 
ــان ــ واالثن ــديهما ادائم ــداء ل  :أع

 رهيكـا   / للـسامية   المعادين( الصهيونية؛
ــود ــتح / اليه ــاس / ف ــش؛ ،)حم  داع

 / الكـافر   الغـرب   / الروافض  / الشيعة(
 الحركـات   هـذه   ،)األمـة   من  المنبطحين

 عـدوها   زوال  حـال   وفـي   بأنه  اجيد  تعلم
 فيحــرص معــه، ذاتهــا هــي ســتزول

.إيجاده على ادائم نظامها

 

 
 أسـمع   كنـت   عندما  اكثير  أستغرب  لم

 ا،وإعالمــ حكومــة اإلســرائيليين ســخط
 فـي   تحقيـق   فتح  األمن  مجلس  قرر  اعندم

 غــزة، فــي المرتكبــة الحــرب جــرائم
 كـذا  تفعـل   داعـش   بـأن   يرددون  وكانوا
 ولـم   وكـذا،   كـذا   فعلـت   والقاعدة  وكذا

ــتكلم ــم ي ــذا .أحــد معه ــو ه ــد ه  البع
 ميتافيزيقيــا( المــرض لهــذا المــاورائي
ــذي )المــرض ــة يــصيب ال ــة، أي  هوي

 حقيقـة   ولكـن   ،مختلفـون   بأنهم  يعتقدون
 نفـسه،   المـرض   سـرير   على  أنهم  األمر

 مـن   يـسخرون   وقد  بل  تشابههم،  ينكرون



 

 

 



 



 



 

 ال  تـشابههم   ولكـن   متشابهون،  أنهم  فكرة
 نفـسه   يؤكـد   العكـس   علـى   بل  ينكرهم،

.بقوة

 

 
ــا ــك ربم ــان هنال ــب فَرق  أن يج

 األولـى   الموجـة   :األول  الفرق ،اأذكرهم
 فلـسطين   إلـى   المهـاجرين   الصهاينة  من

 شـيء   كـل   يوثقـون   كـانوا  اليوم،  وإلى
ــصل ــم يح ــشكل معه ــابي ب ــي كت  ف

 فعلــوا األوائــل والــدواعش مــذكراتهم،
 ولكـن   يفعلونـه   زالـوا   وما  الشيء،  ذات

 اإلنترنـت   مثـل   أخرى،  طرائق  باستخدام
 بــشتى االجتمــاعي التواصــل ووســائل
 فـي   الطـرفين   لدى  الرغبة  وهذه  أنواعها،

 تُثيـر   جـرائم،   مـن   يفعلونـه   مـا   توثيق
 يــستحق بأنــه وأشــعر لــدي، الغرابــة

.نفسية ناحية من البحث

 

 
ــرق ــر وف ــو :آخ ــرق وه ــالغ ف  ب

 لديـه   نتنيـاهو   بنيـامين   أن  هـو   األهمية،
 البغـدادي   بكـر   أبي  بعكس  واحدة،  زوجة
.!!السبايا بخالف أربعة يملك الذي

 

 


 


مـن   وأخواتهـا   "داعـش " تفعله  ما  إن 

 والغـرب،   الـشرق   في  التطرف  جماعات
 أجنـدة   مـشاريع   تخـدم   مارسـات م  لهي

 كانـت   والتـي  الحالية،  األميركية  اإلدارة
 أبديـة   عاصـمة   القدس  اعتبار بنودها  آخر

ــرائيل، ــا إلس ــدعم كم ــات ت  الطروح
 عـن   اتيالتـسعين   مطلـع   منذ  اإلسرائيلية

 .الغـرب   علـى   القـادم   اإلسالمي  الخطر
 واإلسـالمية   العربيـة   الفعاليـات   أن  ولو

 سـبتمبر  أحـداث   منذ  حساب  جرد  أجرت
ــرابح، الخاســر هــو عمــن م٢٠٠١  وال

 العــرب هــم األول الخاســر أن لوجــدنا
 الـرابح   هـي   إسـرائيل   وأن  والمسلمون،

 كـلّ   وعلـى   كلّهـا   التـداعيات   من  األول
ــستويات، ــا الم ــي بم ــك ف ــساواة ذل  م

 المنبـوذ  باإلرهـاب  الحتاللهـا  المقاومـة 
.اآلن

 

 
ــن ــى ولك ــسؤال يبق ــت إذا :ال  كان

ـ   مـن   تـستفيد   إسرائيل  الجماعـات،   ذهه

 بعـض   يكـسبها   متبادلـة   منفعة  هناك  فهل
.إسرائيل؟ وجود من العرب

 

 
 العـرب   مـن   العديد  هناك  الحقيقة  في

 الـصهيوني   الكيـان   وجـود   من  مستفيدين
 فـي   عليـه   يعتمـد   بعـضهم   المنطقة،  في

 الـذين   المجـاورة   الدول  من  إخوانه  تدمير
 سـلما   يـستخدمهم   أو  معهـم،   خالف  على

 المتحــدة تالواليــا مــع للتقــارب
 مـن   تـستفيد   إسرائيل  أن  وكما األمريكية،

 فـداعش   المنطقـة،   لتفتيـت  اعشد  ظهور
 تهريـب   فـي  إسـرائيل   وجود  من  يستفيد
 فـي   معاركـه   فـي   ظهره  وتأمين  السالح
 والحفـاظ   جرحـاه   مداواة  وكذلك  المنطقة

.اللوجستية تهاإمداد على

 

 


 




 


ــاك ــل هن ــائي ح ــة وق  لمواجه

 حقيقـة   توضـيح   فـي   يتمثـل   اسونية،الم
 المــسلمين، ألبنــاء الماســونية وأهــداف

 فـي   للـتعلم   مـنهم   ذهـب   مـن   وخاصة
 فـي   الموجـودة   محافلال  وإغالق  الغرب،

 الروتـاري   نـوادي   وكذلك  ،المسلمين  بالد
.الخ ...والليونز

 

 
ــا ــل أم ــومي الح ــ الهج  ةلمواجه
 وبيـان   ،عنهـا   بالكتابـة   فيكون  الماسونية
 وفــضحها ســرارهاأ وكــشف ،"حقائقهــا

.األشهاد رؤوس على

 

 
 يكـون   أن  اإلسـالمية   الهيئـات   وعلى

 علـى   الـسرية   الجمعيـة   هذه  من  موقفها
:التالي النحو

 

 

 

 منهـا   يخـرج   أن  مـسلم   كل  على -
افور. 

 

 

 

 تمنـع   أن  اإلسـالمية   الـدول   على -
 .بالدها داخل نشاطها

 

 

 

 ينتـسب   شـخص   أي  توظيف  عدم -
 .كاملة مقاطعة ومقاطعته لها،

 

 

 

 المختلفـة   اإلعـالم   بوسائل افضحه -
 وعبـر   ،)ومنظـورة   ومـسموعة   مقرؤة(

.االجتماعي التواصل وسائل

 

 

 المجـدد  اإلمـام  يبينـه  الوقت  وواجب
 فـي   العـزائم   أبـو   ماضـي   محمد  السيد
 ،)اإلسـالمي   المجـد   نيـل   وسائل( كتابه
:فيقول

 

 
 أمــرين يقتــضي الحاضــر الوقــت(

 كتـاب   إلـى   الرجـوع   أهمهما  :عظيمين
 ،تركنـاه   مـا   لنجدد  ،اهللا  رسول  ةوسن  اهللا

 وهـو   ،فيـه   أهملنـا   بمـا   العمـل   ونعيد
 بكـل   الفـوز   بـه   الـذي   األسمى  المقصد
 بإهمالنـا   الـذي   األهـم   والشأن  ،قصودنا

 حياتنـا   حتـى   ،شـيء   كل  منا  يضيع  فيه
ــسانية ــيش ،اإلن ــشة فنع ــات عي  الحيوان

...لغيرها تعمل التي الداجنة

 

 
:الثاني الواجب

 

 
 وهـو   ،لينـا   وبه  األول،  للواجب  تابع

 ملـك   مـن   فقـدناه   مـا   رد  إلى  المسارعة
ــن ــوم ووط ــناعات وعل ــون وص  وفن

 مـن   بـه   ابتلينـا   ما  ودفع  ،وإرادة  وحرية
 األخـالق   وفـساد   ،واالسـتبداد   االستعباد

ــد ــشار ،والعوائ ــواحش وانت  اظــاهر الف
 ،تعـالى   اهللا  أعـداء   إلى  والركون  ،اوباطنً

 بأعمـال   الـدنيا   وطلـب   ،فيهم  والمسارعة
 تعـالى   اهللا  بكتـاب   العمـل   لوإهما  ،الدين
 وفقـد   ،الكفـر   أهـل   وصـفه   بمـا   الًعم

 ونـسيان   ،وللفـضائل   ولرسوله  هللا  الغيرة
 ومحــو ،وهولــه القيامــة يــوم القلــوب
 المجتمـع   بـين   مـن   اإلسـالمية   الرحمة

 ،لبعـضهم   العـائالت   أفراد  قلوب  من  حتى
 ووضـعها   لـبعض   بعـضنا   من  الثقة  وفقد
 وأعـدائنا    ورسـوله   اهللا  أعـداء   في

 هـذان   وغرورنـا،   لغفلتنا  منا  تمكنوا  حتى
 .)٣()الوقت واجبا هما

 

 
 وآلـه   محمـد   سـيدنا   على  اهللا  وصلى

 .وسلم

                                              
 ٣٤م، ص ٢٠١٧ أكتوبر   ٢١،  ١٠٧٠األهرام العريب، العدد    ) ١(

 

– ٣٥.
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إنكم إخواننا في اإلنسانية، ولكم كتاب سـماوي ينـذر          

بالهوان لمن ظلم، وبالذل في الدنيا ويوم الدينونـة، وقـد           

مالقـة  بينت التوراة واإلنجيل عاقبة ظلـم الفراعنـة والع        

والقياصرة، وسـجل التـاريخ عاقبـة ظلـم اآلشـوريين           

 وغيرهم من دولة الـروم الغربيـة        نوالبابليين والفينيقيي 

قد بينت الكتب السماوية أن اهللا حكَم عدل قهار،         . والشرقية

وأن الملك ملكه يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء، وقـد           

سبحانه قمتم تنازعونه في ملكه، وتعاندونه في خلقه، فهو         

يخلق وأنتم تقتلون، فاحذروا عاقبة انتقام يمحق الظالمين،        

وقريب قهر يهلك الغاصبين، فإن الذي خلق اإلنسان يغـار          

وهو المنتقم القهار، يكره الظلم من نفسه فكيف يرضاه من          

عبيده؟ وقد أظهرتم الفساد في البر والبحر بما آتـاكم اهللا           

ه من المخترعـات    من القوة والحول والطول، وما أمدكم ب      

الجهنمية، فتداركوا األمر قبل فواته، وإال فاالنتقام قريـب         

.وال لوم على من أنذر

 

 



 

 

 

 

 



 





 



أيها المسارعون فيهم من المسلمين ومن     

يقُولُون نَخْشَى َأن   : أهل الذمة، قال تعالى   

ِح َأو  تُِصيبنَا داِئرةٌ فَعسى اللَّه َأن يْأِتي ِبـالْفَتْ       

َأمٍر ِمن ِعنِْدِه فَيصِبحوا علَى ما َأسروا ِفـي     

 نَاِدِمين َأنْفُِسِهم) هل ضعف   )٥٢: المائدة ،

إيمانكم حتى شككتم في وعده ووعيـده؟ أم        

نسيتم يوم القيامة فرضيتم بالحياة الدنيا عن       

اآلخرة؟ أم فرحتم بمتـاع يـزول ويعقبـه         

جوع والعطش  العذاب األليم؟ أم اضطركم ال    

فاستبحتم ألنفسكم الذل للقوت الـضروري      

ِإال مـا اضـطُِررتُم     : تمسكًا بقوله تعالى  

؟ أم بعتم الشرف بين     )١٩٩: األنعام (ِإلَيِه

األمة والرحمة عليها بالتقرب إلى أعـدى        

عدو لدينكم ولوطنكم ولمجتمعكم وألفرادكم؟     

نفسي : أم قامت القيامة فقال كل واحد منكم      

؟ إذا كان ال هذا وال ذاك فليحذر كـل     نفسي

إنسان خزيا وذال عاجالً، وعارا ومقتًا باقيا،       

وإن كانوا أنكروا دينهم    . ونارا وعذابا آجالً  

ونزع اهللا الرحمة من قلوبهم فلنحكم عليهم       

بأنهم ممن سارعوا فيهم حكما حكم بـه اهللا         

ومن : تعالى في صريح كتابه بقوله تعالى     

تَوي    مِمـنْه فَِإنَّه ِمنْكُم ملَّه)  ٥١: المائـدة( ،

ويجب علينا أن ننفذ حكم اهللا فـيهم، فـال          

نصلي عليهم إذا مـاتوا، وال نـدفنهم فـي          

. قبورنا وال نصاهرهم

 

 



 



قد تميز الحق من الباطل، وليس بعـد        

العيان بيان، وحسبنا حجة كتاب اهللا تعالى،       

م أن يخسر الدنيا، بـل وال       وال ينبغي للمسل  

ينبغي له أن يبيع اآلخرة بالـدنيا، واألمـر         

سهل، فلنكـره أن يرانـا      

ربنا حيث يكره أن يرانا،     

ولنسارع أن نكون حيـث     

يحب أن يرانا، والحمد هللا     

قد رأت العين، وسـمعت اآلذان، وفقهـت        

. القلوب، واهللا ولي المؤمنين

 

 



 



يذر خلق اإلنسان عجوالً يحب العاجلة و     

اآلخرة، وإنما يحب العاجلة لميله إلى مـا        

وقـد  . يالئمه في الحال نسيانًا ليوم الحساب     

يقهره حظه وهواه وشحه فيحصل ما يضره       

ولو علم أن المقصود هو نيـل       . وال ينفعه 

الخير وتحصيل السعادة، لكره أشياء كثيرة      

يراها خيرا في العاجل، وأحب أشياء كثيرة       

 ؛الحق فوق الخلـق   . يراها شرا في العاجل   

ألن رعاية الحق والمسارعة في معاملتـه       

سبحانه ومراقبته في الشئون كلها بها نيـل        

مهمـا  . الخير الحقيقي في الدنيا واآلخـرة     

ضحى اإلنسان في سبيل ذلك من األوقـات        

واألموال واألنفس، فإن للحق بهجة يطمئن      

بها قلب العامل به مهما أصابه مـن اآلالم         

سعداء في تلك الدار الدنيا هم      والمتاعب، وال 

الذين يقومون شهداء هللا بالحق ولـو علـى       

أنفسهم، ال تقهرهم شـهواتهم وال تغـرهم        

.الدنيا وزخرفها

 

 

الحق أوالً وبالذات هو اهللا تعالى، ثم ما        

جاءنا به الرسل من عنده سبحانه، ثم الرسل 

المعصومون صلوات اهللا وسالمه عليهم، ثم      

الموفقين لما يحبه اهللا    الدعاة إلى الخير من     

ويرضاه، ثم ما هو لإلنـسان مـن مـال          

وعقار، ومنزلة نالها بالوجوه الشرعية من      

. والية أو أبوة أو سن أو فضل علم وتقوى        

أما ما يناله الفرد أو الجماعة بغير الوجـوه      

.الشرعية فليس بحق وإنما هو باطل

 

 



 



 دائر بين حـق     معلوم أن األمر بالحق   

 ؛وباطل، والحق تألفه كل النفـوس وتحبـه    

ألنه محبوب للجميع، وأهل الباطل وهم في       

باطلهم يحبون الحـق ويمـدحون أهلـه،        

ويكرهون أن ينسب إليهم الباطل، ويتبرءون   

 ألن الباطل ال سلطان     ؛منه وهم متلبسون به   

له، وإن قوى أهله وكثر عـددهم وعـدتهم         

 ال يلبثون إال وقـد      وفرحوا بما أوتوا، فإنهم   

أذابت حرارة شمس الحـق ثلـج الباطـل         

وقُـْل  : ومحت ظلماته وظلمه، قال تعالى    

      اِطـَل كَـانالْب اِطُل ِإنقَ الْبهزقُّ والْح اءج

).٨١: اإلسراء (زهوقًا

 

 



 



تبين أن الحق فوق الخلق، وأن الخلـق        

علـيهم أو   قد تمرض قلوبهم بحظ يخفـى       

بهوى يحجب نور الحق عـن قلـوبهم، أو         

وأكثـر تلـك    . بشح يعمى عيون البصائر   

األمراض يصاب بها أهل السيادة زعمـاء       

األمم، الذين تمكنت محبتهم فـي القلـوب        

فانعقدت القلوب على االعتقاد فيهم، فظـن       

الناس أنهم هم الحـق فاقتـدوا بأعمـالهم،         

 وصدقوا أقوالهم تصديقًا جعـل النـاس ال       

يرون حقا إال ما عليه الزعماء، حتى ولـو         

أخطأوا أو ضلوا، وهذا هو الـسبب الـذي         





 

 



 

 

 

      

 



 



. أخفى الحق عن بصائر الناس

 

 

والواجب على الناس في مثل هذا الحال       

أن يزنوا أعمال الرجال بميـزان الحـق،        

فيقبلون الحق من كل قائم به ولو كان حقيرا  

بعيدا بغيضا، ويردون الباطل على من جاء       

ه ولو كان سيدا     ب

 

 عالما   –

 

حتـى  .  عظيما –

يكون الحق مقصودا للكل، وهـذا الـشأن        

مزالق أقدام األمم، وكم من مقلـد لرجـل         

اشتهر بصفة من الصفات الجميلة يضل إذا       

ضل معه مقلده، ألنه يرى أن صاحبه هـو         

وكم ضاع حق وظهر باطل بـسبب       . الحق

 والمعصوم المقلَّد حقا هو رسول. هذا الخطأ 

، وهو الحجة البالغة على كل قائم       اهللا  

.بالدعوة للحق أو الحجة لهم

 

 




 



علمنا أن اإلنسان خلق من عجل، فهـو        

يتعجل ما يالئمه حقا كان أو باطالً، فتـرى       

اإلنسان ضعيف اإلرادة يحب أهل الثـراء،       

ويسارع في أهل السلطة والكلمة النافـذة،       

 في أحوالهم الشخصية مـن غيـر        ويقلدهم

بصيرة وال نظر إلى العاقبة، يقتدى بهم ولو        

كانوا ضالَّال، ويسارع فيهم ولو كانوا كفارا       

اعتقادا منه أن هذا هو الحق، أو رغبة في         

نيل قصوده، أو خوفًا على ماله وجاهه فيذل 

للباطل، وهذا النوع له سلطان على النفوس، 

األمـم  وهو السبب فـي سـلب خيـرات         

وتقهقرها، والحق يغلب الباطـل ويمحقـه،      

وطالب السعادة يحب الحق    

وأهله، ويشين الباطل وأهله    

غير هياب وال وجل حبا في      

ــضا للباطــل،  الحــق وبغ

.واعتقادا أن النجاة والسعادة بالحق

 

 




 



جهل اإلنسان رتبتـه فـي الوجـود،        

ى مـن هـو،     ومنزلته في العالم حتى نـس     

ونسيانه هوى به إلى حـضيض األسـفلين        

.ومهاوي األرذلين

 

 

اإلنسان خلقه اهللا وسطًا بين العـالَمين،       

فال هو ملَك مطهر من مقتـضيات الجـسم         

. ولوازمه، وال هو بهيم محروم من البهجة      

يعلم ما حوله وما فوقه ومن االتصال بعالم        

الطهر، ولكنه غافل عـن حقيقتـه، وعـن         

ه وسر إمداده، فهـو يـستخدم       حكمة إيجاد 

القوى التي بها يفوز بالمقام العلي الذي فيه        

تخدمه المالئكـة فـي تحـصيل شـهواته         

البهيمية، ومالذه اإلبليسية، حتى صار شرا      

من الشيطان وأضر من الوحوش الكاسرة،      

وهي السنة التي عليهـا بنـو اإلنـسان إذا          

أهملوا تربية نفوسهم وتزكيتهـا، وتركـوا       

ل العلم النافع اشتغاالً بـالعلوم التـي        تحصي

ــوك  ــة للظلمــة مــن المل ــم خدم تجعله

والمستعبدين من الكفار، طمعا في نيل ما به      

تيسير حظـوظهم ومـشتهياتهم البهيميـة،       

فترى اإلنـسان   . وتحصيل بهجتهم السبعية  

يسعى لينتقم من نظيره، ويتلذذ في االنتقـام        

بع منه وتسليط الظلمة عليه، كما يتلذذ الـس       

ويستعين بالظلمة من أمثاله    . بتمزيق فريسته 

وبالكفرة من أعداء اهللا ورسوله، فإذا تسنى       

 له االنتقام ممن عاداه   

 

 ولو كان من أولياء     -

اهللا األتقياء 

 

 سهر ليله، فرح وجهل غضب      -

، فكـان   اهللا عليه وغضب رسول اهللا      

.فرحه عين النقمة وحقيقة البلية عليه

 

 

يحجـب عـين    ينظر اإلنسان بحسه، و   

عقله وعين نفسه وعين روحه، ثم يستخدم        

الروح والعقل والنفس ألسفل القوى وأدناها، 

كما يستخدم الكافر أسيرا نقيا وليا، أو كمـا         

يحكم الجاهلون على نبي مـن أنبيـاء اهللا         

.والفرد مملكة عظيمة. تعالى

 

 

بلغ اإلنسان من االنحطاط مبلغًا حتـى       

د اهللا تعـالى    صار كاألنعام أو أضل، فجح    

وأنكر شرائعه، ويا ليته وقف عند هذا الحد        

فرحم بني اإلنسان من شروره، ولكنه بعـد        

هذا كله قام فنظر إلى نفسه نظـرة جعلتـه        

يعتقد أنه رب يعبد، ونظر إلى بني جنـسه         

بعين االحتقار والدناءة، فاعتبرهم نباتـات      

ضارة، أو حيوانات سامة، فجمع الجمـوع       

ات لينتفع هو وقومـه، أو      ليحصد تلك النبات  

ليقتل تلك الحيوانات ليـسلم هـو وقومـه،         

ويدفعه حظه ويعينه هواه وأملـه، ويقويـه        

.صبر اهللا عليه، واستدراجه سبحانه له

 

 

 ما هو الحق الذي لكم  ..نسأل أمم أوربا  

على الشرق حتى طالبتم بـه برشاشـاتكم        

.وغواصاتكم وطياراتكم؟

 

 

.ال حق لهم: الجواب

 

 

ما الضرر الذي لحق أهل      ..ثم نسألهم 

أوربا من الشرق حتـى هجمـوا بـآالتهم         

الجهنمية والوحوش من عـساكرهم علـى       

الشرق فحـاربوه فـي الـدين واألخـالق         

واألعراض واألموال، حتى أذلوا األعـزاء      

وأعزوا األذالء، فمنحـوا العبيـد الحريـة        





 



 

 

 

 

 



 



طغيانًا وكفرا، ورحموا الحيوانات وجعلـوا      

وأذلوا أهـل   ، ناتلها جمعية الرفق بالحيوا   

.الشرف والمجد واإلمارة؟

 

 

.الشرق لم يضر الغرب: الجواب

 

 

 متـى كنـتم     ..ثم نسألهم سؤاالً آخـر    

وأنتم ، رحماء ترحمون األقليات في الشرق    

تمزقون جلود بعـضكم بالمقـذوفات فـي        

فهالَّ رحمتم أنفسكم قبل أن ترحموا      ، بالدكم

غيركم؟، متى استغاث بكـم األقليـات أو        

وجلود ، كم ألطفال فجرت بطونها   وفدوا علي 

ــذوفات ــت بالمق ــسرت ، خرق ورؤوس ك

وأقاموا الحجـة لكـم أن     ، بالعصي والحديد 

وأن ، الرؤوس ملئت ظلما مـن رؤسـائهم      

وأن القبور ضـاقت  ، البالد خلت من قادتهم  

.بقتالهم؟ اللهم ال هذا وال ذاك

 

 

هي األغراض تحل الحـرام     : الجواب

.وتحرم الحالل

 

 

 أنـتم ترحمـون     ..نسأل دول أوربـا   

فلم عذبتم األكثريات؟ األقليـات     .. األقليات

وتسارع إلـى   ، في الشرق تستعيذ باهللا منكم    

ولكنه ، العمل إلخراجكم وإجالئكم عن البالد    

.والطغيان يقضي، الظلم يدعو

 

 

 ما الذي دعاكم أن تحكموا      ..ثم نسألهم 

أنكم أولى بالشرق من أهله وأحق به مـن         

كم بذلك؟ أم ُأنـزل     ذويه؟ هل أوحى اهللا إلي    

عليكم كتاب من السماء بـين لكـم خيـر          

اإلنسان فقمتم لتخلصوا بني اإلنـسان مـن        

.كفر وضالل وظلم وهوان؟

 

 

كل ذلك لم يكـن وال بعـض        : الجواب

ولكن ترك أهل الشرق العمل بـدينهم       ، ذلك

كما سلط بختنـصر    ، فسلط اهللا عليهم أوربا   

.لوهذا التسليط متاع قلي، على بني إسرائيل

 

 

ولو قام المسلمون من    

وعلموا مـن   ، نومة الغفلة 

أين أخذوا لتركوا السياسة    

وأقاموا ، ورجعوا إلى دينهم

وسارعوا إلى اهللا   ، حدوده

فقذف اهللا الرعب ، عمالً بكتابه وسنه رسوله

قال اهللا  ، في قلوب أعدائهم وهزمهم أمامهم    

لَتُفْـِسدن  : تعالى مخبرا عن بني إسرائيل    

 ا فَـِإذَا       ِفي اَألرا كَِبيرلُوع لُنلَتَعِن وتَيرِض م

جاء وعد ُأوالهما بعثْنَا علَيكُم ِعبادا لَنَا ُأوِلي        

بْأٍس شَِديٍد فَجاسوا ِخالَل الدياِر وكَان وعدا       

       نَاكُمددَأمو ِهملَيةَ عالْكَر نَا لَكُمددر والً ثُمفْعم

 َأمواٍل وبِنـين وجعلْنَـاكُم َأكْثَـر نَِفيـرا        ِب

 ٤: اإلســراء(

 

، فأثبــت ســبحانه أن )٦ -

تسليط بختنصر إنما هو ألدب بني إسرائيل       

فلما رجعوا إليـه    ، ولرجوعهم إليه سبحانه  

وهذا الحكـم   . تعالى أمدهم وأهلك بختنصر   

وإن كان سببه خاصا فهو عام لكـل أهـل          

هود رجعوا إلـى الظلـم      ولكن الي ، اإليمان

واإلفساد في األرض بغير الحق فلعنهم اهللا       

، فال تقوم لهم قائمة أبـدا     ، وأذلهم إلى األبد  

وما يدعونه من ملك فلسطين فهو سـحابة        

 وفتنة تنـتج دوام ذلهـم والتـشديد         ،صيف

.عليهم

 

 

وقد أفسد المسلمون في األرض بمخالفة      
فارقوا وصايا رسول اهللا تقليدا ألوربا الذين       

، وشتان بين دين أوربا ودين اإلسالم     ، دينهم
فإن اإلنجيل كتاب يطالب بخـراب الـدنيا        

ويحث علـى تـرك     ، وعدم العمل فيها لها   
فتركـوه لينـالوا    ، االشتغال بالدنيا والزواج  

تركـوا  . الخير الذي ناله المسلمون بالعمل    
ولكـنهم أخـذوا    ، عقيدة المسلمين وعبادتهم  

فتركوا ،  المسلمون وجهل. هممهم وعزائمهم 

عمل دينهم الحق الذي جمع الخيرات فـي        

فسلط اهللا عليهم أهل أوربـا   ، الدنيا واآلخرة 
 ؛الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض     
، ألنهم تركوا العقيدة والعبـادة واألخـالق      

ــة   ــامالت والتربي ــسم المع ــذوا بق وأخ
فكان ترك المـسلمين ألحكـام      ، االجتماعية

وشتان بين قوم تركوا    ، هوانًادينهم ذال لهم و   
دينهم فذلوا وبين من تركوا دينهم فـسادوا        

ولكن السيادة المؤسسة على غيـر      ، وعزوا
.اإليمان والتقوى تنتج شر الظلم

 

 
وإنا جماعـة المـسلمين قـد أيقظتنـا         

فعلمنا أن سـعادتنا ال تكـون إال      ، الحوادث
والبرهان ، بالرجوع لديننا والعمل بسنة نبينا    

اهللا به علينا من النصرة والتأييـد       ما تفضل   
في هذا العصر بما أظهره على يد أنصاره        

فعلينا جماعة المسلمين أن نرجـع      ، سبحانه
إلى مغفرة من ربنا وجنة عرضها السموات       

بتجديـد شـرائع    ، واألرض أعدت للمتقين  
، وترك البدع المـضلة   ، اإلسالم والغيرة له  

وعلينا أن نشجع رجال صناعتنا وتجارتنـا       
وأن نتخلق بـأخالق نبينـا مـن        ، فنونناو

الرحمة والعطف والسماح والعفو والتعاون     
والصلة والعفاف والكرم   ، على البر والتقوى  
وحسن الظـن بإخوتنـا    ، والشجاعة والعدل 

، جميعا واعتقاد أولويتهم بـالنفع والخيـر      
ويجـدد  ، ولديها يعيد اهللا لنا مجـد سـلفنا       

تمكـين  سؤددنا والخير الذي كان لهم من ال      
وجعل األمم األخـرى    ، في األرض بالحق  

.واهللا ال يضيع أجر المحسنين، أذلة لنا

 

 







 



 

 

 

 

 



 



 

 



 


في الوقت الذي يواجه فيه     

ا ا فكريــالمجتمــع 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
دة حقة،  ا جليلة وعقي  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

 

 

 

 

* 

 



*

 



*

 



 

 




 

 
األعمال البدنية التـي اعتادتهـا      
األعضاء في آنات مخـصوصة     
ــة وال    ــة قلبي ــدون مالحظ ب
استحضار لموجب بعـث علـى      

 برهان على غفلة العامل،     ؛عملها
حتى يتنبه القلب بما يرد عليه من       

ـ       ر  نور العمل بسر مراد اآلم
في أحكامه، ويباشر اليقين لطائف 

 

 
القلب مباشرة تجعله مشاهدا حكما، بحيث لـو        

.كشف الحجاب لما ازداد

 

 
ولديها يكون العمل عن وجد وحضور ويقظـة        
قلب ويقين بمقتضى واجب الوقت، وعنـدها ال        
يلتبس عليه عمل لصدور األعمال عن القلـب        

فـال   ، عن الرب، المنكشفة له معيته       المتلقي
ينبعث عن هذا القلب إال مـا يرضـيه جلـت           

.قدرته، كان في ذلك لذة العامل أو ألمه

 

 
 يفقد تلتبس الفضائل بالنقائص لدقة معانيها وخف      

 كصالة العبد النفل وهو يحـسب أنـه         ؛علومها
 فدعاه  ي كان يصل  لًا أن رج  :األوجب، ومن ذلك  

 فظن أن وقوفه بـين      ، فلم يجبه  رسول اهللا   
ى بالغيب أفضل له، فلما سلم جاءه،       اهللا تعال  ييد

 حـين  تجيبنـي مـا منعـك أن    : ( فقال له 
ألم تـسمع    (:، فقال يكنت أصل   فقال ،)دعوتك؟

ـ  :قول اهللا تعالى ِه وِللرسـوِل ِإذَا ﴿استَِجيبواْ ِللَّ

 

 
 

 

 

، ")٢٤:األنفال "ِلما يحِييكُم﴾ دعاكُم  
 ؛ أفضل له   النبيفكانت إجابة   

، وإجابة الرسول   ألن صالته نافلة  
 .فرض عليه

 

 
ولذلك نرى ألهل القلـوب عنـد       
ـ        ا تمكنهم من هـذا المقـام أعمالً

اقتضاها الوقت نتجت إما عن حال      
دعا إليه التمكن من مقام العبوديـة       
يخيل لمن رآه أنه مخالف للقيـود       

:  أو أصيب في عقله مثل؛الشرعية

 

 
خروج الرجال عن التسبب، وميلهم إلى التجريد       

 ؛ في أعين الخلـق     حتى يكون مبتذالً   والتخوشن
وإما نتج عن خوف     ،فيطيب وقته مع اهللا تعالى    

      ن يخرج عن   من غفلة يدعو إليها مقامه، مثل م
 والوسط أمام من عهـدوا      الشرعيحد االعتدال   

 لينفر الخلق عنـه خـشية إدخـال         ؛منه الكمال 
، فيقع في   وحرمانه من الود اإللهي    الغرور عليه 

ا من الوقوع   الخروج منه، خوفً  الشر الذي يسهل    
.الغفلة والغرور: فيما هو أشر منه

 

 
 ألهل القلوب ممن يقهرهم حالهم       ؛وهكذا

 

قبل  -
تناول الشراب الطهور من الرب سبحانه شراب       

 وراثة الرسل عليهم الصالة والـسالم     

 

 لهـم   -
مالحظات في أعمالهم، يحفظون بها حالهم مـع      

قـوى  ، وإن كان في ذلك محاربة لل      موالهم  
البشرية لحبها للشهرة والسؤدد، وحرصها على      

. وهو أخفى الجهاد وأكبره،جمع الدنيا

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


 

       ا ظاهره بالحلل   ا مجملً أما الوارث فهو لتمكنه من حاله تراه دائم
 ألنه انكشفت له سيما     ؛ ألنه يخالق الخلق ويداريهم    ؛االمحمدية، مألوفً 

 .الخلق فينازلهم على قدر عقولهم

وأهل القلوب يحنون إلى النفَس الواحد يتنفسونه في خلوة عـن           
فإذا اجتمـع الخلـق      بفكر أو  ذكر أو  عمل بر أو  قربة،             ؛الناس

      ا، وربما توسـعوا فـي      ستروا أعمالهم وأحوالهم إال ما وجب شرع
 مما به تنوير قلوبهم، ودوام مشاهدتهم،       ... وربما ...المباح، وربما 

ف بعيد عـن العلـم، فكيـف يكـون          إذ المتكلِّ  ف،وليس ذلك بتكلُّ  
ا؟مشاهد.! 

 

 
جـال  ف إما مرتكب كبيرة وهو الذي يتكلف أعمال الر        والمتكلِّ

ليقال إنه رجل، أو هالك ملعون وهو الذي يتكلف أعمال الرجـال            
التي تقرب إلى منازل الوصال ليجمع ما يزول من األموال وتكون           

.له السلطة والعلو في األرض بغير الحق

 

 



 



 

ال علـى نـور   إنما أهل القلوب من لم تقع أعـين بـصيرتهم إ    
ن عل ن، حتى لشدة شروق نوره مِ     المكوعظمته وكبريائه صغرت    ي 

         ا لهم، ومـا    في أعينهم الدنيا واآلخرة، وصار ما هو لذة لغيرهم ألم
هو ألم لهم لذة لغيرهم، فإن فتحت لهم كنـوز الـسموات واألرض             

 لبخلوا أن يلتفتوا السـتغراقهم فـي        ؛وتزينت لهم الفردوس األعلى   
هم، اللهم إال إذا ألفتهم إليها به فشهدوها بعده، وشـهدوه           شهود موال 

 !.ا أو باب شر يلجه أهل الغرور؟فًلفيها، فكيف يكون هذا تك

ـ      ا مـن  إنما هذا فضل اهللا يؤتيه من يشاء، فمن فتح اهللا لـه باب
يقظ، فإنه على صراط أحد من الـسيف،        تأبواب معاملة القلوب فليس   

أنه لـو غفـل      ن يعتقد ه محاسبة م  وأدق من الشعرة، وليحاسب نفس    
 فـإن   ؛ه وهـواه   هم ا، ومالحظته لنفسه أن يبحث عن     ا لهلك أبد  سنفَ

كان في مرضاة اهللا تعـالى فبهـا، وإال رجـع لعمـل الجـوارح               
 .ق الموفِّواالجتماع بالخلق وتزكية نفسه، واُهللا



 


 وخزائن الغيب، وعـرش الـرب الـذي         ،القلوب أوعية الحق  

. ها أصفاهاها أجالها، وأقرب وأجلُّ،ليه برحمانيتهيستوى ع

 

 
فإذا صفت من داعيات الحظ وبواعث الشهوة وقـوي األمـل           
وحظ البشرية وبواعث اإلنسانية؛ تطهـرت لطائفهـا، وأشـرقت          

  لت كـل  خزائنها بنور الباطن مستمدة من أنوار أسرار الظاهر، وأو
جمـال شـهود    بأثر أو معنى عبادة؛ لما يقتضيه صفاؤها المـزين          

 عند سماع الخطاب، وشهود الجمـال       )١٧٢ :األعراف(َألَستُ﴾  ﴿

. المطلق

 

 
ـ              ةإذ اللفظ من حيث هو دال على معنى ما من المعاني المتحلي

   عد هو للسماع المشتهاة له، كما يتخيل للخائف أن كل شبح يراه من ب
الحقيقة المفزعة له، وكما يتخيل للمشتاق أن كل صورة يراها مـن            

لفراغ القلب مما سوى ذلك؛د هي الذات المحبوبة لهعب  .

 

 
فكذلك القلب المتطهر من دنس الهوى والحـظ، المستحـضر          
لعظمة وجماالت الحق؛ يطمئن بكل إشارة وعبارة تشير أو تـومي           

دال، وعند ذكـره    :  ألن اللفظ من حيث هو     ؛إلى جماالت الحق    
   ا يذوق به القلـب لـذة األنـس         يستحضر المدلول عليه استحضار

.بشهوده لشدة فراغه من سواه

 

 
 وسمعه صـاحب    وعلى هذا فكل حديث ورد عن السيد        

القلب؛ حكم عليه بما يحكم به القلب، وغير صاحب القلب إذا أورد            
بحث عن راويه وعمن رواه، وبحث فـي رتبـتهم،           عليه الحديث 

فجر     ـ    ألن قلب  ؛ل من شاء  ح من شاء من الرواة، وعد ا، ه ليس حاكم
.بل الحاكم لسانه وسمعه

 

 
ا ة الدنيوية؛ إذا سمعوا حـديثً     لأهل اإلعراض والحظوظ الساف   و

هد في الدنيا أو تواضع، أو تباعـد        زيحث على مكرمة أو فضيلة و     
 أنكرتـه  ؛عن الشهرة والسمعة، أو جهاد للنفس وخلوة مع اهللا تعالى    

حوهفوا فيه وجرأغراضهم وسعوا في سقوط راويه، وضع. 

 

 
: هما يوم القيامة إذا وقفوا بين يدي اهللا تعالى، ونـاد          يوما أدر 

 مـن الظـالم      وانـتقم  ،عالم قذفتم سلفكم وسفهتم سابقيكم بإيمـان؟      
هم على ضالل العامة بالتباعد عن عمل البر والسعي    ذَللمظلوم، وآخَ 

 . نسأل اهللا تعالى السالمة والعافية..في فعل الخير والتمسك بالرشاد

 هو من أهل االستنباط واالسـتدالل مـن الكتـاب      يالم الذ والع
والسنة فإنه أداة الصنعة وآلة الصنع ألنه ذو تمييز وبصيرة، ومـن    

 .أهل التدبر والعبرة

 

 
 الغافل فله أن يقلد العلماء، ولعالم عمـوم         والعاميفأما الجاهل   

ـ            ـًا أن يقلد عالم خصوص، وللعالم بالعلم الظاهر أن يقلد م ن أيض
  النبي ألن   ؛ ممن جعل على علم الباطن من أهل القلوب        فوقه
مِ رد         ن علم األلسنة والفتيا إلى علم القلوب، ولم يرفي القلوب    أهلَ د 

 ألنهم يأخذون مـن المفتـين       ؛علمهم الذين يختصون به إلى المفتين     
ا وحزازة فيلزمهم فتيا القلب لقولـه   قلوبهم حيكًفيفتياهم ثم يجدون    

) :لْ قَ ِتفْتَاسب(: بعد قوله  ؛)ك وإن مع قولـه  ،  ) المفتون  أفتاك :
)(إلى قوله )  حزاز القلوب  اإلثم : صـدرِ  في ما حاك  ـ ك فد عوإن  ه 

.)أفتاك وأفتوك

 

 



 





  

 

 



 


 

 

 



 




 





 




 


 



 



فهو صحيح محتج به فـى هـذا        ) حياتى خير لكم  : (أما حديث 

: ولننقل لك ما قاله المحدثون فيه فنقول      . المقام وفى غيره بال مرية    

هذا الحديث رواه ابن سعد فى الطبقات من حديث بكر بن عبـد اهللا      

المزنى مرسالً بسند صحيح كما نص عليه غير واحد من الحفـاظ،        

إنه حسن نظرا إلرساله، وقد نـازع بعـضهم فـى           : ال بعضهم وق

االحتجاج به من حيث إرساله ال من حيث سنده، ولكـن فاتـه أن              

المرسل إذا ورد من طريق آخر مرسالً أو موصوالً ولو ضـعيفًا            

صار حجة عند جميع الطوائف من أهل األصول والفقه والحديث،          

والنووى فى التقريب   كما نص عليه ابن الصالح فى علوم الحديث،         

وفى مقدمة شرح مسلم وغيرهما من كتبه، وكذا الحافظ ابن حجـر            

فى النخبة، والعراقى فى األلفية، والسخاوى وشيخ اإلسالم زكريـا          

األنصارى فى شرحهما عليها، والسيوطى فى ألفيته وفـى شـرحه    

.لتقريب النووى

 

 

 إذا تقرر هذا عرف أن المرسل إذا ورد من طريق آخر مرسالً           

أو مسندا صحيحا أو ضعيفًا كما صرحوا به كان حجة قطعا، بـل             

اشترط جمع من أهل األصول كونه ضعيفًا لتقوم الحجة بالمجموع          

.وإال كان المسند صحيحا كافيا فى االحتجاج) المرسل والسند(

 

 

ولتعلم أن هذا الحديث ورد من طريقين آخـرين موصـولين،           

 فاألول من حديث عبد اهللا بـن        أحدهما إسناده جيد واآلخر ضعيف،    

مسعود أخرجه البزار ونص الزرقانى فى شرح المواهب اللدنيـة          

علـى  ) شرح الشفا(على أن إسناده جيد، وكذا الشهاب الخفاجى فى       

أن إسناده صحيح، وكذا نص مالَّ على القارى فى شرح الشفا على            

.أن إسناده صحيح

 

 

مالك كما عزاه له والطريق الثانى للحديث المذكور عن أنس بن 

السخاوى فى القول البديع، والسيوطى فى الجامع الصغير، إال أنـه          

إن إسناده ضعيف، فلو لم يـرد إال        : أورده مختصرا، وقال المناوى   

حديث أنس الضعيف لكان مرسل بكر بن عبد اهللا المزنـى حجـة             

على رأى الجميع بانضمام حديث أنس إليه، فكيف وقد انضم حديث           

. الصحيح إليهم؟ابن مسعود

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 




 



 







 



 




 



 فى الحديث ما هو أكبر من ذلك كله، وهو أن            عندنا :بل نقول 

الحديث متواتر تواترا معنويا لورود معناه من حديث جماعة مـن           

الصحابة يبلغ عددهم حد التواتر، وهم عبد اهللا بن مسعود، ولحديثه        

طرق تزيد على الخمسة، وأنس بن مالك ولحديثه طرق تزيد على           

أبو هريرة ولحديثه طرق تزيد على العشرة، وعمار بـن          الستة، و 

ياسر وأبو أمامة وعلى بن أبى طالب وابنه الحسن وابـن عبـاس     

وأبو بكر الصديق وأوس بن أوس الثقفى وأبو الدرداء وأبو مسعود     

.البدرى األنصارى وعمر بن الخطاب وابنه عبد اهللا بن عمر

 

 

وروى مرسالً عن جماعة من التابعين؛ منهم بكر بن عبـد اهللا   

المزنى والحسن البصرى وخالد بن معدان وابن شهاب الزهـرى          

ويزيد الرقاشى وأيوب السختيانى، وفى الباب غير المذكورين من         

.الصحابة والتابعين

 

 

وهذا القدر كاف فى إثبات التواتر خصوصا علـى رأى مـن            

وهو الذى رجحه الحافظ الـسيوطى فـى        يثبته بسبعة أو عشرة،     

:ألفيته حيث قال

 

 

ا رواه عدد جم يجبـوم

 

 

 إحالة اجتماعهم على الكذب

ددواـوم حـفمتواتر وق

 

 

ودــبعشرة وهو لدى أج  

األزهار (ومختصره  ) الفوائد المتكاثرة (ومشى عليه فى كتابه     

فحكم بتواتر أحاديث ال تزيد طرقها على العشرة، وهناك     ) المتناثرة

ن يكتفى فى التواتر بأقل من ذلك كما هو مبين بكتب األصـول             م

وغيرها، وقد ذكرنا لك ما يزيد على العشرين، وقد حكم جماعـة            

من األقدمين بالتواتر فى الخمسة واألربعة، ومنهم ابن حزم فـى           

، والطحاوى فى شرح معانى اآلثار، والقاضى     )األحكام(و) المحلى(

.أبو الطيب الطبرى وغيرهم

 

 

 حديثنا فمتواتر على جميع االصطالحات، لوجود ما يزيـد          أما

على العشرين فى كل طبقة من طبقات رواته، ولسنا ندعى تـواتر            

لفظ هذا الحديث بل تواتر معناه، فإياك وتلبيس المغالطين أو غلـط   

.الجاهلين

 

 

 إنه تقرر فى كتب الفقه واألصول والكالم أن   :ثم نقول بعد هذا   

ام الحجة عليه يكفـر، فإيـاك واإلنكـار أو          منكر المتواتر بعد قي   

.اإلصغاء ألولئك الجاهلين المتفيهقين، فإنهم على شفا جرف هار

 

 

وقد أطلنا فى هذا المقام ليقتنع أولئك الثرثارون، أو ليحـذرهم           

الناس، وليعلموا أنهم على خطر عظيم، وأنهم من أولئـك الـدعاة            

ذفوه فيها، كما فـى     الواقفين على أبواب جهنم، فمن أجابهم إليها ق       

.الحديث الصحيح

 

 

أسأل اهللا أن يقينا شر الفتنة، وأالَّ يكلنا إلى أنفسنا طرفة عـين             

.بمنِّه وكرمه

 

 



 

 

 

 

 



 















 



 



 

 

 

 

 

 



 



لعل ما يجعل رجال الفكر اإلسـالمي       

غير موافقين على التبشير بفكـر اآلخـر        

وفلسفته  

 

 خاصة الفلـسفة اليونانيـة     –

 

- 

داخل الثقافة اإلسالمية هو وجود تعارض      

حقيقي بينهما، ومرد ذلك إلى صميم قوام       

التوحيـد،  : اإلسالم ومرتكزاتـه، وهـو    

اإلسـالمي  والنبوة، وأخالقية المجتمـع     

ومقوماته، وتكمن خطورة التمازج بـين      

، وما يحويـه  )اإلسالمية وغيرها (األفكار  

اختالف الثقافات، هو أن النتيجة الحتميـة     

ستكون بدهية، وهو إعاقة التأصيل الثقافي      

لألمة اإلسالمية من مرجعيتها الموحـدة،      

وإن توحيد مرجعيتها رهين بدوام وحـدة       

.عقيدتها

 

 

فإنـه يتجلـى لنـا أن       وإذا تقرر هذا    

المفاهيم التي يصدر من خلفيتهمـا فهـم        

المسلمين لألشياء يختلف عـن مرجعيـة       

اآلخر، وال سبيل إلى التوفيق أو التلفيـق        

.    بينهما

 

 

ومن هنا نكون واعين بتعليل حقيقـة       

الصراع الذي احتدم بين الـداعين إلـى        

الفلسفة المشائية في التربـة اإلسـالمية،       

ها، الناقدين ألصـحابها    وبين الرافضين ل  

نقد ا، المعتبـرين أوالئـك     ا مـدينً  ا جذري

الفالسفة أنهم ال يمثلون المـسلمين فـي        

شيء، وإنما هم مجـرد امتـداد للـروح         

.الهيلينية في العالم اإلسالمي

 

 

وقد جانبت الصواب بعض التفسيرات     

الغربية، التي زعمت أن ازدهار الفلـسفة       

عتبـار  كان في عصر التسامح الديني، با     

أن الفلسفة ال تنبت إال في ذاك المنـاخ،          

بينما إذا كان هناك اضطهاد ديني، فإنـه        

سرعان ما تُقـصى الفلـسفة ويـضطهد        

 عـن أن بعـض      ، فـضالً  )١(الداعين لها 

الحداثيين رأوا في منطق أرسطو      

 

الذي  –

 يعتبر آلة الفلسفة اليونانية   

 

 المنقذ المبين   -

. للفكر المستنير

 

 

مفادهـا أن الفكـر     ونجلي هنا حقيقة    

اإلسالمي كان قد تـشكل وتكامـل قبـل         

ترجمة الفلسفة اليونانية إلى العربية، التي      

بدأت منذ خالفة أبي جعفر المنصور حتى       

وفاة هارون الرشيد وكانت إذاك مقتصرة      

على الكتب الطبيعية، ولكنها في عـصر       

ا آخـر   أخذت لونً ) هـ٢١٨ ت(المأمون  

لهيـات  ينبئ بالخطر وذلـك بترجمـة اإل   

اليونانية والعقائد الفارسية، بـل وصـل       

األمر إلى غايـة الخطـورة لمـا تبنـى          

المأمون في آخر أيامه فتنة خلق القرآن،       

وجدير بنا أن نثني على موقـف اإلمـام         

الذي صمد  ) هـ٢٤١ ت(أحمد بن حنبل    

   ا منقطع النظير، فلله    في تلك الفتنة صمود

.دره

 

 



 



 هو العصر الحديث يشهد فئة من       وها

المثقفين، كان غرضهم هو تنزيل النموذج      

الغربي ليحل محل النموذج الخاص بفكر      

المسلمين، زاعمين أن الثقافة العربية قـد       

تأثرت بالفكر اليوناني؛  

 

وقد حاول بعـض     



 

 

 

 

 

 

أوالئك الذين أرادوا أن يلبـسوا الثقافـة        

اإلسالمية ثوب التبعية، أن يثيروا شبهات      

رة، ولكن سرعان ما تبـين زيفهـا،        خطي

فمن ذلك أن الدكتور محمد عابد الجابري       

زعم أن تقدم الثقافـة اإلسـالمية رهـين       

وال يساورنا أدنـى    .. باتباع نهج أرسطو  

ريب أن هذه دعوة مغرضـة، وصـفها        

تفـوق  "الدكتور أحمد محمد سالم بأنهـا       

؛ والجابري فيمـا    )٢("دعوات المستشرقين 

ـ       ا مـن رجـال     دعذهب إليه، لم يكـن ب

التغريب، فلقد سار سـيرهم، خاصـة إذا        

علمنا بما قدمه الدكتور طه حسين       

 

قمة  -

 أطروحة التغريب 

 

، الـذي يعتبـر أن      -

العرب ينبغي أن يتبعوا األوربيين في كل       

شيء حتى يتسنى لهم السير في ركـاب        

الحضارة، فيصبح العربي صورة طبـق      

األصل للرجل الغربي في نمط تفكيـره،       

م كما يتعلم ذاك األوربـي، ويـشعر        فيتعل

، لتـصير حيـاة     )٣(ويحكم ويعمل مثلـه   

. العربي وفق النموذج الغربي

 

 

كما حاول دعاة التغريب أن يوهمـوا       

القراء بتأثير الفلسفة اليونانية علـى رواد       

أصحاب المؤلفات العلمية، ومن ذلك مـا       

ادعاه الدكتور طه حسين مـن أن عبـد         

قـد تـم    ") هـ٤٧١ت(القاهر الجرجاني   

العربـي  : على يديه التوفيق بين البيـانين     

، ويتابعه فـي ذلـك أمـين        )٤("واليوناني

البالغة العربية وأثـر    : الخولي في بحثه  

؛ حيث يجزم بأن الفلسفة قد      )٥(الفلسفة فيها 

؛ )٦(أثرت بمنطقها فـي نـشأة البالغـة       

وهؤالء يحـاولون أن يثبتـوا لألجيـال        

لـيس  "مغالطة فكرية زائفة، ومفادها أنه      

بإمكان العقلية اإلسالمية أن تـصنع لهـا        

ا، وأن علومها قامت على شرح علوم       متنً

     ا للعرب  اليونان، وأن أرسطو لم يكن معلم

في الفلسفة واألخالق فحسب، وإنما كـان       

   ؛ وال يتـوانى    )٧("امعلمهم في البيان أيض

أمين الخولي عن طريـق المقابلـة بـين         

مي، صفحتين، إحداهما من الفكر اإلسـال     

واألخرى من الفكر الغربي، فتجده يغض      

من قدر الصفحة األولى، بينما يعلي مـن        

قدر األخرى، فيقول في أسفل الـصفحة       

انظر لتـرى   : "المأخوذة من كالم علمائنا   

وجه ا، وفي أسفل الصفحة    ا معروقً ا شاحب

ـ   : المأخوذة من اآلخر   ا انظر لترى وجه

حي لعلم ، وهذا بعيد عن روح ا     )٨("اا وحيوي

.وتقدير علماء المسلمين

 

 



 



وصفوة القول أن الفكر اإلسالمي لـم       

 ا ألي فكر وإنما كانت له ذاتيتـه        يكن تابع

الخاصة، وقد استطاع أن يتخطى منطـق       

أرسطو ويتجاوزه، وإن ما يفـصح عـن        

أصالة فكرنـا اإلسـالمي هـو المـنهج         

.االستقرائي العلمي والتجريبي

 

 
                                                           

موقف أهـل الـسنة     : (وجدنا جولد زيهر يف كتابه    ) ١(
يشري إىل أن البيئة املتشددة تعرب      ) القدماء إزاء علوم األوائل   

عن رأيها من الفلسفة باضطهاد أصحاا، وهذا رأي مروق         
يفضي إىل القول بأن املوقف الرافض للفلسفة ما هـو إال           

ما هي البيئة غـري     : ديين، فليت شعري  تعبري عن  التشدد ال    
املتشددة اليت تصفق للفلـسفة الغربيـة؟ وهـذا الـرأي           
االستشراقي يرمي إىل خلـق انـشطارية بـني العهـود           
اإلسالمية، وتصنيفها إىل متشدد ومتسامح، وميكن القـول        

) هـ٢١٨ت(بأن عهد املأمون    

 

 مثالً –

 

 الذي ازدهرت   -
تسامح، بـل كـان    فيه ترمجة كتب الفلسفة مل يكن عهد        

عهد ا، إذ إن ما أقدم عليه املأمون هلو حبـق نكـسة            ا شاذ
.أخالقية، وزلّة فكرية، حتمل جريرا املأمون

 

 
أثر االستـشراق فيهـا،     : قراءة اجلابري للعقل العريب   ) ٢(
، ٣٦، السنة   ٤٢٣أمحد حممد سامل، الة العربية، العدد       .د

.٥٢ ،٥١ م، ص ٢٠١٢/  هـ ١٤٣٣ربيع الثاين 

 

 
مستقبل الثقافة يف مصر، طه حـسني، اهليئـة         : انظر) ٣(

. ٤١م، ص  ١٩٩٣املصرية العامـة للكتـاب، القـاهرة،        
.)بتصرف(

 

 
مقدمة يف نقد النثـر، بـدون       : متهيد يف البيان العريب   ) ٤(

.٢٩، ٢٨تاريخ الطبعة، ص 

 

 
حبث ألمني اخلويل، ألقاه يف اجلمعية اجلغرافية امللكية،        ) ٥(

: م، وقد نشره ضـمن كتابـه      ١٩٣١رس   ما ١٩: بتاريخ
مناهج جتديد يف النحو والبالغة والتفسري واألدب، اهليئـة         

١٠٩م، ص ١٩٩٥املصرية العامة للكتاب، 

 

- ١٣٣.

 

 
مناهج جتديد يف النحو والبالغـة والتفـسري        : انظر) ٦(

.١١٩واألدب، أمني اخلويل، ص 

 

 
حممـد حممـد أبـو      . علماؤنا وتراث األمم، د   : انظر) ٧(

، )٩٦( إصدارات جملة الوعي اإلسـالمي، رقـم         موسى،
ــت،   ــالمية، الكوي ــشؤون اإلس ــاف وال وزارة األوق

 .)بتصرف يسري. (٢٤م، ص ٢٠١٥/ هـ١٤٣٦

علماؤنـا  :  عن كتـاب   فن القول، أمني اخلويل، نقالً    ) ٨(
.٢٦وتراث األمم، املرجع السابق، ص 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 




 



 



 





 


 وصان فكرهم   لتكلف، هللا الذي حفظ عباده من الغرور وا       الحمد

 من اللغو والتعسف، وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا خـص               هموألسنت

بالحقائق كل صادق منصف، وأغلق على الجفاة طريق المعرفـة          

ا عبد اهللا ورسوله إمـام الزهـد   محمدسيدنا  والتصوف، وأشهد أن    

 تربية على منهج الحق بعد أن       ،ة صفوته بالتزكي  اختصوالتعفف،  

ـ       وسلِّ  صلِّ اللهم وعرف،بين وعلّم     صم على السيد الكامل من خُ

 بالكمال وحالتصرف، وعلى آله األطهـار منـابع الحقيقـة،          ِنس 

وموارد الطريقة، ورضي اهللا عن أصحابه أعالم الرشاد، وأئمـة          

.السداد

 

 

:أما بعد

 

 

 وأحضكم على ،بتقوى اهللافيا عباد اهللا أوصيكم ونفسي الخاطئة  

 وتالميذ أهل بيتـه     التمسك باألئمة الفضول، وراث الرسول      

 خاصة سلفنا الصالح من أئمة قرون الخيريـة وعـصر            ،العدول

 والحقيقة،  ةالصحابة والتابعين، من جمع اهللا لهم بين علمي الشريع        

 من الغي والغوايـة التـي نفثهـا الـشيطان،         لوقاية،فكانوا حرز ا  

بها األنسام، فأحيوا القلوب من مواتها، وأنقذوا النفوس من         وتنفست  

عثراتها، وضيقوا بالصدق والتقوى مناسـم الـشيطان، فأجفلـت          

الشرور، وأحكمت األمور فأقبل الصادقون علـى اهللا بالـسريرة          

الصادقة والحكمة الناطقة، وأشرقت أسرار الشريعة على الجبـين،        

لموحدين، بحلـل اإليمـان،     وظهر نور القرآن المبين على ألسنة ا      

 موأسرار القرآن، فازدهى المجتمع بـالترابط والتوافـق، إمـامه         

ا، ترسموا الشريعة ا وقربا، وتعشقًا وحب إتباعالصادق األمين   

في كل مواقفها، إسالم وإيمان وإحسان، دعوة صدق من صـادق،           

نَابر      لَيتْلُو عي منْهوالً مسر ثْ ِفيِهمعابو اِتكآي ِهم   الِكتَـاب مهلِّمعيو 

ويزكِّيِهم ِإنَّـك    والِْحكْمةَ

   ِكـيمالح ِزيزَأنْتَ الع 
  ).١٢٩ :البقرة(

 أزكى األنام في    أنت

كل خير

 

 

 ءزكين منك جا  ـللم

الزكاء

 

 

 يعلمنـا   كان  

الكتاب كما أنزل، ثـم     

يعلمنا الحكمـة وهـي     

استنباط األحكـام مـن     

نحكم بها  الذكر الحكيم ل  

على كل شيء ونتحاكم    

إليها في كل أمر، ثـم       

يزكينا وهـي التربيـة     

على االلتزام بما عرفنا    

وتَواصـوا  من الحق   

وتَواصـــوا  ِبـــالْحقِّ

). ٣: العصر (ِبالصبِر

ــي ــز فف ــة ع  التزكي

 ا ألن مريـده ؛وحكمـة 

أفنى السوى، وانطـوى    

، في حامل اللواء    

 تـه،  عليـه حل   لعتفخُ

 على أسـارير    وظهرت
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قَاَل اللَّه هذَا يوم ينفَع الصاِدِقين ِصدقُهم لَهم جنَّـاتٌ  وجهه بهجته،   

تَجِري ِمن تَحِتها اَألنْهار خَاِلِدين ِفيها َأبدا رِضي اللَّه عنْهم ورضواْ           

   ِظيمالْع زالْفَو ذَِلك نْهع )وا سوى اهللا، ولم    ، فلم يعرف  )١١٩ :المائدة

        ا يلقى عليهـا    يتحققوا إال باهللا فهم عباد اهللا وخاصته، أصبحوا أرض

كل قبيح، وال يبرز منها إال كل مليح، دخلوا في كل خُلـق سـنِّي،               

وخرجوا من كل خلق دني، همهم األخذ بالحقائق، واليأس مما فـي            

أيدي الخالئق، ال يكدرهم شيء، ويصفو بهم كل شيء، صفوا مـن       

 من الفكر، وانقطعوا إلى اهللا من البشر، واسـتوى          ائووامتلدر،  الك

 فكبحـوا الهـوى، أولئـك       وى،عندهم الذهب والمدر، ضبطوا القِ    

 ووليهم علـي كـرم اهللا       الصوفية األخيار إمامهم المصطفى     

وجهه، وسلفهم الحسن البصري، وأويس القرني الذي قال الرسول         

          في حقه فيما رواه مسلم عن عمر بن الخطـاب  قـال  :

إن خير التابعين رجل يقـال لـه        : ( يقول سمعت رسول اهللا    

). فليستغفر لكموه والده وكان به بياض فمرهأوس ول

 

 

 ، هللا الذي نور الذاكرين بذكره، وأنطق ألسنتهم بـشكره         فالحمد

وسخر جوارحهم لطاعته، فهم في رياض األنس يرتعـون، وإلـى           

 ورضي  بوه،أوكار المحبة يأوون، ذكرهم اهللا فذكروه، وأحبهم فأح       

عنهم فرضوا عنه، رأس مالهم االفتقار، ونظام أمرهم االضطرار،         

علّمهم دواء الذنوب، وعرفهم طب القلوب، فأضحوا مصابيح أنوار         

حجته، وباتوا مفاتيح خزائن حكمته، إمامهم وقدوتهم النور الساطع،         

 العجم والعرب، محمد بن عبـد اهللا بـن عبـد            والقمر الطالع، سيد  

 الثمرة الزكية من الشجرة المباركة التـي أصـلها          ،المطلب  

الَّ  ....التوحيد وفرعها التقوى منهجها الكمال الوسطي المعتـدل         

ولَو لَم تَمسسه نَار نُّور علَـى        غَرِبيٍة يكَاد زيتُها يِضيء    والَ شَرِقيٍة

واللَّـه   ويضِرب اللَّه اَألمثَاَل ِللنَّـاسِ  ٍر يهِدي اللَّه ِلنُوِرِه من يشَاء نُو

  ِليمٍء عِبكُلِّ شَي) ٣٥: النور(  ،        ا لَهنُوراً فَم لَه ِل اللَّهعجي ن لَّممو

 حـة  وسلم في كل لم    آله فصلى اهللا عليه و    ،)٤٠ :النور( ِمن نُّورٍ 

 صالة تلوح في الـسماوات آثارهـا،     اهللا،سعه علم   ونفس عدد ما و   

وتعلو في جنان الخلد أنوارها، وتطيب في مشاهد األنبياء أخبارها،          

وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المطهرين المجتبين، حفاظ        

الشريعة وحماة الدين، ومن قال بقولهم ونسج على منوالهم إلى يوم           

 أهـل ف. ن إال من أتى اهللا بقلب سليميبعثون يوم ال ينفع مال وال بنو      

اث  ورهــمالتــصوف 

السر المحمدي، ذلـك    

السر الربـاني الـذي      

ــرى ــول س ــي البت  ف

الزهراء وعلي والحسن   

 وعبد  ،والحسين  

اهللا بن عباس، والعشرة    

ــة  ــشرين، واألئم المب

 أجمعين،  المهديين  

ــي ــسر ف ــر ال وأزه

 

 

أوس ويحي بـن زيـد      

ــصري   ــسن الب والح

وأهل وأصحاب اليقين   

التمكين أوضح معنـاه    

 .....: الكتـــــاب

 اِعلْم وعلَّمنَاه ِمن لَّدنَّا  
 وحـدد   ،)٦٥ :الكهف(

وعاءه الخطـاب مـن     

 الصادق األمين    
على ألسنة الناقلين، فيما    

ــي   ــاري ف رواه البخ

 أبـي   عـن : الصحيح

ــرة  ــالهري  : ق

 مـن رسـول    أخذت(

 

 

ــا ــاءئيناهللا وع  وع

 

 

ــه ــو،بثتت ــاء ل  ووع

 

 

ــع منــ  ــه لقط يبثتت

 

 

صـححه  ) هذا الحلقوم 

السخاوي في المقاصـد    

ــي  ــن أب ــسنة ع الح

 

 

.هريرة

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 



 





 





 





 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       المستشار                       األستاذ    

 

 






 



 




 




 



يد بن على، المعروف بزين     زاإلمام  

العابدين بن الحسين بن على بـن أبـى         

، كنيته أبو الحـسن، وهـو       طالب  

ديـة إحـدى   يتنسب إليه الزذي  اإلمام ال 

سكن المدينـة، وروى    . طوائف الشيعة 

عن أبيه على بن الحسين الملقب زيـن        

 أهـل البيـت     لعابدين، وكان من أجلِّ   ا

 ؛ علم ا وزهد ا وشـجاعة   ا وورع

.اا وكرمودينً

 

 

ويوجد هـذا المـشهد فـى الحـى         

) زيـن العابـدين   (المعروف اآلن بحى    

وكان يعرف فى أوائل العصر اإلسالمى     

وتقـع هـذه    ). الحمراء القصوى (باسم  

المنطقة إلى الشمال الشرقى من مدينـة       

وعليهـا  )  اآلن مصر القديمة (الفسطاط  

أسس العباسيون مدينة العـسكر، ثـانى       

.)١(عواصم مصر اإلسالمية

 

 

اختلفت المصادر على مكان دفـن      

 إن جـسده    : فقيـل  ،رأس سيدي زيـد   

الشريف حمل إلى الكوفة ثم أحرق وذر       

رماده في النهر، ليكون عبرة لمن تحدثه    

نفــسه بــالخروج 

 ،علـى األمـويين  

 إن رأسـه    :وقيل

أجتز وبعث به إلى 

 ،الخليفة األمـوي  

فنصبه على بـاب    

 ثم أعيـد    ،دمشق

الرأس الـشريفة   

إلى المدينة فنصب   

عند قبـر النبـى     

لكن أغلـب المـؤرخين     )٢(ا وليلةً يوم ،، 

 فالكنـدي   ، إن الرأس جاء مصر    :يقول

وهـو مـن    ) الوالة والقضاة (في كتابه   

المؤرخين الثقاة 

 

 يؤكد قدوم الرأس إلى –

 نـص ) الجوهر المكنون ( وفى   ،مصر

إنه بعد أن قدم رأسه      : " يقول

 

 يقـصد   –

رأس سيدي زيد    

 

 ، إلى مصر طيف به    –

ثم نصب على المنبر الجامع بمـصر        

 

– 

جامع عمرو   

 

 هــ   ١٢٢ فـي سـنة      –

 إلى أن   ، ودفن في هذا الموضع    ،فسرق

ظهر وبنى عليه مشهد في عهد الدولـة        

.)٣("الفاطمية 

 

 

 " :ويقول الشيخ محمد زكى إبراهيم    

على زين العابدين   رأس اإلمام زيد بن     

 ،وإليه ينسب المذهب الزيـدى بـاليمن      

 وال يعرف للجثة مدفن     ،وجثته مثل بها  

 ومـشهد رأسـه هـو       ،على التحقيـق  



 

 

 

 

 



 















 



سيدي على زيـن    (المعروف باسم أبيه    

في الحي المعـروف باسـمه      ) العابدين

 ، بالقاهرة خلف حي السيدة زينب     

أما سيدي على زيـن العابـدين نفـسه         

فن بمصر بل بالمدينة فالمشهور أنه لم يد

شك أن في هـذا المـشهد         وال ،المنورة

بمصر بركة الولد والوالـد بفـضل اهللا        

.)٤(تعالى

 

 


 




 




 



كية  أخو محمد النفس الز    وهو  

 )٥(السابق ذكر ثورتهم بالجزء األول    

 

– 

شهيد باخمرى   

 

 مدفون بمشهده، داخل    –

 الذي يعرف باسم مسجد     ،سجد الحالي الم

سيدي إبراهيم، في حي المطرية، وهو       

مسجد تعددت أسماؤه في الماضي، فقد      

 ،عرف باسم مسجد التبر ومسجد التـبن      

ــسجد الت ــوم ــزةب ــسجد الجمي  ،ر وم

والصحيح هو مسجد التبـر أو مـسجد        

سيدي إبراهيم كما ترى الدكتورة سعاد      

مـساجد مـصر     ":ماهر فـي كتابهـا    

وسيدي إبـراهيم   " ؤها الصالحون وأوليا

كما تجمع المصادر عليه هو إبـراهيم       

الجواد بن عبد اهللا المحض بن الحـسن        

المثنى بن الحسن السبط، وهو من أوائل       

الذين جمعوا بين ساللة الحسن والحسين      

        من خالل جده الحسن المثنى بـن 

الحسن السبط ومن خالل جدته الـسيدة       

ـ      ن علـى،   فاطمة النبوية بنت الحسين ب

وثابت من المصادر أن سيدي إبـراهيم       

قتل في عهد الخليفة المنصور العبـاس       

ـ ١٤٥سنة    وكما يقول المقريـزى     ، ه

أرسل رأسه إلى مـصر      " :في خططه 

أي " فنصب في المسجد الجامع العتيق      

 ويقـول  ،مسجد عمـرو بـن العـاص      

النجوم  (:المؤرخ أبو المحاسن في كتابه    

 قـدم   ،بينما الناس في ذلك    " :)الزاهرة

اليزيد برأس إبراهيم بن عبد اهللا فنصب       

  وهو ) محلة مطر (ا في   في المسجد أيام

الـوالة  ( وفـى    ،االسم القديم للمطريـة   

ثـم قـدمت     " : يقول ،للكندي) والقضاة

الخطباء إلى مصر برأس إبراهيم بـن       

 في ذي الحجة سنة     ،عبد اهللا بن الحسن   

وه فـي   خمس وأربعين ومائـة لينـصب     

 وقامت الخطباء فذكروا    ،المسجد الجامع 

..".أمره

 

 

عيوب  (:ويقول القضاعى في كتابه   

حول ) المعارف وفنون أخبار الخاليف   

مسجد تبر بنى    " :مسجد سيدي إبراهيم  

 أنفـذه   ،على رأس إبراهيم بن عبد اهللا     

 ودفنـوه   ،المنصور فسرقه أهل مصر   

 .ويقصد بهناك المطرية.. " .هناك

 

 

ــو ا ــضيف أب ــنوي ، أن )٦(لمحاس

إبراهيم رحمه اهللا كان ضحية الطمـع       

والجشع نشأ فى بلدة باغمرى من أعمال       

ويصف كيف جاءت الرأس إلى     . الكوفة

وبينما الناس فى ذلك قدم      ":مصر فيقول 

اليزيد برأس إبراهيم بن عبد اهللا فنصب       

  ا ثم طيف به ودفن فـى       فى المسجد أيام

.".الضاحية التى تعرف بمنية مطر

 

 
                                                           

مساجد مصر وأولياء اهللا الـصالحون،      ) ١(
.سعاد ماهر. د

 

 
 ١٨٠، ص   ٧انظر تاريخ الطبرى، ج     ) ٢(

 

، ووفيـات   ٥٩، ص   ٣، األعالم ج    ١٩١ –
، ٦، ج ١٢٣، ١٢٢، ص ٥األعيــان، ج 

،  ومرشد الـزوار إلـى       ١١١،  ١١٠ص  
، وتاريخ المساجد   ١٩٩قبور األبرار، ص    

.األثرية، حسن عبد الوهاب

 

 
. أحمد أبو كف،آل البيت في مصر) ٣(

 

 
 محمد زكى ،القاهرةمراقد آل البيت في     ) ٤(

.إبراهيم

 

 
يراجع هذا التحقيق كامالً في المؤلـف       ) ٥(

.٣٦٧األول لنا، ص 

 

 
.١٣٦، ص ٣ردى، ج بابن تغرى ) ٦(

 

 



 

 

 

 

 



 





 





 







 

 


 



 





 



التصوف في مجمله تجربـة ذاتيـة       

 وهـذه   ،استثنائية ال تتكـرر أو تتـشابه      

التجربة تعتمد علـى القلـب والبـصيرة        

 وها هو أبـو     ،النافذة أو الحدس باختصار   

حامد الغزالي حجة اإلسالم يعطي للقلـب       

والحدس أهمية كبيرة في تحقيق المعرفة       

ه الغزالي المعرفة الصوفية     وشب ،صوفيةال

 وهذا الحوض يمكن أن يأتيـه       ،بالحوض

الماء من على سطحه بواسـطة األنهـار        

ـ        اواألمطار وفي هذه الحالة ال يكون نقي، 

وقد نسعى إلى حفر أعماق هذا الحـوض        

حتى نصل إلى المـاء الـصافي       ) البئر(

 عندئذ يكون   ،الموجود في عمق هذا البئر    

 .اا نقييالماء صاف

 

 



 



 فالحال  ،وحديث الحال والمقام يطول   

باختصار شديد هو معنى يرد على القلب       

من غير تعمد من الصوفية وال اجـتالب        

 من طـرب وحـزن أو       ،وال اكتساب لهم  

 فـاألحوال   ،قبض أو شوق أو انزعـاج     

 واألحوال كما   ،مواهب والمقامات مكاسب  

 ، الوجود يشير فيصل عون تأتي من عين     

 ،والمقامــات تحــصل ببــذل المجهــود

وصاحب المقام ممكن في مقامه وصاحب      

 والقاشاني يقـول    .الحال مترق عن حاله   

إن األحوال هي المواهب     " :عن األحوال 

 إمـا واردة    ،الفائضة على العبد من ربه    

 ، للعمل الصالح المزكي للنفس    اعليه ميراثً 

 وإما نازلة مـن الحـق       ،المصفى للقلب 

 وإنما سميت أحواالً لتحول     ،اا محض نًامتنا

العبد بها من الرسوم الخلقيـة ودركـات        

البعد إلى الـصفات الحقِّيـِة ودرجـات        

 ."القرب

 

 

والصوفية  

 

كما يرى حجة اإلسـالم      -

أبو حامد الغزالي    

 

هم السالكون لطريق    -

 ويحدد أبو حامـد الغزالـي       ،اهللا خاصة 

أول  " :معالم طريـق الـصوفية بقولـه      

 تطهير القلب بالكلية عما سـوى       شروطها

 ومفتاحهـا اسـتغراق القلـب       ،اهللا تعالى 

 وآخرها الفناء بالكلية في     ،بالكلية بذكر اهللا  

 ."اهللا

 

 



 



اعتاد مؤرخو التـصوف اإلسـالمي      

على اقتناص الحديث عن أقطاب بعيـنهم       

ـ      بي للتصوف اإلسالمي من أمثال المحاس

وابن الفارض ومحي الدين بـن عربـي        

 ويكاد كثيـرون    ،والسهروردي والحالج 



 

 

 

 

 

 

يغفلون سيرة ونصوص العـشرات مـن       

المتصوفة األوائل الـذين اسـتطاعوا أن       

يحولوا مرحلة الزهد إلى التصوف مـن       

 ، والفضيل بن عيـاض    ،مثل أبي الدرداء  

 ، ومعـروف الكرخـي    ،وشقيق البلخـي  

 .وأخيرا أبي سليمان الداراني

 

 

والداراني هو عبد الرحمن بن عطية      

 ،من أهل داريا وهي قرية من قرى دمشق    

ا  كما لقب أيض   ،ومن اسمها لقب بالداراني   

 وسبب التسمية غاية لطفه     ،بريحان القلوب 

 وأبو سليمان الداراني اجتهد فـي       .ورقته

 التبتل اجتهاد ا حتـى أن معاصـريه      ا شاق

 .لقبوه بندار الجائعين

 

 

والداراني من أوائل الصوفية الـذين      

 ذلك المبحث الـصوفي     ،اهتموا بالمعرفة 

الذي استقر على يد سلطان العارفين محي       

 والجانب العقلـي فـي      ،الدين بن عربي  

التصوف ال يقتصر بالبدهي علـى عـالم        

     ا المحسوسات وهو الملمح األكثر شـيوع

عند فالسفة اليونـان ورجـال المنطـق        

عمل العقل لـدى     لكن   ،األرسطي خاصة 

الصوفيين هو حراك ديدني ال يتوقف في       

األمور الباطنية الروحية التي تصل بهـم       

أو تساعدهم فـي الوصـول إلـى يقـين      

 والمعرفة عنـدهم هـو شـهود        ،للمعرفة

 وفي ظل الحديث عـن      ،للذوق والوجدان 

العقل في التصوف اإلسالمي نجد سجاالً      

ا ومساجالت تزخر بها الكتب التي      واضح

ولت عن التصوف والتي تتحدث عـن       تنا

 ،المعرفة وهي تتأرجح بين القلب والعقل     

  ا إلى نتيجة مفادها أن     حتى خلصوا جميع

القلب اسم جامع يتضمن العقـل وعملـه        

 وأن القلب لطيفة ربانيـة غيـر        ،وتدبره

ماديــة يــدرك بهــا اإلنــسان الحقيقــة 

ز الصوفيون وهم بـصدد      ومي ،الوجودية

العقل في الوصـول    تناول طرائق القلب و   

     وا إدراك  إلى المعرفة واليقين حينما سـم

 ـ     العقل علم ا ا وإدراك القلب معرفة وذوقً

وأطلقوا علـى صـاحب الطريـق األول      

بينما أطلقوا على صاحب الطريق      ،اعالم 

. ااآلخر عارفً

 

 

أما أبو سليمان الداراني فالمعرفة لديه      

ا بعـد    أو يعرف حـديثً    ،تعني نور القلب  

ــاد ا ــة اجته ــاهج النقدي ــدارس والمن لم

 ويرى الـداراني أن المعرفـة     .بالعرفانية

 ،درجة روحية أعلى من التصوف ذاتـه      

ويعد الداراني أسـبق مـن ابـن رشـد          

الفيلسوف والقاضي األندلسي في الـربط      

 فهو يشدد على أنه     ،بين الحقيقة والشريعة  

ال يقبل من األمور إال إذا جاءت متفقة مع         

.الكتاب والسنة

 

 

شكلة المطروحة أن ما وصل إلينا      والم

     وتعـد   ،امن نصوص للداراني قليلة جـد 

عبارات متناثرة أوردها القطب الـصوفي      

عبد الرحمن السلمي في كتابـه الـشائق        

 ومنها ما نورده فـي      ،)طبقات الصوفية (

:السطور اآلتية

 

 

 

 ، من أحسن في نهاره كوفئ في ليله       -

 ومن  ،ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره      

 في ترك شهوة ذهب اهللا بها مـن         صدق

ا بـشهوة   واهللا أكرم من أن يعذب قلب      ،قلبه

.تركت له

 

 



 

 

 

 

 



 


 

قفة مع الذات   قفة مع الذات   وو
ــون   ــي تكــ ــون  لكــ ــي تكــ لكــ
ــصية  ــصية شخــــــــ شخــــــــ
ــؤثرة ــؤثرةمـــــــــــــ مـــــــــــــ
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:أنواع التفكير

 

 

وهو الفكر الذي يبدع    : التفكير التوليدي 

   أي الـذي يولـد      ،اويضيف للحياة جديـد 

ــدة   ــول الجي ــة والحل ــشاريع الناجح الم

 القادر على اسـتخراج     ،والقرارات الصائبة 

 أعمـاق الذهب من التراب واللؤلـؤ مـن        

.دي نسميه الفكر االجتهاأنالبحار، ويمكن 

 

 

وهو القادر على رؤية    : التفكير النقدي 

 والعيوب فـي أي عمـل       واألخطاءالنقص  

 البـدائل   إيجادا على   ن لم يكن قادر   إ و ،قائم

 ، نقد بناء :إلىوهو ينقسم   . المناسبة لما ينقده  

 .ونقد هدام

وهو الفكر القـادر    : التفكير االستيعابي 

ن لـم   إعلى استيعاب ما يبدعه اآلخرون و     

 واإلضافة والتجديد   اإلبداعلى  ا ع قادريكن  

 . نسميه الفكر المقلدأنوالعطاء، ويمكن 

وهو التفكير المشوش   : التفكير الغامض 

 األشـياء  العالقات بـين     إدراكالعاجز عن   

وحجم كل شيء في الموضوع الذي يفكـر        

التعبير عما يدور في    عن   اأيض ويعجز   :فيه

 . بصورة واضحةأفكارنفسه من 

هو تفكير المـؤامرة    و: التفكير المشكك 

 ،الذي يتشكك في كل عمل وفي كل شخص       

نـه  أن وراء كل شيء مـؤامرة، و      أويعتقد  

نـه ال   أالمقصود من وراء كل مـؤامرة، و      

جدوى من أي عمـل وال فائـدة مـن أي           

 .محاولة

وهو التفكيـر الـذي     : التفكير المبالغ 

 حجمه الحقيقـي    أضعافيعطي كل شيء    

  أوا  سواء كان سار أنور لك    أي ص  ،ا ضار 

الحبة قبة كما يقال، فعند سماعك له تـذهل         

 وهوله الذي سيكون لـه      األمرمن ضخامة   

 الشيء الكثير وعنـد مباشـرتك       اآلثارمن  

قل من  أا و  عادي األمر ورؤيتك له تجد     لألمر

 .العادي

وهو التفكيـر الـذي   : التفكير السطحي 

 معرفة  إلى، وال ينفذ    األشياءيكتفي بظواهر   

 اإلنسانها كمن يحكم على     حقائقها وجوهر 

 يعرف حقيقـة    أن بسيارته دون    أوبمالبسه  

 وسلوكه وثقافتـه وتعاملـه      وأخالقهتفكيره  

 .وغير ذلك مما به يتفاوت قدر الناس

وهو التفكيـر الـذي   : التفكير االدعائي 

 ،نه فعل وفعل مما لم يفعله     أيدعي صاحبه   

لكنه مع كثرة التمادي في الدعاوي الفارغة       

 ،الخيالية يصدق نفسه في النهاية والبطوالت  

فما يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب       

  ا، وما يزال يكذب ويكذب حتى      عند اهللا كذاب

 .يصدق نفسه

 من يقع في حبائل هذا التفكيـر        وأكثر

الوبائي هم الفـارغون الـذين ال يعملـون         

 ويرضـونها بالـدعاوي     أنفسهمفيخدعون  

 .العريضة الفارغة ويكتفون بذلك



 

 

 

 

 



 


 

من عير أخاه بذنٍب    : (قال رسول اهللا    
تْ حتى يعملَهمقد تاب منه، لم ي.(  

 

 
                        

 

رواه الترمذي  -

 

-

 

 






 



وهو التفكير  : كير التحليلي السببي  التف

 البحث عن   إلىالمتمعن الذي يميل صاحبه     

 كل حادث ومقدماته ونتائجه ومقاصد   أسباب

 وما هو الموقـف المناسـب       ،القائمين عليه 

 . وما هو دوره هو فيه،حيال هذا الحدث

 وهو التفكير   :التفكير التبريري القدري  

 نفسه من أي    إخالء إلىالذي يبادر صاحبه    

 يقع ويلقي بتبعه ذلك     أمرمسئولية حيال أي    

 ويبرر كل تصرف منه مهما      ،األقدارعلى  

 .كانت نتائجه

وهو التفكيـر الـذي     : التفكير الجزئي 

ا من سياقه   لى الحدث مبتور  إينظر صاحبه   

 عن قاعدته الكلية العامة الذي هو       ومنفصالً

 .في الحقيقة جزء منها

ـ  : التفكير الكلي التجميعي   ر وهو التفكي

 ، الكلية العامة  األمورالذي يهتم بالنظر في     

 التفاصيل والجزئيات فـي     إلىغير ملتفت   

 .وأحداث األشياء

؟ما هو التفكير المثالي

 

 

بعد هذا االستعراض الـسريع لـبعض       

 التفكير مع عدم التوسع في ذكرهـا،        أنواع

 ما يمكـن    إلى أشير لها   األمثلةوفي ضرب   

ا ذلك مـن   نسميه التفكير المثالي مستنبطً    أن

. السابقةاألنواع

 

 

 هو التفكير التوليـدي     :فالتفكير المثالي 

 السببي الكلي المتمعن مع     االستيعابيالنقدي  

ن هـذا ال    أن كل شيء بقـدر، و     أمالحظة  

، فاهللا هو خـالق     األسبابينفي البحث عن    

. والمسبباتاألسباب

 

 

 العـزائم فـي حكمـة       أبو اإلماميقول  

.)أسبابهفي  ألحبابه اهللا ظهر إن (:جامعة

 

 
 تفعل فهو فياألسبابفمن شهد 

 

 
نآاله القرـن قـيـالل مبـض  

أنهابي ـن تاألسبابومن شهد 

 

 
واإلحسـان فيها الفضل أواسط  

مـن بربهـ شهود العارفياوهذ

 

 

انـه المنَّـ بهم فضالًلقد خص  

:خصائص الفكر المثالي

 

 

والمرء القادر على التفكيـر المثـالي لـه         

يـره، وهـذه    خصائص يتميز بها عـن غ     

:الخصائص هي

 

 

 

 وجوهرها  األشياءالرؤية النافذة لحقائق     -

.لألموروعدم االكتفاء بالنظرة السطحية 

 

 

 

الصدق والجد والمثـابرة فـي التفكيـر         -

واالستغراق في ذلك بعمق حتـى يـصل         

 الصورة المثالية التي ذكرهـا      إلى اإلنسان

 .قبل قليل

 

 لمجـرد   لآلخـرين االستقالل عن التقليد     -

 آخـر  البعض يكون تفكيـره      نإحيث  ذلك  

 كتاب طالعـه؛ ولـذلك      آخر أوكالم سمعه   

 نقيـضه فهـو     إلـى تجده ينتقل من الفكر     

سفنجة التي تتشرب أي سائل توضـع       إلكا

 .فيه

 

ة بين العالم الخارجي من حولك      جالمزاو -

والذي سيكون موضوع تفكيرك من خـالل       

 وبـين مـشاعرك     بأحاسيـسك ما تتلمسه   

وتجاربـك ومعلوماتـك    الداخلية وخبراتك   

 .السابقة وليكن هذا المزج والتزاوج بتوازن

 

التميز والوضوح في اللفظ الـذي يعبـر      -

 الفكر الناضج ما لـم      نإ إذعن هذه الرؤية    

يعبر عنه لغة بليغة فـصيحة بينـة يبقـى          

 دقـة   نإكالدرة المدفونة في التـراب بـل        

ووضوح التعبير دليل على دقة ووضـوح       

 .التفكير

 

 للمـشاعر واالنفعـاالت وعـدم       التقويم -

  ذ قد تكون مضللة    إا؛  االنسياق وراءها دائم

 رأى رجـل    وخاطئة وغير صائبة، فمـثالً    

ا يتوقف في الطريق وينزل من سيارته       سائقً

مل أ والدماء تنزف منه وحين ت     ويحمل طفالً 

نه ابنه فانهال على أالرجل في الطفل عرف    

 السائق ضرب ارة، ذى ابنه بالـسي   آنه  أا  ا ظان

 خر فـر  آذاه سائق   آن الذي   أبينما الحقيقة   

وتركه ينزف في الطريق فهرع هذا السائق       

.نقاذهإل

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 





 



 



 

 

 

انتهت عملية التصويت داخل الجلـسة العامـة لألمـم          
بشأن القدس،   ديسمبر،   ٢١عقدت يوم الخميس    المتحدة، التي   

 مؤيـدة  دولـة    ١٢٨، إلى تصويت    أسفرت نتائج التصويت  و
 دول فقـط،    ٩ما عارضت   ن لصالح القدس، بي   قرارلمشروع  

. دولة عن التصويت٣٥فيما امتنع 

 

 
ى وجه الغطرسـة    لواعتبرت هذه النتيجة صفعة قوية ع     

األمريكية والعربدة الصهيونية، حيث اتخذتا مسالك مخالفـة        
.لعرقلة التصويت وتقليل نسبة التأييد

 

 
هذه الجلسة هي المعركة الثانية التي تقيمها الدول        وكانت  

ع مدينة القدس ال    أن أي قرار منفرد حول وض     "اإلسالمية بعد معركة مجلس األمن والتي تصدرت فيها مصر، وقدمت مشروع قرار نصه              
، ونال القرار تأييد كل الدول األعضاء األربعة عشر في مجلس األمن، واستخدمت الواليات المتحدة حـق                 "قيمة قانونية له ويجب أن يلغى     

. مشروع القرارىفي االعتراض عل" الفيتو"

 

 
ـ     وكانت دول حليفة للواليات المتحدة مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وأوكرا            التي صوتت لصالح القرار     ١٤نيا من بين الدول ال

.في مجلس األمن

 

 
ممـا جعـل   منظمة المؤتمر اإلسالمي بنقل القرار المصري للتصويت في الجمعية العامة،          بعد ذلك توجهت الدول اإلسالمية ممثلة في        

ن الدول التي تصوت ضـد بـالده فـي األمـم      آخر حيث هدد بقطع المساعدات األميركية عامسلكًالرئيس األمريكي دونالد ترامب يسلك      
.المتحدة

 

 
 في تهديد دول العالم التي ستصوت ضد قـرار الـرئيس            ، فبدأت أما مندوبة الواليات المتحدة األمريكية في األمم المتحدة، نيكي هايلي         

إلى سفراء عدد من الدول األعضاء رسالة  ووجهت ، فحذرت هايلي بأنها ستبلغ ترامب بقائمة الدول التي ستدعم مشروع القرار      ،  األمريكي
".الرئيس دونالد ترامب سيراقب هذا التصويت بشكل دقيق وطلب أن أبلغه عن البلدان التي ستصوت ضده"في األمم المتحدة إن 

 

 
 لذلك عنـدما  ا أن نعمل أكثر ونعطي أكثر،    في األمم المتحدة يطلب منا دائم     : " تويتر، قائلة  عبروقامت هايلي بتأكيد تحذيرها في تغريدة       

 فيه سفارتنا، فنحن ال نتوقع من هؤالء الذين ساندناهم مول تحديد الموقع الذي يجب أن نقي  نقوم باتخاذ قرار يعكس إرادة الشعب األمريكي ح       
".أن يستهدفونا

 

 
ف اإلدارة حذرت السفيرة األميركية لدى األمم المتحدة نيكي هيلي، من التصويت لصالح قـرار يـرفض اعتـرا       وفي جلسة التصويت    

ـ " لقاء ذلكأكبر مساهم في ميزانية األمم المتحدة وتتوقع مقابالً   "األميركية بالقدس عاصمة إلسرائيل، مشيرة إلى أن واشنطن هي           ل ، مما مثَّ
 دولـة   ١٢٨، فيمـا لـم تعتنـي        عامالً للضغط على بعض الدول الصغيرة التي خشيت على مصالحها وصوتت أو امتنعت عن التصويت              

.ترامب ونظامهبتهديدات 

 

 



 

 

 

 

 



 






 










 


 

 

 




 


 فوزي محمد فوزي     الفلسطيني استغل الفتى 

، صاحب الصورة األكثـر     )ا عام ١٦(الجنيدي  
زيارة محامي نادي األسـير      م٢٠١٧ا في   ألم ،

، ليـروي تفاصـيل   "عـوفر "الفلسطيني لمعتقل  
اعتقال جنود االحتالل اإلسرائيلي له، وتنكـيلهم       

.راعاة للقواعد اإلنسانيةبه دون أدنى م

 

 
وكشف محامي نادي األسير الفلسطيني، في      
تصريحات أوردتها مواقع فلسطينية، أن الصبي      

 ديسمبر، قام جندي باالعتـداء      ٧أكد أنه بتاريخ    
عليه بالضرب على صدره بـسالحه النـاري        
خالل مروره بالقرب من مواجهات في منطقـة        

    يـارة  ا إلـى ز   شارع التفاح في الخليل، متوجه
) ا جنـدي ٢٣(ا أن مـا يقـارب      ألقربائه، مضيفً 

التحقوا بالجندي األول فتوالى غـالبيتهم علـى        
.شتمه وضربه وهو ملقى على األرض

 

 
ــود  ــدي أن جن ــل الجني وأضــاف المعتق
االحتالل قيدوا يديه بعد ذلك بمرابط بالسـتيكية        
أدت إلى إحداث جروح في مكانهـا، وغطّـوا         

هو حـافي إحـدى     عينيه بقماش، واصطحبوه و   
، وكـانوا خـالل     "الكونتينر"القدمين إلى منطقة    

المسير يقومون بـضربه وشـتمه، ويزيـدون        
بالضرب كلما طلب منهم إحضار فردة حذائـه        
التي سقطت من قدمه، إلى أن قام أحد الجنـود          
بخلع الفردة المتبقية، وأكملوا به المسير وهـو        

.حافي القدمين

 

 
تالل قاموا بعد   وبين الجنيدي أن جنود االح    

ذلك باحتجازه في غرفة معتمة، وقاموا بضربه       
البارد على قدميه، والـدوس     فيها وسكب الماء    

وأشار إلـى أن التّعـذيب تـسبب لـه          ا،  عليهم
برضوض كثيرة في مختلف أنحاء جسده، ولـم        
يسمح بحضور عائلته أو محاميـه، كمـا قـام          

يـة  المحقّق بدفعه للتوقيع على إفادة باللّغة العبر      
.دون ترجمتها

 

 



 


        ا إال ألن الوضع العربى فى أسوأ حاالتـه         ما كان ترامب ليتخذ قراره الصادم حول القدس مؤخر

ا وضعفً قهر ا ومرض ق على أن يعلن بـأن القـدس عاصـمة          ا األمر الذى ساعد هذا األحم     ا وتشرذم
.سرائيل دون خجل أو خوف من تداعيات قرارهإل

 

 
 إزاءى أنه راهن على الضعف العربى والذى تمثل فى عدم القدرة على اتخاذ أى رد فعل حاسم                  أ

. وإسـرائيل ما أعلنه ترامب وهو ما أرجعه البعض إلى وجود مصالح وجودية مع الواليات المتحدة               
   الوضع الفلسطينى الذى ما زال يعتريه الغموض بالنسبة لمـا أسـفرت عنـه               اساعد على ذلك أيض 

الحة بين فتح وحماس، فالصورة حتى اآلن ضبابية وهو ما دفع بالفلسطينيين نحو الزاوية حيث               المص
.لم يتبق لهم الكثير من الخيارات سوى استعادة الوحدة بين صفوفهم بأقصى سرعة ممكنة

 

 
ا للمعتاد، فألول مرة تحظى قضية عربية بتأييد دولى شـبه           فى المقابل ظهر الموقف الدولى خالفً     

ا تجلى فى رفض ما أعلنـه       ا واحد  فى مجلس األمن حيث أعلن ممثلو الدول األعضاء موقفً         جماعىإ
      ا مع عدد من القادة العرب لوضعهم فى الصورة حول مـا            ترامب والذى لم يستح من التواصل هاتفي
ولهذا كان يتعين على العالم العربى اسـتغالل الموقـف          . يعتزم اتخاذه وكأنه أراد بذلك رفع العتب      

.ا من أساسهلدولى الذى شكل هزيمة لقرار ترامب حول القدس لكى يصبح منعدما

 

 
 عندما اتخذ الكونجرس األمريكى     م١٩٩٥ا منذ   ا، فلقد كان مطروح   لم يكن ما أعلنه ترامب مفاجئً     

المفاجئ أن ترامب شرع فى تمريـره بهـدف         . سرائيل يعترف بموجبه بأن القدس عاصمة إل      اقرار
وجاء القـرار  . واقع وهو ما لم يقدم عليه رؤساء قبله كبل كلنتون وبوش وأوباما   تفعيله على أرض ال   

عالن عنـه   بيد أن اإل  . سرائيلريكا المطلق إل  ا لحقيقة معلومة لدى الجميع تتحدث عن انحياز أم        كاشفً
      حالل الـسالم   وشطب بجرة قلم الجهود الرامية إل ا فى المنطقة  اليوم من قبل ترامب زاد األمور توتر

.ين دولة االحتالل الصهيونى والفلسطينيينب

 

 
 قد عقـد  إلسرائيلوال شك أن اعالن ترامب المشئوم عن أن القدس الموحدة هى العاصمة األبدية              

.األمور أكثر وأكثر

 

 
أما ما شجعه على اتخاذه فهو حالة التوتر واالضطراب فى الشرق األوسط والتى بلغت ذروتهـا                

 ومن ثـم    ،فى السنوات الست األخيرة فرأينا صراعات عربية عربية وخالفات وتناحر حول األدوار           
 ا يظهر فيه دعمه الكامل للكيان الصهيونى ليتفوق بـذلك         ا جديد استغل ترامب الفرصة ليدخل منعطفً    

     فى المقابل ظهر العـرب فـى موقـف         . ا أكثر من الملك   على نيتنياهو اليمينى المتطرف ويبدو ملكي
 يفتقر إلى حرية الحركة واتخاذ ردود فعل قوية، فرأينا أن اجتماع الجامعـة              اإلرادةضعيف مسلوب   

ضمن فى  العربية على مستوى وزراء الخارجية لم يخرج إال ببيان فاتر ضعيف إلى الحد الذى لم يت               
وهو البيان الذى تحفظ عليـه      . ثناياه آية خطوات عملية واضحة فى معرض الرد على قرار ترامب          

العراق ووصفه بالضعيف، وأعرب عن أسفه لرفض الجامعة العربية لمقترحه الذى يتضمن اتخـاذ              
.ا على حقوق الشعب الفلسطينى دبلوماسية واقتصادية جماعية حفاظًإجراءات

 

 
درك العرب اليوم ضرورة التحلق حول هدف واحد أال وهـو وحـدة الموقـف               آن األوان ألن ي   

باعتبارها السبيل المتالك القوة والتى باتت هى األساس والركيزة فى عالمنا المعاصـر، فالعـالم ال                
وتأكد هذا عبر   . يحترم إال األقوياء، والواقع على األرض يجزم بأن القوة هى التى تسود وليس الحق             

تغيرت المعادلة فطمرت مقولة الحق فوق القوة       . طورات وأحداث فى المنطقة والعالم    ما يجرى من ت   
.)م١٨/١١/٢٠١٧األسبوع  (..لتحل محلها القوة فوق الحق

 

 

 

 

 مشروع قانون سـيطرح علـى       بإعداد ةسرائيلياإلمالك بوزارة الخارجية    دارة األ إعام   فى سرية تامة يقوم مدير    
 اليهود المصريين الـذين     أمالكبمطالبة السلطات المصرية برد      ةسرائيلياإلحكومة  الكنيست فى مارس المقبل يلزم ال     

 اليهود المزعومة فى مصر يأتى       أمالكالمطالبة برد   ، و م١٩٤٨تركوا المدن المصرية المختلفة بداية من عام        

 

 وفق  -
مصادر فلسطينية   

 

- بحـق العـودة     سـرائيل إا لوضعها على مائدة المفاوضات الدولية فى حالة الضغط على            تمهيد 
 إيرانإسرائيلكما ستطالب ،  الفلسطينية

 

 وفق مشروع القانون -

 

-ا عن مئـات   بدفع مائة مليار دوالر وحدها تعويض
 .  دون علم مصيرهم حتى اليومإيران داخل اإليرانيينالقتلى والمفقودين من اليهود 

 األول يطالـب مـصر وموريتانيـا        :م لقـسمين   ينقس اإلسرائيليقالت وسائل إعالم فلسطينية أن مشروع القانون        
لـف  أ ٨٥٠ أمـالك  والبحرين بتعويضات عن     واألردنوالمغرب والجزائر وتونس وليبيا والسودان والعراق ولبنان        

 . م١٩٤٨ لليهود عام األخيرا للتعداد السكانى مريكى مقسمة فيما بينهم طبقًأ مليار دوالر ٣٠٠٠يهودى قيمتها 

 العربيـة   اإلسـرائيلية القسم الثانى من القانون فتطالب فيه وزارة الخارجيـة          "الفلسطينية  واصلت وسائل اإلعالم    
ـ  أمالكالسعودية بدفع تعويضات قيمتها تتجاوز المائة مليار دوالر مقابل            ه اليهود فى المملكة منذ عهد الرسـول علي

أسر يهودية كانت تعيش فـى المنامـة    أمالكا بالتعويضات عن  البحرين أيضإسرائيلكما ستطالب ،  الصالة والسالم 
.سرائيلياإللمعلومات المتسربة من المشروع ا لولها مدافن يهودية فى البحرين حتى اليوم طبقً

 

 
يـالن وبئـر   إ فى جامعات بار نسرائيليياإللى والتاريخ والجغرافيا المشروع كبار خبراء القانون الدوويعمل على   

طـع مـن ميزانيـة وزارة    مريكـى اقت أ مليـون دوالر  ١٠٠ ـخاص حدد ب والقدس وحيفا بتمويل     أبيبالسبع وتل   
).م٢٠١٧/ ١٢/ ٢٠صوت األمة (.. م٢٠١٢ لعام ةسرائيلياإلالخارجية 

 

 



 

 

 

 

 



 





 


يستغل االحتالل اإلسرائيلي قرار اإلدارة األمريكية باعتبار القدس عاصمة إلسرائيل في التعدي على األماكن المقدسة للمـسلمين والمـسيحيين فـي     

األمن، للمسجد األقصى وباحاته ومقابر الرحمة وحـائط    ومع صباح كل يوم جديد تحدث اقتحامات من قبل المستوطنين بحماية رجال              ،البلدة المحتلة 
.البراق

 

 
، في األنفاق التي عملـت سـلطات         ديسمبر ١٨يوم  ، تم افتتاحه    "فخم"ا مع ذلك كشف اإلعالم العبري عن قيام االحتالل بإقامة كنيس يهودي             وتزامنً

فإن الحديث عن افتتاح كنيس فخم يقع مقابل ما يسمى          ،  "أحرونوتيديعوت  "صحيفة  وبحسب  ،  على حفرها تحت حائط البراق    " ئيلياإلسرا"االحتالل  
."ات المقاعد ومنصبة خشبية دائريةا معدنية كتبت عليها أسفار توراتية، وفيه عشربتصميم خاص، ويتضمن ألواح"في األنفاق، " الحجر الكبير"

 

 
. تدعيم وبناء الكنيس وحفريات أثرية في المكان، كما زعمتا، شملت عام١٢وبحسب الصحيفة، فإن هذا الكنيس هو نتيجة جهود استمرت نحو 

 

 
وجاء هذا االفتتاح مع دعوة وزيرة الثقافة اإلسرائيلية، ميري ريغيف، إلى رصد ميزانية من أجل مواصلة الحفريات تحت المسجد األقصى المبارك                     

".اإلسرائيلية"، بالتعاون مع ما يسمى سلطة اآلثار المزعوم، فيما كشف النقاب عن خطة خاصة أعدتها" الهيكل"والتنقيب عن أساسات 

 

 
 مليون شيكل ستوظف في أعمال الحفريات تحت المسجد األقـصى وبالقـدس القديمـة،               ٢٥٠إلى الخطة التي تقدر تكلفتها بنحو       " ريغيف"وبادرت  

".الهيكل المزعوم"بذريعة تعزيز العالقة والوجود اليهودي والتنقيب عن أساسات 

 

 

 

 

 

 



 


أعلنت بعثة الواليات المتحدة لدى األمم المتحدة، أنها ستجري         

ات تخفيضات كبيرة في ميزانية األمم المتحـدة خـالل الـسنو          
.، كعقاب لألمم المتحدة بعد تصويت القدسالمالية القادمة

 

 
 ديـسمبر،   ٢٥يوم  وجاء فى بيان أصدرته البعثة األمريكية،       

األمريكية، أن ميزانيـة األمـم      ) ذا هيل (حسبما نقلت صحيفة    
٢٠١٨(المتحدة للعام   

 

ستشهد تخفيضا يـصل إلـى      ) م٢٠١٩-
. مليون دوالر من ميزانية العامين الماضيين٢٨٥

 

 
          ا ونقلت الصحيفة عن البعثة، قولها، فى بيان، إنه جرى أيـض

تقليص إدارة األمم المتحدة المتـضخمة ومهـام الـدعم، وأن           
     ا فى األمـم المتحـدة      تخفيض نسبة إسهام الواليات المتحدة مالي

.كان واحدا من أهداف إدارة الرئيس األمريكي، دونالد ترامب

 

 
من ميزانية األمم   % ٢٢اليا  يذكر أن الواليات المتحدة تدفع ح     

 مليار دوالر سنويا، وفى سياق متصل،       ٣,٣المتحدة أى حوالى    
 إن  :قالت السفيرة األمريكية لدى األمم المتحدة، نيكـى هيلـى         

تخفيض الميزانية يعد خطوة كبيرة فى الطريق الصحيح بالنسبة         
نها ستواصل سعيها إليجاد طـرق لزيـادة   أللواليات المتحدة، و  

.ألمم المتحدة مع مراعاة حماية مصالح أمريكاكفاءة ا

 

 

 

 




 


يـوم  استخدمت الواليات المتحدة،    

لصالح " الفيتو"حق  ،   ديسمبر ١٨
إسرائيل، بعـد تـصويتها ضـد       
مشروع قرار مـصري يـرفض      
إعالن ترامب القـدس عاصـمة      
إلسرائيل ونقل السفارة إليها مـن      

.تل أبيب

 

 
لم يكن استخدام الواليات المتحدة     و

ضد مـشروع  " الفيتو"حق النقض  
 للعالم، بـل كـان      اقرار مفاجئً ال

في ظل اعتراضها الـدائم      امتوقع 
 طرحـه   على أي مـشروع يـتم     

، ويضر بالمـصالح اإلسـرائيلية    
لتكون حصيلة تلك االعتراضـات    

. فيتو أمريكي٤٣

 

 

 

 

 

قال الدكتور على عبـد العـال، رئـيس         
مجلس النواب، خالل كلمته أمـام الجلـسة        

 إن مصر   : ديسمبر ١٧يوم  العامة للبرلمان   
 لحظـة عـن تقـديم    ية فى أيلم ولن تتوان  

ــ ــيس دفاع ــدس الغــالى والنف ا عــن الق
. وعروبتها

 

 
، أن مصر اتخـذت     "لعبد العا "وأضاف  

  عن القدس وعروبتها    اقرارات عديدة دفاع
كل هذه  : "واعتبارها عاصمة فلسطين، قائالً   

القرارات من أجل القدس وأمـن القـدس،        
 ومستعدون دائم ا تقديم الغالى والنفيس    ا وأبد

ا عن عروبة القدس واعتبارها مدينـة       دفاع
".عربية عاصمة للدولة الفلسطينية

 

 
القـدس كمـا    : "برلمـان   وتابع رئيس ال  

ذكرت لم تغب عـن الـساحة المـصرية،         
وأعتقد أن ما أراه فى هذا المجلـس مـن          
حماس زائد ما هو إال ترجمة لما يدور فى         
الشارع المصرى من عروبة القدس ولـن       
نتنازل عن عروبة القدس مهمـا صـنعت        

مريكية ومهما صـنعت أى إدارة      اإلدارة األ 
".أخرى

 

 

 

 

 

 



 





 



، صراع عربـي إسـرائيلي    فكرة عدم وجود    ق  يبشكل واضح تسو  الحتالل  يحاول ا 
الصراع إسالمي   والتركيز على أن    

 

السني  ( إسالمي   -

 

ا لرؤيـة   تأكيد، وذلك   ) الشيعي -
يـوم  ى طرحها في الجمعية العامة لألمـم المتحـدة          تأوباما ال الرئيس األمريكي باراك    

نـه جـاء وقـت      ألي انتهـى، و   الصراع العربي اإلسرائي  بأن   م٢٤/٩/٢٠١٤األربعاء  
.الصراع السني الشيعي

 

 
رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كتب عبر حسابه على تويتر في            

لواليات المتحدة قالت إن جذور الصراع في الشرق األوسط ال تكمـن            ا: ( ديسمبر ٢٤
 كل هذه   ،رسهفي إسرائيل بل في إيران وفي اإلسالم المتطرف وفي اإلرهاب الذي يما           

ن وقلب نزيـه ال يـستطيع أن         وكل من له عيو    ،هي حقائق تكتشف أمام عيون الجميع     
.، على حد زعمه)ينكرها

 

 



 



ادات الدينية المصرية بمواقف تاريخية مـشرفة،       قامت القي 
ففور إعالن الرئيس األمريكي عن قراره المشؤوم باعتبـار         

شـيخ األزهـر،    أعلـن    القدس عاصمة للكيان الـصهيوني،    
أحمد الطيب، رفضه لقاء مايك بنس، نائب الـرئيس         الدكتور  
ولـم تمـِض    ،   في زيارته المعد لها مسبقًا للمنطقة      األمريكي

األرثوذكسية المـصرية، رفـضها     الكنيسة  أعلنت   ساعات حتى 
.بنساستقبال 

 

 

 أمين مفتاح كنيـسة القيامـة     وتبع القيادات الدينية المصرية     
والسلطة الفلسطينية مما عرقل قيام نائب ترامـب بزيارتـه          

 .للمنطقة

 

 

 

|

 




 




 





 

 

 

 

 



 



 



 


:بن أبى طالب  علىقال اإلمام 

 

 

 

العقل لم يجِن على صاحبه قط، والعلم مـن غيـر            -

.عقل يجني على صاحبه

 

 

 

يا بن آدم، هل تنتظر إال هرما حائالً، أو مرضـا            -

!.شاغالً، أو موتًا نازالً

 

 

 

ابنك يأكلك صغيرا ويرثك كبيرا، وابنتك تأكل مـن     -

 وابن عمـك عـدوك وعـدو        وعائك وترث من أعدائك،   

.عدوك، وزوجتك إذا قلت لها قومي قامت

 

 

 

إذا ظفرتم فأكرموا الغلبة، وعليكم بالتغافل فإنه فعل         -

مـة للـصنيعة، منبهـة      دالكرام، وإياكم والمن فإنـه مه     

.للضغينة

 

 

 

. من لم يرج إال ما يستوجبه أدرك حاجته-

 

 



 


ـ         قال   ري أحدهم يوما للـصوفي أبـي عثمـان الحي

كنت أجد في قلبي حالوة عند إقبال الليـل،          : يرالنيسابو

!.وانا ال أجدها الساعة؟

 

 

لعلك سررت بشيء من الدنيا فذهب      : أبو عثمان فقال  

بحالوة ذلك من قلبك، وربما يعرفك اهللا ضعفك، ويريـك          

قدرك فيسلبك حالوة مناجاة الليل حتى تتضرع إليه فيرده         

.عليك لئال تأمن مكره

 

 



 


منذ ثالثـين عامـا وأنـا فـي        : السري السقطي قال  

".الحمد هللا: "استغفار من قولي مرة

 

 
وقـع ببغـداد حريـق،      : وكيف ذلك؟، قال  : قيل له 

. الحمد هللا: فقلت!! نجا حانوتك: فاستقبلني أحد الناس قائالً 
وأنا نادم من ذلك الوقت على ما قلت؛ حيث أردت لنفسي           

.الخير دون الناس

 

 



 


أعلم أن أصعب األشـياء أن ينـال        : قال رجل لحكيم  
واعلم أنت أن أصعب    : فأجابه الحكيم . المرء ما ال يشتهيه   

.من ذلك أن يشتهي المرء ما ال يناله

 

 



 


قال اإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبـو العـزائم          

:رضوان اهللا عليه

 

 

 

، لْمعانَــاةُٱ، وِالحِتفَــاظُٱ، ولْمراعــاةُٱ: وفُلتَّــصٱ -
اظُٱوِالتِّع.

 

 

 

- التَّ ُل أو صلِْع ِفوم وأو ،طُسه ع وآخِ ٌلم ،ره م ِهوةٌب ،
ـ طْالمى   علَ ينِع ي ُلم، والع اِدر الم ِن ع فُِشكْ ي ملْفالِع ، وِبلُ
والمِهوتُةُب غَغُلِّب ةَايِل األم.

 

 

 

- ِفٱ ِمفْتَاحولتَّص  انلذَّاِتٱ نُكْر  مـدعةِ ٱ، وَألثَـر َأو ،
نًى َأخَصعٱ: ِبمبلْح.

 

 

 

، ولَِكن ِمـن    لقَاِلٱ و لِْقيَلٱ ِمن   لتَّصوفَٱ َأخذَ قَوم    ما -
.لْمستَحسنَاِتٱ ولْمْألُوفَاِتٱ ، وقَطِْعلدنْياٱ، وتَرِك لْجوِعٱ

 

 



 

 

 

 

 

 





 


بسم اهللا الرمحن الرحيم

 

 
الحمد هللا الذى لم يفرط فى الكتاب من        

كمل لنا ديننا الذى ارتـضاه       أ  ،يءش
اهللا والصالة والسالم على من أرسله      لنا،  

 تعالى بشير ا ونذير إلى اهللا بإذنـه    ا  ا وداعي
وسراجوآله وورثته وبعد.. اا منير.

 

 
لغيـور  اأيها األخ   لك  افهذا جواب سؤ  

لدينه وإخوانه، أيدنى اهللا وإيـاك بـروح        
أن أسـأله   ..  ولى التوفيق  منه، واهللا   

 وأن  ،يلهمنا الصواب فى القول والعمـل     
:يهدينا الصراط المستقيم

 

 
الذين إن حكم اهللا ورسوله على اليهود       

ألجل إنـشاء   يفدون على فلسطين    ووفدوا  
هـو مـا بينـه     وطن قومى يهودى فيها،     

ـ م على قوم احتلوا     العلماء من الحك    ةمحل
ـ عقوم مـسلمين     والمتعـين علـى    وة،  ن

المسلمين وأهل ذمتهم من نصارى العرب      
ن المغتصبين، وقد بي  أن يعاملوهم معاملة    

وفلسطين تلك المعاملة بالتفصيل،    العلماء  
وطــن لنــصارى العــرب قبــل الفــتح 

وكانت محتلة بالروم، فأجالهم    اإلسالمى،  
 المـؤمنين   وعاهد أميـر  المسلمون عنها،   

     ا عمر بن الخطاب نصارى فلسطين عهـد
يحتم على النصارى أن ال يسكن معهـم        

.يهودى، وهذا نص العهد

 

 






 ابن جرير الطبرى بسنده     اإلمامروى  

حاصر أبو عبيدة بيـت المقـدس،       : فقال
فطلب من أهله أن يصالحهم على صـلح        
أهل مدن الشام، وأن يكون المتولى للعهد       

بذلك فقـدم،   ، فكتب إليه    عمر بن الخطاب  
:وهذا ما عاهدهم عليه بنصه

 

 
بسم اهللا الرمحن الرحيم

 

 
 أميـر   )عمر(: هذا ما أعطى عبد اهللا    

 من األمان، أعطـاهم     ءأهل إيليا المؤمنين  
ا ألنفــسهم وأمــوالهم، ولكنائــسهم أمانًــ



 


        حضرة صاحب الفضيلة موالنا الشيخ محمـد

نفع اهللا اإلسالم والمـسلمين     .. أبو العزائم ماضى  
ما حكم اهللا ورسوله فـى اليهـود        : بعلمه وفضله 

الصهيونيين الذين احتلوا أرض فلـسطين بـالقوة        
القاهرة، وخدعوا أهلها فابتاعوا عقـارهم مـنهم        

.ميا لهم؟ليجلوهم عنها ويجعلوها وطنًا قو

 

 
وما حكم من واالهم ووادهم ببيـع عقـاره لهـم؟         
وحكم من أعانهم على شراء هذا العقار بواسـطة         
أو ترغيب أو ترهيب؟ وحكم مـن يتـودد إلـيهم           
معاملة أو مجالسة أو مؤانسة؟ وما الواجب علـى         

أفيدونا الجواب، ولكـم    .. أهل فلسطين حيال هذا؟   
.من اهللا األجر والثواب

 

 
                        أيوب صبرى            

 

 
جريدة الوطنية

 

 



 

 

 

 



وسائر ملتها،  وصلبانهم، وسقيمها وبريئها    
 صن ال تسكن كنائسهم وال تهدم وال ينتق       أ
نها وال من غيرها وال من صـليبهم وال         م

من أموالهم، وال يكرهون على      يءمن ش 
 وال يـسكن    ، وال يضار أحد منهم    ،دينهم

هـل  أمن اليهود، وعلى    بإيلياء معهم أحد    
إيلياء أن يعطوا الجزية كما تعطى أهـل        

منها الـروم   وعليهم أن يخرجوا    المدائن،  
فمن خرج منهم فإنـه آمـن       واللصوص،  
ومن مأمنهم،  اله حتى يبلغوا    على نفسه وم  

أقام منهم فهو آمن وعليه مثل مـا علـى          
ومن أحب من أهل   أهل إيلياء من الجزية،     

أن يسير بنفسه وماله مـع الـروم        إيلياء  
لغوا مأمنهم،  بويخلى بيعهم وصلبهم حتى ي    

ومن كان بها من أهل األرض قبل مقتـل         
ى ذفالن، فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ال       

من الجزية، ومـن شـاء       ءياعلى أهل إيل  
ومن شاء رجع مع أهلـه      مع الروم،   سار  

 حتـى يحـصد     يءفإنهم ال يؤخذ منهم ش    
وعلى ما فى هذا الكتاب عهد      .. حصادهم

وذمـة  وذمـة الخلفـاء     اهللا وذمة رسوله    
 علـيهم مـن     ىإذا أعطوا الـذ   المؤمنين  

.الجزية

 

 
 ،شهد على ذلـك خالـد بـن الوليـد         

ـ     ،وعمرو بن العاص   ن  وعبد الـرحمن ب
 وكتـب   ،معاوية بن أبى سـفيان    و ،عوف

.وحضر سنة خمسة عشر

 

 






وبصريح هـذا العهـد يكـون كـل         

 فلسطين بتودده لليهود    نصرانى من عرب  
     ـ   أو مواالته لهم أو بيعه أرض ا ا لهم خائنً

ا عن الذمـة يجـب علـى         خارج ،للعهد
المسلمين عند التمكـين أن يجلـوه عـن         

والـى  ته، ويكون كل مسلم     ن لخيان يفلسط
ا عـن  و تودد إلـيهم مرتـد    أالصهيونيين  

 ،اإلسالم؛ وبذلك تحرم عليه زوجته لكفره     
ووجب علينـا أن ال ندفنـه فـى قبـور           

وال نصلى عليه، وكـل مـن        ،المسلمين
يتوسط فى بيع العقار مـن المـسلمين أو         
نصارى العرب لليهود يكون حكمه كحكم      

.البائع

 

 






َألَم تَر ِإلَـى الَّـِذين      : ل اهللا تعالى  قا

نكُمم ما هِهم ملَيع اللَّه ماً غَِضبا قَولَّوتَو 
وهـم   ويحِلفُون علَـى الكَـِذبِ   ِمنْهم والَ

ونلَمعي *        ـمذَاباً شَِديداً ِإنَّهع ملَه اللَّه دَأع
   لُونمعا كَانُوا يم اءاتَّ * س   مـانَهمخَذُوا َأي

         ـذَابع ـمِبيِل اللَِّه فَلَهن سوا عدنَّةً فَصج
ِهينم *   مالُهـوَأم مـنْهع الَ لَن تُغِْنيو 

َأوالدهم من اللَِّه شَيئاً ُأولَِئك َأصحاب النَّاِر       
    ونـا خَاِلـدِفيه مه)  ١٤: المجادلـة 

 

- 
١٧( .هذه اآلية الكريمـة     فىلنا  ن اهللا   بي 

الذين تولوا اليهـود    الحكم على المسلمين    
 وناصحوهم فى عصر رسول اهللا      

  اهللا مـن   ا فأخرجهم   وكانوا مسلمين ظاهر
ن لنا  وبي، ما هم منكُم  : اإلسالم بقوله 

نهم ليـسوا مـن جـنس       أسبحانه وتعالى   
 فلـم يـشدد   ،ِمنْهم والَ: اليهود بقوله

القرآن الكريم على قوم كما شدد على من        
.يوالى اليهود فى كل أرض

 

 
يكون التشديد على من يـواليهم     فكيف  

ويبيع لهم عقاره فى أرض بيت المقـدس        
ولى التى حرم أمير    حيث قبلة اإلسالم األ   

علـى   المؤمنين عمر بن الخطـاب      
معهم فيهـا يهـودى     أن يسكن   النصارى  

لهـم أو  بائع العقـار  فبنص العهد المقدم،  
أو الذى يجد فى قلبـه      المتوسط فى بيعه    

 منهمميال إلى رجل أو امرأة      

 

 بعـد أن    -
  عنوة احتلوا فلسطين 

 

 رضى بما يغضب    -
اهللا تعالى، وخرج من الدين كما يخـرج        

   ا بعـد علمـه     السهم من الرمية، خصوص
.فى هذا الحادثاهللا حكم 

 

 
ومن حكم عليه طمعه أو شهوته فأباح       

اهللا ما حرمه اهللا عليه باء بما تعهد        لنفسه  
.به الموالين لمن حاد اهللا ورسوله

 

 
للمـوالى مـن   ومسلم يـزوج ابنتـه      

 لمن حاد اهللا ورسـوله    المسلمين  

 

وهـم   -
 أو يـصلى    ،الـشريفة بنص اآلية   اليهود  

أو يدفنـه فـى مقـابر        ،عليه إذا مـات   
 المسلمين

 

فهو مفارق لما عليه اإلجماع،    -

ا  اللَّه لَهم عـذَاباً شَـِديد      َأعد: قال تعالى 
    لُونمعا كَانُوا يم اءس مِإنَّه     إلـى قولـه 

ُأولَِئك َأصحاب النَّاِر هم ِفيهـا      : سبحانه
ونخَاِلد        ووجب علينا أن نعاملـه بمـا 

ا بـدليل قولـه     واألمر دقيق جـد   نا،  رقر
آل  (ويحـذِّركُم اللَّـه نَفْـسه     : تعالى

الَ تَِجـد   : وقوله سبحانه ). ٢٨: رانعم
والْيوِم اآلِخِر يـوادون     قَوماً يْؤِمنُون ِباللَّهِ  

اللَّه ادح نم ولَهسرو  َأو مهاءكَانُوا آب لَوو
 متَهــِشير ع َأو مانَهــو ــاءهم َأو ِإخْ  َأبنَ

اهللا اإليمان عن كل    ، فنفى   )٢٢: المجادلة(
ـ        ودد  مت ا لمـن حـاد اهللا ورسـوله مطلقً

فة يفإن اآليـة الـشر    ا اليهود،   وخصوص
.نزلت فيهم

 

 






 أن العدو معلوم  

 

للمـسلمين   المناوئ   -
 المعلن الحرب عليهم  

 

 إذا قارب الدروب    -
فكيف بمن احتـل    وجب أن تطلب غرته،     

 ا فى أموالهم؟ فإذا لم يقدروا      محلتهم طامع
الموالى لـه   ، فإن   فالواجب مقاطعة العدو  
نواع البيع لـه أو     أوالمتودد إليه بنوع من     

وعـده  أمساعدته يبوء بما    الشراء منه أو    
 الذى ال يكون    ،فى النار اهللا به من الخلود     
   ـ      إال لمن مات كافر ا ا أو من قتـل مؤمنً

امتعمد.

 

 
: قـال  وفى األثر عن ابن عمر      

اتلن اليهود فلتقتلنهم حتى    قلت(: قال  
 يا مسلم هذا يهودى خلفـى       :يقول الحجر 
].خرجه الشيخان والترمذىأ) [تعال فاقتله

 

 
ـ     ا وسـعوا فـى     فحكم فيمن أتوا قوم

وال قوة لهـم علـى      إجالئهم من أرضهم    
دفعهم أن يحفظوا أنفسهم من الفتن التـى        
تسلب اإليمان بمواالتهم أو التودد إلـيهم،       
فقد ورد فى حديث الفتنة أن الرجل يصبح        

وال فتنة أعظم مـن     ا،  را ويمسى كاف  مؤمنً
أحكـام مـن    ن العلماء   بيتلك الفتنة، وقد    

وهذا مأخوذ   بلدهم بالتفصيل،    واحتل العد 
 نه إمام األئمة مالك بن أنـس فـى         مما بي

. أعلمواهللا مدونته الكبرى، 

 

 



 

 

 

 

 



 

 ٣٢ 



 





 



      محمد رجب أبو سالم         محمد السيد غيث     عز الدين أحمد عبد الحميد     جاسر يسري محمد

 

 
 كفر ميت أبو الكوم 

 

 منوفية         المنصورة            كوم حمادة –

 

 الحدين            األسكندرية–

 

 
 

بد المطلب  يوسف محمد عطية         سارة عادل فرج           مروة شريف حسبو  عبد الرحمن محمد ع

 

 
    قزمان 

 

 قلين –

 

 كفر الشيخ        برج البرلس               سيدي سالم                الهوارية –

 

  بحيرة-

 






 عار َأن يجهَل بعضه، وِإذَا لَم يكُن ِفي حاطَِة ِبالِْعلِْم سِبيٌل فَالَ   ِإذَا لَم يكُن إلَى اإلِ     :ابني مستقبل األمة  

ي ِمن فَـِضيلَِة    لَيس لِ : حكَماِءقَاَل بعض الْ  .  َأعلَم ِفيما لَيس يعلَم    م يقْبح ِبِه َأن يقُوَل الَ     جهِل بعِضِه عار لَ   
 ، ومن انْتَحَل ِممـا الَ     م فَدرى لِّ َأدِري ع  من قَاَل الَ  : وقَاَل بعض الْبلَغَاءِ   . ِعلِْمي ِبَأنِّي لَست َأعلَم    الِْعلِْم إالَّ 

فَاِضِل َأن يستَنِْكفَ ِمن تَعلُّـِم مـا        قَِة الْعلَماِء األَ  ي طَب  ينْبِغي ِللرجِل وِإن صار فِ     ، والَ يدِري ُأهِمَل فَهوى  
التَّكَلُِّف لَه ِمن لَمسِلي هِعنْد سلَي.       

 

 
وقَد قَاَل ِعيسى ابن مريم       :عزيزي مستقبل األمة  

 

-      المِه السلَيعنَا ولَى نَِبيع 

 

يا صاِحب الِْعلْـِم    : -
  لَّمِهلْتَ   تَعا جالِْعلِْم م تَِمنِلما عاَل مهالْج لِّمعقَاَل  . واِإلومَأِبي طَاِلٍب  ام نب ِليع :  نخُـذُوه سخَم

 ، والَ ذَنْبـه  يخَـافَن إالَّ ، والَ ربه يرجون َأحد إالَّ   الَ َأالَ:  ِعنِْدي فُلْك ما وجدتُموهن إالَّ   عنِّي فَلَو رِكبتُم الْ   
 ومنِْزلَةُ الصبِر ِمن     َأعلَم،  يعلَم فَلْيقُْل الَ   ذَا سِئَل َأحدكُم عما الَ     وإِ ، الْعاِلم َأن يتَعلَّم ِلما لَيس ِعنْده      يستَنِْكِف

.يماِن ِبمنِْزلَِة الرْأِس ِمن الْجسِداِإل

 

 
 ١٦. ب أدب الدنيا والدين، ألبى الحسن الماوردى طكتا[     

 

 ٥٨ص القاهرة –

 

- ٥٩.[

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

٣٣ 

بالهنا

 

 

 

والشفا

 

 

 

 
 



 




 



 

 بنسائه ونساء المسلمين واألطفال، فجعلهم في حصن        في غزوة الخندق، أمر النبي      
، وبينما هم في الحصن رأت صـفية عمـة          يقوم على حراسته وحمايته حسان بن ثابت        

ان س لح النظرات، فقالت صفية     يهوديا جعل يطيف بالحصن، يتلصص       رسول اهللا   
.انزل إليه فقاتله: بن ثابت ا

 

 
. إليه حسان؛ خشية أن يترك موقعه في حراسة الحصن فيتعرض للخطرولم ينزل

 

 
 إال أن غافلت حسانًا وأخذت عمودا من الحديد وانطلقـت مـن             فما كان من صفية     

.حصنها إلى اليهودي فقتلته، ثم رجعت إلى حصنها

 

 
])٣/٢٤٧(السيرة النبوية [                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
نصح مجموعة من األطباء الفرنسيين األمهات بـضرورة       

 بعد أن   ، لحمايتهم من نزالت البرد    )د(إعطاء أطفالهن فيتامين    
    طفالً أنهم   ٥٣ا في فرنسا على     تبين من دراسة أجريت مؤخر 

 )د(البرد المتكررة بسبب نقـص فيتـامين        يعانون من نزالت    
مؤخرا وقد طرح ،%١٤ حتى% ٥،٣بنسبة تتراوح ما بين 

 

 
 يتم تناوله على شكل حقن ومن ناحيـة  )د(في الصيدليات نوع جديد من فيتامين   

أخرى، ومع هطول األمطار وتغير الطقس وحلول الشتاء تكثر إصـابات الرشـح             
.نفلونزاوالزكام واإل

 

 
ولمقاومة هذه األمراض ينصح الباحثون بتناول األناناس فقد وجد البـاحثون أن            

 الذي يعتبر أول أعـراض      ،ن األناناس الطازج تخفف الجفاف وألم الحلق      شريحة م 
نفلونزا، مشيرين إلى أن هذه الثمرة تستخدم بصورة        الوقوع ضحية لنزالت البرد واإل    

.شائعة في المكسيك لعالج التهاب القصبات وفي البرازيل كمضاد لالحتقان

 

 
 )سي(غذائية مثل فيتامين     إن األناناس المعلب غني بالعناصر ال      :ويقول الباحثون 

 وللحصول على أفـضل   ،ولكن عملية معالجته وتسخينه أضعفت خصائصه العالجية      
النتائج يوصى بتناول األناناس الطازج أو كوب ونصف الكوب منه مباشرة ثـالث             

 ويعتبـر   ،مرات عند ظهور أول األعراض التي تتمثل في الشعور بـوخز الحلـق            
       ا لما يحويه من كمية كبيرة من       األناناس من الفواكه ذات القيمة الغذائية الجيدة، نظر

المواد السكرية، إضافة إلى غناه بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، ويتميز األنانـاس            
ا لغناه باألنزيمات التي تساعد  أيض،بسهولة هضمه من جهة وبأنه يساعد على الهضم

ا لما تشير إليه الدراسات التي أجريت في مراكـز طبيـة             ووفقً ،لهضمعلى عملية ا  
   ا أن األناناس يستعمل كمقو للجلد ومضاد للحـساسية األنفيـة           مرموقة فقد تبين أيض

 وألن األناناس فاكهـة غنيـة بـالمواد         ،ل لمن يعاني انقراض الفقرات    عوكعالج فا 
. فوائدها العديدةرغمبالسكرية لهذا ال ينصح من يعاني السكري بتناوله 

 

 



 



 

     .ةكيلو لحم -

 

. نصف كيلو بصل–

 

 

 

    . طماطمكيلو –

 

.    ثوم–

 

 باقة من البقدونس–

 

 

 

. كيلو ونصف بطاطس -

 

. بهارات-

 

 



 



 

.يسلق اللحم إلى أن يقترب من النضج -

 

 

 

عـي البـصل     في صينية متوسطة الحجـم قطِّ      -

ة الـصينية،    ثم افرشي اللحم في أرضي     ،تارنشات

 ثـم ضـعي     ،وانثري عليه الثـوم والبهـارات     

.ي عصير الطماطم والبقدونسب وص،البطاطس

 

 

 

عالية إلـى أن     زجيها في فرن درجة حرارته       -

.يحمر وجه البطاطس

 

 

 

- ميها ساخنة مع سالطة خـضراء وشـوربة         قد

.بلسان عصفور

 

 



 

 

 

 

 



 





 




 




 



 



 

 













 


 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

األستاذ الدكتور

 

 

نور الدين أبو حلية

 

 

اجلمهورية اجلزائرية

 

 

 

 

 

 

 العبودية العبودية العبودية:::أوالًأوالًأوالً: : : بقيةبقيةبقية

 

 

 

 

 

 
أنت تريد أن تصدنا عـن      : قال رجل منهم  

ا وحفاظً.. نصرة لدين اهللا  .. غضبة غضبناها هللا  

.على صفائه

 

 

فهل معكـم توكيـل مـن اهللا        : قال الحكيم 

لتنصروه بهذا األسلوب؟

 

 

ال نحتاج إلى هذا التوكيل، فما      : قال الرجل 

بثه الحق فينا من قوة جعلنا نستشعر الفرق بين         

المغفور لهم من أهـل     .. هل الجنة وأهل النار   أ

اإليمان، والذين حبطت أعمالهم من أهل البـدع        

.والزندقة

 

 

فأنت ال تختلف عن ذلك الـذي       : قال الحكيم 

 بخزائن   بأنه اعتقد نفسه موكالً    أخبر عنه   

الرحمة والمغفرة يصرفها لمن يـشاء، ويحـرم        

.منها من يشاء

 

 

 ال  واهللا:  قـال  أن رجـالً   (لقد أخبر   

من ذا الذي يتألى علي     : يغفر اهللا لفالن، فقال اهللا    

ني قـد غفـرت لفـالن،       إأن ال أغفر لفالن؟ ف    

.)١()وأحبطت عملك

 

 

أال أحـدثكم   : (وفي حديث آخر، قال     

حديث رجلين من بني إسرائيل؟ كـان أحـدهما         

يسرف على نفسه، وكـان اآلخـر يـراه بنـو           

 إسرائيل أنه أفضلهم في الدين والعلم والخلـق،       

لن يغفر اهللا له، فقال     : فذكر عنده صاحبه، فقال   

ألم يعلم أني أرحم الراحمين؟ ألم      : (اهللا لمالئكته 

ـ       ني أوجبـت   إيعلم أن رحمتي سبقت غضبي؟ ف

ـ          اللهذا الرحمة، وأوجبت على هذا العـذاب، ف

 .)٢()تتألوا على اهللا

 

 

قال رجل ال   ( :وفي حديث آخر قال     

نبياء نبي من األ  يغفر اهللا لفالن، فأوحى اهللا إلى       

.)٣()أنها خطيئة، فليستقبل العمل

 

 

وفي حديث آخر ورد ما هو أعظم من ذلك،      

كان رجل يصلي، فلما سـجد      ( :فقد قال   

: أتاه رجل فوطئ على رقبته، فقال الذي تحتـه        

 ا، فقـال اهللا  واهللا ال يغفر لك اهللا أبد :  تـألى

 .)٤()ني قد غفرت لهإعبدي أن ال أغفر لعبدي، ف

 

 

 هـؤالء الـذين زعمـوا       سمى  وقد  

، )٥()المتـألين (ألنفسهم امتالك خزائن الجنـان      

: ويل للمتألين من أمتي، الـذين يقولـون       :(فقال

.)٦()فالن في الجنة، وفالن في النار

 

 

 عن هالك هذا النوع مـن       بل أخبر   

هلـك  : إذا سمعت الرجـل يقـول     :(الناس، فقال 

إذا قـال   ( :، وقـال    )٧()الناس فهو أهلكهم  

.)٨()هلك الناس فهو أهلكهم: لالرج

 

 

.ولكنا ال نقول ذلك: قال الرجل

 

 

.. بل تقولونه، وتصرون عليـه    : قال الحكيم 

.أليس كل منكم يزعم أنه الفرقة الناجية

 

 



 

 

 

 

 



 









 



وذلك ال يفهم إال على     : سكت الجميع، فقال  

لقد قيل لكـم    .. معنى واحد، وهو أن غيره هالك     

العب ، فتالعبتم كما ت   )هالك( :ال تقولوا لغيركم  

، وأنتم تعلمون أن    )ليس ناج ( :أهل السبت، فقلتم  

.عدم نجاته ال يعني إال هالكه

 

 

 أخبر عن   ولكن الرسول   : قال الرجل 

؟أفتلغي كالم رسول اهللا .. نجاة الواحدة

 

 

.وهل عندك صك بأنك منها: قال الحكيم

 

 

 عن أوصافها،   لقد أخبر   : قال الرجل 

. وأصحابهفذكر أنها ما عليه 

 

 

وهل تطيق أن تنـسب لنفـسك      : حكيمقال ال 

 كـانوا أعظـم    إن الذين كانوا معه     .. هذا

ا من أن ينسبوا ألنفـسهم مـا تنـسبونه          تواضع

بل كانوا يتخوفون على أنفسهم مـن       .. ألنفسكم

ألم تسمع ما ورد عن سلفكم في ذلك؟.. النفاق

 

 

وأروي من ذلك الكثيـر،    .. بلى: قال أحدهم 

دركـت ثالثـين   أ:(ومن ذلك قول ابن أبي مليكة     

ومائة  

 

 وفي رواية خمـسين ومائـة        -

 

 مـن   -

)  كلهم يخافون النفاقأصحاب النبي 

 

 

 ما يقولـون إنـا ال       اإن قوم : وقيل للحسن 

واهللا ألن أكون أعلـم أنـي       :(نخاف النفاق، فقال  

بريء من النفاق أحب إلي مـن تـالع األرض          

إن من النفاق اختالف اللسان     :(، وكان يقول  )اذهب

) لسر والعالنية، والمدخل والمخرجوالقلب، وا

 

 

وقد كانوا يستدلون بالخوف مـن      : قال آخر 

 قـال   النفاق على اإليمان، وقد روي أن رجـالً       

لو ( :، فقال )اإني أخاف أن أكون منافقً    ( :لحذيفة

لنفاق إن المنافق من أمـن      ا ما خفت ا   كنت منافقً 

.)النفاق

 

 

وكانوا يرون كل المظاهر التـي      : قال آخر 

سلمين عن الجادة من النفاق، حتى قال   حادت بالم 

المنافقون اليوم أكثر منهم علـى عهـد        : حذيفة

 فكانوا إذ ذاك يخفونه وهـم اليـوم         النبي  

أن : يقولون( :وقيل للحسن البصري  ).. يظهرونه

يا أخي لو هلك المنافقون     ( :، فقال )ال نفاق اليوم  

 :وقال هو أو غيـره    ).. الستوحشتم في الطريق  

درنا أن نطأ علـى  لو نبتت للمنافقين أذناب ما ق    (

.)األرض بأقدامنا

 

 

فهل منكم من يرى نفسه بهـذه       : قال الحكيم 

أم أنكم تكتفون بأن تجعلوا من أنفسكم       .. الرؤية؟

قضاة محصنين بالصكوك التـي تحمـيكم، وال        

.تحمي سواكم

 

 

صدقت  : سقط سيف أحدهم، وقال   

 

 سـيدنا   -

الحكيم  

 

لقد كنـت   .. الحكمةلقد أنطقك اهللا ب   .. -

إلى هذه اللحظة أعتبر نفسي على الحق الذي ال         

.. يخالفني فيه إال مبطل

 

 

لقد كتبت رسالة في العقيـدة، قلـت فـي          

فمن أقر بمـا فـي هـذا        ( :خاتمتها بكل كبرياء  

    ا ولـم يـشك فـي       الكتاب وآمن به واتخذه إمام

ا منه فهـو صـاحب   حرف منه، ولم يجحد حرفً  

 ومن  ،لت فيه الجماعة  سنة وجماعة كامل قد كم    

شك في حرف    ا مما في هذا الكتاب أو     جحد حرفً 

.)٩()منه أو شك فيه أو وقف فهو صاحب هوى

 

 

ويلك يا هذا أتتـرك دينـك       : ناداه صاحبه 

لهوى نطق به من زعم لنفسه الحكمة؟

 

 

فواهللا مـا شـجعني     .. ابتعد عني : رد عليه 

أنـتم الـذين   .. على تلك المقولة وغيرها غيركم  

 فرحت أتكبر علـى    ..  أهواء الكبرياء  نفختم في

وأرمي .. طوائف األمة ومذاهبها أوزع الضالل    

.كل من لم يبلغ عقلي مبلغ علمه.. بالبدعة

 

 

أذكر مرات كثيرة أني كنـت أطلـب مـن         

.. يخالفني أو من يريد أن يحاورني بالمباهلة

 

 

وإذا ذهبت إليها صـببت عليـه اللعنـات         

يطـرد مـن    والدعوات، وأنا أستشعر بأني إله      

.يشاء، ويقبل من يشاء

 

 

وأذكر مرة أن بعـضهم أجلـسني بجانـب       

ا أن أجلـس    بعض هؤالء، فامتألت نفسي غيظً    

.. بجانبه

 

 

لقد نسيت كل ما ورد في النصوص الكثيرة        

   عزة بـالحق من الكبر الذي سماه الشيطان لي  ..

 كان  نسيت ما روي في الحديث أن النبي        

روا رجـالً  ا في جماعة من أصحابه فـذك      جالس 

فأكثروا من الثناء عليـه      

 

-      كمـا يثنـي علـي  

أصحابي  

 

 فبينما هم كذلك إذ طلع رجل عليهم        -

ووجهه يقطر ماء من أثر الوضوء، وقد علـق         

يا : نعله بين يديه وبين عينيه أثر السجود فقالوا       

رسول اهللا هو هذا الرجل الذي وصفناه، فقـال         

: )      أرى على وجهه سفعة من الـشيطان (

الرجل حتى سلم وجلس مع القـوم، فقـال      فجاء  

نشدتك اهللا هل حدثت نفسك حين      ( :النبي  

) أشرفت على القوم أنه ليس فيهم خيـر منـك؟         

.)١٠()اللهم نعم( :فقال

 

 



 


                                                           

.رواه مسلم) ١(

 

 
.رواه أبو نعيم يف احللية وابن عساكر) ٢(

 

 
.رواه الطرباين يف الكبري) ٣(

 

 
.رواه الطرباين يف الكبري) ٤(

 

 
.لية اليمني واأل،حيلف: معىن يتأىل) ٥(

 

 
.رواه البخاري يف التاريخ) ٦(

 

 
 .الك وأمحد ومسلم وأبو داودرواه م) ٧(

.رواه أمحد ومسلم وأبو داود) ٨(

 

 
.٥٨: شرح السنة ) ٩(

 

 
.رواه أمحد والبزار والدارقطين) ١٠(

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 


    

 






 





 



 






 









 





 





 





 


 

 

 

بينَّا فى اللقاء الماضى أن بر الوالدين والعفة عن المحرمات 
من أهم األسباب التى يرفع اهللا بها البالء عن األمة 
اإلسالمية، ودللنا على ذلك بحديث الثالثة الذين دخلوا الغار 

 أن وسقطت على بابه صخرة لم تنفرج قليالً قليالً إال بعد
توسل كل منهم بعمل صالح خالص لوجه اهللا، وفى هذا المقال 
سوف نواصل الحديث مع باقى قصتهم والدروس المستفادة 
.منها

 

 


 


فلتكن هذه القصة الحقيقية التى وقعت إذن نبراسا للمؤمنين 
اليوم ألن يتوبوا إلى اهللا من كل المحرمات، وأن يؤكدوا هذه 

 بما قدموا من أعمال صالحة، وقد علمنا التوبة هللا تعالى
التوبة وأركانها وأهميتها ومنزلتها ولزومها على تتابع 
.األزمان وعلى الفور

 

 
بعد هذه التوبة يجب أن يتحقق المرء بحقيقة التوبة النصوح، 

فقد تاب، ولكن للتوبة ) تبت إلى اهللا: (فليس كل من قال
ظهار آثارها هللا حقيقتها التى ينبغى أن يبادر المرء إلى إ

من الخوف أن يراه حيث .. تعالى، من االستقامة على أمره
نهاه، أو أن يفتقده حيث أمره، حتى لو كان المرء فى أحلك 
لحظات المعصية إذا به يخاف من ربه أن يطلع عليه فى هذا 
.الحال، فيسارع إلى أن ينصرف عنه

 

 
عالى، كذلك من آثار هذه التقوى أن يظهر عليه الخضوع هللا ت

كلما أمر بأمر سارع إليه، وأن يتصدق، وأن يبذل لهذه التوبة 
.ما يكون سبب قبولها عند اهللا تعالى

 

 
تُرى هؤالء المؤمنون المحاصرون بكل أنواع الموت فى 
الغار؛ لو أنهم لم يستَجب لهم بدعائهم هذا، تُرى ماذا كان 
سيكون حالهم؟ سيضِجعون ينتظرون الموت، ويكون هذا 
الغار الذى دخلوه هو مقبرتهم التى يحشرون منها إلى يوم 
.القيامة

 

 
وانظر إلينا أيضا، لو لم يرفع لنا عمٌل إلى اهللا تعالى فسنكون 
فى هذا الغار حتى نلقى اهللا تعالى، لذلك كانت مسئوليتنا 

أن يحاول المؤمنون: عظيمة

 

 كلٌّ على قدر طاقته-

 

 أن يدفع -
، ويرتفع الخَطْب النازل، ويخفَّ هذا البالء؛ لتنزل الرحمة

 الصعداء مما هى فيه، الكرب وتتنفس أمة سيدنا محمد 
كما تنفس هؤالء الصالحون الصعداء عندما انفرجت عنهم 
.تلك الصخرة

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 وجدوا الصخرة   :نرجع إلى أصحاب الغار     
تتحرك مرة أخرى، إما أن يقولوا       

 

 وهـذا   –
أمر بعيد   

 

اجلسوا فأكملوا دعـاءكم هللا     : (-
 حركهم الـوازع    ، وإما أن يكون قد    )تعالى

النفسى أن يخرجوا مما هم فيه من حـبس،         
فانطلقوا ليدفعوا الصخرة بأيديهم، فكأنهـا      

ال، ال زال هناك عمل صـالح       : (قالت لهم 
آخر ينبغـى أن تتوسـلوا بـه إلـى اهللا،           

، كأنهـا   )ولتخرجوالتتزحزح هذه الصخرة    
أنا ال أندفع إال باهللا تعالى، لـن        : (تقول لهم 

 وبصراخكم ودفعكـم، ولـن      أندفع بأيديكم 
يجيركم أحد من الخارج، ولن يـأتيكم مـن    
يسمع صوتكم ليعلم أنكم ها هنا محبوسـون        

).فى الغار

 

 
ال : دفعوا الصخرة إذن فلم تندفع، قالوا     

بد أن نستكمل الدعاء، فجلسوا يـدعون اهللا        
.تعالى، وبدأ الرجل الثالث يذكر قصته

 

 


 


إنـى اسـتأجرت    اللهـم   : (ثوقال الثال 

.)جراءُأ

 

 
كان عنده زرع أو أشغال استأجر عليها       

وإنـى قـد    . (أجراء ليقوموا له بهذا العمل    
كل واحد منهم أجره غيـر رجـل         أعطيتُ

 رت له هـذا  واحد ذهب ولم يأخذ أجره، فثم
، استثمر له ذلك حتى كثـرت منـه         )األجر

.األموال من اإلبل والبقر والغنم والرقيق

 

 
 أد! يا عبـد اهللا   :  فقال بعد حين فجاءنى  (
كل ما ترى من أجرك :  أجرى، فقلت لهإلى

، وكـان   )من اإلبل والبقر والغنم والرقيـق     
 ٍقرأجره ال يزيد عن فَ    

 

ٍقرفَ:  أو -

 

مـن   -
طعام كما ذكرت إحدى روايات الحـديث،       

كل مـا  : (يعنى ستة عشر رطالً مثالً، فقال     
ترى أجرك مـن اإلبـل والبقـر والغـنم          

.كل ذلك لك )والرقيق

 

 
: ، أى )فقلت له : (يقول فى رواية أخرى   

يا عبد اهللا كل ما ترى من   : (لت له مخلصا  ق
: ، بدليل أن الرجل األجير قال     )مال هو لك  

ـ َأ: ، يعنى )يا عبد اهللا ال تستهزىء بى     (  لُّكُ
أنا ليس لى عنـدك إال شـىء        ! ذلك آخذه؟ 

 ٦حـوالي   : أيقليل، ثالثة آصع من أرز،      
! بـى  ئال تـستهز  (رز،  كيلو جرام من األ   

من : يعنى) ال استهزىء بك، فقلت له    : قال
مـن غيـر    : أى) قلت له (غير استهزاء، و  

 لُّكُ: (بطيب نفس : يعنى) قلت له (تطاول، و 
).ذلك لك

 

 
ال : (لم يـصدق هـذا الرجـل، فقـال        

ال أسـتهزىء بـك،     : (، قال )تستهزىء بى 
أخذ كل اإلبل والبقـر     : ، يعنى )فاستاقه كله 

.م، ولم يترك منه شيًئاوالرقيق والغن

 

 
انظر كيف طابت نفـس هـذا الرجـل         
وسمحت له أن يعطيه ذلك كله، لو قال لـه          

ك، ال أزيـد    خذ ستة عشر رطالً حقَّ    : (مثالً
، لم يكن له فى الشرع الحكـيم      .. )عن ذلك 
أزيد من ذلك عند الرجل، وما كان       أن يأخذ   

له أن يطالبه بشىء آخر، وما كان الرجـل         
ذا األجير وال فـى حـق       مخطًئا فى حق ه   

 لك مالـك    يتُنملقد  : (ولو قال له  الشرع،  
رته لك، فخذ نصفه، واتـرك النـصف        وكثَّ

 ما قمت لك بـه مـن مجهـود فـى            نظير
لم يكن أيضا مخطًئا، لذلك لمـا       ) استثماره

فاستاقه كله، ولم يتـرك     : (قال الحديث هنا  
ولـم أعقـب ولـم    : (، كأنه يقول )منه شيًئا 

اسـتثمرت لـك    :  أقل له  أستهزىء به، ولم  
مالك، اترك منه شيًئا منه بما قـد فعلـت          

!).لك

 

 
لذلك لما كانت له عند اهللا تلك المعرفـة         

الخاصة السابقة فى الرخاء   

 

 أى ذلك العمل    -
الصالح الذى فعلـه مخلـصا هللا تعـالى        

 

- 
    ج اهللا تعالى وكانت نفسه سمحة طيبة به؛ فر

اللهم إن كنت   : (عنه الكرب بمجرد أن دعا    
علت ذلك من خشيتك وابتغاء وجهك     ف

 

 وفى  -
من مخافة عذابك  : رواية

 

 عنا مـا    جرافْ فَ -
فانفرجت الـصخرة فخرجـوا     ). نحن فيه 
.يمشون

 

 
لقـد  : والقصة الثالثة تبين لنا هذا األمر     

ى ذلك الرجل الصالح بثالث صـفات،       تحلَّ
األمانـة،  :  العهد، والثانيـة   نسح: ىاألول

.ماحةالس: والثالثة

 

 


 




 



ال يرفـع الـبالء عـن       : العبرة األولى 
ا مسئوليتهنَّ ِملٌّكُ المسلمين حتى يتحمل

 

 
ثـم وقعـت    دخل هؤالء الثالثة الغـار      

      ته، ال  الصخرة على فتحة باب الغار فـسد
شك

 

 كما أشرنا  -

 

 أن المنطق يقـول إنهـم       -
فـى  حاولوا أن يدفعوها بقوتهم فلم يفلحوا       

ذلك، دعا األول فانساحت الصخرة قلـيالً       
على أنهم لم يستطيعوا الخروج، ثـم دعـا         
الثانى كذلك فانساحت أيـضا ولكـن لـم         
يستطيعوا الخروج كذلك، ثم دعـا الثالـث        
فانساحت ونجحوا فى الخروج مـن ذلـك        

.الغار

 

 
لم تندفع الصخرة إال باسـتكمال      ! انظر

واحد دعاء الثالثة، لم تندفع الصخرة بدعاء       
منهم أو بدعاء اثنين، وإنما كـأن اهللا أراد          

 أن يعلموا أنه طالما اشتركوا فـى        للمؤمنين
هذه المصائب التى نزلت وأحاطت بهم فإن       
كل أحد عليه مـسئولية فـى دفـع هـذه           

 كل أحد   مالصخرة، وأنها لن تندفع حتى يقو     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األمين العام والمتحدث الرسمي

 

 
                               لالتحاد العالمى للطرق الصوفية

ى الحسينىلعزم اعبد الحليمالشريف 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

واعتَِصموا ِبحبـِل   :  قال تعالى  .بمسئوليته
: آل عمـران  (تَفَرقُـوا  والَ اللَِّه جِميعـاً 

وتُوبوا ِإلَـى اللَّـِه     : ، وقال سبحانه  )١٠٣
       ـونتُفِْلح لَّكُـملَع ْؤِمنُـونا المهِميعاً َأيج 

)٣١: النور(

 

 
وهذه هى العظة التى ينبغى أن يعلمهـا        

أنه ال يندفع ما نحن فيه اليوم إال        : المؤمنون
ليته،  للقيام كل بمـسئو    المؤمنونن يجتمع   أب

ـ      صقَ م وأن كلَّ  ر خََّؤر فى هذه المـسؤلية ي
 الـصخرة،   وزحزحـةُ  البالء،   بسببه رفع 

الناس مما نزل بهم من الخطب، قد   وخروج 
نزلت الباليا بنا يمينًا وشـماالً، وإذا نحـن         

حال ال تندفع   ! على حال هو أسوأ ما يكون     
به الصخرة، بل تزداد الـصخرة إحكامـا،        

لواحدة صـخرات   فصارت تلك الصخرة ا   
   كثيرة تنزل لتحكم السعلى أهل اإليمـان،     د 

.ولتزيد مما هم فيه من البالء

 

 
أن هذا البالء واالختبـار الـذى        ال شك 

كان إما من اهللا تعالى ليرفع      نزل بالمؤمنين   
اتهم إليه، أو نزل عليهم بسبب شـىء        جدر

من ذنوبهم ومعاصيهم، واألخير هو الالئق      
: داق قولـه تعـالى    بحالنا اليوم، وهو مص   

      ِِبـه ـزجوءاً يْل سمعن يم)  النـساء :
١٢٣.(

 

 
األعمالالتوسل بأفضل : الثانيةالعبرة 

 

 
والسؤال الذى ينبغى أن يـسأل المـرء        

رى هؤالء المؤمنون المتقـون قـد       تُ: نفسه
واحد منهم إلى اهللا تعـالى بـأى         كلُّل  توس 

عمل قد عمله ليرتفع الـبالء؟ أو أنـه قـد         
أعظم عمل يمكن أن يرفـع اهللا بـه         اختار  

له راه قد كان    البالء من أعماله التى أتاها؟ تُ     
     ل به؟ أو أن    عمل أفضل من ذلك ولم يتوس

ـ         ستجب ذلك كان خط دفاعه األخير إذا لم ي
له به كان هذا الغـار قبـرهم إلـى يـوم            

.يبعثون؟

 

 
  لون إلى اهللا تعـالى     لذلك وجدناهم يتوس

ال ينجيكم ممـا     (:بصالح أعمالهم كما قالوا   
أنتم فيه إال أن تدعوا اهللا تعـالى بـصالح          

، وال شك أن كل واحد منهم يعلـم         )أعمالكم
ذلك العمل الصالح ورفعه إلـى اهللا تعـالى    

   ا ما، كان يوديوم    خرجه اهللا   بهذا العمل أن ي
  يجعله عند اهللا تعـالى     وتعالى مما هو فيه أ    

ـ   خرا له إن نزل به نـازلٌ      ذُ ت بـه    أو حلَّ
.، لذلك رأينا منهم هذا الحال الطيبواقعةٌ

 

 
:  أنفـسنا  ويأتى السؤال اليوم الذى نسأله    

من الذى قد وصل إلـى عمـل صـالح ال           
صالح فيه بعـده يـدعو اهللا بـه لتنفـرج           

من الذى رأى فى أعماله عمالً قد الصخرة؟  
مه هللا تعالى وتحققت فيه تلـك الـشروط      قد

التى انفرجت بها الصخرة؟ فى كـل مـرة         
فلـم تنفـرج     يدعو واحـد مـنهم اهللا       

الصخرة كلها، حتى إذا اجتمعت األعمـال       
على أحسن عمل صالح توشك أن تنفـرج،        
فكان هذا األمر الثانى أنهم دعوا اهللا بصالح        

فحسب، بـل   أعمالهم، وليس عمالً صالحا     
دعا اهللا تعالى بالعمل الذى لـيس عنـدهم      و

ـ         ى بعده عمل صالح يمكن أن يتوسلوا به إل
.اهللا تعالى

 

 
أحوالنا اليوم ال يجد    والناظر فى مجموع    

ألن يرتفـع   ما يصلح من مجموع أعمالهم      
إلى اهللا ليفرج اهللا تعالى به الـصخرة، وإال         

فلما لم تنفرج   الصخرة منذ زمن،     النفرجت
الصخرة بل زاد إحكامها دل ذلك علـى أن         

 إلـى    بعـد  قَرلم تَ ا  تيههذه األعمال التى نأ   
قت مـن   تمطلوب، وحتى لو ار   المستوى ال 

 هذه األعمـال    فُِعضيفغيرهم  بعض الناس   
بالمعاصى السيئات، وال يكون لهـا األثـر        

الـصالحة   تلك األعمـال  الذى لو اجتمعت    
لـو  : لتنزلت بها رحمة اهللا تعالى، يعنـى      

عملت جماعة قليلة أعماالً صالحة يمكن أن       
 بها الصخرة لكانت األعمـال الـسيئة        كفَتُ

ألن سببا فى عدم انفراج الـصخرة؛        للباقى
ما يصعد إلى اهللا تعالى من ذلـك الجمـع          

 أقل بكثير مما يصعد إليه من العمل        المكرم
السىء للباقى، فيغلب هذا العمـل الـسىء        

.العمل الصالح فال تندفع الصخرة

 

 

لذلك فإنه من المهم أن يفتش كل أحد منا         
يه مما علق فيه مـن      فى عمله الصالح لينقِّ   

ينشىء عمالً صـالحا    وائب، وكذلك أن    الش
.جديدا تتوفر فيه صفات القبول

 

 
اجتمـاع الـصالحين    : العبرة الثالثـة  
 يدا واحدةوكونهموتعارفهم وتآلفهم 

 

 
فإذا اجتمع المرء اجتمع مع الصالحين،      

    عى، حتـى فـى     انظر لقد اجتمعوا فى الر
، ر بعضهم بعـضا   أمور طلب المعاش يذكِّ   

ي عين بعض على العمل الـصالح،    ا  هم بعض
رون بعضهم إذا انحرف أحـدهم إلـى        يحذِّ

.الدنيا ونسى اآلخرة وغفل قلبه عنها

 

 
فكانت الصحبة الصالحة سببا فى رفـع       

        البالء؛ ألنه لو كان بينهم عاٍص أو مر قص
رى هل كانوا سيخرجون من     ال عمل له، تُ   

، فكانت اإلشارة إلى هذه المصاحبة     !.الغار؟
حب إال مؤمنًـا، وال     ال تـص  : (قال  

.)١()يأكل طعامك إال كل تقي

 

 


 



كانت أعمـالهم أحـسن     : الصفة األولى 
.األعمال

 

 
 ن الحديث صفات القبول فى هـذا       قد بي

اللهـم  : (يقول األول العمل ورفع البالء به؛     
: ، أى )إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك      

ت الـصخرة   جفانفر(مخلصا فيه هللا تعالى،     
: ، والرواية األخرى  )شيًئا ال يخرجون منه   

إن كنت فعلت ذلك خوفًا منـك ورجـاء         (
فيك

 

خوفًا من عـذابك ورجـاء فـى        :  أو -
رحمتك

 

- ج عنا ما نحن فيه فانفرجـت        ففر
، كانت الـصفة األولـى     )الصخرة

 

 كمـا   -
ذكرنا

 

 أن تلك األعمـال كانـت أصـلح         -
: وأحسن أعمالهم علـى اإلطـالق، يعنـى       

 بـه   أعدوا ما ال صالح بعده يمكن أن تنحلَّ       
، لذلك كان األمر   برالعقد وأن تنفرج به الكُ    

األول هو هذا الصالح الذى ال صالح بعده        
لعمل، وما ذكره الحديث يبين      ا افى مثل هذ  

أن هذا العمل قد تميز باإلخالص هللا تعالى        



 

 

 

 

 



 



 

 

 

.رجاء الرحمة وخوف العقوبة

 

 
خبيئـة  كانت أعمـالهم    : الثانيةالصفة  

.بينهم وبين ربهم

 

 
والصفة الثانية فى تصوير هذا العمل أن       

: أىهذا العمل كان خبيئة بينهم وبين ربهم،        
ذى كانت  ا لم يطلع عليه أحد غيرهم، فال      رِس

  تركت المـال   : ( لم يذهب ليقول   له ابنة عم
البنة عمى بعد أن راودتها عن نفـسها ثـم    

ما فعل بينـه وبـين      ، وإنما فعل    ) اهللا اتقيتُ
ف عن المحرمات خوفًا من     ، وتعفَّ ربه  

انصرف، ) اتق اهللا : (لما قيل له   تعالى،   اهللا
 ن توبته هذه فى هذا العمل بما تـرك         ثم بي
ذه المرأة المسكينة، فكان هـذا       له ٍبهمن ذَ 

الحال مما ينبغى أن يكـون فـى أعمـال          
المؤمنين اليوم، بأن يكون بينهم وبين ربهم       

        ،هذا العمل الذى قد اتسم بـاإلخالص
والخوف من اهللا، والرجاء فى رحمته، وأن       
يكون أعلى ما يمكن أن يعملوا من عمـل          
صالح، وفى نفس الوقت يكون خبيئة بينهم       

 أجابهم،  م، فإذا دعوا ربهم به      وبين ربه 
   ج عنهم، ومن ثـم     وإذا سألوه أعطاهم وفر

كان هذا الحال األخير هى مهمتنـا اليـوم؛       
وهو كيف يعمل المرء عمالً صالحا بينـه        

 وبين ربه ليد ته، خره له جل وعال ليوم شـد
تعـرف إليـه فـى      : (كما قال النبى    

. )٢()الرخاء يعرفك فى الشدة

 

 
المعاملــة الحــسنة : ثــةالــصفة الثال

.واألخالق الفاضلة يرفع اهللا بها البالء

 

 
 األعمال الثالثة التـى رِفـع بهـا     كانت

البالء فى الحديث فى جانـب المعـامالت        
واألخالق، وليس منها فى جانب العبـادات       

شىء  

 

 رغم األهمية الكبـرى والمنزلـة       –
العظمى للعبادة فى اإلسالم     

 

– الوالدين   فبر 
الحـرام واألمانـة والـسماحة      ة عن   والعفَّ

وحسن العهد هى األعمال التى فرج اهللا بها        
الكرب عن المحبوسين فـى الغـار، ولـم         

ا وكذا سـنة،    يتوسل واحد منهم بصالته كذ    
 وعمرته مرات ومرات؛ مما يؤكد      أو بحجه 

أن المعاملة الحسنة واألخالق الفاضلة إنما      
هما ثمرة للعبادة الخالـصة، وإذا صـحت        

 كان دليالً على صـحة المقـدمات،        النتائج
    ة إلى عبادتهم   فكأن الحديث يشير إشارة خفي

الخالصة التى ظهرت فـى الثمـرة وهـى      
.المعاملة واألخالق

 

 


 



    أن نشير إليـه،     وهذا يجرنا إلى ما نود 
وهو أن الدعاء والتوسل إلى اهللا تعالى الذى        

:فاقًا هوذكره العلماء ات

 

 
١

 

 أن يتوسل إلى اهللا تعـالى بالعمـل         -
.الصالح

 

 
٢

 

ل إلى اهللا تعـالى بـدعاء       أن يتوس  -
.الصالحين األحياء فى الدنيا والبرزخ

 

 
٣

 

أن يتوسل المرء إلـى اهللا تعـالى         -
.وصفاته العليابأسمائه الحسنى 

 

 
معظـم  وهذه الثالثة محل اتفـاق بـين        

.العلماء

 

 


 


ن بهـذا التفتـيش   مطالبون اآل المؤمنون  

أن يبذلوا جهدا ووقتًا    بوالعمل واالئتالف، و  
هللا تعالى، بأن   ظهروا صدقهم وإخالصهم    لي

يجتمع الصالحون ليتحمل كل واحد مـنهم       
  مسئوليته، فإن المقص فى انفـراج    ر مقصر 

الصخرة عنه وعن إخوته من المؤمنين فى       
مشارق األرض ومغاربها، وبقدر ما حمل      

ج عليهم الصخرة،   ر ما فر  من مسئولية بقد  
تلك وقام بها انفرجـت     مسئوليته  فإن تحمل   

الـصخرة علــى قـدر هــذه المــسئولية،   
نا هذه األيام صخرة عظيمـة، قـد    وصخرتُ

ب واآلفات والمحـن، فـى      ئملئت بالمصا 
وفى الخارج  ) خوارج آخر الزمان  (الداخل  

، وال ملجأ مـن اهللا      )الصهيونية والصليبية (
 تعالى إال إليه، وأن اهللا   

 

 كما ذكرنا  -

 

 فـى   -
حديث الصخرة قد علم من حـال أوليائـه         

    نزل ذلك   ذلك، وأنه هو الذى ي نزل ، وي
ذلك البالء على عينه جل وعال، وينتظـر        

        من المؤمنين أن يتوجهوا إليه بأن يرفع 
.عنهم ما أنزل بهم 

 

 
فى كون اهللا تعالى ما ال      رى هل يحدث    تُ

.يريده هو جل وعال؟ ال

 

 
الذى يحدث فى كون اهللا تعالى      رى هل   تُ
. ما قدر وقضى؟ نعمهو

 

 
ى قد جعل لـه  ر وقضقدوهل ذلك الذى   
 يفعل بهم ذلك     هو   .أسبابا لينفرج؟ نعم  

ليرى تلك األسباب وذلك التـضرع وتلـك        
.المواصلة لهذه األعمال حتى يرتفع ذلك

 

 
:قال اإلمام أبو العزائم 

 

 
دقُ طَِويِةــالدين ِإيمان وِص

 

 
نَفٍْس ع لُوعِةـوِنيدى ووه ن  

ح ِقينيقُّقٌــوتَحاِدقٌ وقٍّ ص

 

 
ي حاٍل صفَا َأو ِشدِةـِبالْحقِّ ِف  

شُه نع كبوٍد خَاِلٍصـِثقَةٌ ِبر

 

 
 وعِزيمةٌ ِفي محِو كُلِّ ضالَلَِة

ِه لَهــوجه ِللَِّه ِمنْه ِبــوتَ

 

 
ٍة ورِفي نُصكٍُّل ِبعِةــتَوِزيم  

الدين ِإقْدام علَى الْمعروِف ِفي

 

 
ساِهٍر واِتِه ِبظَوضرِةـمِرير  

هو هنَفْس اِهدجتَّٰى يْل ـحب اهو

 

 
عب اءداَألع اِهدجيِةـوارطَه د  

وس وغَيرهاــويِبيع ِللَِّه النُّفُ

 

 
ٍة وضالَلَِةوايــمحوا ِلكُلِّ غَ  

ـَفَِإذَا تَطَه ر كُلُّ فَرٍد مسِلٍمــ

 

 
 جِمعتْ قُلُوب الْمسِلمِِين ِبِحكْمِة

تْ وِبجمِعها يبدو الْهدٰى ـَوتََألَّف

 

 
ور الشَّرِع يهِدي ِللَِّتيـويلُوح نُ  

مهدفَرو ِلمِِينسالْم عمج ودسيو

 

 
ذَلُّ َأهيِةــوزعم دعُل الْكُفِْر ب  

نسأل اهللا تعالى أن يكشف لقلوبنا حقيقة       
الذى به ننجذب بكليتنا إلى     ، الجمال الربانى 

.الرضوان األكبر

 

 
وصلى اهللا وسلم وبارك علـى سـيدنا        

.وموالنا محمد وعلى آله أجمعين

 

 
                                                           

ــسنده   ) ١( ــي م ــد ف ــام أحم  ١٧/٤٣٧اإلم
، والحاكم فـي المـستدرك، كتـاب        ١١٣٣٧ح

.٧٢٧٣األطعمة، ح

 

 
.١/٣٠٧أخرجه اإلمام أحمد فى مسنده ) ٢(

 

 



 

 

 

 

 



 


 



 




 




 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 








 




 



 

 

 



مدينة القدس قديمة يرجع تاريخها ألكثر      

من خمسة آالف سنة، وكانت فـي بدايـة         

وتعتبر  ،النشأة صحراء خالية من أي أودية     

مدينة القدس من أقدم المدن التاريخية فـي        

 وهي مهد الديانات السماوية      ،العالم

 

 غالبا  –

 

ن هـم أول مـن      و ويعتبر العرب اليبوسي   –

أول من سكنها عام    وهم   ،دينة القدس م ىبن

م، وظلت القـدس تحـت حكـم     . ق ٢٥٠٠

 ١٠٤٩الكنعانيين حتـى عـام      اليبوسيين و 

 بعد أن بنوها بأكثر مـن ألـف         :م، أي .ق

داود سـيدنا   وأربعمائة عام حيث احتلهـا      

       وأطلق عليها اسم مدينة داود ،

. سليمان سيدناثم آلت من بعده البنه 

 

 

 م دخلت القدس تحت   . ق ٥٨٦وفي عام   

الـذي  نصر   الحكم الفارسي واحتلها نبوخذ   

 وظلـت تحـت     ،قام بنقل سكانها إلى بابل    

الحكم الفارسي حتـى احتلهـا اإلسـكندر        

 ٦٣م، وفـي عـام      . ق ٣٣٢ عام   قدونيمال

.استطاع الرومان أن يحتلوا القدسم .ق

 

 

م قـام اإلمبراطـور     ١٣٥وفي عـام    

ـ      ميرا دالروماني أندريانوس بتدمير القدس ت

 مكانهـا مـستعمرة رومانيـة       كامالً وأقام 

م ٦١٤وفـي عـام     . أيليا كابتولين أسماها  

استطاع الفرس االستيالء على القدس مـرة       

ثانية، حتى أعادها هرقـل مـرة أخـرى         

للبيزنطيين، وظلـت هكـذا حتـى الفـتح         

عمر بـن   دخل  ه ١٥اإلسالمي، وفي عام    

 القــدس وأعطــى ألهلهــا الخطــاب 

.)١(األمان

 

 

ليبيون الـص احتـل   : م١٠٩٩في عام   و

القدس وعاثوا فيها خرابا وفسادا حتى جاء       

الناصر صالح الدين    

 

 رحمه اهللا تعالى     –

 

– 

.ليطهرها منهم

 

 

وظلت القدس بأيدي المـسلمين حتـى       

م ١٩١٧احتلت على يد القوات البريطانيـة       

ولى، وأصـدروا   عقب الحرب العالمية األ   

م، ٢/١١/١٩١٧وعد بلفور المشئوم يـوم      

يا حق إقامة وطـن     فيه بريطان  تالذي منح 

قومي لليهود في فلـسطين، وبـدأ اليهـود         

يهاجرون من بالدهم في شتى أنحاء العـالم      

إلى فلسطين، كما وفرت لهم بريطانيا المال       

م، وقـام اليهـود     ١٩٤٧والسالح في عام    

باحتالل الجزء األكبر من فلسطين إضـافة       

م احتل  ١٩٦٧عام  وفي  . إلى القدس الغربية  

.كاملها حتى اآلنالصهاينة المدينة ب

 

 



 

 

 

 

 



 













 





 



:)٢(للقدس أسماء عديدة على مر التاريخ

 

 

ها الكنعانيون   اأسم

 

 الذين هاجروا إليها    –

في األلف الثالثة قبل الميالد      

 

 أورسـاليم،   –

مدينة السالم، أو مدينة اإلله ساليم،      : وتعني

التي واشتقت من هذه التسمية كلمة أورشليم       

روشاليم ومعناهـا البيـت     ية  تنطق بالعبري 

 ٦٨٠المقدس، وقد ورد ذكرها في التوراة       

 ثم عرفت في العصر اليونـاني    ،مرة تقريبا 

.بيت اهللا: باسم إيليا، ومعناها

 

 

 منها أربعة   :ولمدينة القدس عدة أبواب   

 وبالنسبة لألبـواب الـسبعة      ،أبواب مغلقة 

، والذي أقـيم    باب العمود : المفتوحة، أولها 

اب يرجع إلى العهد الصليبي،     فوق أنقاض ب  

وكان يطلق عليه باب دمشق؛ ألنه مخـرج        

.القوافل إليها

 

 

، فهو فـي الجانـب      باب الساهرة أما  

من سور القدس وهو بسيط     الجانب الشمالي   

 طفيقع في الحـائ    ،باب األسباط البناء، أما   

 ،ويشبه في الشكل بـاب الـساهرة      الشرقي  

ـ     وباب المغاربة    وبي ويقع في الجـزء الجن

لسور القدس ويعتبر أصغر أبواب القـدس،       

، وهو   أو صهيون  باب النبي داود    ثم  

الثالثـة فـي    باب كبير وقد بنيت األبواب      

، ويقع باب الخليل أو يافا العهد العثماني، ثم    

في الجزء الغربي للمسجد، علـى الجانـب       

، وهو  الباب الحديدي  للسور فيوجد    يالشمال

.م١٨٩٨حديث العهد ويعود إلى عام 

 

 

المغلقة األربعة، فأجملهـا    أما األبواب   

، ويقـع فـي     باب الرحمة أو الباب الذهبي    

الحائط الشرقي ويعود إلى العصر األموي،      

وقد أغلق العثمانيون هذا الباب بسبب شائعة      

ن أانتشرت بين الناس فـي ذلـك الوقـت          

عن وتحتل القدس   الحمالت الصليبية ستعود    

ك ثالثـة   طريق هذا الباب، كما يوجد هنـا      

أبواب أخرى مغلقة تقع في الحائط الجنوبي       

من السور وتؤدي جميعهـا إلـى داخـل         

 وأنـشئت هـذه األبـواب       ،المسجد مباشرة 

الثالثة في العهد األموي عنـد بنـاء قبـة          

.الصخرة

 

 

ألبـواب سـاحات المـسجد      وبالنسبة  

بـاب  : األقصى فهي أحد عشر بابا، وهـي    

 . شمال شرق المـسجد األقـصى      ،األسباط

مئذنة باب األسـباط    ، وهو بين    اب حطة وب

وبـاب  . وباب فيصل وهو أقدم األبـواب     

 .، نسبة إلى فيصل ملك العراق     الملك فيصل 

، وسمي بهـذا االسـم     باب القطانين وهناك  

وباب  .لهنسبة إلى سوق القطانين المحاذي      

ه، وهي ، نسبة إلى مجدد الحديد أو أرجـون   

.كلمة تركية معناها الحديد

 

 

باب المغاربـة أو    : يضاومن األبواب أ  

، وعرف بهذا االسم نسبة إلى حـي        البراق

بابان يطلق   كما يوجد    .المغاربة القريب منه  

، وهما مغلقان منـذ     التوبة والرحمة عليهما  

 لتـأمين   عهد سيدنا عمر بن الخطاب      

 ة والسكينة لوباب السلس  .القدس من الغزاة  

، باإلضافة لبابي   باب الملك داود  بكما سمي   

وقـد اشـتهرت أبـواب     . ة والناظر الغونم

.)٣(وجمالهاالقدس بدقة صناعتها 

 

 



 





 


                                                           

.١٢حسن ظاظا ص: القدس) ١(

 

 
 ومـا   ٦٠جغرافية الكتاب المقدس وتاريخه، ص    ) ٢(

.بعدها

 

 
، ١/١٩١إتحاف األخصا بفضائل المسجد األقصى    ) ٣(

.بتصرف واختصار

 

 



 

 

 

 

 



 



 








 



 



 





 


هوايات جميلة، واهتمام خـاص  كان لبعض الناس  ... من قديم الزمن    

بمالحظة كل ما يجري حولهم من أمور واهتمام خاص بالكائنات الحيـة            
، كبيرها وصغيرها للتأمل والتفكير في تكوينها وامكانيتها للعمل والحركة        

.وكان لهم فيها تفكير وتساؤل

 

 
ومن هذه األمور الغريبة ما الحظوه من قوى خارقة لبعض الحشرات،           

أن تلك الحشرات بالخيال الواسع عند اإلنسان، أصبحت في         لو  : وتساءلوا
لـو أن   : فماذا سيكون من أمرها وقوتهـا؟ وقـالوا       .. حجم اإلنسان مثالً  

حشرة ما أصبحت في حجم الحصان الستطاعت أن تجر عدة عربات بكل            
لو أن البرغوث أصبح في حجم الغزال الستطاع أن يقفز          : سهولة، وقالوا 

اهرة ثم يعود إلـى األرض بارتيـاح تـام، مقارنـة         إلى أعلى عمارة بالق   
.بقفزاته السريعة والتي ال يستطيع اإلنسان أن يالحقها

 

 

 

 

 

 

 

 

ولنلق نظرة على هذا العالم الغريب من       
المخلوقات فقد الحظ أحـد العلمـاء أثنـاء      

تعمرة من مستعمرات النمل أن     دراسته لمس 
احجر ا وقع على باب المـستعمرة      صغير، 

 فوجدت الحجر يـسد     ،وجاءت نملة تسعى  
 فما كان منها إال أنها رفعتـه بـين          ،الباب

افكيها وألقت به بعيد.

 

 
ن قوتها فأسرع والتقط    وتعجب العالم م  

ووزن النملة فوجد وزنها    .. .النملة والحجر 
 ثـم وزن الحجـر      ، من الجـرام   ٠,٠٠٢٨
 وبعمليـة   ، مـن الجـرام    ٠,١٤٥٤فوجده  

 أن النملة اسـتطاعت      ظهر ،حسابية بسيطة 
  ٥٢ أكبر من وزنها بنحـو       اأن تحمل حجر 

 ولو قارنـا وزنهـا بـوزن        ،مرة
ونظرنا إلى  . . وقوتها بقوته  ،إنسان

ألمور نظرة نسبية الستطاع هـذا      ا
     ا وزنـه   اإلنسان أن يحمـل حجـر

اثمانون قنطار.

 

 
.. .ونحن نشهد للحصان بالقوة   

 ،ولكن إذا قورنت قوته بقوة نحلة     
ا لوجدنا النحلة تتفوق عليه أضعافً

 فالحصان يستطيع أن يرفع   ،مضاعفة
 والجمـل   ،حمالً يساوي نصف وزنه   

يستطيع أن يحمل حمالً يساوي أربعـة       

 كيلو متـر    ١٧٥أضعاف وزنه ويمشي به     
 ولكـن   ،دون اإلحساس بالتعب واإلرهـاق    

النحلة تستطيع أن ترفع ثقالً يفوق وزنهـا        
 .بأربع وعشرين مرة

 

 
ولقد أجريت تجربة على نوع من البق       

الكبير

 

إثبـات مـدى    " بتسي بج   "  اسمه   -
فوجد أن هـذا    .. .مقدرته على جر األثقال   

يقدر وزنه بسبع   النوع يستطيع أن يجر ثقالً      
فهل .. .مرات ونصف مرة مثل وزن البقة     

يستطيع رجل أن يجر ثقالً وزنـه خمـسة         
! ال :الجواب ! ؟قناطير

 

 
ثم جيء بنفس هذه الحشرة وربطت إلى       
لعبة من لعب األطفال وهي عبـارة عـن         

 ووضع  ،عربة صغيرة تسير على عجالت    
 وحتى بلـغ    ،فيها بعض الحصى واألحجار   

ثم أطلقت الحـشرة    .. .ا جرام ١٧٥وزنها  
 فجرتها وراءها بـسهولة     ،بعربتها الصغيرة 

 وبمقارنة هذه القوة بقوة إنـسان        ،تامة

 

 أو  –
بمعنى آخر   

 

 لو أن الحشرة أصبحت فـي       –
حجم اإلنسان الستطاعت أن تجـر عربـة        

.ا قنطار١٤٠حمولتها 

 

 
فقد استطاعت نحلة   . .وأعجب من هذا  
 مرة مثـل وزن     ٣٠٠أن تجر عجلة وزنها     

 وبعمل نسبة بينها وبين اإلنسان فإن       ،لةالنح



 

 

 

 

 



 



 

 

 
عبد الفتاح مصطفي غنيمةد .أ

 

 
والتكنولوجيا أستاذ تاريخ العلوم 

جامعة المنوفية

 

 

 

 

 

 
    

     
     

  

 

 

    
          
       
        

 

!.ا  قنطار٤٢٠عليه أن يجر 

 

 
وأجريت تجارب على بعض الخنـافس      

 فوجد أنها تستطيع أن تحمل أثقاالً       ،الكبيرة
 فهناك حشرة اسمها    ،ضخمة بالنسبة لوزنها  

استطاعت أن تحمل قدر وزنهـا      " هرقل  " 
 ، وتسير بحمولتهـا فـي يـسر       ، مرة ٨٥٠

أن فـيالً اسـتطاع أن      ونحن نتساءل لـو     
 ؟فكم تكون حمولتـه   .. .يجاريها في قوتها  

. ألف قنطار٥٠ستكون هذه الحمولة نحو 

 

 
وقد قال بعض العلماء لو أن الحشرات       
اشتركت في بطولة قفز النتزعت الكـأس       

 إذا كانـت  ،بجدارة من أي إنسان أو حيوان     
.هذه المقارنة على أساس الوزن

 

 
" ولو أراد إنسان أن يجـاري حـشرة         

في قوة قفزها بالنسبة لجسمها     " فرسة النبي   
الستطاع اإلنسان في قفزة واحدة أن يقطع        

 أي طول ملعبين متجاورين من      ، قدم ٦٠٠
.؟ فهل منا من يستطيع،مالعب كرة القدم

 

 
د هونحن نـش  .. .والبرغوث جن صغير  

 ،له بالمهارة في سرعة القفـز واالختفـاء       
 ، من البوصة  ٠,٠٥فطول رجل البرغوث    

تطيع أن يقفز بالرغم من هـذا قفـزة         ويس
 ، بوصـات  ٨ بوصة وارتفاعها    ١٣طولها  

ولو جاراه إنسان في ذلك لبلغ مدى قفزتـه         
.ا قدم٤٥٠ وارتفاعها ، قدم٧٠٠

 

 
ولنلق بعد هذا نظرة على األرقام التـي    

فقـد  .. .توصل إليها أبطال العالم في القفز     
م ١٩٢٦ عـام    Owensسجل جيسي أونز    

ا  قـدم  ٢٦ان مدى القفزة     وك ،الرقم القياسي 
 وفي عـام    ،وثالث بوصات ونصف بوصة   

م سجل والتـر دافيـز قفـزة بلـغ          ١٩٥٢
 وثماني بوصات وثلث    ،ارتفاعها ست أقدام  

 هذا عن األرقـام القياسـية التـي         ،بوصة
 فـإذا قارناهـا     ،توصل إليها أبطال العـالم    

نجد أنها انتزعت منـه     . .بالحيوانات التالية 
.البطولة عن جدارة

 

 
فالغزال ذو الذنب األبيض تبلغ مـدى       

ــه  ــدم٤٠قفزت ــا  ق ــدام٨ا وارتفاعه  ، أق
ا  قـدم  ٣٢والكانجارو تبلغ مـدى قفزتـه       

 والحصان تبلـغ مـدى      ، أقدام ٩وارتفاعها  
. قدم٨,٥ا وارتفاعها  قدم٢٧قفزته 

 

 
أما الحشرات فتستطيع أن تطير إلـى        

 فقد لوحظ الجراد وهو يعبر ،مسافات طويلة
شات الـصغيرة أن    ايع الفر  وتستط ،البحار

.. .تهاجر من جزيرة إلى أخرى دون توقف      
 ٦٠٠حتى ولو كان بينهما بحر يبلغ اتساعه        

.ميل

 

 
" الزفافـة   " ولو انطلقت حشرة اسمها     

من محطة القاهرة مع قطار سريع بـدون        
الستطاعت هذه الزفافة أن تـصل      . .توقف

إلى اإلسكندرية قبـل أن يـصل قطارنـا         
.السريع

 

 
ة على القوى والطاقات التي     ولنلق نظر 

تستهلكها الحشرات عندما تقوم بمجهودهـا      
:الضخم

 

 
فاإلنسان يستهلك طاقة معينـة عنـدما       

وهذه الطاقة تكفـي    . .يكون في راحة تامة   
فقط للقيام بالعمليات الحيوية التي تتم فـي        

ولكن . .وهذه هي الطاقة األساسية   .. .جسمه
عندما يقوم اإلنسان بأعنف مجهود ممكـن       

ترتفع طاقته   

 

– ا لهذا المجهـود      تبع

 

 إلـى   –
عشرين مرة قدر طاقته األساسية أي أثنـاء       

 لكن هذا المجهود العنيف ال ،راحته أو نومه 
يستطيع أن يقوم بـه اإلنـسان إال لفتـرة          

.قصيرة

 

 
أما الجرادة   

 

 مثالً   –

 

 ، التي تعبر البحار   –
فإن مجهودها يرتفع أثناء الطيـران إلـى        

 ولـيس   ،ا األساسية خمسين مرة قدر طاقته   
 بل يستمر المجهود إلى سـاعات       ،هذا فقط 

. وقد تصل إلى أيام دون توقف،طويلة

 

 
وال ننسى كذلك أن بعـض الحـشرات        
تضرب بأجنحتها أثناء الطيران  وتصل هذه 

.الضربات إلى المئات في الثانية الواحدة

 

 
ولنطو السر على هذه المخلوقات التـي      

 مخلوقاتـه   تعيش معنا بطالقة قدرة اهللا في     
التي يصعب على اإلنسان أن يحصيها بعد       
أن تعرفنا على ما لها من قوة وطاقة تفوق         

.قوة وطاقة اإلنس

 

 



 

 

 

 

 



 



 










 





 



يشهد العصر الحالي تغيرات وتطورات متالحقة، ويعيش ثورة        
علومات علمية ومعرفية هائلة، كان من أهم منجزاتها شبكة الم        

، والتي أضحى العالم من خاللهـا       )اإلنترنت(ب الدولية المسماة   
.قرية صغيرة يمكن لإلنسان الوصول إليها

 

 
ومن ثم فإن أبناء اإلسالم مطالبون اليوم باالستفادة من هـذا           
اإلنجاز العلمي الضخم وتسخيره في خدمة اإلسالم والتعريـف         

.به، ونشر رايته في العالمين

 

 

 

 

 

 



 




 




 




 




 





 



ب: بقية

 

 القوائم البريديـة التـي يمكـن       -
:شراؤها

 

 
القوائم ذات االتجاهين: النوع الثاني: بقية

 

 

في ميدان الدعوة   هناك تجربة رائدة    

من خالل القوائم، حيث أنـشأ بعـض        

المهتمين بالدعوة من خـالل الـشبكة       

دليـل  (الدولية قائمـة أطلقـوا عليهـا        

 تقوم فكرتها على إرسـال      )١()المهتدين

إلى المـشتركين   رسائل دعوية منتظمة    

في قائمتها البريديـة، وهـي محاولـة        

دعوية ناجحـة مـن حيـث المبـدأ،         

وخصوصا إذا توافرت لـدى القـائمين       

يها مقومات الداعية الناجح، وضوابط     عل

الدعوة إلى اهللا تعالى في الشبكة الدولية       

.)٢(على نحو ما سبقت إليه اإلشارة

 

 

ــدلي    ــة أن ي ــستطيع الداعي وي

بمشاركات دعوية فاعلة في هذه القوائم      

لكن األجدر به واألليق في حقه أن يقوم        

ينـشئها  بإنشاء قائمة بريدية خاصة به،      

بنفسه  

 

ليس بـصعب علـى      وهو أمر    –

الداعية الملم ببعض مهـارات ودروب      

الشبكة الدوليـة    

 

 أو بمـساعدة أحـد      –

المختصين في هذا الشأن، وهنـا تبـدو      

أهمية التعاون في القيام بالـدعوة بـين        

أبناء اإلسالم كل على حـسب قدراتـه        



 

 

 

 

 



 



 

 

 

   
    
  

 

–   
  
   
  
    
     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 
الدكتور

 

 
أحمد محمد أحمد الشرنوبي

 

 

 

أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية املساعد 

 

 بكلية أصول الدين

 

-

 

 جامعة األ

 

 زهر

 

 

وإمكاناته، سواء كانت معرفـة بالـدين       

وعلما بأحكامه، أو عمالً تقنيـا وفنيـا        

ل بالشبكة الدوليـة ودروبهـا، أو       يتص

، وال  دعما ماليا ال تخفى أهميتـه     كانت  

يبدو االتجـاه نحـو     ومن ثم   ينكر أثره،   

العمل الجماعي في الـدعوة إلـى اهللا        

تعالى الذى تتوزع فيه األدوار بحـسب       

ما يملكه القائم بالدعوة أو يتقنـه أمـرا         

ملحا في هذا العصر، حتى تثمر الجهود       

.)٣(ألهدافوتتحقق ا

 

 

وال ريب أن الدعوة إلى اهللا تعـالى        

عبر البريد اإللكتروني تستهدف     

 

 فيمن  –

تستهدف  

 

 غير المـسلمين مـستثمرة      –

إمكانية الوصول إليهم، لتعرفهم باإلسالم     

ويرافق دين الصدق الذي يوافق الحق،      

ويوائم الفطرة،  المنطق، ويالئم الروح،    

وتكون مهمة الداعية حينئذ هي حـسن       

اإلسالم علـى غيـر المـسلم،       عرض  

وإزاحة الشبهات التي تزعزع ثقته به،      

وهنا تبرز أهمية تعلم اللغة التي تمكـن        

،   اهللا الداعية من دعوة أصحابها إلى    

حيث يصل في ميـدان دعـوة غيـر         

إلى تمكن الداعية من دعـوة      المسلمين  

غير المسلمين إلى مدى ما كان لـه أن         

.يصل إليه بدون اللغة

 

 

فإن الدعوة من خالل البريـد      كذلك  

اإللكتروني تستهدف المسلمين، لتعمـق     

في قلوبهم قيم اإليمـان بـاهللا تعـالى،         

، وااللتزام الكامل بمنهج رسـوله      

لطائع العابد وتثبتـه، وترشـد      افتزكي  

الضال الحيران وتهديه، وترد العاصي     

المنحرف إلى جادة الـصواب محولـة       

معصيته إلى طاعـة وانحرافـه إلـى        

وذَكِّر : تقامة وهداية، قال اهللا تعالى    اس

   ْؤِمِنينالم ى تَنفَعالذِّكْر فَِإن) الذاريات :

٥٥(.

 

 

وسائل الدعوة إلى اهللا تعالى مـن خـالل         

:البريد اإللكتروني

 

 

وتتمثل وسائل الدعوة القائمـة مـن      

خالل البريد في عدة أمور سـنبدأ فـي         

تفصيلها بداية من العدد القادم إن شـاء        

.هللا تعالىا

 

 
                                                           

:انظر موقعهم على هذا الرابط) ١(

 

 

www.groups.yahoo.com/group/daleel 

مقومات الداعية يف الشبكة الدولية، والـضوابط       : انظر) ٢(

اليت يلتزم ا، يف املبحث الثاين من هذه الدراسة، القـائم           

.بالدعوة إىل اهللا تعاىل يف الشبكة الدولية

 

 

سبقت اإلشارة إىل هذه القضية عند احلديث عن القائم         ) ٣(

.املبحث الثاينبالدعوة إىل اهللا تعاىل يف الشبكة الدولية، يف 

 

 



 

 

 

                                                              

 

 
 

 



 

   



 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 





 




 



 

 
 




 


 




 


 




 


 



 



إذا كان اإلسالم قد أطلق العنان في       

يات في كل مـا يخـضع       مسائل الماد 

للتجربة، فإن مسائل الغيب لم يجعلهـا       

اإلسالم مجـاالً للبحـث العقلـي؛ ألن        

بـل  .. أدوات البحث حينئذ غير كافية    

ناقصة، وبالتالي ستكون النتائج غيـر      

ومضللة، وال يقبل في مجـال      صحيحة  

البحث العلمي أطروحة بحث في أحوال      

المالئكة بالليل والنهار، وال عن أحـوال       

لجن في الـصيف والـشتاء، وال عـن         ا

الـخ؛ ألنـه ال     ... خصائص ثمار الجنة  

يمكن الدخول بمفردات هذه البحوث إلى      

.المعمل

 

 

يعتـرف بـأن مـسائل      والعلم نفسه   

الغيب ليست موضوعا للبحث العلمـي،      

ويزيد هذه الحقيقة تأكيدا تجربة البشرية      

مـا وراء   في بحثها الدائب في مـسائل       

.الطبيعة

 

 

ية دائمة االختالف حـول     إن البشر 

مسائل الغيـب واألخـالق، واجتهـدت       

البشرية للوصول إلى ميزان يفصل بين      

واختلفـت وال يـزال      ...الحق والباطل 

االختالف إلى اليوم بين الفالسـفة فـي        

مسائل األخالق، وفي التمييز بين الحـق       

والباطل، وتقوم أدلة عقلية لـرأي مـا        

.وهكذا... وتهدمها أدلة عقلية أخرى

 

 

حتى من زعم أنه اختـرع مقياسـا        

بين الحق والباطل، فإن التجربة     للفصل  

: آراءه، ولنأخذ على ذلـك مـثالً      هدمت  

، لقد زعم أنه اخترع منهجـا       "ديكارت"

يفصل بين الخطأ والصواب، وتهاوى منهج      

ديكارت وهدمت التجربة آراءه في الجانب      

فقد خالفه فيها   المادي، وأما آراؤه المعنوية     

وبقيت مسائل مـا     ،ين الفكر والفلسفة  أساط

ظنيــة واحتــدم ) الغيــب(وراء الطبيعـة  

.الخالف فيها

 

 

إن الحضارة الماديـة مدينـة للعقـل        

.. البشري، فللعقل في جانب المادة أن يبتكر  

مـا   وأن يجرب، أما مسائل   .. وأن يخترع 

يعجز عـن   فالعقل  ) الغيب(وراء الطبيعة   

ومن هنـا جعـل اهللا      الوصول لليقين فيها،    

للعقل ومرشدا له فـي أمـور       الدين هاديا   

.الغيب ومسائل األخالق والتشريع

 

 

 دوره  أداءوعلى العقل أن يجتهد فـي       

في فهم رسالة اهللا إليه، والوعي بما فيهـا،         

وهذا مقام التسليم، التسليم لألعلم ولصاحب      

القدرة التي ال حد لها، وإن كان أحدنا يسلم         

كثر منه علما وخبرة، فـإذا      أمره لمن هو أ   

: لماذا تأخذ هذا الدواء، يجيـب    : أحدناسئل  

فكيف بنا ال نسلم    .. ن الطبيب وصفه لي   أل

.!هللا الخالق؟

 

 

وللحديث بقية في العدد 
. اهللا تعالىإن شاءالقادم 
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الـسيد  سماحة  قامت مشيخة الطريقة العزمية تحت رعاية       

 العزمية  محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم شيخ الطريقة       

 ا، تأكيـد ه١٤٣٩  عدة محاضـرات خـالل شــهر     

:بصير األمة بالواجب المطلوب منهالدورها الكبير فى ت

 

 



 


 م٢٩/١٢/٢٠١٧، الموافـق    ه١٤٣٩  ١١جمعـة   الفى يوم   

بقاعة اإلمام المجدد السيـد     مائةال بعد   عشرةة  نياثال أهل البيت مت ليلة   أقي

محمد ماضى أبى العزائم حيث حضرها عدد مـن أسـاتذة الجامعـات             

والمراكز العلمية، ورجال الصحافة واإلعالم، وعدد من أبناء اإلمام أبى          

.العزائم، وأبناء الطريقة العزمية من مختلف المحافظات

 

 

ليلة  وقد افتتحت ال  

 

 التي حالت الظروف الـصحية لـسماحة شـيخ          –

أن يحضرها   الطريقة العزمية   

 

 بالقرآن الكريم من فضيلة الشيخ محمـد        –

.حسانين

 

 

 الشريف عبد الحليم العزمي الحسيني حديثه حول سيرة أهل          واصلو

محاولة معاوية أخذ البيعة ليزيـد ابنـه عـن           الحديث عن ب البيت  

بالرفض؛ مما قوي فكـرة     ، الذين قابلوه    طريق التفاوض مع أهل المدينة    

.قتل اإلمام الحسن 

 

 

.الحسن ثم ذكر األقوال الستة لكيفية اغتيال اإلمام 

 

 

وفصل الوصايا األخيرة لإلمام الحسن قبل استشهاده، حيـث بـدأها           

أمية الصحابي الجليل، ثم وصيته لإلمام الحـسين        بوصيته لجنادة بن أبي     

 وكذلك وصيته ألخيه محمد بن الحنفية ،.

 

 

داره ثم بين أحداث ساعة االحتضار، حيث ُأخرج اإلمام إلى صحن           

السماء، ويناجي ربه، ثم يوصي الوصايا األخيرة لإلمام  لينظر في ملكوت    

، ويكثر من الدعاء، وقراءة القرآن حتى فاضـت نفـسه           الحسين  

.إلى جنة مأوى األصفياءالزكية 

 

 

، ومراثي اإلمـام    وتشييعه ودفنه   إلى أحداث تجهيزه    ثم أشار   

.الحسين ألخيه 

 

 

، وختمت الليلة ببيان مظاهر الفرح والسرور بالشام عند سماع الخبر 

مع توصية لجميع أحباب أهل البيت أن يحرصوا على حـضور الليـالي             

 التـي إن ظهـرت      القادمة لسماع القضية العادلة لإلمام الحـسين        

يتربى رجال النصر والفتح؛ ألنها هي أخطر قضية عنـد          قهرت، وعليها   

.أهل البيت ومن وعاها نصرهم بحق

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

بينا اللقاء املاضي أن حديث إحياء والدة النبـي بعـد موتهـا 
َّ َّ

 

وإميانها، يتعارض مع احلكمة من اخللق وهي االبـتالء وصـفة 

 

العدل اإلهلي املطلق، ومن ثم فهو حديث ساقط سندا ومتنـا 
ً ً

 

وال يعتد به
ُّ

 ..

 

ويف هذا املقال نواصل 

 

:احلديث فنقول

 

 

 

 




 






 



 


 لما وجدناه في السنَّة بـالمنهج       وإيجازا

:اإلحصائي أعرض التالي

 

 
،  فيما يخص أحاديث أبيـه       :أوالً

:أقول وباهللا تعالى التوفيق

 

 
وردت أربعة أحاديث تنص على أن أبا       

:ي النار كما يلي فالنبي 

 

 
وفي سنده كالم   : في صحيح مسلم  ) ١(

ونفس المتن بـسند آخـر غيـر صـحيح          
.افسنعتبره ضعيفً

 

 
رواه ابن حبان وهو غير صـحيح       ) ٢(
اأيض.

 

 
أخرجه أحمد من حديث أنس وهو      ) ٣(

اغير صحيح أيض.

 

 
 إن أبـى  (ومع هذا فلن أهمل هذا المتن       

 فـى   وسأعتبره تجـاوزا  ) وأباك فى النار  

.وضوعنام

 

 
أخرجه ابن جرير وهو ضـعيف      ) ٤(
ومن ثم نعتمد األحاديـث      ،اا وباطل متنً  سند 

.الثالثة األولى في موضوعنا هذا فقط

 

 
 اعتمده هـو    الذيوالمتن الصحيح   ) ٥(

.)أينما مررت بقبر كافر فبشره بالنار(

 

 
أما بالنسبة لملخـص األحاديـث       :اثاني 

 فأقول وباهللا تعـالى     التي تخص أمه    
:فيقالتو

 

-

 

 
وجدتُ في السنَّة بـالمنهج اإلحـصائي     

: كما يليا تخص أمه  عشر أثرأحد

 

-

 

 
 وهما على شرط    ،وهما للحاكم ) ٢(،)١(

 وهما من حيث    ،الشيخين رحمهما اهللا تعالى   
  هما جميعحا، بشهادة الذهبي الذي    السند أص

وهن بإزائهما حديث مسلم بحجـة إنفـراد        
لحــديثين الــراوي بــه، وداللــة هــذين ا

زار قبر أمـه     (الصحيحين أن النبي    
 مقنع ولم ير أكثر بكاء مـن هـذا          في ألف 

).اليوم

 

 
 في   ربه   استأذنولم يرد فيه أنه     

الزيارة، كما لم يرد فيه أنه استأذن ربه في         
ومن ثم لم يرد أنه مِنـع       . ابتداء االستغفار

نه، ومن األهمية بمكان، أن نذكر أنه زار        م
 مقنع، والمعنى أنـه كـان       لف أ قبر أمه في  

يرافقه ألف فارس مقنع، ِعندما وصل إلـى        
قبر أمه، ومغزي هذه األهمية هي أنه مـر         
بقبر أمه وهو في طريقه من المدينة إلـى         
مكة لفتحها، وكان قوام جيشه يومئذ عشرة       
آالف مقاتل منهم ألف فارس مقنع، فلما مر        
بقبرها، تذكر لما كان عمره ست سـنوات        

وضـع   روحها أمامه في هـذا الم      وفاضت
ـ    ودفنت فيه، فبكى بكاء شديدا     باكي را ، لم ي

أكثر من هذا من قبل وال من بعد، وال شك          
 تدل علـى أن هـذين       أن شدة بكائه    

األثرين الذين هما أصح اآلثار الواردة فيما       
يخص أمه هما في والدته آمنة بنت وهب،        
مع أن اسمها لم يذكر في مـتن الحـديث،          

 ا لم يسأل عن سبب بكائه كما في      ولكنه أيض
األحاديث األخرى، وفي هذا داللة على أنهم    
كانوا يعلمون أنه يزور قبر والدته آمنـة،        
ـ        ه باكيمجال للتعجب عندما رأو ا وليس ثَم

.هذا البكاء أمام قبر والدته

 

 
 أما اآلثار األخرى التي تخـص أمـه        
التي قبرها في الحجون أو فـي عـسفان،         

 أذن لـه فـي   والتي تنص على أن اهللا   
 لها، فهي وإن    االستغفارزيارتها ومنعه من    



 

 

 

 

 



 



 














 




 



كانت أمه، إال أنها ال تخص والدته المدفونة        
المدينة (باألبواء على طريق    

 

وهـو  )  مكة–
الطريق الذي كانت تسلكه القوافل المسافرة      

 فـي فـتح     بينهما، ومن ثم فقد سلكه      
.مكة المكرمة

 

 
  أحاديث زيارته    إن أحد : فإن قيل 

.لقبر الحجون، قيل أنه كان يوم فتح مكة

 

 
) يوم فتح مكة في مكـة (إن عبارة   :قلتُ

ا ولم يذكر فيه شيئً   يعني بعد أن فُتحِت مكة      
 ألنه بعد أن تَم الفتح وَأِمـن        ؛ععن ألف مقَنَّ  

الناس بعد الفتح فإن المقاتلين يتخففون مـن        
بعد مالبس القتال من دروع وسالح فلم يكن 

.الفتح ثَم فرسان مقَنَّعون

 

 
ومن ثم فَِذكْر الفرسان المقَنَِّعـين فـي        

خين يدالن داللـة       حديثيالحاكم بشرط الشي 
 والمجاهدين كـانوا  واضحة على أنه  

هم لفـتح مكـة،     في مالبس القتال في طريق    
   قبر ألم له في طريق المدينة مكة      وليس ثم 

سبة هــذا بالنــ. إال لوالدتــه آمنــة 
للحديثين األول والثاني وهما دليل نقلى على     

 لزيارتها كما لم يرد     أنه لم يستأذن ربه     
.منعه من االستغفار لها

 

 
 ،ا وهما صحيحان سند  :الثالث والرابـع  

وال غرابة أو مالحظة على متنهما الـذي        
 في زيـارة    يفيد إذن اهللا تعالى للنبي      

أم قبر أمه، ومنعه من االستغفار لها، وهي        
له وليست بالقطع والدته آمنة التي صح أنه        

ـ زارها ولم    ا عـن االسـتئذان     ذكر شـيئً  ي
.لالستغفار لها باألبواء

 

 
 وهذا الحديث ضعيف الـسند      :الخامس

فه الغلط، إذ أثبـت أن      نمضطرب المتن يكت  
قبر آمنة بنت وهب بعقبة الحجون بجـوار        

 وِلد بعسفان،   ن النبي   أالحرم المكي و  
ـ     سقط هـذا الحـديث مـن       وهذا الغلـط ي
.موضوعنا تماما

 

 
 وهـو حـديث سـاقط مـن         :السادس

 ا أنه نص صراحة على أن      موضوعنا أيض
. بعسفانقبر أمه آمنة 

 

 
ال   ما كما نسب المتن إلى النبي      

يليق به من حيث كمال طاعته وعبوديته هللا        
،         وال يصح وال يجوز في معاملـة هللا 
        حتى من الجانب الخلقي، ومن ثم فهو

اساقط أيض.

 

 
 ورد في المتن أن القبر الـذي        :السابع

منعه اهللا تَعالى من االستغفار لصاحبته هو       
        ا قبر أمه آمنة، والحـديث ضـعيف سـند

بشهادة ابن معين رحمه اهللا على أيوب بـن     
هانئ بالضعف وأيد الذهبي رحمـه هـذا        

 ومن  ؛ المتن  في اختالفاتالحكم عالوة على    
   ويؤكـد   ،ا من موضوعنا  ثم فهو ساقط أيض 

.ضعفه الشديد وسقوطه الحديث الثامن

 

 
 وهو حديث الطبراني في الكبير      :الثامن

بسند صـحيح، ولـيس ثـم اعتـراض أو          
 ثبت أن أمه    أ ألنه   ؛اختالف في متنه  

الذي منعه اهللا من االستغفار لها مدفونة في        
نهـا  مكة والزيارة كانت بعد فتح مكـة وأ       

كانت بمثابة والدته فهذا الحديث عمدة فـي        
.موضوع الكتاب فيما يخص والدته

 

 
ملَيكَة وهـو    ابني وهو حديث    :التاسع

 على األقل بالنـسبة     خبر غير صحيح سندا   
التي أقسم الـذهبي    ) أمي مع أمكما  (لعبارة  

على أنها غير صحيحة، فهو ال يعتَد به في         
موضوعنا، وعلـى فـرض صـحة هـذه       

عبارة، فإن هـذه األم المـذكورة ليـست         ال
بالقطع آمنة والراجح أنها المدفونـة فـى        

.الحجون وليست التى فى األبواء

 

 
ا  ملَيكة أيـض   ابني وهو حديث    :العاشر

.برواية أخرى مختصرة وحكمه حكم سابقه

 

 
 وهو حديث ابن    :الحادي عشر واألخير  

شاهين في الناسخ والمنـسوخ بإحيـاء اهللا        
 وقـد حكـم     ،وإيمانها به   تعالى أمه   

بوضعه الجوسقاني وابن الجوزي والذهبي     
كمـا أن فـي متنيـه اخـتالف         . وغيرهم

.وتعارض

 

 
ومن ثم يمكـن القـول أن األحاديـث         

 ثالثـة   المعتمدة لدينا التي تخص أباه      
.الحديث األول والثاني والثالث فقط: هي

 

 
وأما األحاديث الصحيحة التي تخـص      

: هي فهي خمسة أحاديثأمه 

 

-

 

 
األول والثاني والثالث والرابع والثامن     

.فقط

 

 
وتتضمن األحاديث غير الصحيحة التي     
تخص أباه أنه في النار مع مالحظة هامـة         

ا في موضوعنا، وهي أنه    جد نيعلم ي 
اسم أبيه فلم يقل في رواية واحدة منها أبي         
عبد اهللا بن عبد المطلب، وإنما النـصوص        

ـ     ) إن أبـي   (:ه  كلها تتحدث عن قول
فقط، كم لم يـرد وال مـرة واحـدة لفـظ            

ومن ثم فسنقبل   ) أبي( من لفظ    بدالً) والدي(
    هذه األحاديث فى موضوعنا تجوا علـى   ز

.فرض صحتها

 

 
كذلك ثبت لنا أن األحاديث التـي ورد        
        ا فيها ذكر اسم أمه آمنة غير صحيحة سـند

ا، فوجب إسقاطها   وباطلة ويكتنفها الغلط متنً   
كَـة   ابنـي ا ولم يصح لدينا حديثي      تماملَيم 
 ينصان على أن أمه في النـار مـع          ناللذا

   ا له     أمهما، وإن صح فرضـ ا فهو يتناول أم
.ليست هي والدته آمنة

 

 
ولم يثبت نهـي اهللا تعـالى لـه عـن           
االستغفار إال ألمه التي قبرها في الحجون        
أو بعسفان من غير تعيين اسمها، وكذلك لم        

 مـن   بدالً) والدتي(ر واحد لفظ    يرد في خب  
، ولهذه النتائج أهمية قصوى في      )أمي(لفظ  

.موضوع البحث

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 











 



 








 



 




 



 



 

 



 





 




 



٣

 

 وتحـت   ٢٢صـ  ) ١( وفى العدد    -

حوار مفتوح مع علمـاء األزهـر       "عنوان  

 أجـرى الحـوار       "واألوقاف وأنصار السنة  

: جمال سعد حاتم ومحمد راشد جاء فيه 

 

 

 

قررت وزارة األوقاف    -

ضم ممثلين عن أنصار السنة     

الــدعوة المحمديــة ألمانــة 

ا منها بأن   عترافًابالمحافظات  

أنصار السنة المحمدية مـن     

!!!الجمعيات المعتدلة

 

 

٤

 

 وتحـت   ٤٣صـ  ) ١( وفى العدد    -

بقلم سيد عبـاس    "  البدعة هذه احذر"عنوان  

: جاء فيه الجليمى

 

 

 

نعى الخطباء  :  ومن البدع والمنكرات   -

لإلمام الحسين وذكر ما حل به يـوم قتلـه          

  من عاشوراء   كل جمعة    اعلى المنابر سنوي

.وهذا جهل منهم وتغفل

 

 

٥

 

ـ ) ١( وفى العدد    -  وتحـت   ٦٠صـ

رسالة من الشباب الحائر إلى مـن       "عنوان  

: بقلم السيد محمد مزيد جاء فيه" يهمه األمر

 

 

 

 ينتقد تدريس الفلسفة لطلبة الثانويـة       -

 إنهـا ال تتفـق وديننـا        : ويقـول  ،العامة

. الحنيف بل تصطدم معهياإلسالم

 

 

٦

 

 وتحـت   ٨صــ   ) ٢( العدد    وفى -

عالم ودورها فى تـدمير     وسائل اإل "عنوان  

: بقلم صفوت الشوادفى جاء فيه" المجتمع

 

 

 

 وسائل اإلعالم عندنا تهدف بصورة      -

واضحة إلى هدم البيت وتخريب األخـالق       

زيق ومحاربة الفضيلة وإشاعة الفاحشة وتم    

.األسرة وتوسيع دائرة الجرائم

 

 

 

هـدم   وسائل اإلعالم فى مصر هى     -

.وتدمير رسالة المسجد

 

 

 

 وسائل اإلعالم نجحت فـى تحويـل       -

قطاع من الجماهير المسلمة إلى عبادة الكرة   

. من عبادة اهللابدالً

 

 

 وتحـت  ٢٤صـ ) ٢( ـ وفى العدد  ٧

بقلم محمد رزق   " النصيحة المفتقدة "عنوان  

ساطور رئيس فرع أنصار السنة المحمدية      

: بترعة غنيم جاء فيه

 

 

 

اإلعـالم المـسموعة    يتهم وسـائل     -

 تنقل مراسم الليلة الختاميـة      يوالمرئية الت 

 بأنها تؤيد بذلك الـشرك  يلمولد السيد البدو 

  .وتشارك فى انتشاره

 

 

٨

 

 وتحـت   ٥٠صـ  ) ٢( وفى العدد    -

من أعالم السلفية بالمغرب اإلمـام      "عنوان  

بقلم محمد السيد محمد    " عبدالحميد بن باديس  

: ة جاء فيه ديب  بكالوريس تربية لغة عربي

 

 

 

.نو الصوفية دعاة الشرك القبوري-

 

 

٩

 

 وتحـت   ٢١صـ  ) ٣( وفى العدد    -

الصوفية  "عنوان  

 

حوار مع  "  الوجه اآلخر  -

الدكتور محمد جميل غازى نائب الـرئيس       

ا ومؤسس مركز العزيز بالزيتون      العام سابقً 



 

 

 



 



 


 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى. د   

 

 

: جاء فيه

 

 

 

بة عقلية  تهم الصوفية بأنهم فى غيبو    ا -

.وأنهم ركائز االستعمار

 

 

 

 إن السبب الحقيقى فى هزيمة      : يقول -

ثورة أحمد عرابى هى شغل أهل الصوفية       

الجنود فى التل الكبير فـى أذكـار حتـى          

 ثم نام الجنود فدخل اإلنجليـز       لنصف اللي 

  .!!فى الفجر

 

 

١٠

 

 وتحت  ٣٦صـ  ) ٣( وفى العدد    -

بقلم سـيد عبـاس     " الحرب بالنقاب "عنوان  

: جاء فيه الجليمى

 

 

 

" الحرب بالنقـاب  " تحذير من كتاب     -

تهامه بأنه يحارب التدين    اإلبراهيم عيسى و  

لمعتـدل   المعتـدل وغيـر ا     جملة وتفصيالً 

.ويسخر من العلماء كافة

 

 

١١

 

 وتحت  ٤٤صـ  ) ٣( وفى العدد    -

حكم االنضمام إلى نوادى الروتارى     "عنوان  

."والليونز 

 

 

سعد الدين السيد صالح عميـد      . د.بقلم أ 

:  جاء فيه كلية أصول الدين ـ الزقازيق

 

 

 

وادى وهو جاهـل     من ينتمى لهذه الن    -

.بأغراضها فهو فاسق

 

 

 

 أصدر المجمع الفقهى المنعقد بمكـة       -

م فتوى بتكفيـر كـل مـن        ١٩٧٨المكرمة  

.ى الماسونية والروتارى والليونزينتسب إل

 

 

١٢

 

 وتحت  ٦٤صـ  ) ٤( العدد    وفي   -

المشروعات الدعوية واإلغاثية فى    "عنوان  

جاء " ر السنة المحمدية  المركز العام ألنصا  

:فيه

 

 

 

. معاهد إعداد الدعاة-

 

 

 

. مكتبات المساجد-

 

 

 

لرســائل النافعــة  طبــع وتوزيــع ا-

.والكتيبات الهامة

 

 

 

. مكتبة طالب العلم-

 

 

 

.كفالة الدعاة وطلبة العلم -

 

 

١٣

 

 وتحت  ١٦صـ  ) ٥( وفى العدد    -

بقلم محمد  " الوصية بصالح األعمال  "عنوان  

:صفوت نور الدين جاء فيه

 

 

 

من أصر على ترك    : يقول ابن تيمية   -

مجمـوع الفتـاوى    (نه ترد شهادته    إالوتر ف 

).٨٨ ، صـ ٢٣جـ 

 

 

١٤

 

 وتحت  ٥٤صـ  ) ٥( وفى العدد    -

بقلم محمـد حامـد      " ختان اإلناث "عنوان  

:  اهللا جاء فيههالفقى رحم

 

 

 

 وهذا مع أنه ال ينكر أن يكون قطـع          -

  ا للعبودية فإنك تجـد قطـع       هذه الجلدة علم

 الجبهة ونحو ذلـك فـى    ين وك ذطرف األ 

كثير من الرقيق عالمة لرقهم وعبـوديتهم       

حتى إذا أبق رد إلى مالكه بتلك العالمة فما         

ينكر أن يكون قطع هذا الطرف عالمة على    

عبودية خاصة هللا تعالى حتى يعرف الناس       

 ،أن من كان كذلك فهو من عبيد اهللا الحنفاء        

  ا لهـذه الـسنة التـى ال        فيكون الختان علم

أشرف منها مع مـا فيـه مـن الطهـارة           

.والنظافة والزينة وتعديل الشهوة

 

 

١٥

 

 وتحت  ٤٣صـ  ) ٦( وفى العدد    -

بقلم " أخطاء شائعة يجب تصحيحها     "عنوان  

:محمد جميل زينو جاء فيه

 

 

 

اهللا على السماء    ": الصواب أن تقول   -

."وفوق العرش 

 

 

 

.خطأ" العصمة هللا  " : قول-

 

 

 

صـلى اهللا   ( زرت قبر النبـى      : قول -

تتنافى مع األدب وليس لها دليل    ) عليه وسلم 

."زرت مسجد النبى" : والصواب،شرعى

 

 

 

ـ "سم  اإطالق   - علـى  " اد الـشمس  عب

رك األكبـر   النبات المعـروف مـن الـش      

".ار الشمسدو"والصواب 

 

 

١٦

 

 وتحت  ٢١صـ  ) ٧( وفى العدد    -

النبـى   بقلم محمد عبد  " قدر الرجال "عنوان  

: مد جاء فيه مح

 

 

 

اق عفيفى طيب   زالر  رثاء للشيخ عبد   -

.!!اهللا ثراه

 

 

ـ        يأليس ذلك مدح وغلو وإطراء منه

صلى اهللا عليـه     (ين النهى للنب  أ أم   ،عنه

.!!؟فقط) وسلموآله 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

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       

ها ذوقًا، أو سار على     تمتع ب 
هديها سلوكًا؛ ألن عباراتهـا     
من بحر عرفان ونور بيـان      

.مجدد هذا الزمان

 

 
 حكــم هـذه ال ىحـد إنقـدم  

قــ تعليايمة يعقبهــالعظ

 

 
ى نيلـ نسترشد به ف   

 

 
.المجد اإلسالمى       

 

 

األستاذ

 

 
قنـديلمحمود سميـح 

 

 
 



 







 




 



 

 

 

 

أدب، التى تـشير    : األدب فى اللغة من مادة    
إلى جمع الناس على الطعام، وهذا مستحسن فى        
أخالق الناس وأعرافهم، ثم تدرج األمـر حتـى    
صار األدب دعـوة إلـى المحامـد ومحاسـن          

    األخالق، ولما كان القرآن جامع   ا للخيـر وداال 
إن هـذا القـرآن     : عليه، قال ابن مسعود     

ى فتعلموا من مأدبته، وقد عرفـوا       مأدبة اهللا تعال  
،  وفعـالً  استعمال ما يحمـد قـوالً     : األدب بأنه 

األخذ بمكـارم األخـالق، فهـو       : وبتعبير آخر 
اجتماع خصال الخير فى العبد، ومن هذا السبيل        
يكون األدب محاولة اإلنسان رياضة نفسه، على       
استخراج ما هو كامن فى النفس من الكماالت،         

 وتَقْواهـا  همهـا فُجورهـا   فََألْ: قال تعـالى  
. )٨ :الشمس(

 

 
 من ال أدب    وقد اتفق أهل اهللا قاطبة على أن      

، له ال سير له، ومن ال سير له ال وصـول لـه          
التصوف  :قال أبو حفص النيسابوري رحمه اهللا     

كله آداب، لكل وقت آداب، ولكل حـال آداب،         
ولكل مقام آداب، فمن لـزم األدب بلـغ مبلـغ           

ن حرم األدب فهو بعيد من حيـث        الرجال، وم 
 .يظن القرب، مردود من حيث يظن القبول

 علَيِه ِفي نَفْـسه،     ومن لَم يعرف ما ِللَِّه      
ولَم يتأدب بأمره ونهيه، كَان مـن األدب ِفـي          

     ِن النَِّبيعزلة، وروي ع    َقَـال ِإن (:  َأنَّـه
 ، وهناك أدب  )اللَّه عز وجلَّ أدبني فأحسن أدبي     

، وأدب مـع المـصطفى      واجب مـع اهللا     
         ب اهللا به عباده مع حبيبه عليه الصالةأد ،

والسالم، وهناك أدب ثالث مـع أهـل البيـت          
    ا، واألمر يحتـاج    والصحابة ومع خلق اهللا جميع

 . إلى تفصيل وبيان



 


العبـد يـصل    : يقُول أبو عِلي الدقاق     

، وبأدبه ِفي طاعته ِإلَى اللَّـه       بطاعته ِإلَى الْجنَّة  
التوحيد موجب يوجـب    : تَعالَى، ويقُول بعضهم  

اإليمان، فمن ال إيمان لَه فال توحيد لَه، واإليمان         
موجب يوجب الشريعة، فمن ال شريعة لَه فـال         
إيمان لَه وال توحيد، والشريعة موجب يوجـب        
األدب، فمن ال أدب لَه ال شريعة لَه وال إيمـان           

سمعت عبـد   : وال توحيد، قَاَل عبد اللَِّه الرازي     
منذ عشرين سنة ما مددت     : اللَِّه الجريري يقُول  

رجلي وقت جلوسي ِفي الخلـوة، فَـِإن حـسن          



 




 





 

 

 

 

 



 


 

.األدب مع اللَّه تَعالَى أولى

 

 
تـرك األدب موجـب     : ويقول الدقاق   

يوجب الطرد، فمن أساء األدب علَى البساط رد        
ن أساء األدب على الباب رد ِإلَى       ِإلَى الباب، وم  

قَد : سياسة الدواب، وقيل للحسن البصري      
 َأكْثَر النَّاس ِفي علم اآلداب، فَما أنفعها عـاجالً        

التفقه ِفي الدين، والزهـد     : ؟ فَقَالَ وأوصلها آجالً 
 عليك، وقَـاَل    ِفي الدنيا، والمعرفة ِمما ِللَِّه      

ب اللَّه تَعالَى   من تأدب بأد  : يحيي بن معاذ    
صار من أهل محبة اللَّه تَعـالَى، وقَـاَل سـهل        

 :        لَى أمر اللَّـهالَى عم استعانوا باهللا تَعالْقَو
تَعالَى، وصبروا ِللَِّه تَعالَى علَى آداب اللَّه تَعالَى،        

نحن ِإلَـى   :  َأنَّه قَالَ  وروى عِن ابن مبارك     
.ى كثير من العلمقليل من األدب أحوج منا ِإلَ

 

 
: النصر الطوسـي الـسراج       يقُول أبو 

النَّاس ِفي األدب علَى ثَالث طبقات، أمـا أهـل          
وحفظ ، الدنيا فأكثر آدابهم ِفي الفصاحة والبالغة     

وَأمـا  ، وأشعار العـرب  ، العلوم وأسماء الملوك  
أهل الدين فأكثر آدابهم ِفـي رياضـة النفـوس          

وتـرك  وحفـظ الحـدود     ، وتأديب الجـوارح  
وَأما أهل الخصوصية فأكثر آدابهـم      ، الشهوات

ِفي طهارة القلوب ومراعاة األسرار، والوفـاء       
بالعهود وحفظ الوقـت، وقلـة االلتفـات ِإلَـى          
الخواطر، وحسن األدب ِفي مواقـف الطلـب،        

.وأوقات الحضور ومقامات القرب

 

 
 :وحكى عن سهل بن عبد اللَِّه َأنَّه قَاَل         

سه باألدب فهو يعبـد اللَّـه تَعـالَى         من قهر نَفْ  
بماذا : باإلخالص، وسئل الدقاق رحمه اهللا تعالى     

بالتأديـب بإمـام،    : يقوم الرجل اعوجاجه؟ فقال   
فإن لم يتأدب بإمام بقي بطّاالً، فعلـى مـن أراد    
االقتداء بهم أن يلزم األدب في كل شيء، فمـن          
لزم األدب معهم أخذ قلوبهم بأجمعهـا، وذلـك         

هم مقياس على المريد، إذا باألدب يأخـذون        عند
اإلذن للدخول على اهللا، وكل من سقط من رتبته         

 .ما سقط إال بسبب إساءة أدبه

وباألدب الظـاهر يحـصل األدب البـاطن       
أعني التعظيم، إذ سوء األدب ينشأ عـن عـدم          
التعظيم، وعدم التعظيم مـن ضـعف المحبـة،         

، فلو  وضعف المحبة من التفات القلب إلى الغير      
حصلت المحبة لحصل التعظيم، ولـو حـصل        

.األدب لحصل التحقيق

 

 
 هـو   واألدب عند اإلمام أبى العـزائم       

أساس التزكية والترقية والتخلية والتحلية، وهـو       
فى منهجه يؤدب تالميذه فى كـل حـال مـن           

علـى  : حـضرة األدب ثالثـة  : أحوالهم، فيقول 
يرى نفـسه   : المريد أال يرى نفسه إال فى ثالثة      

ا، ويرى نفسه فى     مذنب فى حضرة المرشد جاهالً   
ا، ا، وفى اهللا عدم    كافر حضرة رسول اهللا    

ويؤكد أن اللذة فى الطلب مع األدب خير مـن           
القرب، ومن حرم اللذة فى الطلب، وحرم األدب        

.كانت أعماله كلها تعب

 

 
ويرى اإلمام أن سـوء األدب يوقـع فـى          

 يـتعلم   الغضب، ولو فاز المريد بالطلب قبل أن      
 حصل له العطب، ومن سـوء األدب أن         األدب

يتعدى أهل مقام اإليمان حدود األدب، فيطمعون       
فيما تفضل اهللا به على أهل اإلحسان، فـإذا لـم      
ينالوا أولوا وأنكروا، إنما يصح الوصال باألدب       
ولو مع قليل الطلـب، وإنمـا تعمـر القلـوب           
بالعرفان، والمعرفة فوق العلم، وعمارة الجيوب      

ام، وشتان بين مع علم حكمـة حكـم         تعلم األحك 
واحد فتفقهه، وبين من علم جميع األحكام وحاله        

.لم يصدقها

 

 


 


لـيس بينـك    :  فى الحكمة  يقول اإلمام   

وبين اهللا بين حتى تقع العين على العين، فمعلوم         
أنه ليس بين المريد وبين ربه بين أى مـسافة،          

باب الظاهرة حتى تقـع     يحتاج إلى قطعها باألس   
ا صطالحاالعين على العين، فما هى العين لغة و       

صوفيا؟ا روحاني:

 

 
عضو اإلبصار    :العين لغة 

 

 ينبوع الماء    -

 

- 
جاسوس  

 

  النفيس من كل شيء    -

 

: عين الشيء  -
ذاته  

 

 نفسه   -

 

 الحاضر من كل شـيء، ولقـد        -
حـدى   إ وردت هذه اللفظة في القـرآن الكـريم       

ني علـى اخـتالف     بهـذه المعـا    وستون مرة 
واصِبر ِلحكِْم ربك   : مشتقاتها، منها قوله تعالى   

      تَقوم حين كبِد رمِبح حبسِننا ويِبَأع فَِإنَّك  وقوله 
.ثُم لَتَرونَّها عين الْيقيِن: تعالى

 

 
أما في االصطالح الصوفي فيقول الـشيخ       

 إشارة إلـى ذات   : العين: السراج الطوسي   
الشيء الذي تبدو منه األشياء، ويقـول الـشيخ         

ويقول  هي اليقين، : العين: أحمد بن علوان    
كنايـة  : العين: الشيخ عبد الغني النابلسي     

: ويقول عن السيف لقطعها آثار جميع األغيار،     
ويقـول الـشيخ ولـي اهللا        أي الحقيقة، : العين

 هي أمر قدسـي بحـت،     : العين: الدهلوي  
ي قانون كلي مجرد نـشأ مـن    ه: العين: ويقول

اإلرادة، على حسبه يكون الوجـود الخـارجي        
ويقـول   وآثاره الخارجية الذاتيـة واإلضـافية،     

العيون إشارة إلى   : الشيخ أحمد بن عجيبة     
.هي األذواق… أسرار الحقيقة 

 

 
يقول الغوث األعظم عبد القادر الكيالنـي        

:    عين الرأس ينظر   : المؤمن له ثالثة أعين
ى الدنيا، وعين القلـب ينظـر بهـا إلـى        بها إل 

 فـي   اآلخرة، وعين السر تبقى مع الحـق        
  ألنها ناظرة إليه دنيـا وآخـرة،       ؛الدنيا واآلخرة 

فانْبجستْ ِمنْـه اثْنَتـا      :وفي تأويل قوله تعالى   
  يقـول اإلمـام جعفـر الـصادق        عشْرةَ عيناً 

 :      ـ ا انبجست من المعرفة اثنتا عشرة عينً
ل مرتبة في مقام من عين من تلك        يشرب كل أه  

عين منهـا عـين     : العيون على قدرها، فاألول   
عين العبودية والسرور بهـا،     : والثاني التوحيد،
عين الصدق،  : عين اإلخالص، والرابع   :والثالث

عـين  : والـسادس ،  عين التواضـع  : والخامس
عـين الـسكينة    : والـسابع  الرضا والتفويض، 

والثقـة بـاهللا،   عين الـسخاء    : والوقار، والثامن 
عـين العقـل،    : والعاشر عين اليقين، : والتاسع

: عين المحبة، والثـاني عـشر     : والحادى عشر 
 .عين األنس والخلوة

وهي عين المعرفة بنفسها، ومنهـا تتفجـر        
هذه العيون، فمن شرب من عـين منهـا يجـد           
حالوتها، ويطمع في العين التي هي أرفع منها،        

تى يـصل   فلم يزل يشرب من عين إلى عين ح       
إلى األصل، فإذا وصل إلـى األصـل تحقـق          

َألَم نَجعْل لَـه    : بالحق، وفي تأويل قوله تعالى    
 : يقول الشيخ ابن عطاء األدمـي        عينَيِن
ا في رأسه يبصر بها آثار الـصنع،        عينً: العينين
ويقـول   ا في قلبه يرى بها مواقع الغيـب،       وعينً

: سيدى إبراهيم الدسوقي

 

 
أتك العين عينيكل العين رب

 

 
عيون ناظرات لكل عينـى

 

 
فال عين وال نظــر بعين

 

 
بصائر اختفت عن كل عين

 

 
: والعين عند الصوفية ضدها والمقابل لهـا      

الغين، والغين أغيار تغان على القلـب، وهـى         
حجب وأستار، تختلف بحسب منزلـة الـسالك        
والواصل والمتمكن، فكل لـه أغيـار تناسـب         

 الغـين عـن الـروح    مقامه، فإذا انجلت سحابة   
الملكية، ظهرت أنوار العين القدسية، هنالك تبدو       
األسرار من حضرة الواحدية، وتلوح األنـوار       
مشرقة من غيب تجليات األسماء العليـة، واهللا        

.أعلم

 

 








 













 








 



 

 

 



 



 


 

 

 

 

 
قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ 

 

 

 

 



 




 


قلة الكالم،  : التقوى يقال أصلها في اللغة    

التَِّقي ملْجم، والمتَِّقـي فـوقَ      : (ومنه الحديث 

، وهو الذي يتقـي بـصالح       )المؤمِن والطائع 

عمله وخالص دعائه عذاب اِهللا تعالى، مأخوذ       

      ا بينـك   من اتقاء المكروه بما تجعله حـاجز

.وبينه

 

 

هـي الوقايـة مـن      : اغة أيض والتقوى ل 

.الوقوع فيما يضر دنيا أو دينًا

 

 

ـ   وعن ابن مسعود     ا البـن    قال يوم

يا ابن أخي ترى الناس ما أكثـرهم؟،        : أخيه

ال خير فيهم إال تائب أو تقي،       : نعم، قال : قال

يا ابن أخي ترى الناس ما أكثرهم؟،       : ثم قال 

ال خير فـيهم إال عـالم أو        : بلى، قال : قلت

        .متعلم

 

 

 ُأبيـا عـن   وسأل عمر بن الخطاب     

ا ذا شـوك؟،    هل أخذت طريقً  : التقوى، فقال 

تشمرتُ : فما عملتَ فيه؟، قال   : قال: نعم: قال

.فذاك التقوى: وحذرتُ، قال

 

 

:وأخذ هذا المعنى ابن المعتز فنظمه

 

 
وب صغيرهاــــخَلِّ الذن

 

 
ا ذاك التُّقَـــىــوكبيره

 

 
وقَ أر كَماٍش فعـــواصنَ

 

 
ِض الشوِك يحذر ما يرى

 

 

رن صغيــرةًـال تحِق

 

 
إن الجباَل ِمن الحصـى

 

 

والتقوى فيها جماع الخير كلـه، وهـي        

وصية اهللا في األولين واآلخرين، وهي خيـر     

 ما يستفيده اإلنسان، كما قال أبو الدرداء        

إن أصحابك يقولون الشعر وأنت     : وقد قيل له  

:ما حفظ عنك شيء، فقال

 

 
ريد المرء أن يؤتَى مناهي

 

 
ــا أرادـ مويأبى اُهللا إالَّ

 

 
يقوُل المرء فائدتي ومالي

 

 
ا استفادوتقوى اِهللا أفضُل م

 

 

وروى ابن ماجة في سننه عن أبي أمامة        

ما اسـتفاد   : ( أنه كان يقول   عن النبي   

المؤمن بعد تقوى اهللا خيرا له مـن زوجـٍة          

   تْهها أطَاعرأم وإن نَظَر إليهـا     صالحٍة، إن ،

سرتْه، وإن أقسم عليها أبرتْه، وإن غَاب عنها        

). نصحته في نفِسها وماِله

 

 

: راجع تفسير القرطبي لقول اهللا تعـالى      

        تَِّقـينى لِّلْمـدِفيِه ه بيالَ ر الِْكتَاب ذَِلك 

. )٢ :البقرة(

 

 



 



أبو العـزائم   والتقوى كما يعرفها اإلمام     

 :      خوفٌ يهجم على القلب؛ يجعله يراعى

. األدب خشية الوقوع في الغضب

 

 

:وهي أنواع

 

 

١

 

فَـاتَّقُوا  :  قال سبحانه  : تقوى النار  -

 :البقرة( النَّار الَِّتي وقُودها النَّاس والِْحجارةُ    

 باإليمان باهللا وأن القرآن     فَاتَّقُوا: ، أي )٢٤

النَّار الَِّتـي وقُودهـا     ليس من كالم البشر     

النَّاس   الكفار ُةارالِْحجو   ،كأصنامهم منها 

يعني مفرطة الحرارة تتقد بما ذكر، ال كنـار         

.الدنيا تتقد بالحطب ونحوه

 

 

٢

 

واتَّقُـوا  :  قال تعالى  : وتقوى اليوم  -



 

 

 



 



 


 

 

 

، )٢٨١ :البقرة( يوما تُرجعون ِفيِه ِإلَى اللَّهِ    

واحذروا  : أي

 

ها الناس    أي -

 

 يوما ترجعون   -

حيث تعرضون  ، وهو يوم القيامة  ، فيه إلى اهللا  

فيجازي كل واحد مـنكم     ، على اهللا ليحاسبكم  

.بما عمل من خير أو شر؛ دون أن يناله ظلم

 

 

٣

 

يا َأيهـا    : قال   : وتقوى الرب  -

  كُمباتَّقُوا ر النَّاس) يا أيهـا   : ، أي )١ :الحج

واجتنبوا ، موا أوامره الناس خافوا ربكم، والتز   

نواهيه، وهؤالء   

 

 بذلك الفعل    -

 

 جعلوا بينهم   -

.وبين غضب ربهم سبحانه وقاية

 

 

٤

 

:  قال عز وجـل    : وتقوى اهللا تعالى   -

     نُوا اتَّقُوا اللَّهآم ا الَِّذينها َأيي ) آل عمران: 

يا أيها الـذين صـدقوا اهللا       : ، والمعنى )١٠٢

لـك بـأن    وذ: ورسوله خافوا اهللا حق خوفه    

ويـذكَر  ، ويشكَر فال يكفر  ، يطاع فال يعصى  

. فال ينسى

 

 




 



وللحق سبحانه صفات جمال تراها فـي       

الرحمة، وصفات جالل تراها فـي الـشدة،        

على العبد أن يتقي صفات الجـالل       : والمعنى

التي قد تؤدي بك إلى النـار التـي ُأِمـرتَ           

تقواها، واتقاء صفات الجالل يكون بصفات      ب

الجمال  

 

) َأعوذُ ِبك ِمنك  : ( يقول  كان   -

 

 واتقاؤك صفات الجالل بـصفات الجمـال        -

تتجمل في معاملتك وأخالقـك وسـيرك       : أي

وسلوكك بما يحب اهللا تعالى ويرضى، يقول       

:اإلمام في إحدى قصائده

 

 
ـِٰه وحاِفظَنــتَخَلَّ قْ ِبَأخْالَِق اِإللَ

 

 
علَى منْهِج الْمخْتَاِر ِفي الِْعقِْد تُنسقُ

 

 
هِم الَِّذي الَ يشُوبزالْع اِضيم كُنو

 

 
ٍس وِبالْحقِّ ينِطـقُــشَواِئب تَدِلي

 

 
ودع عنْك ميلًا ِللْحِضيِض وِزينَةً

 

 

ا اشْتَغََل الالَّهنَافَقُواــِبهو نْهع ون

 

 
كْمِة الَِّتــيـِه ِبالِْحوقُم داِعيا ِللَّ

 

 
و الْموفِّـقُـِبها قَد حباك اللَّه وه

 

 
ِبِه لَه عماجِللتَّفِْريِق، و عالَ تَسو

 

 
علَيِه ُأوِلي التَّسِليِم ِإذْ َأنتَ واثـقُ

 

 



 



: وهناك نوع آخر من أنواع التقوى وهي      

راعيها أهل الرحمـة    السياسة الحكيمة التي ي   

في أخالقهم ومعاملتهم لدوام الصفاء ومداراة      

.الناس

 

 

ا من   أنواع ولقد مارس رسول اهللا     

سياسة، وصـلح   : السياسة، فدستوره بالمدينة  

 مـن   الحديبية وفيه كتابة باسمك اللهم بـدالً      

   ِِحيممِن الرحِم اِهللا الرِبس     ومحـو صـفة 

د بن عبـد    محم: الرسالة من الصحيفة وكتابة   

 من محمد رسول اهللا؛ سياسة، لكنهـا        اهللا بدالً 

.   سياسة حقة

 

 

واإلمام أبو العزائم يبين أن السياسة الحقة       

قوة لإلسالم خادمة له؛ ما دامت مآخذها مـن    

أحكامه بحسب استنباط أهل التقوى القـائمين       

سياسـة،   : فإن مداراة النـاس   ، هللا بالحجة 

 

- 

ــاس ــداراة الن ــتهم : م ــتهم ومالين بمالطف

ومؤاخاتهم والتحبب إليهم    

 

والخديعة فـي   ، -

ر الحقائق بالرأي   وكشف غو ، سياسة: الجهاد

واستنتاج بعـض الوسـائل     ، سياسة: والتدبير

كما أن كـل عمـل      ، سياسة: المبلغة للقصد 

يعمله الداعي إلى اهللا تعالى لرجوع الناس من        

.سياسة حسنة: المعصية إلى الطاعة

 

 

: أما السياسة التي هي الخديعـة والكيـد       

فهي من أخالق الشياطين، وكم دمرت مدنًا،       

.        فظنا اهللا من شرور أهلهاوأبادت أمما، ح

 

 

:والمتقون تتدرج منازلهم، ومن ذلك

 

 

١

 

 فالمتقون هـم الـذين      : هم العارفون  -

ا من حضرته،   عرفوا اهللا فامتألت قلوبهم خوفً    

وعرفوا المعاصي وشـرها ففـروا منهـا،        

. وعرفوا الطاعات وجمالها فتحصنوا بها

 

 

٢

 

 وهم المتحصنون بموالهم اآلخذون     -

ا فالمتقي هو الذي اتخذ مواله واقي      :باألسباب

له، فهو الحفيظ الـواقي، ومظـاهر الوقايـة       

أحكام الشريعة فهي حصن اهللا األمين، ومـن        

. ادخلها كان آمنً

 

 

٣

 

 : وهم الذين باعوا أنفسهم هللا تعالى      -

فالمتقي هو الذي جعل نفسه وقاية لشرع ربه،    

فيبذلها في سبيل إحياء الشريعة، ويرخـصها       

.   اتهفي طلب مرض

 

 

٤

 

 وهم الذين تحققت ثقـتهم بـاهللا ال         -

 فالمتِقي تنفتح له عيون في بصيرته       :بأنفسهم

يرى بها أنه أقل خلـق اهللا لظهـور تجليـه           

 ؛سبحانه في الكل، وينكسر قلبه حياء من اهللا       

.ألنه أقرب إليه من حبل الوريد

 

 

:يقول اإلمام في إحدى قصائده

 

 
انـي وبهتـلم لـي ظـسـثقتي بنف

 

 
ظني بغير اهللا حرمانوحسن 

 

 
ما ِسوى اِهللا وانهض مخلصا وجالَدع 

 

 
الغيِر خسـران له ومنه فحب

 

 
ـًاـه راغـر إليـومنك ِف با رهبـ

 

 
ـفاُهللا ربأكـوان ك واألكوان

 

 
 أو هوى لِسوىأخرج من القلب ميالً

 

 
منـان منك فهو قريب موالك

 

 

المتقـي  : وعن أبي يزيد البسطامي     

ا قال؛ قال ِللَّه، ومن إذا عِمـل؛ عِمـل          من إذ 

. ِللَّه

 

 

المتقون : وقال أبو سليمان الداراني     

.الذين نزع اهللا عن قلوبهم حب الشهوات

 

 



 

 

 

 



 



 

.. القدس 

 

!!ما بعد صفعة ترامب

 

 

 

اآلن وقد هدأت ردود الفعل الرسـمية       
في مقابل تزايد الغضب    (العربية والعالمية   

على قـرار الـرئيس األميركـي       ) الشعبي
 كـانون   ٦دونالد ترامب يوم األربعاء في      

ــاالعتراف  /  األول ــل ب ــسمبر المتمث دي
األميركي الرسمي والقاطع بالقدس عاصمة     
إلسرائيل، بعد أن هدأت عواصف الشجب،      

، التي يتقنها عادة حكامنا العـرب       واإلدانة
ونخبتنا من اإلعالميين والـساسة، الـذين      

تسببوا  

 

– بقـدره    ا كلٌّ  جميع 

 

 بتخـاذلهم   -
وسالمهم الـوهمي واتفاقـاتهم البائـسة       
وإعالمهم المدجن وتطبيعهم المجاني مـع      
إسرائيل، وليس فحسب ترامب ودولته؛ في      
أن تصل األمور بشأن القدس إلـى هـذه         

.النهاية

 

 
اآلن نسأل وماذا بعد؟ ماذا بعد هذه الصفعة المدوية على          

! وجه الجميع، خاصة أنصار الـسالم البـائس والتطبيـع؟         
والذين صدعوا رؤوسنا خالل الـسنوات الماضـية بهكـذا          

)!!.سالم(

 

 
:دعونا نسجل اإلجابة في النقاط التالية

 

 
رغم خطورة ما فعله ترامب على مسار الـصراع         : أوالً  
ا، من خالل   صهيوني فإنه في تقديرنا لم يفعل جديد      العربي ال 

بكل بـساطة، قـد     ألنه و  ؛اعترافه بالقدس عاصمة إلسرائيل   
ـ     تحـت المنـضدة، منـضدة المـساندة        اأخرج ما كان خفي 

األميركية إلسرائيل والتواطؤ الرسـمي العربـي التـاريخي         
معهما 

 

: إلى ما فوقها؛ فعلى مستوى أول–

 

 
لتنازالت العربيـة فـي قـصة       ثمة مقدمات طويلة من ا    

الصراع، مهدت لهذا القرار ولغيره ممـا هـو قـادم، تلـك        
التنازالت تمثّلت في اتفاقات سالم بائسة تنتقص من الحقوق         

 م١٩٧٨أشهرها كامب ديفيـد     (الثابتة لفلسطين؛   

 

 مدريـد   –
 م١٩٩١

 

 م١٩٩٤ وادي عربة    –

 

)  وغيرهام١٩٩٣ أوسلو –
ا اسعة النطاق تمت سـر    وثمة اتفاقات سياسية واقتصادية و    

قرن الماضي بين الكيان الـصهيوني وأغلـب        الخالل نصف   
الحكومات اإلسالمية العربيـة، وبخاصـة الخليجيـة منهـا          

)ا تركيا وقطر    تحديد

 

 اإلمارات   –

 

 السعودية   –

 

..  البحـرين    –
وثمة تفاهمات سرية جرت للقبول بالتنازل عن القدس        ) إلخ

رائيل مقابل قرية أبـوديس     التاريخية واعتبارها عاصمة إلس   
في أطراف القدس عاصمة لما كان يسميه أصـحاب خيـار           

إن ما فعله ترامب هو أنه أخرج       !!). القدس الشرقية (أوسلو  
من تحت المنـضدة    " القذارة السياسية " و "المخلّفات"كل هذه   

فلماذا غضبوا كل هذا الغضب، إلـى الحـد         .. إلى ما فوقها  
لصراع واالحتجاج طيلة أسبوع    ا ل الذي جعلته صحفهم عنوانً   

م العربيـة التـى     هكامل، واستنكرته جامعت  
كانت باألمس تـدين المقاومـة اللبنانيـة        

هؤالء أصالً هـم أول     ... وتصفها باإلرهاب 
!! من باع ومهد لبيع الباقي من فلـسطين       

 ألنهـم   ؛في ظنّي ال يحق لهم أن يغـضبوا       
بخيانتهم طويلة المدى كانوا السبب الرئيس     

!ار ترامبفي قر

 

 
: م١٩٩٥نص القرار األميركـي عـام       

ينبغي االعتراف بالقدس عاصـمة لدولـة       
.إسرائيل

 

 
وعلى مستوى ثان: اثاني:

 

 
إن ترامب بصفعته وإجرامه الجديد، نفّذ      
ما سبق ووعد به أسالفه من حكام أميركا        

حين صـدر   ) م١٩٩٥عام  (ا   تمام ٢٢قبل  
وهـي  ( تل أبيب    القرار األميركي بنقل السفارة األميركية من     

أيض         ا مـن   ا أرض عربية وال ندري لماذا لم تغضب لها أيض
وللتذكر فإن هذا القرار تؤكـد نـصوصه        . إلى القدس ) قبل

 على أن لكل بلد الحـق فـي تحديـد           م١٩٩٥الصادرة عام   
.العاصمة التي يختارها، وأن إسرائيل حددت القدس

 

 
دس هي  ويشير القانون القرار األميركي إلى أن مدينة الق       

مقر رئيس إسرائيل والبرلمان والمحكمة العليا وموقع العديد        
. من الوزارات الحكومية والمؤسسات االجتماعية والثقافيـة      

كما نص القرار والذي اتخذ وقتها       

 

 م١٩٩٥ عام   -

 

 رقـم   -
 على أنه ينبغي االعتراف بالقدس عاصـمة لدولـة          ١٣٢٢

 في إسرائيل   إسرائيل، وينبغي إنشاء سفارة الواليات المتحدة     
، ويهدف القـانون إلـى      م١٩٩٩ مايو   ٣١في موعد أقصاه    

مـن ميزانيـة وزارة   % ٥٠تخصيص مـا ال يزيـد علـى        
اقتناء وصيانة المبـاني    "الخارجية األميركية المخصصة لـ     

 للسفارة األميركيـة فـي      م١٩٩٩للسنة المالية   " في الخارج 
.القدس

 

 
سـفارة  "هذا والقانون القرار األميركي المعروف باسـم        

؛ م١٩٩٥ أكتـوبر    ٢٣رس في   ج، والذي أقره الكون   "القدس
  ا في تمويـل عمليـة نقـل الـسفارة          يقضي بالشروع فور

 األميركية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس فـي موعـد           
ا ا بنـد  ، ولكنه تضمن أيـض    م١٩٩٩مايو  /  أيار ٣١أقصاه  

 ٦يسمح للرئيس األميركي بتأجيل تنفيذ هذا القانون لمـدة          
رس بشكل مـسبق أن     جأشهر، مادام أن الرئيس يبلغ الكون     

تأجيل هذه الخطوة ضرورة لحماية األمن القومي والمصالح        
األميركية، وهي الثغرة التي استغلّها الرؤساء األميركيـون        

      ا للتصعيد المحتمـل    الواحد تلو اآلخر على مدى العقود تجنّب
  .!!ألزمة الشرق األوسط، وهو ما لم يفعله ترامب

 

 



  

 

 



 





  






 




 




 



األميركيـة، فـي    " التايم"هذا وتؤكّد مجلة    
 الماضي، أن األسـباب     شهرتقرير لها صدر ال   

وراء عدم دخول هذا القانون حيز التنفيذ اآلن        
  م١٩٩٥ا عما كانت عليه فـي       ال تختلف كثير ،

حيث أكّدت إدارة الرئيس األسبق بيل كلينتون       
نه على الرغم من توافقهـا مـع الحكومـة          أ

على نقل السفارة األميركيـة إلـى       اإلسرائيلية  
القدس من حيـث المبـدأ، فـإنهم يفـضلون          
استقرار عملية السالم قبـل تفجيـر األزمـة         

.وتعقيدها بقرار نقل السفارة

 

 
لقد استمر الحديث عن هذا القانون القرار       
سنوات تجاوزت العشرين، فلماذا لم يفعل حكام       
العرب وخاصة حكام الخليج، الذين هم األكثـر        

ا ا مـع واشـنطن؛ شـيئً     ة وصداقة وتحالفً  تبعي
إللغائه وهم إن أرادوا ذلك لفعلوا على األقـل         
حين كان بإمكانهم اقتراح مقايضته بـصفقات       
السالح واالقتصاد ورشاوى بقـاء العـروش،       
وآخرها صفقة أمير الفوضى محمد بن سلمان       
كما أسماه توماس فريدمان، وفي مقال قـادم         

اإلشراف اإلسالمي علي   سنتحدث عن ضرورة    
 ألن مـصيرهما إذا     ؛مقدسات مكّـة والمدينـة    

 سيصبح مع عهد هـذا     .. ا هكذا استمر متسعود
     ا بحال  األمير المنفلت والمتاجر بكل شيء شبيه

  ...كـان اليـوم   يالقدس مع الصهاينة واألمر   
ألن  ؛، ولكنهم لم يفعلـوا ولـن يفعلـوا        )اتمام 

م القـدس أصـالً غيـر واردة علـى أجنــدته    
)!!الفاسدة(وعقولهم وعقائدهم الدينية 

 

 
..ما العمل إذن؟: اثالثً

 

 
هذا السؤال على بساطته صـعب اإلجابـة     
عليه، إال أننا مـن الممكـن إعطـاء بعـض           
اإلشارات العامة لإلجابـة والتـي تـأتي فـي          
مقدمتها، أن ترامب، ومن معه، ال يفهمون أو        
لنقل ال يخشون  تلك اللغة االحتجاجيـة التـي          

ت خالل األيام الماضية سواء في األمـم        صدر
المتحدة أو جامعـة الـدول العربيـة أو مـن           
الساسة واإلعالم العربي، الرجل، قلنا عنـدما       
جاء إلى الحكم، وفي مقال سابق؛ بأنه بمثابـة         

، والبلطجـي عـادة ال      "بلطجي البيت األبيض  "
" الـشجب "و" التنديد"يفهم سوى لغة القوة، أما      

 التعبيـر، التـي ال يـتقن    وغيرهما من وسائل 
ها؛ فإنها تزيـده    اإلعالم والساسة العرب، سوا   

عناد لوبي يهودي " خاصة مع وجود     اا، وتصلّب "
التي " مدرسة المسيحية الصهيونية  "قوي يغذّي   

أتى منها الرجل، والتي تؤمن بـأن القـدس،          
ا إلسـرائيل   وفلسطين كلها ينبغي أن تكون ملكً     

لم ألفـي عـام     حتى يأتي المسيح ليحكم العـا     
، هكذا يؤمن ترامب وفريق المسيحية      !!سعيدة

الصهيونية في الواليات المتحدة؛ وهكـذا تـتم        
.ترجمة إيمانه إلى سياسات وقرارات صادمة

 

 
الرجل  

 

 كبلطجي   -

 

 أتـى مـن مدرسـة       -
وربمـا  (المسيحية الصهيونية األميركية تلـك      

ا دراسة موسعة للنشر في هذا      نكتب عنها الحقً  
 يردعه، في قـراره هـذا الـذي         ؛ لن )المكان

أجهض به أحالم فريق أوسلو وكامب ديفيـد،        
وما بنوه من أوهام خالل الربع قرن األخيـر؛         
إال القوة، والتي نعني بها وبوضوح تام؛ ضرب        
المصالح االقتصادية والعسكرية األميركية فـي      

 قواعـد   ٩ولمـن ال يعلـم ألميركـا        (المنطقة  
س قاعـدة   عسكرية في المنطقة العربية ولـي     

ا تعني  ؛ والقوة أيض  !)واحدة في قطر كما يشاع    
إعادة االعتبـار لـسالح االنتفاضـة الثالثـة         

  ا ولسالح المقاومـة فـي      المطلوبة اآلن وفور
مـع  ! الجنوب اللبناني والسوري، وعبر سيناء    

حصار بشري خانق    

 

 إن أمكـن     –

 

 لـسفارات   –
واشنطن في العواصم المركزية فـي المنطقـة        

 أرواح وتضحيات مقابـل هـذا   ودفع الثمن من  
الحصار، في مواجهة آلـة القمـع البوليـسية         
للحكومات العربية المتواطئـة بـالفطرة مـع        

... واشنطن، والمتحالفة مع الكيان الـصهيوني     
ذلك هو الرد الوحيد القادر على أال يحول وعد         
ترامب إلى وعد بلفـور جديـد، يبنـي عليـه           

ـ         ن سياسات ومواقف دولية، تضيع ما بقـي م
... األرض، والمقدسات والحقوق في فلـسطين     

وهو رد برسم محور المقاومة ولـيس محـور     
الخليج األميركي والجامعة العربية وأصـحاب      
مذهب التسوية والـسالم الزائـف واتفاقـات        

وسلو، هـؤالء ال    أالبؤس من كامب ديفيد إلى      
 ألنه ال ينتظـر مـنهم       ؛ينبغي مخاطبتهم أصالً  

حيح، حيث سـيكونون    ا بل العكس هو الص    شيًئ
 وبيع القـدس    ةهم أول من يطبع ويبرر الخيان     

الحرمين الشريفين فـي    " تأجير"وربما بيع أو    
ا األمير محمد بن سلمان ال يجد حرج      فالحجاز،  

    ـ  في ذلك ويعتبرهما مـشروع إذن ... اا تجاري
الء الرهـان   ؤيصح أن يكون على ه     الرهان ال 

وهـو  (ينبغي أن يكون على محور المقاومـة        
معلوم ومنتصر لمن يريد أن يسأل عنه، ولعـّل         

اهللا مـساء    لسيد حسن نصر  لالخطاب التاريخي   
ديـسمبر  /  كانون األول  ١١ثنين الماضي في    اال

ومع هذا  ) هو العنوان واالستراتيجية األبرز له    
المحور يقف الشعب العربي والفلسطيني وفـق       

... استراتيجية واضحة، وما دون هذا المحور       
.!!! في هباءهباء

 

 

وهل نمتلك  ! ترى هل نقدر على ذلك الرد؟     

 حقيقية للمقاومة طويلـة الـنفس،       إستراتيجية

ـ (متعددة الوسائل؛ ترى فلسطين كلها       اقدس ..(

وليس مجرد مدينة أو عاصمة لـوطن محتـل؟      

ستراتيجية  هل نمتلك تلك اإل   

 

زلت أتحدث    وال –

هنا عن محور المقاومة وشعوبه      

 

وليس عن   -

 غيره

 

 أم إننا سنتحول بعد عدة أيـام ومـع          -

مرور الوقت إلى مجـرد ردات فعـل متنـاثرة          

قصيرة النفس والفعل كما جرى مـن حكامنـا         

وإعالمنا المدجن إثـر صـفعة ترامـب علـى          

!..وجوههم؟

 

 

.!!ذلك هو التحدي

 

 



 

 

 

 

 



 





 




 



  تلَوِق    اسِفي ِعش ريلِْمـالَحِ الْغ 

  تنايعلَـىٰ   اوجت يهو اِسنحلْم

 

 

     ِهمـِدي ِإلَـيجِني وزهو تمهو

 

 

تــِكر ِإذَا س ــي ــوم علَ والَ لَ

 

 

نعم أَنا قَد شِهدت جمالَ حسنٍ     

 

 

هأَىٰ     فَأَدـرم ـدالٌ ِعنمِني جش

 

 

وبحت ِبـِسر ِسـرِهمو وِإنـي      

 

 

  تداهشـعٍ    اومج ـدِعن اِلمولْع

 

 

لركِْب ِسرنا الصفَا ِفي   اوِفي لَيِل   

 

 

َألسـراِر حتـىٰ   اوأَطْلَعنا علَـى    

 

 

ــٰى تــِه ح ــلْناتمــسكْنا ِب صو 

 

 

ـ       عـوٍت تالَه ا ِسـرنِهدالَٰىش

 

 

وِعند شهوِدنا ِصـرنا حيـارٰى      

 

 

لَِّذي قَـد جـاَء يبِغـي      اوناولَنا  

 

 

 

 

 

   تيأَفْناِحـي    اوِب ررانَ ِبـشملز

 

 

فِْتضاِحيافَهمت وراق ِفي عيِني     

 

 

  ِنيقَادِإلَـىٰ   او امـرفَالَِحـي  لْغ 

 

 

لْحب ِعندك ِمن جناحِ   اوهلْ ِفي   

 

 

 كَما أَضاَء ِبنـا صـباِحي      يِضيُء

 

 

نـِشراحِ الْحقَاِئِق ِفـي    احِقيقَاِت  

 

 

وحقِِّهمو ِبموِتي ِفـي صـالَِحي     

 

 

       ِحيـدوت ـحص اِح  اِبِه قَدملـس

 

 

 ــنيــا زنامكَــانَ ِإملِْمــالَِح او

 

 

لنجــاِحابــدا ِبــشهوِدنا كُــلُّ 

 

 

لْمبـاحِ الـسر   اوأَسمعنا ِنـدا    

 

 

لـشراب ِبـالَ ِقـداحِ     اوناولَنا  

 

 

لـصحاحِ الْحِقيقَةَ ِفـي    اوأَبهمنا  

 

 

شرابا صاِفيا ِمـن ِسـر راِحـي       

 

 

 

 
  

 

 
  

 

 
   



 




 


، مـع اِالعِتقَـاِد     ِه الْحقِّ عِن التَّنِْزي   ههو تَنِْزي : هنِْزيالتَّ

ـ   : هِبالْعجِز عن معنَٰى تَنِْزيِهِه، والتَّشِْبي     نَّفِْس هو ِعلْم ال
.ِمن حيثُ الِْبدايِة

 

 

 

-    الِْجسا، وتَشِْبيه دتَشْه وحـا، فَـِإن      الرتَنِْزيه دشْهي م 
        مالِْجس ِإن شَِهدةً، واِنيرا كَانَتْ نَصتَنِْزيه وحِت الرشَِهد

.كَان حلُوِليا تَشِْبيها

 

 

 

 ِفي الْجمـِع    ِه ِفي الْفَرِق َأمكَن، والتَّشِْبي    ِه حكِْم التَّنِْزي  -
نَأأم .                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






مد عبد اللطيف زوج األستاذة أميرة فوزي       والدة األستاذ مح  * 
.باألسكندرية.. عبد السالم

 

 
األخ الفاضل والمحب الصادق الحاج     * 

مسلم سالم مسلم، الذي أعطـي فـشكر        
وابتلــي فــصبر، شــقيق الحــاج األخ 
الطنطاوي مسلم وعم األخ الفاضل سالم      
مسلم واألخ الفاضـل األسـتاذ طلعـت        

بكفر كال الباب .. مسلم

 

.  غربية–

 

 
الحاجة نجاح سعد الشرقاوي حـرم األخ الفاضـل الحـاج           * 

.. بدراوي السعيد والدة الدكتور محمد والدكتور أحمد بـدرواي       
.بكفر الشيخ

 

 
الحاج إبراهيم السيد الشبكي شقيق الشيخ محمد السيد الشبكي         * 

بعزبة الشقف   .. والمعلم ماهر السيد الشبكي   

 

 الرياض   –

 

 كفر  –
.الشيخ

 

 
قة الحاج علي مرجان وابنة خالة الحـاج        المرحومة ابنة شقي  * 

أحمد أمين، واألستاذ عبد الحميد أحمد عبد الحميد ابن شـقيق           
.بالسويس.. األستاذ مجدي عبد الحميد

 

 
بالمنـشية  .. والدة األستاذ محمد شعيب على محمد شـعيب       * 

الشرقية 

 

 سيدي غازي –

 

. كفر الشيخ–

 

 








 

 

 

 

تـهــانــى

 

 












الدكتور الحسين فتوح لعج بـالمولودة المباركـة        األخ الفاضل   * 

بسجين الكوم .. خديجة

 

. غربية–

 

 

خطبة للمهندس أحمـد محمـد      الدكتورة رفيدة محمد عرفة بال    * 

بسيدي سالم .. حسيب

 

. كفر الشيخ–

 

 









