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شيخ الطريقة العزمية

 

 


 



 

 



 


نائب عام الطريقة العزمية

 

 


 


        

 

 



 




 



 

 



 




 

 



 





 





 





 





 



 

 

يتفق عليها مع اإلدارة

 

اإلعالنات 

 

 

غـــايتـــنا

 

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

 

 
.ههذه هـى الضالة الىت ننشدها واد الذى فقده املسلمون ونسعى لتجديد

 

 

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 الربيد جنيه سنوي١٠٠ر ـداخل مص

 

 
.ة رسوم الربيد دوالراً سنوياً خالص٥٠باقى دول العامل 

 

 

اللــه  معـبودنا

 

واجلهـاد خلقـنا 

 

 
والرسول مقصودنا

 

واخلـالفـة غايتنا 

 

 
والقـرآن  حجتنا

 

وأبو العزائم  إمامنا 

 

 

 

 

 

)..!هل المطبعون مسلمون؟.. رسالة إلى الجميع( :االفتتاحية* 
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    بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم   

 

 

 

 ٤

 

 

 

 

 

 

 العزائملإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبى.. )٤( مقامات الصوفية *

 

 ٨

 

 

 

 

 

 

..)١٧(إعادة المجد الذي فقده المسلمون .. غايتنا ..لماذا الطريقة العزمية؟* 

 

 

 

 

 

 

 

 

لعزائم اأبيالدين ماضى السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 

 ١٢

 

 

 

 

 

 

ود العقادالمفكر اإلسالمي الكبير المرحوم عباس محم.. )١٨(معاوية في الميزان  *

 

 ١٤

 

 

 

 

 

 

عبد الفتاح غنيمة. د.أ).. ٢/٢(قصة كشف الغاز الطبيعي في هولندا ومصر  *

 

 ١٦

 

 

 

 

 

 

محمد اإلدريسي الحسني.  د)..٥(األشعري واألشعرية * 

 

 ١٨

 

 

 

 

 

 

المستشار رجب عبدالسميع وأ عادل سعد)..  ٢٤(نصرة النبي المختار في أهل بيته األطهار * 

 

 ٢٠

 

 

 

 

 

 

بليغ حمدى. د.أ ..) ٣/٣(نية عند جماعات اإلسالم السياسي نظرية الدولة الدي* 

 

 ٢٢

 

 

 

 

 

 

جمال أمين. د .. )٢١(تربية األوالد في اإلسالم  *

 

 ٢٤

 

 

 

 

األستاذ هشام سعد الجوهري  ..اإلسالم وطن وجولة مع أخبار الوطن اإلسالمى *

 

 ٢٦

 

 

 

 

 

 

عزيز محمود الجندى.  د..قول أنفذ من صول  *

 

 ٢٩

 

 

 

 

 

 

٣٠  العزائم أبومحمد ماضىاإلمام  .. ]يف الطريق وأوصاف أهلهتعر[حكم الدين  *

 

  

 

 

 األستاذة لبنى محمد الشعراوى..مستقبل األمة  *

 

 ٣٢

 

 

 

 

 

 

نور الدين أبو لحية. د. أ.. ) ١٥(شيخ اإلسالم في قفص االتهام * 

 

 ٣٤

 

 

 

 

 

 

 الحسينى عبد الحليم العزمىالشريف ..والقضية الفلسطينية ..  الطريقة العزمية *

 

 ٣٦

 

 

 

 

 

 

أحمد محمود كريمة. د.أ.. ) ٥(تداعيات الجماعات المتطرفة على األمن القومي العام * 

 

 ٤٠

 

 

 

 

 

 

فضيلة الشيخ علي الجميل) .. ٤(إشراقات نورانية في توقير خير البرية * 

 

 ٤٢

 

 

 

 

 

 

سامي عوض العسالة. د) . ١١(مصادر اإلمام أبي العزائم في العقيدة * 

 

 ٤٤

 

 

 

 

 

 

محمد الشندويلى.. .. )١/٢(هل التصوف قيمة الوقت عند أ* 

 

 ٤٦

 

 

 

 

 

 

      هـ١٤٤٢من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خالل شهر ربيع ثان * 

 

 ٤٧

 

 

 

 

 

 

فاروق الدسوقى. د. أ .. )٥٨(الصالة والسالم على والدي خير األنام * 

 

 ٤٨

 

 

 

 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى.  د.. ]١٩) [األسس الفكرية لإلرهاب (أباطيل اإلسالم السياسي* 

 

 ٥٠

 

 

 

 

 

 

سميح قنديل.أ )السادسة عشرة بعد المائةالحكمة ( لإلمام أبى العزائم  شرح جوامع الكلم *

 

 ٥٢

 

 

 

 

 

 

الهادى  قنديل عبدالشيخ )..٢ (موتتان وحياة ورجوع *

 

 ٥٤

 

 

 

 

 

 

 )..٣(دراسة في فكر عالم جليل .. جمال حمدان الشهيد رهين المحبسين العصري  *

 

 

 

 

 

 

 

 

رفعت سيد أحمد. د                                                                           

 

 ٥٦

 

 

 

 

 

 

المجتمع العزمى* 

 

 ٥٨

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

إخواني المسلمون

 

 
أكتب إليكم اليوم، رسالة لكنها ليست موجهة لشخص وال لجماعـة           

ق األرض وال لدولة، وإنما موجهـة لجمـوع المـسلمين فـي مـشار       
ومغاربها، خالل الوقت الحالي، والمستقبل، فهي رسالتي لكل مسلم في          

.أي زمان ومكان

 

 
إخواني العرب

 

 
قد تستغربون أن تخرج مثل هذه الرسالة من بلٍد، كان أول العـرب             
سلما مع الكيان الصهيوني، لكن إذا نظرنا بأعين منصفة، فإننا نستطيع           

وسالم غيره من الدول العربيـة،      التفريق بوضوح بين السالم المصري      
 دون غيرهم مـن الـدول       فيهمالتي لن أذكرها حتى ال تنحصر الرسالة        

األخرى التي ستسير خلفهم في األشهر أو األعوام المقبلـة، فرسـالتي     
.عامة لمن طبع ومن يطبع ومن يفكر في التطبيع

 

 
بداية إذا أردنا أن ندخل في التطبيع      

 

خواننا  وحتى ال يقول أي من إ      -
في الدول العربية، كيف لمصري أن يتحدث عن السالم مع الكيان وأنتم            

أول من سالمهم في عهد الرئيس الشهيد أنـور الـسادات   

 

 فعلينـا أن  -
.نفرق بين السالم المصري وسالم الباقين

 

 


 



إخواني في اهللا وأحبابي في سيدنا رسول اهللا 

 

 
 ٤١سالم المصري الذي مـر عليـه        إن هناك عدة اختالفات بين ال     

م ٢٠٢٠عاما وبين سالم بعض الدول العربية الذي حـدث فـي عـام              
:المنصرم، نذكر منها

 

 


 



 



رغم مرور عقود على توقيع معاهدة السالم المصرية اإلسـرائيلية،          
لبلـدين ال تـزال   األردنية اإلسرائيلية، إال أن العالقـات بـين ا        حتى  أو  

.، وتفتقر إلى االنفتاحى العالقات الدبلوماسية واألمنيةمقتصرة عل

 

 
بعد توقيـع   أما األمر فمختلف في تطبيع الدول التي طبعت مؤخرا، ف         

اتفاقية السالم كان األمر أكثر انفتاحا ودفًئا، حيث سارع الجانبان إلـى            
.االتفاقيات الجانبية االقتصاديةإبرام 

 

 
ت هـذه األطـراف      أيضا، سـارع   الحكوماتوى وزراء   وعلى مست 

.باستدعاء نظرائهم، وفجأة فتحت خطوط االتصال المباشرة

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 

ونظـراؤهم  تنافس اإلسـرائيليون    كما     
 علـى إرسـال التهـاني علـى         العرب
 العربيةال ميديا، وبدأت الحسابات     يالسوش

متابعة وزارة الخارجية اإلسرائيلية علـى      
تويتر، أي يمكـن اعتبـار أن االتفاقيـة         
الحالية ال تبدو جديدة تمامـا، بـل هـي          
 استكمال لعالقة خاضها الطرفـان مـن      

.فترة؛ إدراكًا للمصالح المشتركة بينهما

 

 
لكن في حالة السالم مع األردن عـام        

، فإنه جاء بعد أكثر من ربع قرن        م١٩٩٤
 فـي   م١٩٦٨من آخر صدام بينهم عـام       

معركة الكرامة، وكذلك في حالة مـصر،       
.جاء بعد ثالثة حروب

 

 
 األخيـرة ا في التجربة  والمختلف أيض 

 عـة بالـدول المط  هو توقعات وطموحات    
بأال يكونوا وحدهم في هذه العملية، هـم        
 حاليا ومن خلف الكواليس يشجعون دوالً     
عربية وإسالمية أخرى، بما فـي ذلـك        

، غرافيـا ج جيرانهم والدول البعيدة عنهم   
 على خـوض محادثـات مباشـرة مـع        

.اإلسرائيليين

 

 


 

 
، والـدول   حربالإن السالم يأتي بعد     

خـض أي حـرب     تلـم   عة مؤخرا   طبالم
.مباشرة

 

 
صحيفة هآرتس 

 

 اإلسرائيلية اعتبـرت   
  مؤخرا بعض الدول العربية  أن ما أبرمته    

يتجاوز معاهدة السالم، ويمكن اعتبـاره      
من إعادة ترتيب جيوسياسي أوسع      اجزء 

.في المنطقة

 

 
هـذه الـدول والكيـان      االرتباط بين   

 بدأ بشكل جدي منـذ عقـدين        الصهيوني
. ونصف تقريبا في أعقاب اتفاقيات أوسلو     

وقتها كان متوقعا أن يخرج هذا االرتباط       
ية السالم بين   إلى العلن في حال نجاح عمل     

، لكن رغم   والكيان الصهيوني الفلسطينيين  
ذلك ظلت الروابط قوية خلف الكـواليس       
ونمت بشكل أكبـر علـى مـدار العقـد          

.الماضي

 

 
االتفاق النووي اإليراني الذي أبرمـه      

 باراك أوباما قاد    األسبقالرئيس األمريكي   
كذلك بشكل أو بآخر إلى التقـارب بـين         

ئيل، بعـدما    وإسـرا  بعض الدول العربية  
تضاءل الخطـر النـاتج عـن القـضية         

مقابل ارتفاع المخاوف   عندهم  الفلسطينية  
.بشأن إيران

 

 

باإلضافة إلى إيران، هنـاك الـشق       
 فـي   هذه الدول االقتصادي ورغبة حكام    

تنويع اقتصاداتهم ووقف االعتمـاد علـى    
النفط وحل المشكالت المتعلقة بإمـدادات      

.المياه والتصحر

 

 
 العالقة الوثيقة مـع     يمكن اعتبار أن  

  من السعي   اكانت جزء  يونيهالكيان الص 
للبحث عن حلـول محتملـة للمـشكالت        

.قادة هذه الدولالواقعية التي يواجهها 

 

 
 فـي   وتعتبر مبادرة السالم العربيـة    

ــع م٢٠٠٢  أول اقتــراح واضــح للتطبي
 وغالبيـة   الكيان الـصهيوني  الكامل بين   

ــسحاب   ــشرط االن ــة، ب ــدول العربي ال
 ائيلي من جميع األراضي المحتلـة     اإلسر

، ورغم ذلك قام العديد مـن       م١٩٦٧عام  
أعضاء جامعة الدول العربية بمد الجسور      

، خلـف الكـواليس    هيونيصالكيان ال مع  
دون حتى انتظار االنسحاب من األراضي      

.المحتلة

 

 
وبدالً مـن شـرط االنـسحاب مـن         

ثم شرط  األراضي المحتلة مقابل السالم،     
وجدنا أنفسنا أمـام    ،  سالمالسالم مقابل ال  

معادلة غريبة وغير منطقيـة وهـي أن        
!!. جديدةالسالم مقابل عدم احتالل أراٍض

 

 


 


 

ــي  ــزاعين العرب ــين الن ــصل ب الف
اإلسرائيلي والفلسطيني اإلسـرائيلي بـدأ      

ا بعد توقيع اتفاقية السالم المـصرية       نظري
 الـرئيس   مع إسرائيل، ورغـم إصـرار     

المصري الراحل محمد أنـور الـسادات       
 مع  "الحكم الذاتي "على تضمين محادثات    

ة كامب ديفيد إال أن     الفلسطينيين في اتفاقي  
ن ي، بسبب رفض الفلـسطيني    ذلك لم يحدث  

.وكذلك تحريض العديد من الدول العربية

 

 
 كـشفت بـشكل     االتفاقيات األخيـرة  

 بين النـزاعين  الفصلواضح وصريح أن  
.اليبدأ عم

 

 
ــرائيلي  ــسطيني اإلس ــصراع الفل ال
والعربي اإلسرائيلي كانا صراعا واحـدا      
لعقود، ال تجري أية محادثات أو اتفاقيات       

 إال وكانت القـضية     الكيان الصهيوني مع  
.الفلسطينية حاضرة

 

 
جعـل  فهـي ت   ة الجديد اتأما االتفاقي 

بذلك تعلن بشكل   والعالقة مفتوحة وعلنية،    
.ن بعضهماعملي فصل الصراعين ع

 

 


 

 
 عاما علـى الـسالم      ٤١رغم مرور   

التطبيع غير  المصري اإلسرائيل، إال أن     
مقبول عند الشعب والحكومة المـصرية،      
وال يتم إال في أضـيق الحـدود وعلـى          
مستويات عليـا فـي إطـار مؤسـسات         
المجتمع الدولي وما تقتـضيه المـصالح       

.العليا للبالد

 

 
ـ   دول الجديـدة التـي سـالمت       أما ال

من الشعب  إسرائيل مؤخرا، فبدأ التطبيع     
قبل الحكومات، وتواصلت الوفـود فـي       
زيارات إلى الكيان الصهيوني، إعالميـة      

.ورياضية وسياسية قبل وبعد االتفاق

 

 

 

 
 رئيس االتحاد العالمى للطرق الصوفية
 عضو المجلس األعلى للطرق الصوفية

شيخ الطريقة العزمية

 

 

السيد محمد عالء الدين ماضى أبو العزائم

 

 









 




 



 





 

 

 

 

 



 



 



 

أي سياسي  ال يستطيع   في مقابل ذلك،    
مصري  

 

 سواء كان يشغل منصبا أو ال      -

 

بيع، بـل إن    أن يعلن موافقته على التط     -
التطبيع تهمـة يعاقـب عليهـا الـشعب         
ــوين، وأي  ــة والتخ ــصري بالقطيع الم
شخصية عامة حاولت التطبيع بقـصد أو       
بغير قصد فقدت رصيدها عنـد الـشعب        

.المصري

 

 
 إن الـسالم    :إذن نستطيع أن نقـول    

المصري كان لتحرير أرض وانتهى، ولم      
 يمتد مفعوله 

 

من  لما يقرب    ه رغم وصول  -
نصف قرن   

 

كثر من القادة السياسيين،    أل -
 ،في حين أن غيرهم غرقوا في التطبيـع       

وكان توقيع االتفاق مجرد وثيقة رسـمية       
.لإلشهار ليس إال

 

 


 


إذا كان السؤال عـن مـصر، فـإن         

.اإلجابة دوما عند أئمة أهل البيت

 

 
، أكـد   اإلمام علي بن أبي طالب      

جانب األكبر من   في أكثر من موضع أن ال     
 سـيكون علـى     قتال اليهود فى فلسطين   
عجبا لكم يـا    (: عاتق المصريين، فيقول  

 وينجـز  ،بـر اهللا كـسركم    جأهل مصر ي  
 ويقـضي   ، ويغنـي عـائلكم    ،مواعيدكم
 ويرتق فتقكم ما دمتم في سـبيل        ،مغرمكم

أال إنها ستكون فتنـة فـي        اهللا مرابطين، 
فلسطين تتردد في البالد تردد الماء فـي        

 ويكون قلب مصر مـع المظلـوم        ،قربةال
.)١()..وأياديها موثقة بأغالل

 

 
  اإلمـام علـى    لهموهى بشرى ساقها    

  روا أهل مـصر    أال وبشِّ : ( حين قال
بأنهم يدخلون القدس، ولهم مـع القـدس        

.)٢ ()موعد

 

 
نهايـة محنـة   ربط  اإلمام أبو العزائم    

 مـصر وتفـرقهم بانتهـاء كـرب         أهل
ــ ــصير الم ــسطين، أي أن الم صري فل

    فصل، حتى  الفلسطيني واحد ومشترك ال ي
وإن كان بقية العرب قد فـصلوا أنفـسهم     
عن فلسطين، فال يصح هذا لمصر، فيقول       

:

 

 
لفةد وُألف ثم ووفي مصــر خُ

 

 
 يدومان حتى ينجلي كرب فلسطين



 


 الـسيد محمـد     المجـدد يقول اإلمام   

 فى سياق تفـسيره      ماضي أبو العزائم  
: ٤٤الجزء األول ص) أسرار القرآن(

 

 
ولو تتبعنا سير اليهود وسيرتهم مـن       [

، وما عمله األسباط مع     حادثة يوسف   
 إلى زمننا هذا، لعجزنا عـن       يعقوب  

شكر اهللا بما تفضل به علينا برسالة سيدنا        
، وال أبعد بـك فإنـا       وموالنا محمد   

نرى تلك الفئة التى لعنت فـى التـوراة         
آن ال تزال ينبـوع تلـك       واإلنجيل والقر 

الخبائث والشرور والفتن فهم كمـا قـال        
 يسلط  "فى كل واد أثر من ثعلبة     ": العربى

   ا ودول أوربا فى    اهللا عليهم بختنصر قديم
هذا الزمن، وقد أراد اهللا أن يجـدد لهـم          
البالء فانقلبوا شياطين إلهـراق الـدماء       
واإلفساد فى فلـسطين، فـإنهم انتهـزوا        

يز من الترك، وبذلوا    فرصة خوف اإلنجل  
 طائلة لإلنجليز مساعدة لهم علـى       أمواالً

حرب الترك، وطلبوا منهم أن يبيحوا لهم       
الهجرة إلى فلسطين، وأن تكون فلـسطين      

ا لليهود، وقد رأى اإلنجليز أن      ا قومي وطنً
ذلك فى فلسطين قوة تدفع عـنهم ثـورة         

نوا لهم فيهـا بقـوة      العرب وغيرهم، فمكَّ  
.الحديد والنار

 

 
وقد استفتانى علماء فلسطين فى حكم      

   ا، فأفتيـت   ا أو أطيانً  من يبيع لليهود عقار
بكفر من يعينهم بدليل اآلية التى نزلت فى        

ـ   الَ: اليهود وهى قوله تعالى    مقَو ا  تَِجد
        ـنم ونادـوِم اآلِخِر يوالْيِباللَِّه و ْؤِمنُوني

وا آبـاءهم َأو    حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَـانُ     
 متَهــِشير ع َأو مانَهــو ــاءهم َأو ِإخْ  َأبنَ

، وسبب نزول اآلية هـم      )٢٢: المجادلة(
اليهود، وإن كان خـصوص الـسبب ال        

 والواجب علـى    ،يقتضى خصوص الحكم  
، كل مسلم آمن باهللا وبكتابه وبرسوله       

أن يعادى من حـاد اهللا ورسـوله، فـإن          
ع اليهود أثـار    تساهل مسلموا فلسطين م   

عليهم غضب اهللا فـانتقم مـنهم بالعـدو         
، حفـظ اهللا إخوتنـا      "اليهود واإلنجليـز  "

. ]المسلمين من مواالة غير المؤمنين

 

 
 فإنـه ال يجـوز شـرعا أن         ،وعليه

ـ       صب يتعاون المسلم مع اليهـودي المغت
.لألراضي اإلسالمية في فلسطين

 

 
وقد اعتبر مفتي سلطنة عمان، أحمـد       

 ن تحريـر المـسجد    أي،  بن حمد الخليل  ا
األقصى وتحرير جميع األرض من حوله      
من أي احتالل واجب مقدس على جميـع        

األمة ودين في رقابهـا جميعـا يلـزمهم         
وفاؤه، وإن لم تواتهم الظروف وتـسعفهم       
األقدار فليس لهم المساومة عليه بحـال،       
وإنما عليهم أن يدعوا األمر للقدر اإللهي،       

. يشرفه بالقيام بهذا الواجبليأتي اللّٰه بمن 

 

 


 


لإلجابة عن هذا السؤال علينا عرض      

 العزائم في حكـم بيـع       يفتوى اإلمام أب  
أرض فلسطين أو التوسـط فـي بيعهـا         

:لليهود، حيث قال 

 

 
إن حكم اهللا ورسوله على اليهود      ... [

الذين وفدوا ويفدون على فلسطين ألجـل       
فيها، هـو مـا     إنشاء وطن قومى يهودى     

نه العلماء من الحكم على قـوم احتلـوا         بي
محلة قوم مسلمين عنوة، والمتعين علـى       
المسلمين وأهل ذمتهم من نصارى العرب      

     ن أن يعاملوهم معاملة المغتصبين، وقد بي
العلماء تلك المعاملة بالتفصيل، وفلسطين     
وطــن لنــصارى العــرب قبــل الفــتح 

 فأجالهم  اإلسالمى، وكانت محتلة بالروم،   
المسلمون عنها، وعاهد أميـر المـؤمنين       
     ا عمر بن الخطاب نصارى فلسطين عهـد

يحتم على النصارى أن ال يسكن معهـم        
.يهودى، وهذا نص العهد

 

 
روى اإلمام ابن جرير الطبرى بسنده      

حاصر أبو عبيدة بيـت المقـدس،       : فقال
فطلب من أهله أن يصالحهم على صـلح        

متولى للعهد  أهل مدن الشام، وأن يكون ال     
عمر بن الخطاب، فكتب إليه بذلك فقـدم،        

:وهذا ما عاهدهم عليه بنصه

 

 
بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

 
 أميـر   "عمر": هذا ما أعطى عبد اهللا    

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

وصلبانهم، وسقيمها وبريئها وسائر ملتها،     
م وال ينتقص   سكن كنائسهم وال تهد   أن ال تُ  

منها وال من غيرها وال من صـليبهم وال         
 من أموالهم، وال يكرهون على      يءمن ش 

دينهم وال يضار أحد مـنهم وال يـسكن         
بإيلياء معهم أحد من اليهود، وعلى إيلياء       
أن يعطوا الجزية كما تعطى أهل المدائن،       
ــروم   ــا ال ــوا منه ــيهم أن يخرج وعل

رج منهم فإنـه آمـن      واللصوص، فمن خ  
على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم، ومن       
أقام منهم فهو آمن وعليه مثل مـا علـى          
أهل إيلياء من الجزية، ومن أحب من أهل       



 

 

 

 

 



 



 



 

إيلياء أن يسير بنفسه وماله مـع الـروم         
ويخلى بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم،      
ومن كان بها من أهل األرض قبل مقتـل         

 وعليه مثل الذى    فالن فمن شاء منهم قعد    
على أهل إيلياء من الجزية، ومـن شـاء         
سار مع الروم، ومن شاء رجع مع أهلـه         

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

اهللا وذمة رسوله وذمـة الخلفـاء وذمـة         
المؤمنين إذا أعطوا الـذى علـيهم مـن         

.الجزية

 

 
رو شهد على ذلك خالد بن الوليد وعم      

بن العاص وعبد الـرحمن بـن عـوف         ا
ومعاوية بن أبى سفيان وكتـب وحـضر        

. ةسنة خمس عشر

 

 
وبصريح هـذا العهـد يكـون كـل         
نصرانى من عرب فلسطين بتودده لليهود      

     ـ   أو مواالته لهم أو بيعه أرض ا ا لهم خائنً
 ا عـن الذمـة يجـب علـى         للعهد خارج

المسلمين عند التمكـين أن يجلـوه عـن         
لـى  ا ويكون كل مسلم و    فلسطين لخيانته، 

     ا عـن  الصهيونيين أو تودد إلـيهم مرتـد
اإلسالم؛ وبذلك تحرم عليه زوجته لكفره      
ووجب علينـا أن ال ندفنـه فـى قبـور           
المسلمين وال نصلى عليـه، وكـل مـن         
يتوسط فى بيع العقار مـن المـسلمين أو         
نصارى العرب لليهود يكون حكمه كحكم      

.البائع

 

 


 


َألَم تَر ِإلَـى الَّـِذين      :  تعالى قال اهللا 
 ما قَولَّوتَو       نكُمم ما هِهم ملَيع اللَّه ا غَِضب

 ِمنْهم ويحِلفُون علَـى الْكَـِذِب وهـم         والَ
  ونلَمعي*    ذَابع ملَه اللَّه دَأع  ا شَِديد   ـما ِإنَّه

     لُونمعا كَانُوا ياء ماتَّخَذُ *س    مـانَهموا َأي
         ـذَابع ـمِبيِل اللَِّه فَلَهن سوا عدنَّةً فَصج

  ِهينالَ        *مو مالُهـوَأم مـنْهع لَن تُغِْنـي  
ا ُأولَِئك َأصحاب النَّاِر    دهم من اللَِّه شَيئً   َأوالَ

  ونا خَاِلدِفيه مه )١٤: المجادلة 

 

- ١٧ .(
ه اآلية الكريمة الحكـم     ن اهللا لنا فى هذ    بي

على المـسلمين الـذين تولـوا اليهـود         
 وناصحوهم فى عصر رسـول اهللا       

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

 والَ: أنهم ليسوا من جنس اليهود بقولـه      
مِمنْه        فلم يشدد القرآن الكريم على قـوم 

لى من يوالى اليهود فى كـل       كما شدد ع  

.أرض

 

 
فكيف يكون التشديد على من يـواليهم    
ويبيع لهم عقاره فى أرض بيت المقـدس        

     م أمير  حيث قبلة اإلسالم األولى التى حر
 علـى  المؤمنين عمر بـن الخطـاب      

النصارى أن يسكن معهم فيهـا يهـودى        
بنص العهد المتقدم، فبائع العقار لهـم أو        

الذى يجد فى قلبـه     المتوسط فى بيعه أو     
 إلى رجل أو امرأة مـنهم بعـد أن          ميالً

 بما يغـضب    ياحتلوا فلسطين عنوة رض   
اهللا تعالى، وخرج من الدين كما يخـرج        

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

 

 
ومن حكم عليه طمعه أو شهوته فأباح       
لنفسه ما حرمه اهللا عليه باء بما تعهد اهللا         

.موالين لمن حاد اهللا ورسولهبه ال

 

 
ومسلم يـزوج ابنتـه للمـوالى مـن      
المسلمين لمن حـاد اهللا ورسـوله وهـم         
اليهود بنص اآلية الشريفة أو يصلى عليه       
إذا مات أو يدفنه فى مقابر المسلمين فهو        

: مفارق لما عليه اإلجماع، قـال تعـالى       
   ذَابع ملَه اللَّه دَأعـا ا شَِديدس مـا  ا ِإنَّهء م

  لُـونمعكَانُوا ي      إلـى قولـه سـبحانه  :
     ونا خَاِلدِفيه مالنَّاِر ه ابحَأص لَـِئكُأو 

ووجب علينا أن نعامله بما قررنا، واألمر       
 ا بدليل قوله تعالى   دقيق جد :  كُمـذِّرحيو

  هنَفْـس اللّه )  وقولـه  ) ٢٨: آل عمـران
ـ   الَ: سبحانه مقَو ْؤمِ  تَِجدِباللَّـِه    ا ي نُـون

          اللَّـه ـادح ـنم ونادـوِم اآلِخِر يوالْيو
        َأو منَـاءهَأب َأو ماءهكَانُوا آب لَوو ولَهسرو

  متَهِشيرع َأو مانَهِإخْو ) ٢٢: المجادلـة (
اآلية، فنفى اهللا اإليمان عن كل متودد لمن        

، ا اليهود ا وخصوص حاد اهللا ورسوله مطلقً   
. فإن اآلية الشريفة نزلت فيهم

 

 


 


معلوم أن العدو المنـاوئ للمـسلمين       
المعلن الحرب عليهم إذا قارب الـدروب       
وجب أن تطلب غرته، فكيف بمن احتـل        

 ا فى أموالهم؟ فإذا لم يقدروا      محلتهم طامع
 لـه   يفالواجب مقاطعة العدو، فإن الموال    

بيع لـه أو    والمتودد إليه بنوع من أنواع ال     
الشراء منه أو مساعدته يبوء بما أوعـده        
اهللا به من الخلود فى النار الذى ال يكون         

   ـ      إال لمن مات كافر ا ا أو من قتـل مؤمنً
امتعمد .

 

 
:  قـال وفى األثر عن ابن عمـر   

لَتُقَاِتلُن الْيهود فَلَتَقْتُلُنَّهم حتَّـى     : (قال  
ا يهوِدى فَتَعـاَل    يقُوَل الْحجر يا مسِلم هذَ    

أخرجه الشيخان والترمذى)٣()فَاقْتُلْه .

 

 
    ا وسعوا فـى    فحكم اهللا فيمن أتوا قوم

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

ا، وال فتنة أعظم مـن      سى كافر ا ويم مؤمنً
   ن العلماء أحكـام مـن      تلك الفتنة، وقد بي

احتل العدو بلدهم بالتفصيل، وهذا مأخوذ      
 نه إمام األئمة مالك بن أنـس فـى         مما بي

. انتهى]  أعلممدونته الكبرى، واهللا 

 

 


 


إذا أردنا أن نبني حكما وقتيـا علـى         

مـن  كـل    العزائم، فإن    يفتوى اإلمام أب  
يع مـع اليهـود المغتـصبين ألرض        طب

فلسطين، هو مشارك في بيع األراضـي       
.الفلسطينية، ويسري عليه حكم من باعها

 

 
وكذلك كل حكومـة إسـالمية تبـرم        
سالما مـع الكيـان الـصهيوني، فهـي         

 ألنها تشجع مواطنيها    ؛متوسطة في البيع  
 ؛على التواصل مع المغتصبين لـألرض     

ــوق  ــياع الحق ــالي ض ــة وبالت  العربي
.واإلسالمية

 

 
نسأل اهللا أن يعصم األمة من فـورة        

 وأن تعـود    ،التطبيع الحالية، وأن تتوحد   
إلى رشدها 

 

 حكاما ومحكـومين   -

 

 حتـى   -
يتحقق وعـد اآلخـرة ونـستطيع طـرد        
الصهاينة من فلسطين، وتطهير مقدسـاتنا      
اإلسالمية من دنس سـيطرة الـصهاينة       

. عاما٧٢عليها ألكثر من 

 

 
 إنه نعم الموفق    ،راء القصد واهللا من و  

.والمعين

 

 
                                              

الجفر األعظم، ماذا قال على فى آخر الزمـان،         ) ١(
٣٢٩للسيد على عاشور ص

 

-٣٣٠. 

الجفر األعظم، ماذا قال على فى آخر الزمـان،         ) ٢(
 .٣٢٩للسيد على عاشور ص

كتاب المناقب، باب   : رواه البخاري في صحيحه   ) ٣(
تُقَاِتلُكُم : (، بلفظ ٣٥٩٣عالمات النبوة في اإلسالم، ح    

الْيهود فَتُسلَّطُون علَيِهم ثُم يقُوُل الْحجر يا مسِلم ، هذَا          
  اِئى فَاقْتُلْهرو وِدىهكتـاب  : ، ومسلم في صـحيحه    )ي

الفتن وأشراط الساعة، باب ال تقوم الساعة حتى يمر         
.، واللفظ له٢٩٢١، ح....الرجل 

 

 



 

 

 

 

 



 



 



اإلمام ادد

 

 
 سيد حممد ماضى أبو العزائمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 













 ؛د، واإلشارة فيه أولى مـن العبـارة       وهو تهذيب القص  

ألن مشاهدهم فى التهذيب فوق أن يصرح بهـا، واألمـر           
.قاصد، وقصد، ومقصود: ثالثة

 

 
ولما كانت منزلة التهذيب تتعلق بالقصد دون القاصـد         

والمقصود

 

 وإن كان المقصود ملحوظًا فيهـا بالنـسبة        -

 

 ؛-
ألن القصد به ينال المقصود، إذا كان على الوجه المناسب،          

 ألن  ؛والتهذيب ال بد أن يراعى فى هذا المقام بوجه أكمـل          
مقام التمكين يبسط فيه بساط المؤانسة، وتجلى فيه أنـوار     

، واألدب فيه أولى    )١(المواجهة، وتلوح فيه أسرار المنازلة    

 سقوط من عالين، أعوذ بـاهللا مـن         :بأن يتبع، وهفوة فيه   
سوء األدب فى مقام البسط فى نزل التهـذيب        

 

 فـالمتمكن   -
 ألن الـشعور    ؛يصفى القصد من أن يشوبه شائبة إكـراه       

باإلكراه فى مقام القصد فى التمكين برهان علـى التفـات           
.المقصود عن القاصد

 

 
: قـال  . وااللتفاتات فى المقامات العلية ال تتـدارك   

 بهذا مراده  . )٢()شيبتنى هود وأخواتها  (

 

 واهللا أعلـم    -
بمراده

 

:  أن اهللا تعالى ذكر البعد فى مقام البعد، فقال تعالى    -
     ودتْ ثَمِعدا بكَم نيدا لِّمدعَأالَ ب) وذكر البعـد   ). ٩٥:هود

 ألنـه   ؛فى مقام البعد يشيب الحبيب القريب فى مقام القرب        
فة حبيبه أن يبعد، فكان ذكر البعد فى مقـام       يعلم أن من ص   

البعد موجب لشيب السيد الشفيع، الحبيب القريـب، الـذى          
جمعـين، مـن المالئكـة واإلنـس       ألجله أكرم اهللا الخلق أ    

 .والجن

 

 



 

 

 

 

 



 



 



وهى أكمل إشارة ألهل مقام التمكين،      ١

٢.يحفظهم اهللا بها من األمن فى مقام البسط

 

 

، قام فإذا صفى القصد من شوب اإلكراه     

بجهاد أكبر، مستعينًا باهللا   

 

 تعالى -

 

 أن يحفظ -

القصد من أن يعتوره فتور، فإن الفتور فى        

منزلة التهذيب فى مقـام القـصد، ألهـل         

التهــذيب دليــل علــى حرمــان اإلمــداد 

الروحانى، والتفات الوجه الجميل   

 

 نعـوذ   -

باهللا

 

 والمطلوب للقرب تدوم بهجته، وتعلو      -

لعزائم مـن   همته، وتسمو عزيمته، وأهل ا    

المرادين للحضرة وصفهم اهللا   

 

  تعـالى   -

 

- 

كَانُوا قَِلـيالً مـن اللَّيـِل مـا         :  فقال

ونعجهي *  ونتَغِْفرسي ماِر هحِباَألسِفي * وو

وِفـي  * َأمواِلِهم حقٌّ لِّلـساِئِل والْمحـرومِ     

  وِقِنيناتٌ لِّلْمِض آيأَ  * اَألر ِفي َأنفُِسكُمفَـال  و

ونِصرـا        * تُبمو قُكُـماء ِرزمِفـي الـسو

وندتُوع) ١٧: الذاريات

 

وقد جعل  ). ٢٢-

 اهللا

 

 تعالى -

 

 الليل لباسا، فلبسوا فيه حلـل       -

الهمة، وفارقوا فيه مضاجعهم، وخالفوا فيه      

هجوعهم، يقظة قلوبهم، ولذتهم بالقيام بـين       

يدى حبيبهم، ومـا سـقاهم مـن طهـوره          

رهم به، غيبهم عن حظوظهم،     الصافى فأسك 

: فهم مع اهللا، واهللا معهم، قـال اهللا تعـالى         

           ـمه الَّـِذيناتَّقَـواْ و الَّـِذين عم اللّه ِإن

ِسنُونحم) وقـال ). ١٢٨: النحل : 

وهل لمـن رأى    ). كن مع اهللا تر اهللا معك     (

اهللا

 

 تعالى -

 

 معه غاية سواه؟ أو بغيـة إال        -

ى ذكره؟ أو حظ إال فى      رضاه؟ أو لذة إال ف    

 فأحبوه،  المسارعة للقيام بأمره؟ أحبهم     

وواجههم بوجهـه الجميـل    

ففروا منهم إليه، فلم يـسر      

بهم وطر إال إليه، وال تلـم       

بهم همة إال له، صـغرت  

 

- 

واهللا

 

 فى قلوبهم الدنيا واآلخرة، عندما وقع       -

بهم العلم على عين اليقين، وكبرت نفوسهم       

وهو العلـى العزيـز     عليهم أن تذل لغيره،     

وِللَّـِه  : العظيم، وهم كما قال اهللا تعـالى      

   ـْؤِمِنينِللْموِلِه وسِلرةُ والِْعز)  المنـافقون :

كيف يعتور هممهم العلية فتـور وقـد        ). ٨

أمدهم بروح منه؟ أو يشوب قصدهم إكراه       

اللّـه وِلـي    : ؟ قال تعالى  وقد توالهم   

  خِْرجنُواْ يآم ـاِت ِإلَـى       الَِّذينالظُّلُم ـنم مه

فإذا حفظ اهللا القصد ). ٢٥٧: البقرة (النُّوِر

من أن يمازجه الفتور، ورقى المتمكن مـن        

تلك المنزلة، نازعه العلـم فقـام مجاهـدا         

الجهاد األكبر، حتى يتخلـى قـصده مـن         

.منازعات العلم

 

 

وقد سـبق لـى بيـان أن العلـم لـه            

 سـيره،  منازعات، ربما أوقفت المتمكن فى    

لما ينكشف له بالعلم فى المقامات من أنوار        

ــات  ــة لآلي األســماء والــصفات، الحاجب

والكائنات، وقد بينها اهللا فى صريح الكتاب،       

فتحصل المنازعة بين العلم والقصد، فـإن       

القصد كما قررت لك، ال بد وأن يكون بين         

قاصد ومقصود، والعلم إذا وقع بـالمتمكن       

 سـترت أنـوار     على عين اليقين، أو حقه    

: األسماء ما سوى الحق، قـال اهللا تعـالى        

       تَّىح ِفي َأنفُِسِهماِتنَا ِفي اآلفَاِق وآي نُِريِهمس

). ٥٣: فصلت (يتَبين لَهم َأنَّه الْحقُّ

 

 

فإذا أسبلت تلك الستارة بصولة الحـق       

على  الروح الملكية، حـصلت المنازعـة        

ا حـصلت   الكبرى بين العلم والقصد، فـإذ     

المجاهدة الكبرى حتى يظهر القـصد مـن        

منازعات العلم، أمده اهللا بروح منه، فـشهد       

الحضرتين بالحضرتين، وتميز فـى عـين       

سره المكانتين، فكان عبد عبودة لذات اهللا،       

وصفا له نزله، وطاب له وقته، وخال حاله،        

ومن يعتَِصم  : وصح مقامه، قال اهللا تعالى    

  ه تَِقيمٍ     ِباللِّه فَقَدـساٍط مِإلَى ِصـر ِدي)  آل

واهللا). ١٠١: عمران

 

 تعـالى  -

 

 أسـأل أن    -

يمدنا بروح منه، وأن يهـب لنـا مـشاهد          

المقربين، ومـوارد المحبـوبين، ومنـازل       

المرادين لحضرته، الذين أخبر اهللا 

 

 تعالى-

 

- 

يا ِعباِد ال خَوفٌ علَيكُم الْيوم      : عنهم بقوله 

زتَح ال َأنتُمونُون) ٦٨: الزخرف.(

 

 

وقد بينت لك فى تراجم الرجال نبذًا من        

أنواع التهذيب، لتعلم أنها سنة أئمة الطرق       

ــك  ــر علي ــية، وال أحظ الماض

 

ــا -  أيه

المسترشد

 

 أن تجاهد نفـسك بنـوع مـن         -

التهذيب، ال تتعدى بها الحد الوسـط، مـا         

دمت لم تجد المرشد الكامل، الجامع بـين         

 والعـالم بطـرق     روح الشريعة وظاهرها،  

تزكية النفـوس وتهـذيبها، فتـأدب لـه،         











 


.

 

 



 

 

 

      

 



 



 



ــا،    ــك جميعه ــه أحوال ــرض علي وأع

وأمراضك

 

 خفيها وعلنها  -

 

 فإنه هو الطبيب  -

  بل التى توصـلك إلـى      الرفيق، العالم بالس

.الحق 

 

 
ٱذِِّب ـهتَ لنَّفْسموْلٱ ِإذَا رصلْو

 

 
لْفُضوْلٱر هٰذَا ِعنْدنَا غَير ــغَي

 

 
صـلِْعٱ ِلـحلْماِدٍقـ ِبعٍم صز

 

 
 كَسالَنًا ملُوْل ِمـلِْعلْٱن ِبـ تَكُالَ

 

 
ِليـلْعٱ ِبتَوِحيِد سـلنَّفْٱ ِمـعلِّ

 

 
اِن ِمنيوْل آلِيٱ بٍد فَضفَر نع 

 

 
صكَٱ ِلـحـَألحِرٱ ِباملَِّذيٱ لْقَد

 

 
وْل ـ الَ قَاَل يقُلْوقْتُٱ يقْتَِضيِه

 

 
 نَهج ماجـنْهٱ واِتـلنِّيٱ حسِن

 

 
حنَاِدٱ ِبصظَٰى ِبِإلسٱ تَحوْلـلْقَب

 

 
لْزمهموٱ وٰىـلتُّقَٱصاِحبن َأهَل 

 

 
ٱونعتْب ٰىٱ نُوردَل لْهوْلٱ ِفعسلر

 

 
ٱوخُلَند نِةٱ ِحصلشَِّريعٱ ونرجه

 

 
وْلــروٍر جهـوٍن ومغْـ مفْتُكُلَّ

 

 
طَِفٱوٱ صٱ ُؤفَلرِحيمٱ لرعِإلَٰىس 

 

 
نكِّي مزٱ يلنَّفْسالَ تَح نْهوْلـ ع 

 

 
نلِّمِشسرِدـلَْفَٱِد ـ ِللْمِذيـلَّٱ ر

 

 
وْلـا ِلُألصـ ِحفْظًآلدابٱ يحفَظُ

 

 
هـ آيقَهـفْٱ ورآنـلْقُٱ ِلــرتِّ

 

 
 ٱونفْقَه ِةٱ ِسروْلٱ ِوِإلشَارلْفُض

 

 
 عسٰىلدنْياٱ علَى رٰىـُألخْٱ آِثِر

 

 
قْبٱ ُلـيظَٰى ِبللَّهوْلٱ فَتَحصلْو

 

 
ٱوندهزاـ ِفيماِرعسوُل مزا ي

 

 
لْفُحوْلٱ يبقَٰى ِبَأحواِل ِذيـلَّٱِب

 

 
اـا قَالَبـن ِللَِّه قَلْبـصـِلـَأخْ

 

 
ٱوـسَلٱ َألَنْهلْفَضو وْلٱ ِمنْهلْقَب

 

 
ِبرـ َأصكِنٱ لَييٱ لْكَِريمنمحر

 

 
لْمحوْلٱلَّ فَرٍع ِمنْهما ِعنْد ـكُ

 

 



 





 



ِإن : قال اهللا تعـالى   

الَِّذين اتَّقَواْ ِإذَا مسهم طَاِئفٌ 

      ونـِصربم مواْ فَِإذَا هطَاِن تَذَكَّرالشَّي نم 

الَِّذين يا َأيها   :  وقال). ٢٠١:األعراف(

        لَـواء ِللِّه ودِط شُهِبالِْقس اِميننُواْ كُونُواْ قَوآم

 ِبيناَألقْــرِن وياِلــدَأِو الْو لَـى َأنفُــِسكُمع 

قُـْل ِإنَّمـا    : وقال تعالى ). ١٣٥:النساء(

َأِعظُكُم ِبواِحـدٍة َأن تَقُومـوا ِللَّـِه مثْنَـى          

ـ وقال سـيدنا    ). ٤٦:سبأ (وفُرادى  يعل

) :الناس نيام فإذا ما ماتوا انتبهوا.(

 

 

 قومة القلب من نومة الغفلة عن       :اليقظة

النشأة األولى، ومن رقدة الجهالـة بالنـشأة    

:اآلخرة، وتدعو إليها أمور

 

 

 ما يجعله اهللا للعبد من نور الفكرة        :أوالً

.وضوء العبرة

 

 

ة الباعثة على طلب بيـان    الهم :وثانيها

.سبل اهللا تعالى

 

 

 وجود الدال علـى اهللا تعـالى        :وثالثها

.. بالعلم والحال والعمل، وهى أساس اليقظة     

ومتى توفرت تلك األمور انجـذب القلـب        

بكليته إلى جانب الحق، متجافيا عن جانـب   

الغرور، وحصل له روع شـديد مـشوب        

أما الحزن فلما فرط فيـه، وأمـا        .. بحزن

الروع فالخوف مـن أن يفوتـه قـصده،         

. طلب الرفيق فـى الطريـق     فيسارع إلى   

وطلب المرشد المذكر للنفس بما كانت عليه       

من البهجة فى فردوس اهللا تعالى األعلـى،        

وللحس ما كان فيه من المسرات، وللـنفس        

ما كان فيها من محبة اهللا، والبهجة بـسماع     

الحكمة الروحانية، حتى أهبط إلى األرض      

كَّر  أو تناسى، فإذا ظفر بهذا المذَكِِّر تَذَ    يفنس

فَذَكَر، فإذا ذكر تصور، فإذا تصور ما كان        

عليه اشتاق إليه، وسارع إلى نيله، وبـذل        

.لذلك ما يفنى حفظًا على نيل ما يبقى

 

 











هى رعاية القلب   : اليقظة عند السالكين  

يه وحولـه، ممـا     نعم اهللا المتوالية عليه، ف    

  صرها، حتـى   ا عن ح  عجز العالمون جميع

تتضح له حقيقته، بدءا وختما، وما أعده اهللا        

له بما ال بقاء إال به، فإذا تحقق بهذا تـيقن           

التقصير عن استيفاء حقها، ففرغ قلبه إلـى        

تحصيل علم المنة بها عليه، فإذا تبين لـه         

وجه المنة عليه بها من اهللا     

 

  تعالى  -

 

 تحقق  -

فضل اهللا العظيم عليه، ولديها تظهـر لـه         

لم الجناية منه، وظلمه لنفسه، ويتمثـل       معا

الخطر المحيط به لتمتعه بنعم اهللا ظـاهرا        

وباطنًا، وتقصيره فى الشكر، أو استعمالها      

وفى هذا الحـال    . فى غير ما وضع اهللا لها     

المزعج يسارع بعزيمته، ليتدارك ما فاتـه،       





.

 

 



 

 

 

 

 



 



 



واستبدال ذلك بمحاب اهللا ومراضيه، بقـدر       

عليـه، بـأن   استطاعته، حتى يتفـضل اهللا   

يخلصه من رق الجناية، ويهب له النجـاة        

بتمحيصها، وهى اليقظة عنـد الـسالكين،       

ومتى ذاق السالك هذا الـشراب صـحت        

بدايته، ومتى أشرقت عليه أنوار مطالعـة       

.الجناية فهو الواصل

 

 











جولة الفكر فى   : واليقظة عند الواصلين  

النعم، وبتوالى الغفلة   عظيم الفضل وجميل    

يشتد الخوف من الجنايـة ويعظـم، حتـى         

ينجذب السالك الواصل بكليته إلى التخلـى       

عما يغضب اهللا، ويولى وجهته بكليته إلـى        

محاب اهللا ومراضيه، ليمنحه اهللا التخلية فى       

حالة التجريد، مشمرا لتدارك ما فاته مـن        

المسارعة إلى مغفرة مـن ربـه، وجنـة         

ات واألرض أعدت للمتقين،    عرضها السماو 

ليمن اهللا 

 

 تعالى -

 

 عليه فينجيه من الجناية،     -

ويفك رقبته من رقها، ويتفضل عليه بالعفو       

عنها بعد تمحيصها، ويكون ذلك باعثًا على       

القبول من اهللا  

 

 تعالى -

 

 إذا صـدق حالـه      -

عزمه وقصده، فعظم الحق سـبحانه بعـد        

معرفة نفسه، وتصديق وعيد اهللا    

 

 تعالى -

 

- ،

عليه خرق العادات، حتـى يكـون       وسهل  

عابدا ال معتادا، فإن العادة قد تلتبس عليـه         

بالعبادة، وكل مـن صـلى      

غير مالحظ بقلبـه حكمـة      

األعمال، وعظمة من وقف    

بين يديه، فصالته عـادة ال      

عبادة، وهكذا جميع األعمال، وال تكتب له       

 عبادة إال إذا حصلت له رعاية الحـق         

له من صيامه إال    فيها، وكم من صائم ليس      

الجوع والعطش، وكم من قائم وساهر ليس       

له من قيامه وسهره إال التعـب والـسهر،         

وإنما تكون العبادة حقَّة إذا أشـرقت علـى         

القلب منها أنوار العرفان، وسطعت عليـه       

.صولة الخشية من الحنان المنان

 

 











العلم اليقينـى    انتباه القلب بعد     :اليقظة

بالثواب والعقاب، وبالزيـادة مـن العلـم        

والعمل، رغبة فى المسارعة إلى الخيـر،       

وللمحافظة على األيام، خوفًا من تـضييعها       

فيما يوبق، أو خلوها مما يرفع القدر عنـد         

اهللا

 

 تعالى -

 

 شحا ألوقاته، ليتدارك ما فاته،      -

ويعمر ما بقى من عمره بما ينجيـه مـن          

.العذاب

 

 

 سلم الفوز، وبـاب اإلقبـال،       :يقظةوال

وهى أساس السالكين، ومن لم يفتتح سلوكه       

بها فسيره على حرف، ومتى صحت اليقظة      

صح سلوك السالك، وداوم إقباله علـى اهللا        

تعالى، ومن نزل فى منازل الـسلوك مـن         

غير اليقظة نام فى سيره، أو التفـت عـن          

وما فترت همة سـالك فـى اهللا         . المنهج

 

- 

تعالى

 

ال ألنه افتتح سيره من غير اليقظة،   إ -

فإن اليقظة إذا حلت فى القلب لم تقف همته         

دون قصده، ولكل سالك فى نزل من منازل        

السلوك قصد، يجب أن يفرده دون غيـره        

.باإلرادة

 

 

ومن شاب قـصده شـوب األغيـار،        

استعلى عن القـصد، فنـسيه الـسالك، أو         

 واهللا  . تناساه، وصار معتادا، ال عابـدا     

سأل أن ييقظ قلوبنا من نومة الغفلة، ورقدة        أ

الجهالة، وأن يمنحنا الهمة العلية، والفضل      

وصلى اهللا على سـيدنا     . العظيم إقباالً عليه  

.محمد وآله وصحبه آمين

 

 
                                              

هى استحضار من العبـد يعقبـه       : المنازلة )١(

يقابله من الـرب مواجهـة تعقبهـا        حضور، و 

.مؤانسة

 

 

 ٢٥/١٣٩جامع األحاديث لإلمام الـسيوطى      ) ٢(

 ١/٤١٠، والمقاصد الحسنة للسخاوى     ٢٧٧٥٨ح

 ٢/١٥، وفى كـشف الخفـا للعجلـونى         ٦٠٦ح

 .١٥٧٢ح





.

 

 



 

 

 



 



 



 



 

 



 


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
لة وعقيدة حقة،   ا جلي 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     
يجب أن يكون عليه عقيدة    

ا، وعبادة ومعاملة وأخالقً  
ليصح السلوك إلى ملـك     

.الملوك سبحانه

 

 

 

 

* 

 



*

 



*

 



 

 




 




 




 



 بعد أن قررت الجمعية الوطنية 

م إبعاد  ١٩٢٤ مارس   ٢بأنقرة في   

الخليفة عن تركيا، وتخليـه عـن      

ونظرا لتعـدد أدعيـاء     الخالفة،  

الخالفة فقد دعا اإلمام أبو العزائم 

 

 

إلى عقد مؤتمر عام بمكـة المكرمـة سـنة          

م تمثل فيه جميع الـشعوب اإلسـالمية        ١٩٢٦

لتعود مياه الخالفة إلى مجاريها، األمـر الـذي       

أغضب الملك فؤاد، فجند جنوده وأنشأ جماعـة        

أخرى للخالفة اإلسالمية، وبذلك أصبحت هناك      

 حكوميـة   :هيئتان للخالفة اإلسالمية، إحـداهما    

 شعبية برئاسـة    : واألخرى يرعاها الملك فؤاد،  

.اإلمام أبي العزائم

 

 


 



واشتد الخالف بين اإلمام أبي العزائم والملك       

فؤاد، فالمِلك كـان يطمـع أن يكـون خليفـة           

. للمسلمين، وجند جنوده لتحقيق هذه الرغبة

 

 

وعندئذ أعلن اإلمام بأن مصر دولة   

ـ     وا فـي  محتلة، وحكامها قـد ترب

بفكرتهم،   أحضان األجانب، ودانوا  

ومن ثم فال يكون لهذا البلد في ظل       

االستعمار، وفي ظل هذه الشرذمة     

أن يتـصدر مِلكُهـا      من الحكـام،  

.عرشَ الخالفة اإلسالمية

 

 

اول الملك فؤاد استمالة اإلمام ـوح

 

 
فأرسل إليه رئيس الديوان الملكي      

 

 حـسن   -
باشا نشأت   

 

فؤاد يحب أن   إن الملك   :  ليقول له  -
يراك، ولو حضرت إليه سيعطيك أكبر وظيفـة        

.دينية في الدولة وأمواالً طائلة

 

 
فربت اإلمام بيده على وجه حسن باشا نشأت        

 

 لما بينهما من مودة      -

 

أنت يا حسن   : " وقال له  -
تريد أن تغرر أباك الشيخ بالدنيا، وهـل مِلـك          

نعـم،  : مصر يتمنى أن يراني؟، قال حسن باشا      
إن أبا العـزائم    : يا حسن؛ قل لفؤاد   : مامفقال اإل 

ال يحب أن يراك، ولو أحببتُ أن يأتي فؤاد إلى          
هنا لجاءني حبوا، إذا وقف رجل علـى بـاب          
السلطان حرم عطاء الحنَّـان، ورجـل الحـق         
تخضع له التيجان، وخادم الحق له الخلق خـدم         

."صدق وثبت أينما كان، والخير اإللهي لمن

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 

 



 

 

 



 



 



 


 

ثم قال له اإلمام كلمته الخالدة عن فؤاد وأمثالـه مـن أمـراء              

إن قوما فقدوا اإلسالم في أنفسهم وبيوتهم وشئونهم الخاصة        : "السوء

والعامة ألعجز أن يفيضوه على غيرهم ودعوة سواهم إليه، وفاقـد           

".الشيء ال يعطيه

 

 

             أن الملك فـؤاد يتهـدد اإلمـام ا اإلماموأبلغ سعد زغلول يوم

توعده إن لم يساير المِلك في سياسته، فأمسك اإلمام بـُأذُن سـعد    وي

دولة تدول، وملْـك    : أبو العزائم يقول لك   : قل له : "زغلول قائالً له  

".يزول، وجانب اهللا يبقى وال يزول

 

 

وعندئذ قامت الحكومة والسراي بمحاربة اإلمام بشتى الطـرق         

.     العلنية والسرية

 

 



 



ُأعِلن موعد انعقاد مؤتمر الخالفة اإلسالمية بمكة المكرمة فـي          

م بمكـة   ١٩٢٦ يونيـو    ٩ وبالتحديد يـوم     ه١٣٤٤موسم حج عام    

عزيـز آل سـعود، وكـان الغـرض       المكرمة برئاسة الملك عبد ال    

الخالفة وتعيـين الخليفـة،       من انعقاده النظر في موضوع     األساس

 للـشعب المـصري،     و العزائم هذا المؤتمر ممثالً    بوحضر اإلمام أ  

.وقدم مقترحاته لمعالجة أحوال األمة

 

 

ولكن مسار المؤتمر انحرف عن الهدف األسمى منذ اللحظـة          

األولى التي ألقى فيها الملك عبد العزيز خطابه، حيث طرح مسائل           

فرعية تاركًا مسألة الخالفة، وبدأ االنقسام في صفوف المـؤتمرين          

.جلسة األولى، ثم فترت جلسات المؤتمر شيًئا فشيًئامنذ ال

 

 



 



وعاود اإلمام أبو العزائم جهاده بعد عودته إلى مصر، وسـعى           

سعيه لتنبيه الشعوب بالرسائل والخُطـب والـدروس والمـواعظ؛          

وبعمل المؤتمرات؛ وبالكتب؛ والمجالت، والمقاالت، وغيرها، ولكن   

من تنادي، وتسلطت كل األمم على المـسلمين، وتـداعوا          ال حياة ل  

.عليهم كما تتداعى األكلة على قصعتها

 

 

ورَأى اإلمام أن تنقية الجانب الروحي مـن نـوازع الهـوى            

وشوائب النفس تستلزم إضافة التصوف فـي منهاجـه التربـوي؛           

 ٧في ميدان الطرق الصوفية فـي    " زميةالطريقة الع : "فظهرت نواة 

م  ١٩٣٣  أبريل ٣  الموافق ه١٣٥١ذي الحجة سنة    

 

 ١١٤ ومقرها   -

شارع مجلس الشعب بالقاهرة     

 

، وأخذ اإلمام على عاتقه تبـصرة       -

الناس برسالة التصوف الروحية واألخالقية، ويبين لهم أن التصوفَ        

، والخُلُق فـي    هو الجهاد في أعلى ذراه، والِعلْم في أصفى موارده        

.أعلى مثُله، واإليمان في أسمى أنواره وإشراقاته

 

 



 



إن ديننا اإلسـالم، ووطننـا      : وفي ختام ما سبق أن بيناه نقول      

اإلسالم، ونسبنا اإلسالم، وسعادتنا في الدنيا واآلخـرة باإلسـالم،          

. فهلموا بنا أيها المسلمون نتدارك األمر قبل فواته

 

 

 يمدنا بروح منه، وأن يمنحنـا عنايتـه، وأن    أن ونسأل اهللا   

يواجهنا بوجهه الجميل، وأن يجملنا بما يحب، ويمنحنا ما نحب، إنه           

على كل شيء قدير، وباإلجابة جدير، وصلى اهللا على سيدنا محمد           

.وآله وسلم

 

 



 





  

 

 



 

–

 


 

 

 



 




 





 




 




 


 



 



فالمفاخرة بالحلم إنما كانت تجري على لسان معاوية، ولم تجر          

حين تأسست الدولة األموية، واسـتغنى       بعده على لسان المروانيين   

 "سياسية"طالب بفضائل  القائمون بها عن مقابلة فضائل علي بن أبي     

إذا لم  : كان معاوية يقول   يرجحون بها أنفسهم في ميزان الخصومة     

…ا، فقد فارق أصله وخالف آباءه وي حليميكن األم

 

 

ا بالحلم، فواهللا لقد كنـت    فارقوا قريشً ! يا بني أمية  ": وكان يقول 

ا، فأرجع وهو   الجاهلية فيوسعني شتما وأوسعه حلم     ألقى الرجل في  

وأثور به فيثور معي، وما وضـع        لي صديق، إن استنجدته أنجدني    

االحلم عن شريف شرفه، وال زاده إال كرم".

 

 

وكان المتقربون إليه يذكرونه حلم أبي سفيان إذا أنكـروا منـه        

أين غاب  : وقيل له بعد مقتل حجر بن عدي       سورة النقمة والغضب،  

غاب عني حلماء قـومي،      حيث: عنكم حلم أبي سفيان؟ فكان يقول     

مثل هذا  وحملني ابن سمية فاحتملت، وقال للسيدة عائشة حين سألته      

 …لم يكن معي رشيد: السؤال

 

 

وال شك أن معاوية قد أقام فخره بالحلم على سمعة قديمة فـي             

بني أمية؛ ألن هذا الفخر ال يخلق بين يوم وليلة في            بيته بين بيوت  

وتعيدها وال تخاطب بهـا مـن        وراثاتهامالبالد العربية، التي تذكر     

وهوازن  يجهلها، ومن المشهور أن حرب بن أمية أصلح بين قريش         

انية بعد اقتتال يسير، وأن ابنـه سـفيان كـان           في حرب الفجار الث   

يتهجم في خصومات الجاهلية وخصومات اإلسالم، وال        يتأنى، وال 

بالحلم من دعايته السياسية عنـد       يمتنع مع هذا كله أن يكون الفخر      

بمناقـب   تأسيس الدولة، والحاجة إليه في المفاضلة بين المتنازعين       

 على عهد الفرع اآلخـر      الحكم والرئاسة، وقد سكت عنه األمويون     

المروانية؛ ألنهم لم يحتاجوا إليه في منازعاتهم، بل         منهم وهو فرع  

إلى الغضب ويرهب المخالفين     كان منهم من يفخر بالفتك، ويسرع     

.له بسرعة البادرة إليه

 

 

والوقائع بعد أصدق من إطراء المادح وغمز القادح، فإنها قـد           

  لكنهـا فـي كثيـر مـن        على غير عمد، و    ا أو تمتزج بالكذب عمد

والتحليل،  )١(األحوال تنقض كالم قائلها إذا عرضت على التمحيص       

فيسوقها للمدح وهي منطوية على دخيلة تبطل مديحه المقصود، أو          

.للقدح وما تنطوي عليه آية من آيات الثناء والمديح يسوقها

 

 

والوقائع التي رويت عن حلم معاوية متواترة متكـررة، تتفـق           
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ويختلف فيها القائلون والرواة، أو يتفـق فيهـا      أحيانًا فيها الكلمات 

 معظم الوقائع التي رويت     ا بغير اختالف كبير، وهكذا    هؤالء جميع

للمبالغـة،   عن أعالم ذلك الجيل وما بعده، فال بد فيها من حساب          

.)٢(وحساب للترجيح والتصحيح بالمقارنة والمضاهاة

 

 

وليست كل هذه الوقائع     

 

 مع ذلك    -

 

 لالستدالل بهـا     بصالحة -

.ولو بعد ثبوتها باختالف أو بغير اختالف على حلم معاوية،

 

 

       ا لها مستعدا لها في مجال    فمنها ما تعرض فيه لإلساءة مستدعي

والعالم اإلسالمي لم يتعود بعد طغيان الملك، ولم         التبسط والمزاح، 

علـى مـا يكرهـون، وال        يتعود ملوكه أن يسوموا الناس الصبر     

…هم رد الكالم بمثله في كل مقام يترقبوا من

 

 

جارية : من أنت؟ قال: قدم جارية بن قدامة السعدي عليه، فقال      

ال : وما عسيت أن تكون؟ هل أنت إال نحلة؟ قـال    :بن قدامة، قال  ا

حلوة البـصاق، وواهللا مـا       قل، فإن ما شبهتني بها حامية اللسعة      

! الكالب وما أمية إال تصغير أمة)٣(معاوية إال كلبة تعاوي

 

 

إن معاوية بادره   : ورويت هذه القصة على رواية أخرى، فقيل      

 مع علي بن أبي طالب والموقد النار في شعل         أنت الساعي ": قائال

 

 جمع شعلة    -

 

: ال جاريـة لتسفك دماءهم؟ فق تجوس قرى عربية -

    يا معاوية، دع عنك علي   غششناه  ا منذ أحببناه وال   ا فما أبغضنا علي

ما كان أهونك على ! ويحك يا جارية: منذ صحبناه، فقال له معاوية    

 ما ولدتني، إن مُأ: قال جارية … !  لك مسموك جارية، ال أُ    أهلك إذ 

إنك لم تملكنـا    … ين في أيدينا    بها بصفِّ  قوائم السيوف التي لقيناك   

      ـ    اقسرة ولم تفتتحنا عنوة، ولكن أعطيتنا عهود ت ومواثيق فإن وفي

 )٤(ا مدادلنا وفينا، وإن ترغب إلى غير ذلك فقد تركنا وراءنا رجاالً

ا، وأسِ  وأذرعنَّا شداد ا من غدر دلفنـا     ا، فإن بسطت إلينا فِ    ة حدادتر

ال أكثر اهللا فـي النـاس مـن    : قال معاوية …إليك بباع من ختر  

."أمثالك

 

 

 يوصف في   وما نظن معاوية كان مخاطبا بذلك الخطاب رجالً       

، ثم ال يترقب منه جوابا كجوابه،       "آكلي النار " رنا هذا بأنه من   عص

      واستكانة، فيطمـئن إلـى      اولعله كان يرضيه أن يسمع منه تسليم

غلبته ورسوخ سلطانه، ولكنه     

 

 وال ريب    -

 

  لم يغب عن ذهنه أن     -

جارية أهل ألن يسمعه ما سمع، وأن يطرفه بتلك الطرافة الالذعة           

الناس، وهي طرافة الجواب السريع المتوقع       التي ال يأباها كثير من    

…ممن يحسن رد الكالم بمثله في هذا المقام 

 

 

ومن الجواب المستدعى    

 

 أو المستثار    -

 

 قول خريم بن فاتك،     -

لو كانـت هاتـان     ": ا مئزره، فقال له   مشمر وقد دخل على معاوية   

إنه : يهجى، فيقال فيه    وكان معاوية عظيم األليتين    "الساقان المرأة؟ 

 : خريم أن أجابه قـائالً     )٦( فما عتم  )٥(لجاحظ العين العظيم الحاوية   ا

. …"! يا أمير المؤمنين)٧(في مثل عجيزتك"

 

 
                                                           

.خلصه من كل عيب: محص فالن الشيء: التمحيص) ١(

 

 
.الموازنة والمقارنة: المضاهاة) ٢(

 

 
.صايحها، وعوى مثلها: عاوى الكالب: تعاوي) ٣(

 

 
)٤ (طويل: جمع مديد أي: امداد.

 

 
.ءاألمعا: الحاوية) ٥(

 

 
.ما لبث وما بطأ: ما عتم أن فعل كذا، أي: يقال: عتم) ٦(

 

 
.هو ما بين الوركين، والمؤخرة: العجز: العجيزة) ٧(

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 











 



 



 





 



تبـاره أهـم   في وقتنا الحاضر ازداد الطلب على الغـاز الطبيعـي باع       

، إذا ما قورنت بمصادر الطاقة األخـرى مثـل          مصادر الطاقة  الرخيصة   

، وتـشاء إرادة اهللا أن      قة الكهربائية أو الطاقة النوويـة     البترول أو الطا  

تصل الشركة اإليطالية المكلفة ببحوث االستكشاف للغاز الطبيعي أن تعلن          

ستراتيجي يبشر بالخير   إعن اكتشاف طيب في المياه اإلقليمية وبمخزون        

.لمصر والمصريين

 

 

 

 

 

 

 

 

حصلت الشركة على ترخيص بالبحث     

في جزء من جزيرة تيرشلنج التـي يبلـغ         

ا وعرضها ثالثة كيلـو   كيلو متر  ٣٠طولها  

 وفي جزر أخرى مـن مجموعـة        ،مترات

" وادينزي " جزر أخرى من مجموعة جزر 

 ففي  ،تقوم بعض الشركات األخرى بالتنقيب    

وقد شغل  " هو فكر   " ق  نجد فند " آميالند  " 

 برجال البترول مـن شـركات       اكله تقريب 

كالتكس وموبيل أويل وغيرها من الشركات      

وتسيطر على صالة ومدخل الفندق خـالل       

األمسيات الوجوه التـي لفحتهـا الـشمس        

 مـن  اولهجاتها المتعددة القادمة حديثًبلغاتها  

.ليبيا والكويت

 

 

وعندما نزل فريق من شـركة      

دي "في فنـدق    " سوكومني موبيل "

أ كـشافوا شـركتي     المجاور بد " جونج

 وكالتكس في التردد على     ) م . أ .ن(

صالة  الفندق على أمـل سـماع    

األنباء على موائد الشراب حيث     

تتردد الشائعات بأن رجال البتـرول      

يدفعون الكثير لحماية خرائط العمـل      

.وأوراقه

 

 

وقد بلغت مثل هذه المنافـسة ذروتهـا        

ـ         ا اآلن حيث تسير شـركات البتـرول وفقً

ظهرها أكبر عملية إلعـداد     للخيوط التي ت  

الخرائط في العالم عملية مسح مغناطيـسي       

لبحر الشمال بجهاز استشعار عن بعد وضع   

في طائرة تبلغ تكاليفه أربعة ماليين جيلدر       

إذ يعتقد الجيولوجيون أن تحت مياهه توجد       

جيوب للغاز الطبيعـي قـد يفـوق حجـم          

المخزون فيها حتى تلك التي توجد في حقل        

 ،بيعي الهائل في شـمال تكـساس   الغاز الط 

.وهي أكبر ما عرف حتى اآلن

 

 

وتسيطر الحكومة الهولندية خالل كـل      

هذه التطورات على زمـام الموقـف فـي         

 فقوانين التعدين تبيح ألي شـخص       ،أحكام

 ولكن ما إن يعثر     ،القيام بأعمال االستكشاف  

على شيء حتى يصبح للحكومـة وحـدها        

 يحصل  مطلق الحرية في أن تقرر من الذي      

.على امتياز استغالله

 

 

ـ       ا ولم تمنح الحكومة الهولنديـة حقوقً

إال بعد اتخاذ   " جرونينجن  " لالستغالل في   



 

 

 

 

 



 



 



 

 

 
      

      
   
   
     
      

     
    
    
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
عبد الفتاح مصطفي غنيمةد .أ

 

 
أستاذ تاريخ العلوم والتكنولوجيا 

ة المنوفيةجامع

 

 

 

 

" خطوات غير عادية في مقـدمتها إنـشاء         

 الذي منح حقـوق     ،"اتحاد الغاز الهولندي    

احتكار بيع وتوزيع وشراء كل الغاز بمـا        

 إلـى   ،في ذلك الغاز الناتج من جرونينجن     

.غاز المحلية في هولنداشركات ال

 

 

وتملك هيئة المناجم الحكوميـة والتـي       

تدير معظم منـاجم الفحـم فـي هولنـدا          

باإلضافة إلى بعض المصانع البتروكيميائية     

٪ من أسـهم اتحـاد      ٤٠وخطوط األنابيب   

سو إ كما تملك كل من شركتي شل و       ،الغاز

 وتحتفظ الحكومة بالنسبة    ،٪ من أسهمه  ٢٥

٪ مـن   ٥٠ا يمنحهـا    مم(في المائة الباقية    

 كما تحتفظ بسلطة تنظيم     ،)إجمالي األرباح 

األسعار بما في ذلك الرأي النهـائي فـي         

 ،الجهة التي يصل إليهـا الغـاز الطبيعـي        

وستضمن هذه التدابير الفريدة في نوعها في      

٪ على األقل مـن     ٧٠عالم البترول للدولة    

 ،أرباح الغاز الطبيعي عن طريق مساهمتها     

.مفروضة على الشركاتومن الضرائب ال

 

 

وتذهب الطالئع األولـى مـن الغـاز        

ـ       ا إلـى   المستخرج مـن جـرونينجن حالي

المناطق المجاورة بأسعار تقل قلـيالً عـن        

 وعندما يتم   ،مثيالتها ألنواع الوقود األخرى   

مد خطوط األنابيب الجديدة تفـتح أسـواق        

 فإن كمية الغاز المستخدم اآلن      ،جديدة للغاز 

 ،نازل في هولندا ال تكاد تذكر     مثالً لتدفئة الم  

 م٢٠١٥ولكن من المتوقع أن ترتفع في عام      

٪  من مجموع المستخدم في عملية       ٩٥إلى  

.تدفئة المنازل

 

 

    وستصدر هولندا من الغاز قدر ا ا مساوي

وقد حـصلت بلجيكـا      ،ا لما يباع فيها   تقريب 

فعالً  على حق الخيار في الحصول علـى         

 ودارت  ،٪ من الغاز المقدر للتـصدير     ٢٠

المفاوضات لبيع الغاز الهولنـدي أللمانيـا       

 ومن المتوقع أن    ،الغربية وبريطانيا وفرنسا  

تستخدم أوروبا الغربية خـالل الـسنوات       

 ألف مليون متر مكعـب      ١٥ العشر القادمة 

ا من الغاز الهولندي المنخفض السعرسنوي.

 

 

      اوسيشعر االقتـصاد الهولنـدي أيـض 

الغاز الجديد في   باألثر الذي أحدثه اكتشاف     

 فهناك مـثالً حـوالي      ،نواح أخرى متعددة  

أربعة ماليين ونصف مليون جهـاز مـن        

أجهزة الغاز المنزلية يجب إدخال تعديالت      

عليها حتى يمكنها استخدام الغـاز الجديـد        

الذي يبلغ معدل قيمته الحرارية ضعف قيمة       

 وهذا العمل الجبار سـوف  ،الغاز الصناعي 

.ن دوالرمليو ٤٥يتكلف حوالي 

 

 

ويعتبر حل هذه المشكالت أحد العوامل      

التي تعوق توزيع هذه االكتـشافات الفنيـة        

 وثمة عامل آخـر هـو       ،على نطاق واسع  

   ا لكثافة سكان   إنشاء خطوط لألنابيب ونظر

هولندا  

 

نسمة في كـل     ٣٥٠ حيث يعيش    –

كيلومتر مربع   

 

ا  فإن حوالي عشرين مالكً    –

عـن  يجب االتفاق معهم بشأن حق المرور       

 كما أن عدد    ،كل ميل تمر به هذه الخطوط     

ي تسير تحت األرض والمعـابر      تالطرق ال 

المائية تسير تحت األرض والمعابر المائية      

 ومن ثم فقد أنفـق فـي عـام          ،اكثيرة جد 

 مليون جيلدر لمد    ٥٠,٠٠٠م وحدها   ١٩٩٤

.خمسمائة كيلومتر من خطوط األنابيب

 

 

ولجذب الصناعات الحيوية إلى الجزء      

مالي من الـبالد خصـصت الحكومـة        الش

 مليار متر مكعب من الغـاز       ٢٥الهولندية  

السـتخدامها  " جرونينجن  " المستخرج من   

 وقد أقـيم فعـالً فـي        ،في هذه الصناعات  

جرونينجن مصنع للنشادر وآخر لأللومنيوم     

جذبهما مـصدر الطاقـة الجديـد القليـل         

.التكاليف

 

 

ويتضح بجالء أن هولندا الصغيرة قـد       

ا في عـصر    ا عمالقً ا أن تلعب دور   قدر له 

.الطاقة الجديدة في أوروبا الغربية

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 




 



 



 



أكدت كتب السير وترجمات العلماء المعتبرة التي تناولت سيرة         

    ـ     اإلمام األشعري أنه كان متواضع ا حـسن   ا، شديد الحيـاء، ورع

ا، ينصف الناس ويحتـرمهم، مـن       ا بهي المنظر مهيب   الخلق، لطيفً 

    ا متعففً أكثر الناس دعابة، وكان قانع ا على جمـع كلمـة      ا، حريص

ا بحـسن   ى األشـعري موصـوفً    المسلمين، وكان كجده أبي موس    

       ا، قال أبـو    ا فطنً الصوت، كما كان حاضر البديهة شديد الحفظ ذكي

دخلت البصرة وكنـت أطلـب أبـا الحـسن          : عبد اهللا بن خفيف   

األشعري، فأرشدت إليه، وإذا هو في بعض مجالس النظر فدخلت،          

فإذا جماعة من المعتزلة فكانوا يتكلمون، فإذا سكتوا وأنهوا كالمهم          

قلت كذا وكذا، والجواب  : ل لهم أبو الحسن األشعري لواحد واحد      قا

عنه كذا وكذا، إلى أن أجاب الكل، فلما قام خرجت في أثره فجعلت 

وكـم أذن   ! كم لسان لك؟  : إيش تنظر؟ فقلت  : أقلب طرفي فيه فقال   

مـن  : من أين أنت؟ قلـت    : فضحك وقال لي  ! وكم عين لك؟  ! لك؟

.وكنت أصحبه بعد ذلك. شيراز

 

 



 


ا لتلـك   بعد أن طرأ بعض فتور على الفتوح ازداد الناس تفرغً         

اآلراء المبثوثة مثل آراء الخوارج والباطنية والقدريـة والجبريـة          

والمرجئة والحشوية، وكان لمجمل تلك اآلراء صحيحها وسـقيمها         

ة التعمق والمنحرف منها ومستقيمها، وتغلب على عقول الناس شهو      

    ر بعضهم األحاديث ونسبها لرسـول اهللا       فيها، وصل األمر أن زو

        ،الذي كان ربيب    ، مثل ما فعله عبد الكريم بن أبي العوجاء

حماد بن سلمة وكان اعترف أنه وضع أربعة آالف حديث، وأخـذ         

أمثال ابن المقفع وحماد عجرد ويحيى بن زياد ومطيع بن إيـاس،            

فكار الشاذة التي فتحت أبواب اإللحـاد      يواصلون السعي في نشراأل   

بين المسلمين، وتوسعوا في ترجمة كتب المالحدة ونشرها، حتـى          

استفحل أمرهم، فـأمر    

المهدي علماء الجـدل    

من المتكلمين بتصنيف   

الكتب في الـرد علـى      

الملحـــدين، وكـــان 

القائمون بأعبـاء تلـك     

المدافعات طائفـة مـن     

المعتزلة، فأصبحوا بين   

: عدوين

 

 

١

 

عدو من خارج    -

الملة له آراء وفلـسفة     

تدرب عليها من عهـد     

قديم، ويتمثل في الكفرة    

.والمالحدة والزنادقة

 

 

٢

 

عدو مجاٍف من    -

داخل األمة كاد السواد    

أن ينحاز إليه لتقـشفه     

وهو بعيد عن قـضايا     

العقول، راجـت عليـه     

تمويهات المضلين مـن    

اليهود والنصارى، فكان   

قصارى عمله وهمه في    

الوقيعـة  : معمعةهذه ال 

في أهل النظر العقلي ال     

ــدو   ــين الع ــرق ب يف

والحميم، ولو وكِّل لـه     
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أمر الدفاع عن العقيدة اإلسالمية لما أمكن أن يدافع عنها ساعة من            

.نهار

 

 

ولقد اشتغل المدافعون عن العقيدة والمناظرون لخصومها بالعدو  

األول  

 

من خارج الملة  -

 

 وتغاضوا عن الثاني     -

 

وهـم الحـشوية   -

 

- 

حتى أتموا الرد على األول وكشفوا تمويهاته، ثم نقضوا كالم العدو           

لكن طول وعمل الجدل والمناظرات     . الثاني وأظهروا سخف آرائهم   

في مسائل العقيدة مع خصوم متعددين ومتباينين، أدت بالمعتزلة إلى          

ركونهم المطلق إلى العقل وتمجيده والثقة المطلقة به وبكل ما ينتج           

م للنقل وغلوهم في رفضه وتنحيته من أصول العقيدة         عنه، ورفضه 

وكان غالب الفقهاء وحملة السنة طوال هذه المكافحات        . بشكل كامل 

يأبون الخوض في تلك المسائل ويجرون على ما عليـه الـصحابة            

وخيار التابعين من االقتصار على ما ثبت من الـدين بالـضرورة،       

 من األسلحة ما ال يمكن      رغم أن خصوم الدين من الزنادقة كان لهم       

   ا وأنهم جروا في بث سمومهم وزنـدقتهم   مقابلته إال بمثله، خصوص

مع المسلمين على طريق التدرج في مراحل التشكيك والتـضليل،          

.والجمهور من الفقهاء وأهل السنة في غفلة من ذلك

 

 

ومشى أولئك الزنادقة بالمسلمين إلى مرحلة لو ترك األمر لهم          

وشأنه لكادت أن تتسرب شكوكهم إلى قلوب جماعة المسلمين فتعم          

في هـذه الظـروف، تـولى المـأمون     . البلوى ويبلغ الخطب مداه 

العباسي الخالفة، وأخذ يشايع المعتزلة ويقربهم حتى حمل النـاس          

 حسبما يوحي إليه عقله وعقـول       على القول بخلق القرآن والتنزيه    

خلطائه، ودامت هذه المحنة طوال خالفة المعتصم والواثـق وزاد          

األخير مسألة نفي الرؤية، فلقي خصوم المعتزلة شدائد استمرت إلى   

أن رفع المتوكل المحنة وأظهر اإلمام أحمد بن حنبل فيها من الثبات 

فعـه المحنـة    ما رفع شأنه، ولم يكن للمتوكل ما يحمد عليه غير ر          

ومنع الناس عن المناظرات في اآلراء والمذاهب، ثم ابتدأ من عهد           

المتوكل العباسي رد الفعل يأخذ سيره الطبيعي من ارتفـاع شـأن            

. الحشوية وانقماع أهل النظر والمعتزلة

 

 

وتشكل حال المسلمين في أمر العقيدة على ما يقرب من هـذا            

: التقسيم

 

 

محدثين غـارقين فـي علـومهم        من الفقهاء وال   :أهل السنة * 

.المجردة في غير جلبة وال ضوضاء

 

 

ــشوية*   :الحــ
يجرون على طيـشهم    
ــتتباع  ــايتهم واس وعم
ــاء   ــاع والغوغ الرع
ويتقولون في اهللا ما ال     
يجوِّزه شرع وال عقـل     

.من التشبيه والتجسيم

 

 
 :المعتزلــــة* 

يعطلون صـفات اهللا،    
  ا ويحكّمون العقل تحكيم

ا ويرفضون النقل   مطلقً
ا، ويقولـون    تام اضرف

بخلق القـرآن وبنفـي     
الرؤية في اآلخرة ونفي    
ــشفاعة وباألصــول  ال
الخمسة التي خالفوا بها    
ــسنة  ــل ال ــدة أه عقي
ــانوا   ــة، وك والجماع
يتغلبون علـى عقـول     
المفكرين من العلمـاء    
ويسعون في اسـتعادة    

.سلطانهم على األمة

 

 
ــدة *  المالحـــ

 :والقرامطة والزنادقـة  
توغلــوا فــي الفــساد 

احتلوا بالد اإلسـالم    و
ولم يبقَ ثغور الـدفاع     
عن العقيدة ما يـرابط     
بـــالحجج القاطعـــة 
ــة   ــراهين الدامغ والب
واألدلة الناصعة التـي    
تمحق مخرقة اإللحـاد    
والزندقــة والقرمطــة، 
حيــث انــشغل الكــل 
بأنفسهم وبـصراعاتهم   

.البينية

 

 



 

 

 

 

 



 



 


 

 



 





 





 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   المفكر الصوفي           المستشار              

 

 





 



 




 




 




 




 



:الفضائل الخاصة: بقية

 

 

١: بقية

 

  من فـضائل النبـى       –

:)سيد آل بيت النبوة(

 

 

اثاني: بقية

 

: األسرة النبوية–

 

 

:ألبويناألجداد وا: بقية

 

 

٤

 

أم الرسـول   ( آمنة بنت وهـب      -

الكريمة :(

 

 

:نسبها

 

 

هى آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن        

 يزهرة بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤ        

.بن غالب بن فهرا

 

 

برة بنت عبـد العـزى بـن        : وأمها  

 بن كـالب    يعثمان بن عبد الدار بن قص     

بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بـن          ا

.فهر

 

 

:نشأتها

 

 

ة عريقة النسب، مشهود    نشأت فى أسر  

لها بالشرف واألدب، وكانت تتسم بالنباهة      

والبيان، وتعرف بالذكاء وطالقة اللسان،     

         ا فهى أفضل امـرأة فـى قـريش نـسب

.)١(ومكانة

 

 

زواجهـــــا 

ــسيد   ــا ب وحمله

:العالمين 

 

 

تزوج عبد اهللا   

آمنة بنت وهـب،    

ــة   ــى أول ليل وف

جمعتهما رأت آمنة   

ا من النـور    شعاع

ء خرج منها فأضا  

الدنيا مـن حولهـا    

حتى تراءت لهـا    

ـ   ،قصور بصرى فى الشام    ا  وسمعت هاتفً

يا آمنة لقد حملت بـسيد هـذه        : يقول لها 

وروى العرباض بن ساريه عـن      . األمة

أنـا دعـوة أبـى      : ( قوله الرسول  

 وبشارة عيسى بى، ورؤيا أمـى       ،براهيمإ

 حتى تحققت أولى عالمات     )٢()التى رأت 

.الد يتيم فيوالنبوة لسيدنا محمد 

 

 

وبعد أيام سافر زوجها فى تجارة إلى       

. الشام وتوفى فى رحلته تلك

 

 

       ا ولما جاءهـا المخـاض رأت نـور

ا خرج منها ومأل ما حولها ولفهـا        ساطع

مع وليدها، ولما عرضت عليـه ثـديها         

لترضعه أبى فأرسلته إلى الباديـة ليـتم        

رضاعه، وعاد إليها بعد عامين، فربتـه       

.ن العمرحتى بلغ السادسة م

 

 

:وفاتها

 

 

وبينما كانت عائدة من زيارة قبر عبد       

 وأخواله بنى عدى بنى النجار أدركها       اهللا

المرض وتوفيت فى األبواء بـين مكـة        



 

 

 

 

 



 



 



 



 















 



.والمدينة

 

 

: لقبرهازيارة النبى 

 

 

خـرج  : وعن عبد اهللا بن مسعود قال     

 وخرجنا معه حتى انتهينا إلى      النبى  

ـ       ور المقابر فأمرنا فجلسنا، ثم تخطى القب

حتى انتهى إلى قبر منهـا فجلـس إليـه          

فناجاه طويال ثم ارتفع صـوته وانتحـب        

ا فبكينا لبكاء رسول اهللا      باكي   ثم إن ،

 أقبل إلينا فتلقاه عمر بن      رسول اهللا   

ما الذى أبكاك يـا     : ، فقال الخطاب  

فأخذ بيد  .. رسول اهللا فقد أبكانا وأفزعنا؟      

 ،)ئى؟أفزعكم بكا (: عمر ثم أومأ إلينا فقال    

فقال ذلك مرتين   . نعم يا رسول اهللا   : فقلنا

إن القبر الذى رأيتمونى    (: ا، ثم قال  أو ثالثً 

أناجيه قبر أمى آمنة بنت وهـب، وإنـى         

. )٣()استأذنت ربى فى زيارتها فأذن لى

 

 

وروى ابن سـعد فـى طبقاتـه، أن         

 لما مر بـاألبواء فـى       رسول اهللا   

ى ن اهللا أذن لمحمد ف    إ: عمرة الحديبية قال  

زيارة قبر أمه، فأتاه، وأصـلحه، وبكـى        

عنده، وبكى المسلمون لبكائه، فقيل له فى       

.)٤()أدركتنى رحمتها فبكيت( :ذلك، فقال

 

 

وصف الرسول : اثالثً

 

 

 :أم معبد تصف سيدنا محمـد       

هى عاتكة بنت خالد الخزاعية الـشهيرة       

.بأم معبد

 

 

فقد أخرج الحاكم وصـححه ووافقـه       

 مكة سول اهللا  الذهبى أنه لما فارق ر    

إلى المدينة، خرج ومعه صاحبه      امهاجر 

عبيـد اهللا   ) دليله(أبو بكر الصديق ورائدة     

. بن أريقط فمروا على خيمـة أم معبـد        ا

 فسألوها لحم ا ليشتروا منهـا فلـم      ا وتمر

فنظـر رسـول اهللا     ..! ايجدوا عندها شيئً  

        إلى شاة فى الخيمة وكانت جافة ال 

لرسول أن يحلبهـا    تدر اللبن، فاستأذنها ا   

إن رأيـت بهـا حلـب       : فقالت أم معبـد   

فدعا الرسـول بالـشاة فمـسح       . فاحلبها

فـسقى الرسـول    . ضرعها فدرت اللبن  

سـاقى  : أصحابه ثم شرب آخرهم وقـال     

فلما حـضر   . ثم انصرفوا . القوم آخرهم 

مـن  : زوجها أبو معبد ورأى اللبن وقال     

مـر  : أين يا أم معبد والشاة جافة؟ فقالت      

. مبارك كان حديثه كيت وكيـت     بنا رجل   

رأيت : "فقالت. صفيه لى يا أم معبد    : قال

مشرق (رجالً ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه 

ولم ) نحول الجسم (لم تعيه نحله    ). الوجه

صغر الرأس،  : والصعلة(تزر به صعلة    

حـسن  (وسيم قسيم   ). وخفة البدن ونحوله  

، )شدة الـسواد  (، فى عينيه دعج     )يءوض

طويـل شـعر    (وفى أشـفاره وطـف      

بحـة  (، وفى صـوته صـحل       )األجفان

، وفـى   )طول(، وفى عنقه سطع     )وحسن

، أحور، أكحل،   )كثافة الشعر (لحيته كثافة   

حاجباه طـويالن ورقيقـان     (أزج، أقرن   

، إن صمت فعليه الوقار، وإن      )ومتصالن

تكلم سما وعاله البهاء، فهو أجمل الناس،       

وأبهاهم من بعيد، وأحالهم وأحسنهم من      

 حلو المنطق، فصل ال نـزر وال        قريب،

كالمه بين وسط ليس بالقليـل وال       (هذر  

، كـأن منطقـه خـرزات نظـم         )بالكثير

نضر يتحدرن، غصن بين غصنين، فهو أ     

 الثالثة منظر   محفـود   اا، وأحسنهم قـدر ،

عنـده جماعـة مـن أصـحابه      (محشود  

غير عابس   (مفَنَّد، ال عابس وال     )يطيعونه

، ) افـة الوجه وكالمه خال من الخر    

له رفقاء يحفون به، إن قال أنصتوا لقوله،       

.وإن أمر تبادروا إلى أمره 

 

 

هو واهللا صاحب قريش    : قال أبو معبد  

 وإن  ، ما ذكر  ةالذى ذكر لنا فى أمره بمك     

 وألفعلـن إن    ،وافقته اللتمست صـحبته   

.)٥( ...)وجدت إلى ذلك سبيالً

 

 
                                                           

 .١/١٥٦السيرة : ابن هشام) ١(

 .رواه أحمد فى مسنده) ٢(

:  وسنن أبى داود   ١٠٨،  ١١/١٠٥: صحيح مسلم  )٣(

 وانظر أخبار مكة لألزرقى ٢٠/٧٥

 

 .٤٣٣ ص –

، قسم أول، وانظر نهاية     ١/٧٧: الطبقات الكبرى ) ٤(

 .األرب

تـأليف  . المرأة العربية فى جاهليتها وإسـالمها     ) ٥(

 هــ   ١٣٣٩الجـزء األول    . األستاذ عبد اهللا عفيفى   

. م١٩٢١
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 االنشقاقات الداخليـة    هشك أن هذ   ال
في التيارات اإلسالمية في مصر واكبها      

 السيما التناطح السياسي    ،انشقاق عالمي 
المرشد (بين المرجعية الدينية في إيران      

وبين الرئيس، باإلضـافة إلـى      ) العام  
تردي المشروع اإلسالمي في السودان     
وقيام حسن الترابي بتشكيل ما عـرف       
وقتها باألمميـة اإلسـالمية، وصـعود       
التيارات الليبرالية القوميـة، أدت هـذه       
اإلحــداثيات إلــى غيــاب المــشروع 

فمعظـم  . اإلسالمي بصورة واضـحة   
التيارات والجماعات اإلسـالمية التـي      
بزغت منذ الثمانينيـات خرجـت مـن        

ن عباءة الثورة الخومينية في إيران، ولك     
حدث لغط شديد عند تطبيق المرجعيـة       
اإليرانية في بيئات غير مؤهلـة لـذلك        
أوالً، والختالف النموذج اإليراني عـن      
    ا المجتمعات العربية والمصرية تحديـد

.من جهة أخرى

 

 
والمشكلة قد ال تتمثل في النمـوذج       
اإليراني الحاكمي إنمـا فـي طبيعـة        
التركيب المجتمعي في مصر، والـذي      

حاكميـة تـشترط الـسمع      يأبى وجود   
والطاعة دون مناقشة، كما أن طبيعـة       
التركيب االجتماعي الثقافي في مـصر      
من شأنه أال يقبل تطبيق أي فكر سياسي    
ذي صبغة دينية دون مناقشة أو مراجعة 

.وتفنيد

 

 
والذي دعم فكرة عدم قبول النموذج      

اإليراني السياسي ذي التوجـه الـديني       
 نمـوذج   المتشدد أنه لم يقابلـه وجـود      

مقارب مـصري الـصنع، فـرغم أن        
التيارات والجماعات الدينية في مـصر      
تتسم بسمات مميزة عن غيرهـا مـن        
التنظيمات السياسية مثل وجود مرجعية     
فقهية وقدرتها على التنظـيم الـسري        
والتحشيد وتوجيه العامة، إال أنها افتقدت     

ملمح ا وهو اختفـاء نمـوذج أو       ا رئيس
ــه، مــشروع نهــضوي يمكــن تط بيق

ــاألمر   ــة ب ــبحت اآلراء المتعلق وأص
بالمعروف والنهي عـن المنكـر ودرء       
المفاسد والحاكميـة وحـديث الرقـائق       
وقــصص الــصحابة هــو المــشروع 
اإلسالمي النهضوي، لكنه لـيس علـى       

.محمد عبده الشيخغرار مشروع 

 

 


 




 



وبمجــرد أن انخرطــت التيــارات 
 في المـشهد الـسياسي عقـب        الدينية

انتفاضة يناير التي قام بها حفنـة مـن         
   ا والمـؤطر   الشباب غير المؤهل سياسي

بأفكار دعائية سرعان ما استدعت تلـك   
التيارات روح النموذج اإلسالمي مـن      
جديد ولكن هذه المرة من أجل اعـتالء        
سدة السلطة التشريعية والرقابية وربما      

زوغ مـشروع   فبدأ ب . التنفيذية بعد ذلك  
نظري وورقي ظهر بوضـوح أثنـاء       
خوض اإلسالميين انتخابـات مجلـس      
الشعب والتي نجم عن هـذا النمـوذج        
النظري توافد الماليـين نحـو غـزوة        



 

 

 

 

 



 

– 

الصناديق من أجل إعـالن االنتـصار       
. اإلسالمي الذي ال يعرف ضـد مـن       

ولكن بمجـرد أن وصـلت التيـارات        
اإلسالمية إلى مقاعـد البرلمـان ومـا        

من مقاعد بالنقابات المختلفة أفل     أعقبها  
من جديد نجم المشروع اإلسالمي الذي      
لم يكن يعتمد على خطة مستدامة يمكن       

.تطبيقها إذا صلحت النوايا

 

 
ــالمي   ــوذج اإلس ــشكلة النم إن م
المصري الذي بدأ في سبعينيات القرن       
الماضي هو أسلمة المجتمع المـصري،      
والقائمون على هذا النموذج ال يزالـوا       

نون بأن المجتمع كافر ويحتاج إلـى       يظ
تطهير وتغيير، رغم أن البالد منذ تلـك     

شهدت أكبر حركة تأليف إسالمية     الفترة  
ونشط الدعاة بصورة غيـر مـسبوقة،       
ويكفي أن نشير إلى ظاهرة الدعاة الجدد       
الذين تسيدوا المشهد الفـضائي ورغـم       
ذلك ادعت وال تـزال تـدعي بعـض         
التيارات الدينية أن المجتمع المـصري      
يعيش منذ سنوات فـي ضـالل غيـر         
مبالين بظواهر جيدة تفشت في المجتمع      

 أبرزها الفضائيات الدينية والسالسل كان
الدينية التي أصدرتها وزارة األوقـاف      
المصرية ومشروع مكتبة األسرة وتعدد     
المجالت والمطبوعات الدينية، ورغـم     
ذلك يجتهد اإلسـالميون فـي أسـلمة        

!!.الوطن

 

 


 



لكن أكبر عائق وقف وال يزال يقف       
سي أمــام النمــوذج اإلســالمي الــسيا

االستشرافي هو بدعة الغلو في التكفير،      
وهو األمر الذي دأبت التيارات المتشددة      

والمشكلة  في استخدامه بصورة موحشة، 
التي أسهمت في بزوغ هذه البدعة هي       
أن معظم المنتمين السيما القادة إلى هذه       
التيارات المتشددة فهموا خطأ ما أشـار       

ـ        اد إليه ابن تيمية في تكفير التتار والجه
ن فـي   يضدهم، األمر الذي دفع الجهادي    

تعميم الفكرة بالمنادة بتكفيـر المجتمـع       
والمؤسسات الرسمية في البالد، بدعوى     
أن هذه المؤسسات ال تطبق شـرع اهللا،        
رغم أن كافة المؤسسات الحكومية بهـا       
مساجد خاصة إلقامة فريضة الـصالة،      
ناهيك عن الملصقات الدينية المنتـشرة      

.طرقات بصورة كبيرةبالمكاتب وال

 

 
إذن إذا أردنا في اختزال شـديد أن        
نحدد مالمح المشروع اإلسالمي الـذي      
كان ينبغي أن يقـوم علـى النهـضة         
والتنوير إال أنه قام علـى مرتكـزات        
أخرى ربما كانت وليدة اللحظة السياسية   

الراهنة آنذاك فإنهـا ال تخـرج عـن         
مواضعات فقهية ترتبط بفكرة الخـروج      

سد، وتكفير المجتمـع،    م الفا على الحاك 
كفيره، والجهاد ضد أعـداء     والغلو في ت  

اإلسالم، وتطبيق الحاكميـة، وتغييـر      
    ا الحـسبة   المنكر باليد والقوة، وأخيـر

بوصفها فرض عين، لكن هذا المشروع      
 ألنه ارتبط بفترة    ؛لم يكتب له االستدامة   

زمنية محددة، كمـا ارتـبط الخطـاب        
ــة ب ــسياسي لألحــزاب الديني ــرة ال فت

التصويت االنتخابي وبعده اختفى صدى     
هــذا الخطــاب، كمــا أن المــشروع 
اإلسالمي الذي ظهر منـذ الـسبعينيات       

     ا لـم   واستمر خالل أكثر من ثالثين عام
   ـ  يخرج عن كونه نموذج ا فقـط   ا جهادي

دون التطـرق إلــى تأســيس خطــاب  
ــدة   ــة والج ــسم بالحداث ــضوي يت نه
واالستمرارية بل كان مجرد رد فعـل       

.حوالت السلطة السياسية في مصرلت

 

 

وجدير بأن نشير إلى سبب رئـيس       

دفع بعض التيارات الدينية السياسية إلى      

عدم تبني مشروع إسالمي استـشرافي      

للبالد، وهو أنها تتميز دونمـا اسـتثناء        

بمالمح مثل إلغـاء الفرديـة وفـرض        

التنميط الجمعي واتباع سياسة القطيـع،      

ـ      األمر جـود  ا و الـذي اسـتبعد تمام

طروحات فكرية ثابتة، باإلضافة إلـى      

انــشغالها المــستدام والمحمــوم فــي 

الحصول على النفوذ السياسي واعتالء     

المنــصة الخطابيــة بــانفراد ال يقبــل 

.التعددية

 

 



 

 

 

 

 



 



 


 

تربيــــــــــة تربيــــــــــة 

األوالد في  األوالد في  

ــالم ــالماإلســـ اإلســـ
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ا  التي تؤدي غالب   األساسيةمن العوامل   

 انحراف الولد، عـدم االسـتفادة مـن         إلى
ــي  ــتحكم ف ــذي ي ــراغ ال ــداثالف  األح

 الولـد منـذ     أنومن المعلوم   . والمراهقين
 المغـامرة،   إلـى  مولع باللعب، ميال     نشأته

محب للفسحة والتمتع بالمناظر الطبيعيـة،      
راه في حركة دائمة، في اللعب مع مـن         فن

ا، وفي الركض والتـسلق     ه حينً كان في سنِّ  
، وفي ممارسة الرياضة تارة، وفـي       اأحيانً

.أخرىلعاب الكرة تارة أاللعب ب

 

 
 يـستغلوا هـذه     أنفيجب على المربين    

، ومن كان فـي سـن       األطفالالظاهرة في   
 فراغهم بما يعود على  يملئواالمراهقة، حتى   

الصحة، وعلى عضالتهم بالقوة،     ب أجسامهم
. بالنشاط والحيويةنهمابدأ أجهزةوعلى 

 

 
ـ  للعب   أماكنن لم ييسروا لهم     إف  ووالله

 وإعـداد البريء، ونوادي صالحة للرياضة     
القوة، ومسابح للتدريب والتعليم، ونزهـات      

ـ   فإنهمللنشاط والحيوية،    ا  سيختلطون غالب
بقرناء سوء، ورفقاء شر وفساد، ويـؤدي       

هم وانحرافهمئ شقاإلىا حتم.

 

 
 بتوجيهاته الـسامية، عـالج      واإلسالم
 والمـراهقين بوسـائل     األطفالالفراغ لدى   

، أبدانهم، وتقوي   أجسامهمعلمية تصحح لهم    
.اوتكسبهم قوة وحيوية ونشاطً

 

 
تعويدهم على  ل هذه الوسائل    أعظمفمن  

العبادات وال سيما الـصالة التـي عـدها         
وركنـه   عمود الـدين، وقوامـه،       اإلسالم
، لما لها مـن الفوائـد الروحيـة،         األساس

. الخلقية والنفسيةواآلثاروالمنافع الجسمية، 

 

 
 نعـدد باختـصار فوائـد       أنس  أوال ب 

 يعرف  أنالصالة الجسمية ليعرف من يريد      
: ووجه مشروعيتهاأهميتها

 

 
 يحـرك فيهـا     إلزاميةكونها رياضة    •

 ى ومفاصله، وال يخف   أعضائهالمسلم جميع   
الحركات من تنشيط للعضالت،    ما في هذه    

. البدنأجزاءوالدورة الدموية، وجميع 

 

 
 لمـا يـسبق     إجباريـة كونها نظافة    •

 الوضوء، وهل الوضـوء  أفعالالصالة من   
 الظـاهرة، وتنظيـف     األعضاء نظافة   إال

هـذا عـدا    ! .... ؟واألسنانالشعر، والفك   
الغسل في وقت وجوبه واستحبابه، وعـدا       

.مكانطهارة البدن والثوب وال

 

 
.وهذه كلها شروط لصحة الصالة

 

 
•  ا على المشي، وذلك فـي      كونها تدريب

 المساجد خمس مرات في اليـوم       إلىالسير  
 ما في حركات المـشي      ىوالليلة، وال يخف  

ا  ذهابمن تنـشيط البـدن، ومطـرده       اوإياب 
.للخمول والكسل

 

 
 إذا الجـسم    أن األطباءوكما سمعنا من    

الطعـام ال    الرياضة بعد    أوتحرك بالمشي   
 المعدة وعـسر الهـضم،      بأمراضيصاب  

.واآلفات األسقاموغيرها من 

 

 
 نسمع ممن ال ينطق عـن    أنفال عجب   



 

 

 

 

 



 



 


 

ره من يتصبر يـصب) :   قال رسول اهللا    
اهللا، وما أعطي أحد عطاء خيـرا وأوسـع        

  ).من الصبر

 

 
           

 

رواه البخاري في صحيحه  -

 

-

 

 






 



ن أ والمربين على    اآلباءالهوى، في حضه    
 سـبع   أبنـاء  بالصالة وهم    الدهموأ يأمروا

 أوقـات ، ويقـضوا    يعتادوهـا سنين حتى   
. والتدريب عليهاتعلمهافراغهم في 

 

 

 فـي هـذا     له   ما يقو  إلىواسمعوا  

كروا ذ: " داود وأبوالمعنى فيما رواه الحاكم     

،  سـبع سـنين    أبناء بالصالة وهم    أوالدكم

قوا  عشر، وفر  أبناءواضربوهم عليها وهم    

".بينهم في المضاجع

 

 

هذا عدا عما يقضيه الولد وقت فراغـه     

، وقراءتها،  وأفعالهامن تعلم لكيفية الصالة     

وعــدد ركعاتهــا، وفرائــضها، وســننها، 

 أو، سواء في البيت على يد مربيه،        وآدابها

.في المسجد على يد معلميه

 

 

ومن هذه الوسائل العلمية التـي وجـه        

 في معالجـة الفـراغ لـدى        اإلسالم إليها

 بـالتعليم لفنـون الحـرب،       أمره: األوالد

.والفروسية، والسباحة، والقفز والمصارعة

 

 

 فراغـه   أشـغال الولـد فـي      وتوجيه

النزهــة البريئــة، بالمطالعــة الهادفــة، و

 إال يتـأتى والرياضة المتنوعة، وذلـك ال      

ــوادي  ــرة، والن ــاح المالعــب الكبي بافتت

الضخمة، والمكتبات الشهيرة، والمؤسسات    

العامة، والمسابح الصحية المالئمة بـشرط      

 وآدابه،  اإلسالم أحكام تكون متوافقة مع     أن

.السامية

 

 

 في  اإلسالمليكم طائفة من توجيهات     إو

:عدد هذه الوسائلت

 

 

وَأِعدوا لَهم ما اسـتَطَعتُم     : قال تعالى 

         وـدِبِه ع ونِهبِل تُراِط الْخَيبِمن رٍة ون قُوم

كُمودعاللَِّه و) ٦٠نفال، األ(

 

 

قُْل هْل يـستَِوي الَّـِذين      : وقال تعالى 

ونلَمعي ونلَمعالَ ي الَِّذينو) ،٩ الزمر(

 

 
: نه قـال  أ ويقول عمر بن الخطاب     

والدكم الرماية والسباحة، ومروهم    أعلموا  "
".ال وثبين يثبتوا على الخأ

 

 

 

وروى الحاكم والبيهقي عن رسـول       -
: ا قبل خمس  ساغتنم خم (: نه قال أ اهللا  

حياتك قبل موتك، وصحتك قبـل سـقمك،        
ل شغلك، وشبابك قبل هرمـك،      بوفراغك ق 

.)وغناك قبل فقرك

 

 

 

نه عليـه   أوروى النسائي والترمذي     -
وارمـوا  ....... (: الصالة والـسالم قـال    

 أن إلـي مـن      أحـب ن ترموا   إواركبوا، و 
.)تركبوا

 

 

 

وروى الطبراني والحاكم عن رسول      -
كل شيء ليس من ذكـر  (: نه قال أ اهللا  

ربـع  أال  إو سـهو،    أ،  وو له أاهللا فهو لغو،    
، )١(مشي الرجل بـين الغرضـين     : خصال

هلـه، وتعلمـه   أه فرسه، ومالعبتـه    ديبأوت
.)السباحة

 

 

 

سحاق وابن هشام عـن     إوروى ابن    -
ا رحم اهللا امـرء   (: نه قال أ رسول اهللا   

.)راهم من نفسه قوةأ

 

 

 

نـه عليـه    أوروى البخاري ومسلم     -
خـذوا  أالصالة والسالم قال للحبشة حينما      

دونكم يا بني   (: يلعبون بحرابهم في المسجد   
.)ن في ديننا فسحةأد رِفدة، لتعلم اليهوأ

 

 

 

وروى مسلم عنـه عليـه الـصالة         -
لى اهللا إحب أالمؤمن القوي خير و(: والسالم

...... من المؤمن الضعيف، وفي كل خير       
احرص على ما ينفعك، واستعن بـاهللا، وال        

نـي  ألو  : صابك شيء فال تقل   أتعجز، فان   
 وما  ر اهللا قد: فعلت كذا كان كذا، ولكن قل     

.) تفتح عمل الشيطانن لوإشاء فعل، ف

 

 
لى غير ذلك من هذه التوجيهات القيمة       إ

. السامية

 

 

 

ون بهذه التوجيهـات    خذ المرب أولو   -
ـ   أوالدهم ألكسبوا،  اإلسالمية ا  صحة وعلم

وقوة، ولحالوا بينهم وبين تفلتهم وتـشردهم       
 فراغهم بما ينفعهم فـي      ولملئواوانحرافهم،  

وا  ليكون وألعدوهم،  وآخرتهمدينهم ودنياهم   
ـ   اإلسالمجيل   وير، ودعاتـه  ا، وجنوده المغ

.الراشدين، وشبابه العاملين

 

 
                                                           

. اهلدفني وذلك يف حالة الرميأي: بني الغرضني )١(

 

 



 

 

 

 

 



 



 



  

 





 



 



  

ـ م٢٠٢٠ نـوفمبر  ٢١يوم السبت عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي،     ا مـع  ، اجتماع
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معـيط وزيـر            

.المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية

 

 
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسـة الجمهوريـة، بـأن             

ماع تناول استعراض االتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مراجعة برنامج           االجت
.الصندوق مع مصر

 

 
وأثنى الرئيس خالل االجتماع على ما تضمنته مراجعة برنـامج صـندوق النقـد         
الدولي مع مصر من إشادة خبراء الصندوق بتحقيق االقتصاد المصري ألداء فاق            

ك بفضل اإلدارة الرشـيدة واإلجـراءات       التوقعات بالرغم من جائحة كورونا، وذل     
.التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التي اتخذتها الحكومة، ومن قبلها التنفيذ الدقيق لبرنامج اإلصالح االقتصادي خالل السنوات الماضية

 

 
، م٢٠٢٠ ألداء االقتصاد العالمي خالل عام     وفي هذا اإلطار؛ عرض الدكتور محمد معيط التقديرات المحدثة المعلنة من قبل صندوق النقد الدولي              

      والتي أكدت أن االقتصاد المصري أبدى قدر ا من التماسك والصالبة والقدرة على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، حيث أشارت تلـك               ا كبير
% ١٥، إلى جانب كون مصر ضـمن  %٣،٦البيانات إلى تحقيق االقتصاد المصري لثاني أعلى نمو اقتصادي عالمي في هذه الفترة بمعدل قدره               

% ٢ الوحيدة التي تحقق معدل نمو إيجابي أكثـر مـن          ةفقط من الدول التي حققت معدل نمو إيجابي على مستوى العالم، وكذا كون مصر الدولي              
. في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيام٢٠٢٠خالل عام 

 

 
مي الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي فيما يتعلـق بالمراجعـة األولـى لبرنـامج     كما استعرض وزير المالية أبرز ما جاء في البيان الرس     

:الصندوق مع مصر، والذي تضمن ما يلي

 

 

 

. اإلعراب عن التقدير للتنفيذ المتقن لبرنامج اإلصالح االقتصادي والذي ساهم في الحد من آثار جائحة كورونا-

 

 

 

.جهة إلى القطاعات والفئات المتضررة اإلشادة بمبادرات القطاع المالي المصري المو-

 

 

 

 التأكيد على أن األداء القوي للحكومة المصرية ساعد على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحدد مع مصر، بما فيها تجـاوز تـراكم                        -
.صافي احتياطي النقد األجنبي والفائض األولي للموازنة لألهداف التي يتضمنها البرنامج

 

 

 

.اإلشادة بإقرار قانون جديد بهدف تبسيط اإلجراءات الجمركية -

 

 

 

. اإلشادة بالسيولة والربحية الجيدة للنظام المصرفي المصري-

 

 

 

 على دعم األولويات العاجلة لقطاع م٢٠٢٠/٢٠٢١ اإلعراب عن التقدير لتركيز السياسة المالية للحكومة المصرية بشكل مالئم في السنة المالية -
.ا للمخاطر ودعم القطاعات المتأثرة بجائحة كوروناية الفئات األكثر تعرضالصحة وحما

 

 

 

زم وبرامج المساندة المالية التي أعلنتها ونفذتها الحكومة المصرية ووزارة المالية، وذلك مقارنةً بما تم في الدول                  اإلشارة إلى كفاءة وتوازن حِ     -
إيجابي على النشاط االقتصادي من خالل تلك اإلجـراءات التـي اسـتهدفت الفئـات               المماثلة األخرى، حيث استطاعت مصر تحقيق أعلى أثر         

.والقطاعات األولى بالمساعدة

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 












 





 


كشف مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في ليبيا، أن نحو مليون شـخص              

.يحتاج إلى مساعدات في ليبيا

 

 

 ألف مهاجر والجئ،    ٥٨٥ ألف نازح و   ٣٩٢وأوضح المكتب، في بيان، أن ليبيا تضم        

آالف شخص٣٠٩ا أن المكتب لم يتوصل إال إلى مؤكد .

 

 

 ٩٦,٩ مليون دوالر ومـا تـم تمويلـه          ١٢٩,٨أن عمليات التمويل تتطلب     ونوه إلى   

%.٧٥ وأن والتقدم المحرز بلغ ،مليون دوالر فقط

 

 

 العسكرية الليبية   ٥+٥وشدد على أن قرار وقف إطالق النار الذي توصلت إليه لجنة            

.ديمهد الطريق إلنهاء الصراع وتهيئة الظروف المواتية للسالم واالستقرار في البال

 

 

 مما  ؛ آالف مهاجر والجئ إلى ليبيا خالل العام الحالي        ١٠وأشار إلى إعادة أكثر من      

ا لتسجيل حاالت اإلصابة بفيروس      بأكمله، وأن هناك استمرار    م٢٠١٩يتجاوز أعداد عام    

كوفيد(كورونا المستجد   

 

في عدد الحاالت المؤكدة في شـهر       % ٧٦في ليبيا بزيادة    ) ١٩-

. الماضيأكتوبر

 

 

 ألف طفل للخطر فـي جميـع        ٢٥بأن نقص اللقاحات يعرض حياة أكثر من        واختتم  

.أنحاء ليبيا

 

 

ويعاني الكثير من أبناء المدن الليبية من عمليات نزوح إجبارية من مدنهم ومنـاطقهم              

. بسبب سيطرة المليشيات خاصة مهجري مرزق وتاورغاء وصبراتة وترهونة وغيرهم

 

 

د العام للجيش الليبي المـشير خليفـة حفتـر          الماضي أعلن القائ    من سبتمبر  ١٧وفي  

استئناف تصدير النفط شرط عدم استخدامه لتمويل اإلرهاب، بهدف رفع المعانـاة عـن              

المواطنين، شريطة االحتفاظ بعائداته في حساب خـارجي لعـدم ذهابهـا فـي تمويـل             

.اإلرهاب

 

 

 وضـع   ويرفض تنظيم اإلخوان اإلرهابي وبعض المليشيات والتنظيمـات اإلرهابيـة         

.رقابة على أموال النفط، وهو ما يعوق تمويلهم ألنشطتهم اإلرهابية المشبوهة

 

 

 

 



 


 في  بواهر إن باحثين دوليين،     :قالت مجلة وايرد األمريكية   

٢٠١٤ بنك جينات الحبوب النادر للمحاصـيل،      نات من   م عي

ة تل هدية جنوب    من المنشأة التي كانوا يعملون بها في منطق       

.حلب

 

 

إن الباحثين في المركز الـدولي للبحـوث         :وقالت المجلة 

، قاموا بشحن المورد    ”إيكاردا“الزراعية في المناطق الجافة     

الذي ال يقدر بثمن، وهي األجزاء الجينية إلى قبو سـفالبارد           

العالمي للبذور، الواقع في منشأة متجمـدة بجزيـرة قطبيـة        

.نائية

 

 

ولفتت إلى أنهم قاموا باالحتفاظ بأنواع فريدة ونادرة مـن          

الحمص والعدس والبرسـيم، ومحاصـيل أخـرى، لرفـد          

 جين للبذور مـن     ١٧٠٠المجموعة الخاصة التي تقدر بنحو      

.أنحاء العالم

 

 

٢٠١٢ شحنات أرسلت بـين عـامي        ٣وأوضحت أن   

 

-

 قبل ترك المنشأة في حلب، ومجموع ما تم شـحنه           م٢٠١٤

 من عينات البذور، ووضعت تحـت درجـة         ١١٦٠٠٠كان  

حرارة  

 

مـن  %  ٨٣ تحت الـصفر، وكانـت تمثـل         ١٨-

.قبل اندالع الحرب” إيكاردا“ممتلكات 

 

 

 إن الباحثين قاموا بعملية توزيع لعينات من        :وقالت المجلة 

 بـذرة فقـط،     ٣٠٠البذور على لبنان والمغرب، وأرسـلوا       

 علـى   وبدأوا عملية الزراعة لتكاثر المحاصيل والحـصول      

.البذور، بحسب مديرة بنك الجينات في إيكاردا ماريانا يزبك

 

 

حذّر المدير التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي ديفيد بيسلي ومسؤوالن أمميان، أمام مجلس األمن الدولي مـن تفـاقم       
.األزمة في اليمن الذي بات على شفير المجاعة

 

 

 الذي يدير البرنامج األممي الذي فاز هذا العام بجـائزة نوبـل             وخالل جلسة لمجلس األمن عبر الفيديو، قال بيسلي       
".أضواء التحذير تومض، وليس باألصفر بل باألحمر" أن ا، مؤكّد"ا احتمال بالغ الخطورةالمجاعة هي حق" إن :للسالم

 

 

 التحـرك اآلن وإال     يتعين علينا "، و "م٢٠٢١ مليار دوالر للعام     ٢،٦لتجنّب المجاعة نحن نحتاج إلى       ":وتابع بيسلي 
ـ     ".سيموت الناس  ، اصـغوا إلـى     (...)وعدم التخلّي عنه    . إعطاء األمل للشعب اليمني   "وطالب بيسلي مجلس األمن ب

".التحذير قبل فوات األوان

 

 

وبحسب دراسة أعدها برنامج األغذية العالمي قبل جائحة كوفيد        

 

، يتخطى عدد اليمنيين الذين يواجهون في العام       ١٩-
. مليون نسمة٣٠ا من إجمالي التعداد السكاني للبالد المقدر بنحو  مليون١٧ًا لألمن الغذائي ا حادنعدام ام٢٠٢٠

 

 



 

 

 

 

 



 



 





 



.ا عن العمل لحين التحقيق معه بشأن صورة تجمعه بمشاهير إسرائيليين مؤقتًممثل مصريقرر اتحاد النقابات الفنية في مصر وقف 

 

 

.قرار الوقف المقتضب" فيس بوك"في مصر، عبر صفحتها الرسمية على موقع ونشرت نقابة المهن التمثيلية 

 

 

قرر االتحاد العام للنقابات الفنية في جلسته المنعقدة، وقف عضو نقابة المهن التمثيلية محمد رمضان، لحين التحقيق معـه            : "وجاء في القرار  

".م٢٠٢٠بحد أقصى في األسبوع األول من ديسمبر 

 

 

 ١٩ددت محكمة مصرية تاريخ ، على خلفية الصور، وح" للشعب المصرياإلساءة"ضية مستعجلة ضد رمضان بتهمة وحرك محام مصري ق

. لنظر القضيةديسمبر

 

 

 المصري انتقادات الذعة على صفحات مواقع التواصل االجتماعي، بعد انتشار صور له مع مشاهير إسرائيليين فـي إحـدى                 الفنانويواجه  

.تالفعاليات بدولة اإلمارا

 

 

 مع  للفنان المصري التابعة لوزارة الخارجية اإلسرائيلية، عبر منصات التواصل االجتماعي، صورة          " إسرائيل تتكلم بالعربية  "ونشرت صفحة   

. المغني اإلسرائيلي عومير آدام في دبي

 

 

. مناسبة نفسهاثم نشرت الصفحة صورة أخرى تجمع بين رمضان والعب كرة القدم العربي اإلسرائيلي ضياء سبع، خالل ال

 

 

قررتو

 

نقابة الصحفيين  

 

مقاطعة أخبار الفنان   

 

تابع مجلس  ":، وجاء في بيان النقابة     أو صورته  سمهاومنع نشر    

 

نقابة الصحفيين  

 

عـن كثـب،     

ردود األفعال الشعبية الرافضة والغاضبة تجاه ما قام به الممثل

 

ا بذلك  إلى الكيان الصهيوني، مخالفًتنتميي مدينة دبي قبل أيام بشخصيات بلقائه ف 

."قرار اتحاد المهن الفنية برفض كافة أشكال التطبيع مع دولة االحتالل

 

 

إذ يدين مخالفة المدعو لقرارات النقابات المهنية المصرية بحظر كافة أشكال التطبيع مع دولـة               "وأضاف البيان أن مجلس نقابة الصحفيين،       

."االحتالل واستفزازه لمشاعر الشعب العربي، فإنه يحيي قرار مجلس اتحاد النقابات الفنية بإيقافه وإحالته إلى التحقيق

 

 

ر مجلسوأصد: "وتابع البيان

 

نقابة الصحفيين 

 

 قراره في ، وعدم نشر اسمه أو صورتة العمومية بمقاطعة أخبار الممثلا ألعضاء الجمعيا ملزم

لة التأديبيـة  ء المجلس أن مخالفة قرار مقاطعة هذا الممثل، ستخضع مرتكبها للمـسا  وأكدأي منصة صحفية لحين انتهاء التحقيق معه في نقابته،          

ا إلى لجنة التحقيق النقابيةوسيحال فور".

 

 

 يجدد مجلس  اإلطاروفي هذا   : "واختتمت النقابة بيانها بالقول   

 

نقابة الصحفيين  

 

تمسكه بجميع قرارات الجمعيات العمومية السابقة بحظر جميع         

 وعودة الحقـوق المـشروعة      تى يتم تحرير جميع األراضي العربية المحتلة،      أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي مع الكيان الصهيوني ح        

."للشعب الفلسطيني

 

 

 

 

 

 

 

 

 أبيـب، بعـد    أولى رحالتها المباشرة إلى تل نوفمبر الماضي٢٦ للرحالت منخفضة التكلفة الخميس" فالي دبي"أطلقت شركة الطيران    

.شهرين من تطبيع العالقات بين اإلمارات العربية المتحدة وإسرائيل

 

 

،  الطائرة أقلعت في رحلتها التي تستغرق نحو أربـع سـاعات           أنوأكد متحدث باسم مطار دبي الدولي أحد أكبر المطارات في العالم،            

.ريون الدولي عند وصول الطائرةا في مطار بن غو بنيامين نتانياهو حاضراإلسرائيلي رئيس الوزراء وكان

 

 

ن السوق ستوقع مذكرة تفاهم مع هيئة األوراق المالية اإلسرائيلية وأكبر      أرئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي أحمد الصايغ         وأعلن  

.لدعم التكنولوجيا المالية" هبوعليم"بنوك إسرائيل 

 

 

كما أبرمت 

 

الدولتان، 

 

،الماضيفي شهر أكتوبر     

 

ية في قطاعات الـرحالت الجويـة، والـسفر بـدون تأشـيرة،            اتفاقيات ثنائ  

 

وحمايـة   

االستثمار،

 

، وذلك بعدما  والتعاون في العلوم والتكنولوجيا    

 

 سبتمبر الماضي في البيت األبـيض،       ١٥ كل من اإلمارات والبحرين في       وقَّعت 

.مل عالقات دبلوماسية رسمية معهامع إسرائيل يتضمنان ع اتفاقي سالم

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

–

 



 



 


:بن أبى طالب  على اإلمام  أمير المؤمنينقال

 

 

 

من أمضى يومه في غير حق قـضاه، أو فـرض            -
أد      له،  اه، أو مجد بناه، أو حمد حص  سه، أو علم   أو خير أس

. يومهاقتبسه، فقد عقَّ

 

 

 

قال معاوية لما قُتل عمار واضطرب أهـل الـشام           -
): تقتله الفئة الباغية  : (نت لهم لرواية عمرو بن العاص كا    

   ضه للقتل، فقال أمير إنما قتله من أخرجه إلى الحرب وعر
!.تل حمزةا إذن قفرسول اهللا : المؤمنين 

 

 

 

هذا يدي    -

 

 يعني محمد بن الحنفية      –

 

 وهذان عيناي   –

 

 وحسينًا   ا يعني حسنً  –

 

–    بيده عـن     وما زال اإلنسان يذب 
ض محمدا للقتل، وتقذف    عرإنك تُ : عينيه، قالها لمن قال له    

.به في نحور األعداء دون أخويه

 

 

 

-   شكرت الواهب، وب     زقت ورك لك في الموهوب، ور
 ه، خذ إليك أبا األمالك، قالها لعبد اهللا بن العباس          خيره وبر

ه علي بن عبد اهللالد ابنُلما و.

 

 


 


 عفر بن أبي طالـب    جنزل عبد اهللا بن     : الشيبانيقال  

إلى خيمة أعرابية ولها دجاجة، وقد دجنت عندها فذبحتها         
يا أبا جعفر، هذه دجاجة لي كنت  : وجاءت بها إليه، وقالت   

أدجنها وأعلفها من قوتي، وألمسها في آناء الليل فكـأنني          
ألمس بنتي فنذرت اهللا أن أدفنها في أكرم بقعة تكون، فلم           

.دفنها فيهأجد تلك البقعة المباركة إال بطنك فأردت أن أ

 

 

.عبد اهللا بن جعفر، وأمر لها بخمسمائة درهمفضحك 

 

 


 


إذا قلت قوالً وكتـاب     : اإلمام أبو حنيفة النعمان   سئل  

.اهللا يخالف قولك؟

 

 
.أترك قولي لكتاب اهللا: قال

 

 
. يخالف قولك؟فإذا كان خبر رسول اهللا : قيل

 

 
.أترك قولي بخبر رسول اهللا : قال

 

 
. فإذا كان قول الصحابي يخالف قولك؟:قيل

 

 
.أترك قولي بقول الصحابي: قال

 

 
.فإذا كان قول التابعي يخالف قولك؟: قيل

 

 
.إذا كان التابعي رجالً فأنا رجل: قال

 

 


 


قال اإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبـو العـزائم          

:رضوان اهللا عليه

 

 

 

-     ـيالْح ةٌ تُفِْقداِت نَشْوِلآلي  قْتَـضم ـ  ي لِّيِللتَّجاِت اِتِه، و
صولَةٌ تُدك ِبها اَألطْواد وتُصعقُ ِبها اَألرواح، وهٰذَا ِفـي          
مقَاِم الْجماِل والْجالَِل فَِإذَا ارتَقَٰى ِإلَـى البهـاِء والـضياِء         

حاِد، فَحـار ودار    اخْتَطَفَتْه الِْعنَايةُ فَرمتْ ِبِه ِفي باِديِة اِإللْ      
.َأال ِإلَى اللَِّه تَِصير األمورونَِسي اآلثَاِر، ونَِسي الدياِر 

 

 

 

إذَا انْجلَتْ سحابه الْغَيِن عِن الروِح الْملَِكيِة ظَهرتْ         ٍ -
 َأنْوار الْعيِن الْقُدِسيِة، هنَاِلك تَبدو اَألسرار ِمـن حـضرةِ         
الْواِحِديِة، وتَلُوح اَألنْوار مشِْرقَةً ِمن غَيِب تَجلِّياِت اَألسماِء      

.الْعِليِة

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 



 



نَىا بي: 

 

 

١

 

ــق- ــشريعة، : الطري ــو روح ال  ه

.واألخذ بعزائمها

 

 

٢

 

 تجريــد مــن دعــوى : الطريــق-

 سبحان الَِّذي َأسرى ِبعبِدِه لَيالً    األلوهية  

. ، تجريدا من دعوى األلوهية)١: اإلسراء(

 

 

٣

 

 عمل بالعزائم في الشريعة   : الطريق -

 الـرخص    ألن الشريعة تجمـع    ؛المطهرة

والعزائم، ولفظ الطريق صار خاصا بأهـل    

. العزائم

 

 

٤

 

 محو مـا بينـك وبـين        : الطريق -

. الوصول إلى مقصودك

 

 

٥

 

 الخوف نتيجة العلم،    : الطريق ثالثة  -

والرجاء نتيجة اليقـين، والمحبـة نتيجـة        

. المعرفة

 

 

٦

 

 العمل بكتاب اهللا وسـنة      : الطريق -

. رسوله 

 

 

٧

 

 عمارة كـل وقـت مـن     : الطريق -

وقات السالك، فيما اقتـضاه الوقـت مـن         أ

الالزم الشرعي، من عمل قلبـي فقـط، أو         

عمل بدني فقط، أو عمل مـزدوج منهمـا،     

وبذلك ينتقل على معارج القرب فـي كـل         

. لمحة ونفس

 

 

٨

 

ألفاظ  الطريق والصراط والمنهج،     -

مترادفة يراد بها ما يسهل به الوصول إلى       

 

 

 

 



 


       سماحة موالنا اإلمام المجدد حجة اإلسالم

 السيد محمد ماضى    والمسلمين فى هذا الزمان   
أبو العزائم 

 

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

 

 نظرا  -
للحاجة الشديدة اليوم إلى السير في طريق رب        
العالمين بمنهج مأمون، نود مـن سـماحتكم        
التكرم ببيان معنى الطريق وبدايتـه ووسـطه        

ـ     ه ومـشاربهم   ونهايته وأساسه وأوصاف أهل
.وأطوارهم

 

 
:فأجاب سماحته قائالً

 

 



 

 

 

 



 



 

 

ه، المقصد، آمنًا سالكه على نفسه، ومال     

. من وعثاء السفر، أو سوء المنقلب

 

 



 



١

 

. العلم واإلرادة:  بداية الطريق-

 

 

٢

 

. العمل واالختيار:  وسطه-

 

 

٣

 

معرفة اهللا تعالى بعد معرفة     :  آخره -

. النفس والعزيمة

 

 

 ليس الطريق لمن    :الصدق في الطريق  

. سبق، إن الطريق لمن صدق

 

 

لق طريـق اهللا     من لم يت   :تلقي الطريق 

. من كل كائن، فليس بسالك

 

 



 



١

 

. الحب-

 

 

٢

 

. اإليثار-

 

 

٣

 

. االستقامة-

 

 

 المحبة، وال :أساس طريق آل العـزائم  

ينال اإلنسان المحبة إال بعد العلـم بثالثـة         

:أصول

 

 

١

 

. العلم بصفات المحبوب-

 

 

٢

 

. العلم بأخالقه-

 

 

٣

 

.  العلم بما يحبه-

 

 

 مجاهدة   إنما سميت  :الطريق والمجاهدة 

جملهــا بمحــاب اهللا الــنفس وتهــذيبها وت

 ألن اإلنسان فـي هـذا       ومراضيه طريقًا؛ 

المقام يفارق عوائـده المهملـة، وأخالقـه        

الوحشية، وهمته اإلبليسية، وصفاته البهيمية     

والشهوانية، حتى يكون أشبه برسـول اهللا       

 .

 

 

 كم في الطريق    :الطريق والخصوصية 

كار، من خصوصية لو ظهرت لنوعت األف     

ووافقتها األقدار، وقلبت الحقائق، وأظهرت     

. الدقائق

 

 

 ليس الطريق لنكـون     :الطريق والفرقة 

فرقًا مختلفين، وعصبا متنـافرين، وشـيعا       

متباغضين، قلوبا علـى الحـظ والهـوى        

عقدت، وبالدنيا وما فيها اطمأنت، وللشهرة      

. والسمعة طلبت

 

 

ــصة :الطريقــة ــسيرة المخت  هــي ال

اهللا تعالى، مع قطع المنـازل      بالسالكين إلى   

. والترقي في المقامات

 

 



 



١

 

 اجتمعت قلوبهم وإن    :أهل الطريق  -

أبدانهم تفرقت، وتآلفت أرواحهم؛ ألنها بـ      

ُتَألَستعارفت  .

 

 

٢

 

 هم الـذين يهتمـون      :أهل الطريق  -

 ألن أساس الخير كله عمـل       ؛بعمل القلوب 

. القلوب

 

 

٣

 

كانوا أئمة لألمـراء،     :أهل الطريق  -

وسادة للخلفاء؛ ألنهم خـافوا اهللا، فأخـاف        

منهم كل شيء، وأقبلـوا علـى اهللا فأقبـل          

بقلوب الخلق عليهم، وجملوا سـرائرهم هللا       

. فجمل عالنيتهم لعباده

 

 

٤

 

 من إذا أغـضبتهم؛    :أهل الطريـق   -

اجتهدوا فـي أن يرضـوا اهللا فيـك، وإن          

 فال  أرضيتهم؛ اجتهدوا أن يرضوا اهللا فيك،     

أذيتك لهم تخرجهم عن مراقبة ربهـم، وال        

. إرضاؤك لهم يلفتهم عن مواجهة موالهم

 

 

٥

 

 هم ودائع مـدد اهللا،      : أهل الطريق  -

 وخزائن أسراره، إليه يرجعون، وبـه       

يهيمون، وعليه يتوكلون، وإلـى غيـره ال        

. يلتفتون

 

 

 :أهل الطريق وأهل النفوس الخبيثـة     

ـ     : أهل الطريق  وس ثقيلون على أهـل النف

الملوثة بأغراضـها، والقلـوب المملـوءة       

بأمراضها، وهم غرباء عن جنس أولئـك،       

: ولذلك قال عليه وآله الصالة والسالم عنهم      

)    مهِحبي نِمم َأكْثَر مهغَضبي ن؛ ألنهـم   )١()م

يخالفون مـا عليـه النفـوس وأربابهـا،         

. والمقاصد الفاسدة وأصحابها

 

 

أهـل  : مشارب وأطوار أهل الطريـق    

فمنهم رب  : الطريق على مشارب وأطوار   

المظهر القهار، ومنهم المتحلي بالتجرد عن      

اآلثار، ومنهم الملتحـف بـرداء التعـزز        

والوقار، ومنهم المتطيلس بطيلسان الذل هللا      

واالنكــسار، ومــنهم المغلــوب، ومــنهم 

المجذوب، ومنهم المتمكن الجامع، ومـنهم      

ج، السيف القاطع، ومنهم شـرعي االنـبال      

.ومنهم البحر العجاج

 

 
                                           

. ١، ط ٤١/٣٢٦تاريخ دمشق البن عساكر     ) ١(
دار الفكر 

 

م ١٩٩٦ بيروت، –

 

.ه١٤١٧ –

 

 



 

 

 

 

 



 

–

 

 ٣٢ 



 





 



      محمد أحمد الدماطي        محمد هاني شامه            أحمد محمد سعيد

 

 
     أورين 

 

 شبراخيت           سجين –

 

 قطور                  رشيـد–

 

 
 

     أحمد محمد الهواري      أميرة سعيد أحمد داود      عرفة عبد القوي عرفة

 

 
     كوم حمادة 

 

لحــامـول          أبو المطامير  بحيرة           ا–

 

 البحيرة-

 

 






 لك  ِبما وصفْتُ   من أحوال ِرياضِتك لنَفِْسك    الثَّاِنيِة الْحالَِة   عِنِإذَا رضتْ نَفْسك     :ابني مستقبل األمة  

: ِمنْها ثَالثَ ِخالٍل اعتَضتَالعدد الماِضي

 

 

 

 وتَسِويَل  ،فَِإن تَسِويفَ اَألمِل ِغرار   ،   يْؤِذيك َأن تُكْفَى تَسِويفَ َأمٍل يرِديك، وتَسِويَل محالٍ      : إحداها -
اراِل ِضرحالْم.

 

 

 

فَِإن من قَصر َأملَه، واسـتَقَلَّ      ،   ِبخَيِر عمِلك  َأن تَستَيِقظَ ِلعمِل آِخرِتك، وتَغْتَِنم بِقيةَ َأجِلك      : والثَّاِنيةُ -
لُهمع نسح ،لَهَأج.

 

 
 نُزوُل ما لَيس عنْه مِحيص، ويسهَل علَيك حلُوُل ما َأن يهون علَيك: والثَّاِلثَةُ :عزيزي مستقبل األمة

ـ   قالَ .فَِإن من تَحقَّقَ َأمرا تَوطََّأ ِلحلُوِلِه، فَهان علَيِه ِعنْد نُزوِلهِ         ،  لَيس إلَى دفِْعِه سِبيلٌ    اهللاِ وُل رس   
َألِبي ذَر :)كِبالتَّفَكُِّر قَلْب هانَبجِف، وكنْبِم جالنَّو نع كبر اتَِّق اللَّهو ،(.

 

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

 

].١٠١ص القاهرة –

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

–

 



 

٣٣ 

بالهنا

 

 

 

والشفا

 

 

 



 



 


 



 




 

 

خرجت حاجا إلى بيت اهللا الحرام، فبينما أطوف بالليل، إذا بصوت حزين من          : قال األصمعي 
بها، وقامت عليها حجابها، وبابـك  اأغلقت الملوك أبو! إلهي: شاب يتعلق بأستار الكعبة، يقول 

:جئت أنتظر رحمتك، ثم قال.. مفتوح للسائلين، وها أنا سائل ببابك، مذنب، فقير، مسكين

 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
إلهي هب لـي     :، ثم قال  زين العابدين بن الحسين     : ثم رفع رأسه، فدنوت منه، فإذا هو      

.منك توبة أنال بها رضاك

 

 
]٢٠٩روض الرياحين، ص [                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العقرب  م حديثة بأن س   أفادت دراسة طبية   
قد يكون بديالً مـن المـورفين لتـسكين         
األوجاع، ويجري الباحث مايكل جيوريفيتز 

 

 
وأشار . العقارب من أجل صناعة حبوب مسكنة لآلالم      تجارب سم   

فـي سـم    " بيبتايـد "جيوريفيتز إلى أن سموم األحماض األمينية       
ي  قنوات الصوديوم فـي الجهـازين العـصب        عالعقرب تتفاعل م  

والعضلي، وأن بعض هذه القنوات مسئولة عن الشعور بـاأللم،           
وأوضح جيوريفيتز أنه توجد في أجسام الثـدييات تـسع قنـوات     
صوديوم مختلفة، وفيها واحدة فقط ينقل الدم إلى الدماغ، مؤكـدا           
أن العلم يحاول فهم الطريقة التي تتفاعل فيها السموم مع قنـوات            

.الصوديوم على مستوى جزيئي

 

 
أكد جيوريفيتز أنه يحـاول صـنع أقـراص دواء مـسكنة            و

لألوجاع تحاكي المكونات البيولوجية لسم العقرب؛ ألنه لن تكون         
.لها آثار جانبية كما هو الحال بالنسبة إلى أدوية قوية كالمورفين

 

 

 



 



 



 



 




 



 

.  كيلو لحمة كباب-

 

. ثالث مالعق سمن–

 

 

 

.  جم طحينة٣٠٠ –

 

.  بصلة–

 

.  ملح–

 

. فلفل–

 

 

 

.  ثالث ليمونات-

 

. كأس ونصف ماء–

 

 



 



 

. يفرم البصل بشكل جيد ويخلط باللحمة مع الفلفل-

 

 

 

. تدهن الصينية بالسمن وتفرش فيها اللحمة بشكل جيد-

 

 

 

 تخفق الطحينة بالحمص والماء جيدا، ثم تصب فوق         -

.اللحم

 

 

 

. تخبز بفرن متوسط الحرارة مدة ساعة وتقدم ساخنة-

 

 

  يا كاشف الضر   ـقـم والبلوى مع الس

 

 
ـوم لـم تـنم   يـا قـي  حييا  وأنـت  

 

 
ـ    البيت والحرم  قفـارحم بكائـي بح

 

 
واعطف علي أيا ذا الجـود والكـرم     

 

 
عمفـمن يجـود على العاصيـن بالنِّ    

 

 
 

يا من يجيب دعا المضطر في الظُّلـم       

 

 
قد نام وفدك حول البيت وانتبـهــوا      

 

 
حـزينًا راجيا فـرجا  أدعوك ربـي   

 

 
أنـت الغـفور فهب لي منك مغفـرة      

 

 
إن كان عفوك ال يرجـوه ذو خـطأٍ      

 

 
 



 

 

 



 



 



 





 




 




 



 



 

 























 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

األستاذ الدكتور

 

 

نور الدين أبو حلية

 

 

اجلمهورية اجلزائرية

 

 

 

 

 

 

دعوة ابن تيمية إىل قطع صلة دعوة ابن تيمية إىل قطع صلة دعوة ابن تيمية إىل قطع صلة : : : بقيةبقيةبقية
األمة عن نبيهااألمة عن نبيهااألمة عن نبيها

 

 

 

 

 

 




 





 


فهات الحـديث   .. وعيت هذا : قال القاضي 

.السادس

 

 

الحديث السادس هو ما رواه     : قال الميالني 

الطبراني وأبو يعلى في مسنده وابن السني فـي         

، ورواه من بعدهم الكثير من      )ةعمل اليوم والليل  (

المحدثين مقرين له، داعين إلى العمل به، وهـو      

إذا انفلتت دابة أحدكم : ( قالأن رسول اهللا 

يا عباد اهللا احبسوا علي، يـا       : بأرض فالة فليناد  

عباد اهللا احبسوا علـي، فـإن هللا فـي األرض           

ا سيحبسه عليكمحاضر(.

 

 

إذا ضـل   : ( وفي رواية أخـرى للحـديث     

ا، وهو بـأرض    ا، أو أراد أحدكم غوثً    دكم شيئً أح

يا عباد اهللا أغيثوني، يـا      : ليس بها أنيس، فليقل   

.)ا ال نراهمن هللا عبادإعباد اهللا أغيثوني، ف

 

 

إن هللا  : (ورواه البزار عن ابن عباس بلفـظ      

تعالى مالئكة في األرض سوى الحفظة يكتبون       

ما يسقط من ورق الشجر، فإذا أصابت أحـدكم         

، )يا عباد اهللا أعينوني   : أرض فالة فليناد  عرجة ب 

هذا حديث  : (ا على الحديث  وقد قال الحافظ تعليقً   

   ا، أخرجه البزار، وقال   حسن اإلسناد غريب جد :

 من  بهذا اللفظ إالال نعلم يروى عن النبي   

.)١()هذا الوجه بهذا اإلسناد

 

 

وفي هذا الحديث    

 

 برواياتـه المختلفـة      –

 

- 

 تيمية وأتباعه من اعتبار   نسف لكل ما يدعيه ابن    

وإال اعتبرنا رسـول    .. االستغاثة بغير اهللا شرك   

. يدعونا في هذا الحديث إلى الشركاهللا 

 

 

لقد ذكرت أن المحدثين أقروا     : قال القاضي 

فهـال ذكـرت    .. بالحديث، ودعوا إلى العمل به    

.دليل ذلك

 

 

أجل  : قال الميالني 

 

 سيدي القاضي    -

 

 فقد  -

من كبـار المحـدثين،     روي العمل به عن كثير      

ومنهم اإلمام أحمد الذي يزعم ابن تيميـة أنـه          

ممثل السنة وناصرها، ففي المـسائل، وشـعب        

: قال عبد اهللا بن اإلمام أحمـد      : اإليمان للبيهقي 

حججت خمس حجـج منهـا      : سمعت أبي يقول  

 اثنتين راكب   ا، وثالثة ماشـي     ا ا، أو ثنتـين ماشـي

 ة وكنـت   ا، فضللت الطريق في حج    وثالثة راكب

يا عبـاد اهللا دلونـا علـى        : ا فجعلت أقول  ماشي

الطريق، فلم أزل أقل ذلك حتى وقعـت علـى          

.)٢(الطريق، أو كما قال أبي

 

 

ومثله أبو القاسم الطبراني، فقد قال بعد أن        

وقـد جـرب    : روى الحديث في معجمه الكبير    

.)٣(ذلك

 

 

وقال النووي في األذكـار بعـد أن ذكـر          



 

 

 



 



 



 









 



نا الكبار في العلم     لي بعض شيوخ   ىحك :الحديث

أنه انفلتت له دابة أظنها بغلة، وكان يعرف هذا         

سها اهللا عليهم فـي الحـال،       بالحديث فقاله، فح  

وكنت أنا مرةً مع جماعة فانفلتت منـا بهيمـة          

وعجزوا عنها فقلته فوقفت في الحال يغير سوى        

.)٤(هذا الكالم

 

 

ما تقـول، فـإن     : التفت القاضي إلي، وقال   

الحديث خطير؟

 

 

أجل  : تقل

 

 سيدي القاضي    -

 

 وقد رأيـت    -

أتباع ابن تيمية المعاصرين لي يتخبطون عنـد        

اوين وذكره، ويتمنون لو محوه ومحوا أثره من د    

وقد زاد طينتهم بلـة مـا روي عـن        .. اإلسالم

 ألن ذلك سيزيد الحديث قوة،      ؛اإلمام أحمد حوله  

وقد قرأت عن بعضهم قوله في بعض المنتديات        

ال يوجـد فيـه أي نـوع مـن          : (اا حانقً مغتاظً

االستغاثة التي يذكرها الوثنيـون المعاصـرون       

ويحتجون  

 

من ضمن ما يحتجـون بـه هـذا          -

 الحديث

 

 فالحديث يتضمن نداء مالئكة أحيـاء       -

يسمعون ويجيبون بنص الحديث     

 

 إن صـح   -

 

- 

باإلضافة إلى أنـه   .. في أمر مقدور عليه عندهم    

ث وليس في الحدي  .. أمر مأذون به بنص الحديث    

نداء من في القبور وال االستشفاع بهم عنـد اهللا          

وإال فما عالقة دل    .. تعالى وال جعلهم واسطات   

الطريق أو إعـادة الدابـة باالسـتغاثة وجعـل          

ومن الذي أذن   ! الوسائط بين اهللا تعالى وعباده؟    

وأيـن فـي    ! لهم باتخاذ الشفعاء إلى اهللا تعالى؟     

مـسح  الحديث الذبح والنذر لهم أو السجود والت       

فالحديث ال يؤيد الوثنيين الذين يدعون من       ! بهم؟

دون اهللا ما ال يـضرهم وال يـنفعهم ويقولـون      

 .)٥(!!)هؤالء شفعاؤنا عند اهللا

 

 

أرأيت  

 

 سيدي القاضي    –

 

 كيف يتخبطون،   –

ويتالعبون بتأويل النصوص بدل التسليم لهـا،       

.ومراجعة األخطاء من خاللها؟

 

 

ـ  .. وعيت هذا : قال القاضي  ديث فهات الح

.السابع

 

 

الحديث السابع هو مـا ورد      : قال الميالني 

من اآلثار الكثيرة علـى أن الـصحابة كـانوا          

 في حياتـه، وبعـد      يتوسلون برسول اهللا    

ا ا أو بدعة أو شـركً     ، ولو كان ذلك محرم    انتقاله

ما فعلوه، وابن تيمية يقر بذلك، بل إنـه يبـدع           

.ويكفر من يتهمهم بذلك

 

 

 ومن األحاديث الدالة على توسلهم به       
في حياته الحديث الذي رواه البخاري وغيـره،        

وهو أن عمر بن الخطـاب كـان إذا قُحطُـوا           

اللّهم إنّا  : استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال     

كنّا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنّا نتوسل إليـك         

.بعم نبينا فاسقنا، فيسقون

 

 

 أن إمام الناس في صالة      فالحديث يدّل على  

كان نفـسه هـو      )عمر بن الخطاب  (االستسقاء  

: الداعي، وأنّه كان يقول في دعائه ذلك القـول        

إنّا كنّا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنّـا نتوسـل          (

.)إليك بعم نبينا فاسقنا

 

 

فاإلمام الداعي يذكر    

 

 بصراحة ووضـوح    -

 

-      لون بالنبيأنّهم كانوا يتوس   ذاته  نفسه وب

، وأنّهـم   وكرامته وقداسـته ال بدعائـه       

يتوسلـون اآلن بشخـص العبـاس ال بدعائـه       

) بدعائـه (رحمه اهللا، وعلى ذلك فتقدير كلمـة        

.تخرص على الغيب

 

 

ويؤيد هذا أن ابن حجر قال ضمن تفـسيره         

إن بالل بن الحارث المزني أحد      : (لهذا الحديث 

يـا  :  فقـال  الصحابة جاء إلى قبر النبي      

رسول اهللا استسق ُألمتك فإنّهم قد هلكوا، فـأتى         

، )ائـت عمــر  : (م فقيـل لـه  الرجل في المنا 

 .)٦()الحديث

 

 

وأما توسل عمر بشخص العباس دون النبي       

   ـلفوجهه واضح، وهو أنّه أراد أن يتوس 

بشخص يشارك القوم في الحياة ومشاكلها مـن        

قين الشدة والضراء، قائالً بأنّا إذا لم نكن مـستح        

 مستحقّ  لنزول الرحمة، لكن عم الرسول      

الذلك، فليشملنا أيض.

 

 

 ومن األحاديث الدالة على توسلهم به       
روى ابن  : ما رواه ابن عساكر، قال    انتقاله  بعد  

خطـب  : عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد، قال      

عمر بن الخطاب ُأم كلثوم بنت أبي بكـر إلـى           

ب بها عنك؟   أين المذه : عائشة فأطمعته، وقالت  

تزوجيني عمر وقـد    : فلما ذهبت قالت الجارية   

عرفت غيرته وخشونة عيشه، واهللا لئن فعلـت        

 وألصـيحن   ألخرجن إلى قبر رسول اهللا      

به، إنّما ُأريد فتى من قريش يصب علي الـدنيا          

٧(اصب( ..      الضمير في وواضح أن)راجـع  ) به

.إلى رسول اهللا 

 

 

 كثير عن قرة    ومنها ما رواه الطبري وابن    

ال أنس قول زينب ابنة     : (بن قيس التميمي، قال   ا

 وهـي   امة حين مرت بأخيها الحسين صريع     فاط

يا محمداه، يا محمداه، صلّى عليك مالئكة       : تقول

السماء، هذا الحسين بالعراء، مرمـل بالـدماء،        

 ...)مقطع األعضاء

 

 



 


                                                           

 ).٥/١٥١(كما يف  شرح ابن عالن ) ١(

وابن عساكر ) ٢/٤٥٥/٢( الشعب رواه البيهقي يف ) ٢(
)٣/٧٢/١(.

 

 
.)١٧/١١٧(معجمه الكبري ) ٣(

 

 
.)١٣٣ص(األذكار ) ٤(

 

 
انظر هذا التعليق يف ملتقى أهل احلديث، وهو أكرب ) ٥(

.منتدى للسلفيني

 

 
.٢/٤٩٦ :فتح الباري) ٦(

 

 
.٢٥/٩٦ :تاريخ دمشق) ٧(

 

 



 

 

 

 

 



 

–

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 




 



 





 












 



   
   



 






 





 



 

 

 
، حيث م٢٠٢٠هيوني في بعد فورة التطبيع مع الكيان الص

أعلنت اإلمارات والبحرين التطبيع الرسمي والشعبي، وفي 
الطريق قطر والسودان وسلطنة عمان، ويدور نقاش سياسي 
بالكويت والسعودية ولبنان للتطبيع، وسط صمت رهيب من 

شكر اهللا : (األمة وخصوصا علماءها؛ الذين نقول لهم
).سعيكم

 

 
ل من المحب والقاِل تتساءل وقد وصلتنا العديد من الرسائ

عما فعلته الطريقة العزمية للقضية الفلسطينية، فآثرت أن 
.يكون هذا هو موضوع مقالي؛ حتى يتميز الخبيث من الطيب

 

 



 



وقبل أن تأخذ مشكلة فلسطين ، منذ فجر القرن العشرين

 قبل ذلك بكثير ومنذ بل، الشكل الذى اتخذته بعد وعد بلفور

بدايات استعمار الشعوب اإلسالمية فى أواخر القرن التاسع 

. يحذر من هذه المشكلةعشر واإلمام أبو العزائم 

 

 
:يقول مستغيثًا برسول اهللا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وإال ، وال شك أن اإلمام كان يعلم بما يجرى فى أرض فلسطين

لما أشار إلى أن موسى شاريت اليهودى يعمل ضابطًا 

بالجيش العثمانى فى فلسطين ليمهد لدخول الجيوش 

كما يشير إلى ، اإلنجليزية ومعها الكثير من مهاجرى اليهود

وإلى أن قائده ، فيلق البغَّالة بحملة الجنرال اللنبى فى فلسطين

وهذان كانا يعمالن ، هو دافيد بن جوريون الصهيونى الخطير

ل  حتى يسهل دخوعلى إثارة الفتن والقالقل وتدبير المؤامرات

.الجيوش منتصرة انتصارا رخيصا

 

 

يا رســـوَل اِهللا ودا   

 

 
جاس أهُل الكفـِر دارا   

 

 
أنت يا موالى أولَــى   

 

 
قد طغى الكفَّــار حتَّى   

 

 
أسكنوهــم بيتَ قُدسٍ  

 

 
 

عممن كلَّ الوجـــود  

 

 
بل طغى أهُل الجحـود   

 

 
بالجميــِع من الجدود  

 

 
عززوا كلَّ اليهـــود  

 

 
بـل وبكَّة فــى وفُود   

 

 
 



 

 

 

 

 



 

–

 



 

  

 
 يبعث بالبرقيات والرسائل إلـى كبيـر        وكان  

، روما وإلى قناصل الدول وإلى الصحافة المصرية      
ويبعث بالرسائل إلى الملوك والرؤسـاء العـرب        

ويـذكرهم  ، والمسلمين يحثهم فيها علـى الجهـاد      
ستراليا الستعمار االستيطانى فى أمريكا وأ    بأعمال ا 
 عن نوايا الصهيونية    ويكشف لهم ، فريقياأوجنوب  

فى إقامة وطن قومى لليهود فـى فلـسطين مـن           
إن ما تتعرض   : وكان يقول لهم  ، الفرات إلى النيل  

له فلسطين اليوم ما هو إال بداية لما يتعرض لـه           
.الوطن اإلسالمى والعربى كله

 

 
:ويقول

 

 
من رآهاةٌــ فتنفى فلسطين 

 

 
بواصقال صغرى لكنها نار 

 

 
:ويقول

 

 
وىركانــالب هى  فلسطين

 

 
األخضرانبل فتنة عميا تدك 

 

 
، م١٩١٧وعندما أعلن وعـد بلفـور عـام         

واستولى اإلنجليز على فلسطين ليعطوهـا لليهـود    
يقول اإلمام موجهـا الخطـاب إلـى        ، لقمة سائغة 

الشريف حسين بن على:

 

 
لعل الشريف حسين بن على لم يسمع بوعـد         (

 قـد علـم     فقد ال يكون  ، ولعل له العذر  ، بلفور بعد 
ألن وزير خارجية بريطانيا صرح به علـى        !! به

ولكن ألـم يـسمع الـشريف       !! بعد آالف األميال  
م مخاطبا صالح   ١٩١٨ عام   ي ما قاله اللنب   )١(بأذنيه

فقد كان يقف بجانبـه إن لـم        ، الدين؟ ال أظن ذلك   
أفبعد هذا ما زلت يا حسين تثق بوعود        ، يكن خلفه 

م ووعـودهم   وعهود هؤالء؟ وهل وفوا بعهـوده     
 المـسيحية  ألمثالهم من أمم وشعوب ودول أوربـا      

التى تدين بدينهم وتتشاكل معهم فى اللغة واآلداب؟        
فَِبَأى      ْؤِمنُـوني هـدعـِديٍث بح ]  المرسـالت :

!!).؟]٥٠

 

 
م نـشرت الحركـة   ١٩١٨وفى أعقاب عـام   

الصهيونية صورا لمشروع هيكل جديد يقام مقـام        
ـ  ،الصخرة المباركة  البين بـشراء المنطقـة      ومط
وعندئـذ بـادر    ، )المبكى(البراق  المحيطة بحائط   

حــراس المــسجد (المــسلمون بإنــشاء جمعيــة 
).األقصى

 

 
فرغم الحـصار الـذى     ، ولم تهدأ ثورة اإلمام   

ضِرب عليه فى القاهرة إال أنه ألهـب الـشعوب          
فكان يبعـث بالرسـائل إلـى     ، العربية واإلسالمية 

لمسلمين يحـثهم فيهـا     الملوك والرؤساء العرب وا   
على الجهاد ومنع اليهود من تنفيذ مخططهم؛ ألنه         

.سيكون بداية لسلسلة من المخططات األخرى

 

 
، ١٩٢٠ يولما قامت ثورتان فى فلسطين عام     

خاطب اإلمام زعماء العرب وزعمـاء       ، م١٩٢١
الدول اإلسالمية أن يقفوا بجوار الشعب الفلسطينى       

.ويساندوا قادته

 

 



 


وعندما علم أن بعض أبناء الشعب الفلسطينى       

غرتهم األسعار الخيالية التى يقدمها اليهود ثمنًـا        أ
أصـدر فتـواه الـشهيرة      ، لألراضى الفلـسطينية  

ونشرها على صفحات الجرائد القومية والوطنيـة       

كما بعث  ، باإلضافة إلى مجالته التى كان يصدرها     
:ومؤداها، اسيينبها إلى قادة الفكر والزعماء السي

 

 
إن من باع شبرا يملكه من أرض فلـسطين         
فقد خرج بذلك عن دين اإلسالم ودخل فـى ديـن         

مع ما يترتب على ذلك من آثـار أسـرية       ، الكفار
.واجتماعية وقانونية

 

 
وكان لهذه الفتوى دوى شديد فـى األوسـاط         

.الشعبية والرسمية

 

 
 بعـددها رقـم     )الوطنية( صحيفةوقد نشرت   

 ذى القعـدة   ٢ر فـى يـوم االثنـين         الصاد ٢٦١
م مقـاالً تحـت     ١٩٢٥ مايو   ٢٥ الموافق   ه١٣٤٣
:عنوان

 

 




 


على إثر زيارة وزير المستعمرات البريطانى      

رأينـا الـصحف    ، لفلسطين بعد زيارة لورد بلفور    
التى تصدر فى فلسطين مجمعة على وصف هول        

من بيع أرضـهم    ، ى يتهدد الفلسطينيين  الخطر الذ 
وحملت وال تزال تحمـل علـى البـائعين         ، لليهود

وإن لم تذكر األسـماء     ، والوسطاء حمالت شديدة  
 دعت  )مرآة الشرق ( صحيفةلسوء الحظ حتى أن     

فى عددها األخير إلى مقاطعة التجـارة اليهوديـة         
.والتجار فى فلسطين

 

 
ـ أن كتابات الصحف والكُ   وبما   ئد اب وقـصا  تَّ

 الجمعيـات   الشعراء وخطـب الخطبـاء وأقـوال      
واألحزاب والزعماء يعتقـدها الجمهـور بأنهـا         

وبمـا أن   ، سياسية وهى تتسلح بـسالح الوطنيـة      
الوطنية والسياسة حديثتا عهد فى الـشرق ولـيس         
لهما ما للدين من الحرمة والتأثير علـى القلـوب          

رأينا االستعانة بسيف الـدين الحنيـف       ، والنفوس
كمـا  ،  بعض أحبار المسلمين فى فلسطين     فخابرنا

خابرنا بعضهم فى مصر وسألناهم إذا كان الـدين         
اإلسالمى يحكم بكفر المسلمين البائعين ألرضـهم       
أو المتوسطين فى بيع أرض غيرهم لليهـود؟ وإذا         
كان الجواب باإليجاب فليتفضلوا بإصـدار فتـوى        

.شرعية فى هذا الموضوع

 

 
العلمـاء الـذين    والحق يقال إننا لم نجد بين       

سألناهم الفتوى من يملك الجرأة والغيـرة علـى         
اإلسالم والمسلمين غير إمام المسلمين وحجتـه       
فى هذا الزمان الحبِر الفهامة والبحـر العالَّمـة         
موالنا حضرة صاحب الفـضيلة الـشيخ محمـد         
، ماضى أبى العزائم من كبـار علمـاء اإلسـالم         

كبرى العامـة   ورئيس مؤتمر الخالفة اإلسالمية ال    
الذى يخضع لسلطانه الروحى سبعون     ، فى مصر 

مليونًا من المسلمين فى سائر بقاع األرض علـى   
والذى وهـب   ، اختالف اللغات واألجناس والبالد   

ماله ونفسه وأوالده فى سبيل اهللا وسبيل اإلسالم        
 ومغاربها شمالها   والمسلمين فى مشارق األرض   

هذا الـسبيل  وجاهد وال يزال يجاهد فى     ، وجنوبها
ومقاالته فى ُأمهات صحف مصر والـبالد       ، القويم

اإلسالمية خير دليل على صدق ما نقولـه عـن          
إفنـاء ذاتــه الــشريفة فـى مــصلحة اإلســالم   

.والمسلمين

 

 
ولذلك لما قدمنا له االستفتاء تفـضل بوضـع         

، فجئنا بها إلى القـراء الكـرام      ، الفتوى الشرعية 
لبهـا  طمـن ي  وسنطبعها على حدة ونوزعها على      

وإلى القراء نص   ، مجانًا من مسلمى األرض قاطبة    
:االستفتاء والفتوى

 

 


 


حضرة صاحب الفضيلة موالنا الشيخ محمـد       

نفع اهللا اإلسـالم والمـسلمين   .. ماضى أبو العزائم  
ما حكْم اهللا ورسوله فـى اليهـود        : بعلمه وفضله 

لقوة الصهيونيين الذين احتلوا أرض فلـسطين بـا       
القاهرة وخدعوا أهلها فابتـاعوا عقـارهم مـنهم         
        كْما لهم؟ وما حلُوهم عنها ويجعلوها وطنًا قوميجلي
من واالهم ووادهم ببيع عقاره لهم؟ وحكْـم مـن          
أعانهم على شراء هذا العقار بواسطة أو ترغيـب         
أو ترهيب؟ وحكْم من يتـودد إلـيهم بمعاملـة أو           

 الواجب على أهل فلسطين     مجالسة أو مؤانسة؟ وما   
حيال هذا؟ أفيدونا الجواب ولكم مـن اهللا األجـر          

.والثواب

 

 
أيوب المصرى

 

 



 





 



    ءيط فى الكتاب من ش    الحمد هللا الذى لم يفر ،
       والـصالة  ،  أكمل لنا ديننا الذى ارتضاه لنـا

، والسالم على من أرسله اهللا تعالى بشيرا ونـذيرا        
وآلـه  ..  بإذنـه وسـراجا منيـرا      وداعيا إلى اهللا  

.وبعد.. وورثته

 

 
فهذا جواب سؤالك أيها األخ الغيـور لدينـه         

 واهللا  ، أيدنى اهللا وإياك بـروح منـه      ، وإخوانه
أسأله أن يلهمنا الصواب فى القـول      .. ولى التوفيق 

:وأن يهدينا الصراط المستقيم، والعمل

 

 
وا  اليهود الذين وفد   ىإن حكْم اهللا ورسوله عل    

، على فلسطين ألجل إنشاء وطن قومى يهودى فيها       
هو ما بينه العلماء من الحكم على قوم احتلوا محلة          

والمتعين على المسلمين وأهـل    ، قوم مسلمين عنوة  
ذمتهم من نصارى العرب أن يعـاملوهم معاملـة         

وقـد بـين العلمـاء تلـك المعاملـة          ، المغتصبين
ـ   ، بالتفصيل رب قبـل  وفلسطين وطن لنصارى الع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
م والمتحدث الرسمياألمين العا

 

 
                               لالتحاد العالمى للطرق الصوفية

ى الحسينىلعزم اعبد الحليمالشريف 

 

 



 

 

 

 

 



 

–

 



 

  

 
فـأجالهم  ، وكانت محتلة بـالروم   ، الفتح اإلسالمى 
وعاهد أمير المؤمنين عمـر بـن      ، المسلمون عنها 

يحـتِّم علـى    الخطاب نصارى فلـسطين عهـدا       
وقدم اإلمام  (، النصارى أن ال يسكن معهم يهودى     

).نص العهد

 

 
وبصريح هـذا العهـد يكـون كـل         : ثم قال 

و نصرانى من عرب فلـسطين بتـودده لليهـود أ         
خارجا ، مواالته لهم أو بيعه أرضا لهم خائنًا للعهد       

يجب على المسلمين عنـد التمكـين أن    ، عن الذمة 
ويكون كل مسلم والَى    ، يجلوه عن فلسطين لخيانته   

الصهيونيين أو تودد إليهم مرتدا عـن اإلسـالم؛         
ووجب علينـا أن  ، وبذلك تحرم عليه زوجته لكفره  

وكل ، وال نصلِّى عليه  ، نال ندفنه فى قبور المسلمي    
من يتوسط فى بيع العقار من المسلمين أو نصارى         

ثم قـدم   (، العرب لليهود يكون حكمه كحكم البائع     
.)اإلمام األدلة على ذلك من القرآن والفقه

 

 



 





 


لقد كان السلف الصالح من العلماء يصدعون       (

الحق ويبينون للناس شرع اهللا ال يخشون فـى اهللا        ب
وإذا ، فإذا سألهم سائل عن علم أجـابوه      ، لومة الئم 

، أولئـك نجـوم األنـام     ، استهداهم مستهد هـدوه   
والقـائمون  ، وحاملو لواء العلم  ، ومصابيح الظالم 

والعروة الـوثقى   ،  أولئك هم عماد اإلسالم    ،بالحق
.التى ليس لها انفصام

 

 
، ن بعدهم خَلْفٌ وهنوا واسـتكانوا     ثم خَلَفَ م  
اغترارا بالـدنيا واسـتماتة فـى       ، وجبنوا وهانوا 

فلـم يـستطيعوا أن     ، وانقيـادا لـشهواتها   ، سبيلها
ووجـه  ، يوضحوا للناس حكْم اهللا فـى النَّـوازل       

، فاختـل نظـام الـدين     ، الصواب فى المـشاكل   
وغدت العامة كالمواشـى    ، واضطرب حبل اليقين  

.وضالالً بغير داع، ال راعالسائمة همالً ب

 

 
 يخلى األرض من قـائم      لوال أن اهللا تكفَّل بأالَّ    

ومقـيم  ، وهـاٍد لخليقتـه   ، ومبين لشريعته ، بحجته
فمن عليهم فى كل أمة وكل      ، وموضح لسنته ، لدينه

زمن وكل شعب برجل أو رجلين يكونـان منـارا        
وأن من هؤالء األفذاذ الشيخ العالم      ، كمنار الطريق 

استفتاه صاحب الوطنية فـيمن     ،  أبى العزائم  الورع
يبيعون أرضهم من أهل فلسطين مـن اليهـود أو          

، فبادر الشيخ إلى إفتائـه    ، يكونون وسطاء فى ذلك   
وبيان الحكم الشرعى فى ذلك مفصالً مبينًا مدعوما        

واألحاديـث  ، بالحجة والبرهان من اآليات الكريمة    
، ة وبيان وجـرأة   واآلثار التاريخية بفصاح  ، النبوية

، وتبين الحكم جليا ال ِمريةَ فيـه      ، حتى ظهر الحق  
فجزاه اهللا عن أهـل فلـسطين وعـن المـسلمين           
واإلسالم بأفضل ما جازى عالما جلـيالً يـصدع         

. وال عتو ظالم، الئمال يخاف فيه لومة، بالحق

 

 
وإنى ألرفع إليه شكرى وشكر إخوانى العلماء       

ل اهللا أال يحرم    أوأس، وأهل فلسطين عامة  ، خاصة
وأال يخِْلى األرض من القائمين     ، اإلسالم من أمثاله  

).بحجته

 

 
عبد اهللا القلقيلى

 

 



 


وكان اإلمام على اتصال مـستمر بزعمـاء        

فقـد بـارك المجاهـد      ، وقادة الشعب الفلـسطينى   
الذى قاد أعظـم    ) امعز الدين القس  (الوطنى الكبير   

، والتى دوخت بريطانيـا   ، اريخ فلسطين ثورة فى ت  
فحشدت لها ثمانين ألف جندى باإلضافة إلى جيش        
الصهاينة وجـيش عـرب شـرق األردن بقيـادة       

ومع ذلك استطاعت هذه الثورة أن تصمد       ، لورانس
،  يوما تحاصر القـدس    ١٧٣وظلت  ، وأن تنتصر 

وينادى اإلمام الزعماء والملوك والرؤساء العـرب      
وأنها ، ن فى وعود الحليفة بريطانيا    الذين كانوا يثقو  

سائرة فى حل القضية بالعدل    

 

 لهـم وجهـة      مبينًا -
:نظره

 

 
إن مصلحة بريطانيا تقتضى أن يكون لهـا        (

ومـصلحة  ، جسما غريبا فى الـوطن اإلسـالمى      
.. اليهود أن يكون لهم وطنًا قوميا فى فلـسطين        

فـال يجـوز مـنكم أبـدا أن         ، فالتقت المصلحتان 
خماد الثورة بما توجهوه ألبنـائكم مـن        تحاولوا إ 

، وإنما هى إضرار بهم   ، نصائح هى ليست بنصائح   
واألولـى أن   ، وإضرار بمصلحة المسلمين جميعا   

تمدوهم بالمال والسالح والرجال حتى يخلـصوا       
ويطهروا بيت المقدس من أرجـاس      ، هذا الوطن 

).االستعمار والصهيونية على السواء

 

 
، أو أخذوا بالنـصيحة   ويا ليتهم سمعوا النداء     

فإن النتائج 

 

 مهما عظمت فيها الخسائر    -

 

 سـتكون   -
أشرف وأحق مما حدث مؤخرا فى اتفاقية غـزة        

 

- 
وما حدث بعد ذلك مما     .. ومدريد، وأوسلو، أريحا

.يراه المسلمون رأى العين

 

 



 


واستمر عطاء وجهاد الطريقة العزمية بعـد       

) قدس اهللا سـره   (د أبى العزائم    انتقال اإلمام المجد  
حيث شارك جمع مـن أبنـاء الطريقـة       ، م١٩٣٧

العزمية فى حرب فلسطين ضد الكيان الـصهيونى      
وهذا ما أكده الفـرق سـعد الـدين         ، م١٩٤٨عام  

 صحيفةونشرته  ، الشاذلى فى قناة الجزيرة القطرية    
 ه١٤١٢ رمضان   ١٧الكويتية يوم الجمعة    ) الرأى(

.م٢٢/١١/٢٠٠١الموافق 

 

 
) الدسـتور (وقد فصلَتْ هذا األمر صـحيفة       

 ه١٤٢٩ رجـب    ٦المصرية فى عدد األربعـاء      
جيش ( تحت عنوان    ١٧م ص   ٩/٧/٢٠٠٨الموافق  

، لفاروق عبد الخالق  ) الدراويش فى حرب فلسطين   
الذى أكد أن العزمية أطلقـت دعوتهـا لتحريـر          

والقضاء على الصهيونية بعـد صـدور       ، فلسطين
ــن    ــس األم ــرار مجل ــسطين  ق ــسيم فل بتق

وأشار إلى قيامها بتجهيز كتيبة     ، م٢٩/١١/١٩٤٧
ولم ، مجاهد على نفقتها الخاصة   ) ٨٠٠(مكونة من   

، توافق جامعة الدول العربية على سفرهم جميعـا       
فاقتـصرت القـوة    ، وطلبت تسريح ثالثة أرباعهم   

 ٦٠بعـد مـضى     : وأضاف، متطوع) ٢٠٠(على  
 يتم استقبال   يوما من االستعدادات والتدريبات كان    

وفى كل ليلة تقام الحضرة     ، والمودعينالمتعاطفين  
.وجلسات الذكر والمواجيد

 

 



 


كان للطريقة العزمية عدد كبير مـن أبنائهـا         

ونـال  ، م١٩٦٧بالجيش المـصرى فـى حـرب      
ـ      ، بعضهم الشهادة   ةإال أن هزيمة الخامس من يوني

والعـالم   صرم قد أحدثت هزة كبيرة فى م      ١٩٦٧
 فلقد قام بنو صهيون بـاحتالل أجـزاء         ،اإلسالمى

 مصر واألردن   كبيرة من األراضى اإلسالمية فى    
..  ابتالع فلسطين بالكامـل    باإلضافة إلى ، وسوريا

عب المـصرى والعـالم اإلسـالمى       وما زال الش  
. اليوميعانيان من آثارها المدمرة حتى

 

 
السيد أحمد ماضـى أبـا العـزائم     لكن اإلمام   

ر اهللا وجهه  ضن

 

 الذى عاصر تلـك األحـداث      -

 

- 
 بصراحة فى هزيمة الخـامس مـن        يذكر لنا رأيه  

ر ثـم يبـشِّ   .. وحكمة وقوع هذه الهزيمـة    .. يونية
: وذلك فى مقدمة كتاب الجهاد حيث قال،بزوالها

 

 
نقدم كتاب الجهاد فى الوقت الـذى أصـاب         (

األمة العربية من العدوان اإلسـرائيلى مـا فـاق          
ـ     ولكـن هـذه    .. م١٩٦٧ ةالخيال فى حرب يوني

  ِنالهزيمة التى مبها األمة العربية مـا هـى إال         تْي 
         ـ وِلسحابة صيف ال تلبـث أن تنقـشع إذا ع تْج 

وإذا أدرك   .أسبابها فى ضـوء أصـول اإلسـالم       
وهـو انحـسار    ،  الكافى وراءهـا   رالسالمسلمون  

  إلى سيد الخلق، فإن الهزائم مـا        العمل بما ُأوِحى 
 اإلمام بعد    هزة عنيفة لتوقظنا وتدفع بنا إلى      هى إال 

 ِإن ينـصركُم اهللاُ   . ا إلى اهللا  نا دائم  أمور َلِكأن نَ 
كُم ر ينـص  ىن يخْذُلْكُم فَمن ذَا الَّذِ    فَالَ غَاِلب لَكُم وإِ   

آل  [ فَلْيتَوكِّـِل الْمْؤِمنُـون    من بعِدِه وعلَـى اهللاِ    
.]١٦٠: عمران

 

 
ـ نفيجب أال   ا أخطـأ  قول عند الهزيمة إن فالنً

ر اهللا وما شاء فعـل،      قدأصاب، وإنما نقول     اوفالنً
ونشرع مسرعين فى العمل الجاد إلعـادة البنـاء         

ق، كل  تْ الفَ  ورتقِ ، الثغرة د وس ،على أسس مستقيمة  
..  وبأن النصر من عنـد اهللا      ،ذلك بعد اإليمان باهللا   

    ِاَهللا لَقَو ِإن هرنصن ياُهللا م نرنصلَيوى ِزيـزع  
.]٤٠: الحج[

 

 
 فلم تكن هزيمة الخامس من      ،أ اإلمام وكما تنب 

شر من  ا سوى سحابة صيف، انقشعت فى الع      ةيوني
.م١٩٧٣رمضان الموافق السادس من أكتوبر عام 

 

 
وقد أشار اإلمام المجدد السيد محمد ماضـى        

م ونـصر   ١٩٦٧ إلـى هزيمـة      أبو العـزئم    
) الجفر(م فى العاشر من رمضان فى كتابه        ١٩٧٣
:بقوله

 

 
قد تَمر األيام سـودا وتأتى

 

 
بفَا الحفى ص بعدها البيض

 

 
واأليام السود هى األيام الستة للحـرب عـام         

يام الستة التى كان    واأليام البيض هى األ   ، م١٩٦٧
والتى حددها اإلمـام بـشهر      ، م١٩٧٣فيها نصر   

:رمضان المرتبط بنزول القرآن فقال 

 

 
ــــمهوحمو فيه ذُلُّ الظَّالمين

 

 
باصطداِم الحرِب فى وقِت القُراِن

 

 



 


وقد قدمت الطريقة العزمية العـشرات مـن        



 

 

 

 

 



 

–

 



 

  

 
مـع  ، م١٩٧٣ حـرب    فىوالجهاد  أبنائها للشهادة   

حث الجبهة الداخلية على التماسك والتوحد خلـف        
قيادتها وجنودها عن طريق المنـابر والزيـارات        
المتواصلة لسماحة السيد عز الدين ماضـى أبـى         

 لجميع القرى والبالد من أجل تقـديم        العزائم  
الدعم المادى والمعنوى علـى حـسب مقتـضى         

.الوقت

 

 
طريقـة  كل هذا الجهاد لـم تتحـدث عنـه ال         

تاركة اآلثـار االجتماعيـة     ، العزمية بشكل مفَصلٍ  
فهى لم تجاهد من أجل الطمـع       ، تتحدث عن نفسها  

وإنما جاهـدت  ، أو الشهرة بين الناس، فى الكرسى 
مصداقًا لقولـه   ، فأظهر اهللا أعمالها  ، فى سبيل اهللا  

 ونَكْتُب ما قَـدموا     ى الْموتَ ىِإنَّا نَحن نُحيِ  : تعالى
ومهآثَار] ١٢: يس.[

 

 



 




 


 مجلـة   عندما أصدر السيد عـز الـدين        

تقف بالفكر  ، صدرت قوية عظيمة  ) اإلسالم وطن (
وتساند المـسلمين  ، والحجة فى وجه أعداء اإلسالم 

وتكشف ، وتنادى بحقوقهم ، فى كل مكان من العالم    
عـزائم  وتـستنهض ال  ، الخطط التى تدبر ضـدهم    

 ممـا   وخصوصا القضية الفلـسطينية؛   ، دتهملمسان
، ساعد على انتشارها فى أنحاء العـالم اإلسـالمى   

وما زالت رسالتها مستمرة فى عهد الخليفة القـائم         
، السيد محمد عالء الدين ماضى أبى العـزائم         

حيث تناولت المجلة العديـد مـن الموضـوعات         
:نذكر منها، المتصلة بالقضية الفلسطينية

 

 
١

 

. التاريخ اإلجرامى للسفاح شارون-

 

 
٢

 

. األسرى فى السجون اإلسرائيلية-

 

 
٣

 

. اإلرهاب عقيدة صهيونية ومنهج أمريكى-

 

 
٤

 

. خريطة الطريق إلى أين؟-

 

 
٥

 

. ملف أسلحة الدمار الشامل اإلسرائيلية-

 

 
٦

 

 وثيقة جنيـف خـرق لوحـدة الـصف          -
.الفلسطينى

 

 
٧

 

. مخطوطات البحر الميت وتاريخ اليهود-

 

 
٨

 

.اذا ال تتهم الصهيونية باإلرهاب؟ لم-

 

 
٩

 

. هل اليهودى إنسان؟-

 

 
١٠

 

 االنسحاب اإلسرائيلى من غزة عمليـة       -
.وهمية

 

 
١١

 

. إسرائيل ذلك الوهم الكبير-

 

 
١٢

 

. فقه الصراع على القدس وفلسطين-

 

 
١٣

 

 الصراع اإلسالمى الـصهيونى علـى       -
.القدس

 

 
١٤

 

الشرق األوسط يغوص   : بعد أنا بوليس   -
.فى الظالم

 

 
١٥

 

.إلرهاب يحتفل بتأسيس دولته ا-

 

 
١٦

 

. البعد العقائدى إلسالمية قضية القدس-

 

 
١٧

 

 المدخل الـسياسى إلسـالمية قـضية        -
.القدس

 

 
١٨

 

فـى  ) اإلسـالم وطـن  ( أطلقت مجلـة     -
م ١٩٩٥هــ الموافـق فبرايـر       ١٤١٥رمضان  

عاما، ) ١٣(صرخة فى األمة اإلسالمية استمرت      
 بمقاطعة بضائع إسـرائيل وأمريكـا وحلفائهمـا،       

.وتشجيع البضائع الوطنية واإلسالمية

 

 
هذا غيض من فيض مما حبرته أقالم كُتَّـاب         

وقـد  ، لسان حال الدعوة العزمية   ) اإلسالم وطن (
شهد لها بهذا العمل الجليل هيئة محايدة فى رسالة         
ماجستير للباحثة دعاء عبد الحكم الصعيدى بعنوان       

صـحافة المؤسـسات    : دراسة تحليليـة وفنيـة    (
ة األهلية فى مـصر فـى الفتـرة مـن           اإلسالمي
م١٩٨١

 

والمقَدمة إلى كلية الدراسات    ، )م٢٠٠٥ -
حيث جاء فى   ، اإلسالمية والعربية بجامعة األزهر   

:الرسالة بالحرف الواحد

 

 
نية من أهم القـضايا     وكانت القضية الفلسطي  (

 مـا    وكثيـرا   تناولتهـا المجلـة،    السياسية التـى  
خالل تقارير  استعرضت األوضاع فى فلسطين من      

من أبرزها ما نشر تحت عنوان      ، إخبارية مصورة 
، )الفلـسطينيين ضـد   رمضان شـهر اإلجـرام      (

 ٩٦٣٨ ومـصادرة    ٢٧٣ وإصـابة    ٦٤استشهاد  
كمـا  ، ٣٢٠ منـزالً واعتقـال      ٢٧٩دونما وهدم   

أشارت إلى مظاهر اإلذالل اليومية عند الحـواجز        
وطالبت بدعم القضية ورفع    ، العسكرية اإلسرائيلية 

).لمعاناة عن الشعب الفلسطينىا

 

 
، وإيمانًا بأن األمة اإلسالمية كالجسد الواحـد      

امت مشيخة الطريقة العزمية   ق

 

 بعد حرب اإلبادة    -
التى بـدأها الـسفَّاح شـارون رئـيس الـوزراء           

الصهيونى السابق 

 

 بفتح بـاب التبـرع للـشعب        -
حيث وضعت فى الحساب المخصص     ، الفلسطينى

عدة مبالغ نقدية على     صرىالماألهلى  لذلك بالبنك   
 ١٤و، م٢٨/٤/٢٠٠٢و ١٤ دفعـــات بتـــاريخ

.م٢٧/٥/٢٠٠٢و

 

 



 


 ث اإلمام أبـو العـزائم       لقد تحد  كإمـام 

 وآالمه وآماله   اإلسالمى عن هموم الوطن     عصرهل
 وما يحاك المقدمة  ى، وف ه من الداخل والخارج    ضد 

. المشكلة الفلسطينيةىتأت

 

 
 أن المشكلة   ىالعزائم إل يشير اإلمام أبو    حيث  

  ا لوحدة العرب فيقول عـام  الفلسطينية ستكون رمز
:م١٩٣٢

 

 
ة من رآهاــفى فلسطين فتن

 

 
قال صغرى لكنها جمع عرب

 

 
وا ئب فلسطين اتحد العرب وأنـش     بوبالفعل بس 

ت الجيـوش   ع وتجم ،م١٩٤٥الجامعة العربية عام    
، م لحرب إسـرائيل الغاصـبة     ١٩٤٨العربية عام   
لجيوش العربية هزيمة إسرائيل عـام      واستطاعت ا 

عـدة مـؤتمرات للقمـة       العـرب  دقَوع، م١٩٧٣
مثلـت انتفاضـة للدبلوماسـية العربيـة        ، العربية

نَالمـ  ، ِةقَس وا مما أصاب إسرائيل بالفزع بعد أن ظنُّ
 ، وحدة العرب  تْقَزمت و وم قد طَ  ١٩٦٧أن حرب   

       وهـل ينـام   ، اوأنهم لن يجتمعوا أو يتحـدوا أبـد
.احب الحق الضائع؟ص

 

 
إن العدو لم يدرك حجم الشرارة والفتنة فـى         

: فلسطين كما يقول اإلمام أبو العزائم

 

 

 

 

ةٌــ فتنفى فلسطينا من رآه

 

 
ى لكنَّقال صغرها نار٢( واصب(

 

 

:ويقول

 

 
فى فلسطينتٌـــ خاف لهيب

 

 
)٣( الزمـاِنا به طوُل أوربرـشَ

 

 
استصغر شأنها  إنها فتنة من رآها فى بدايتها       

فى فلسطين لهيـب    ، دائمة: أى، لكنها نار واصب  
 اسـتهدفت   فقـد ؛خافت شر أوربا به طول الزمان    

 ثم كـان وعـد بلفـور        ،ابالحروب الصليبية سنينً  
اليهودى البريطانى السـتيطان اليهـود بـأرض        

 ويالت الحروب ضـد العـرب      فلسطين، وستجر ، 
اء سـو ) أمريكـا + يل  إسرائ(وتؤجج النار اليدان    

عسكرية أو اقتصادية أو ثقافيةاكانت حرب :

 

 
وفى سوريا وفىفى فلسطين 

 

 
)٤(ا اليداِنـهج تؤجرغيرها نا

 

 
  فاليدان اللتان تؤجان النار همـا إسـرائيل      ج

 حيث يوقدان نار الحروب المستمرة ضد       ،وأمريكا
.وباقى األمةفلسطين وسوريا 

 

 
ثم يبشرنا اإلمام بأن أرض فلسطين سـتكون        

 أرض الحــرب الكبــرى بــين المــسلمين هــى
بل وستكون هى مِحـلُّ محـو بنـى         ، والصهاينة

، واستراحة الجنس البشرى من شرورهم    ، صهيون
:فيقول 

 

 
فى فلسطين فتنــةٌ من رآها

 

 
واصب قال صغرى لكنها نار

 

 
شئــون قد تلوح فى فلسطين

 

 
ـالبالس والقوى صهيون محو

 

 
 بأسره من شـرورهم     وبعدها يستريح الوجود  

وسوف تكتشف كل الشعوب أن الصهاينة      ، وآثامهم
فَيهـب  ، هم سبب كل الحروب واألحقاد فى العالم      

الجميع مادا يد العون للمسلمين للقضاء على هؤالء        
لن تقوم الساعة حتـى     : (كما قال   ، األنجاس

حتى يقول الحجر والشجر يا عبـد       ، تقاتلوا اليهود 
.)٥()ئى يهودى فتعال فاقتلهاهللا يا مسلم ورا

 

 
تجهيـز  بستعد آل العـزائم لهـذا اليـوم         وي

.ة الحقةديالعقصاحب المجاهد 

 

 
نسأل اهللا تعالى أن يكـشف لقلوبنـا حقيقـة          

الذى بـه ننجـذب بكليتنـا إلـى         ، الجمال الربانى 
.الرضوان األكبر

 

 
وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا وموالنـا        

.محمد وعلى آله أجمعين

 

 
                                                           

بعد أن قام جيش احلسني بن على العرىب املسلم بقتـل جنـود              )١(
وتـسليم القائـد    ، وسحل قوادهم ىف ذيول اخليول    ، احلامية التركية 
ا متجبرا أمـام    وقف اللنىب متكبر  ،  مفاتيح بيت املقدس   الربيطاىن اللنيب 

قرب صالح الدين  

 

 ويسمع بأذنيه   ي وخلفه صغريا ذليالً احلسني بن عل      -
اللنيب

 

واليوم فقط يا صالح الدين انتهت   ، اليوم:  يقول لصالح الدين   -
، ومل يفهم اخلائن املعىن؛ ألنه كان فرحا مـسرورا        ، احلروب الصليبية 

ولكنهم ،  جزاء فعلته   انتظاره من اللنيب    يف وفكره مشغوالً باهلدية اليت   
. جزيرة قربص حيث مات هناكونفوه يف، غدروا به

 

 
.م١٩٢٥قصيدة عام  )٢(

 

 
.م١٩٣٤قصيدة عام  )٣(

 

 
.١٩٣٤قصيدة عام  )٤(

 

 
.٢٩٢٦رواه البخاري يف صحيحه، ح) ٥(

 

 



 

 

 

 

 



 



 


 



 





 





 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 







 




 



 

 

 





 




 



١

 

 ورسوله  ال توجد بيعة لغير اهللا    -

. العدل الرشيدواإلمام سيدنا محمد 

 

 

٢

 

الـسمع والطاعـة    (ال يوجد مبدأ     -

...).المطلقة والعامة لغير من ذُكر

 

 

٣

 

.ريم التمايز الطائفي والمجتمعيح ت-

 

 

٤

 

فكـري   تحريم وتجـريم العنـف ال      -

: والعنف المـسلح  ) فرض الرأي باإلكراه  (

وِمن النَّاِس مـن    : قال اهللا تبارك وتعالى   

         اللَّـه ـشِْهديا ونْياِة الديِفي الح لُهقَو كِجبعي

وِإذَا * علَى ما ِفي قَلِْبِه وهو َألَد الِخـصاِم         

      يا وِفيه فِْسدِض ِليى ِفي اَألرعلَّى ستَو  ِلـكه

       ادالفَس ِحبالَ ي اللَّهَل والنَّسثَ ورِإذَا * الحو

         هبـسةُ ِباِإلثِْم فَحالِعز َأخَذَتْه اتَِّق اللَّه ِقيَل لَه

   ـادالِمه لَِبْئسو نَّمهج ) ٢٠٤: البقـرة 

 

- 

٢٠٦(.

 

 

٥

 

قـال  :  العصبية محرمة مجرمـة    -

ليس منا من دعا إلـى      : (رسول اهللا   

).دعوا العصبية فإنها منتنة(، )بيةعص

 

 

٦

 

 في فقه الموازنات بـين مـصالح        -

ومفاسد، فدفع ما يكدر الحياة ويهدد األمن،       

ويغتصب حقوق الناس، وإهدار كـرامتهم،      

والتالعب بمقدرات المجتمـع، وتعـريض      

أرضه وأمنه وثرواته للخطـر والـضرر       

وغيرها من مفاسـد، أهـم وأدعـى مـن          

.ن خاملين فاشلينالتعصب لمستبدين جائري

 

 



 



ات يعلى ضوء وأحداث وحوادث سبعين    

القرن الماضي حتى اآلن فقد قادت وقامت       

جماعات التطرف واإلرهـاب بإضـعاف      

 وإعاقة قيامه   ،جهاز الشرطة المدنية بمصر   

، بمهامه الرئيسية في نشر األمن واألمـان      

والسلم والسالم، وتأخذ اإلضعاف صـورا      

:نوعة متعددة منهامت

 

 

١

 

 استحالل دماء منـسوبي الـشرطة    -

.وممتلكاتهم

 

 

٢

 

 الحكم على مزاولة أعمالهم بالكفر      -

.البواح

 

 

٣

 

. تدمير المقرات الشرطية ومعداتهم-

 

 

٤

 

 تشتيت الشرطة في مناطق عديـدة       -

.لمواجهة عمليات التدمير والتفجير

 

 

٥

 

 إساءة سمعة أمن المجتمع داخليـا       -

.وخارجيا

 

 



 

 

 

 

 



 



 























 



٦

 

ق الجهاز الشرطي من قوى     اخترا -

.)٣(تعمل لحساب الجماعات

 

 



 



تبذل جماعات التطرف المنسوب إلـى      

الدين جهدها الختراق الجيش وعمل جيش      

، وممارسات عديدة فـي الماضـي       )٤(مواز

:القريب والحاضر تؤكد ذلك من ذلك

 

 

أ

 

في  بمصر   : جماعة الفنية العسكرية   -

وتـشكيل  ات القرن الماضـي     يبداية سبعين 

جناحين عسكريين من طالب الكلية الفنيـة       

ضافة إلى جناح مدني   اإلالعسكرية بالقاهرة ب  

.للمناطق الكبرى بالبالد المصرية

 

 

ب

 

قام التنظيم بـضم   : تنظيم الجهـاد   -

 ومـن   ،أعداد من رتب الجيش المـصري     

أعماله اغتياله للرئيس المصري محمد أنور      

وسط ) م١٩٨١عام   من أكتوبر    ٦(السادات  

احتفاالت الجيش المصري بذكرى نـصر      

.أكتوبر

 

 

ج

 

في عهد الحكـم     : جماعة اإلخوان  -

اإلخواني بمصر جرى إلحاق أعـداد مـن        

ــة  ــالجيش، ومحاول جماعــة اإلخــوان ب

االستيالء من مكتب اإلرشاد على أسـرار       

.رية مهمةكعس

 

 

عية رباإلضافة إلى التشكيك فـي الـش      

، !!اإلسالمية لاللتحاق والعمـل بـالجيش     

هداف أفراد الجيش منهم ومن غيـرهم       واست

من جماعات اإلرهاب، ومحاولتهم تضعيف     

).خير أجناد األرض(حديث 

 

 

 فــإن ممارســات جماعــات ،وعليــه

ا يخص القوات المسلحة تتنوع     مالتطرف في 

:إلى محاور أساسية أهمها

 

 

 اختـراق الجـيش واسـتغالله       :أولها

.للوصول إلى أهداف الجماعات

 

 

لحكـومي   إضـعاف الجـيش ا     :ثانيها

وصرفه عن مهامه فـي حمايـة الحـدود         

.الخارجية للبالد

 

 

.)٥( بديل إيجاد جيش مواٍز:ثالثها

 

 

 قااللتحاالتشكيك في مشروعية     :رابعها

.به

 

 

 االعتداء المسلح على األفراد     :خامسها

.والمعدات

 

 

وما يحـدث فـي سـيناء ومطـروح         

المصرية، وبالعراق ولبنان وليبيا وسـوريا      

 ودليل، وسيأتي بيـان     ال يحتاج إلى برهان   

الجندية في الميزان الشرعي لتأكيد قـدرها       

على خالف حقد وغل جماعات اإلرهـاب       

.ضدها

 

 
                                                           

أحمد القاضـي، مركـز   / د .م .ح .بحث عميد أ ) ١(

الدراسات اإلستراتيجية بأكاديمية ناصـر العـسكرية       

بمصر

 

 

دراسات بأكاديمية ناصر العسكرية بالقاهرة     ) ٢(

 

 . مصر–

وم به جماعة اإلخوان بمصر ال      ما قامت وتق  ) ٣(

!.يحتاج إلى بيان

 

 

انظر إلى المليشيات المسلحة في أفغانـستان      ) ٤(

والعراق وسـوريا ولبنـان وليبيـا ونيجيريـا         

.والصومال تخطط ضد الجيش المصري حاليا

 

 

التأثيرات الناجمة عن أنـشطة الجماعـات       ) ٥(

/ د .م .ح .أ، عميد   =المتطرفة على األمن القومي   

، مرجع سابق  لقاضيأحمد ا 

 

 بمركز الدراسـات  –

اإلستراتيجية للقوات المسلحة القاهرة       

 

 مصر،  -

.بتصرف

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 











 



 



 





 


الحمد هللا رب العالمين بجميع محامده كلها ما علمنا منها          

ا يليـق   ا يوافى نعمه ويكافى مزيده، حمد     لم نعلم، حمد   وما
حـصى  أوعزة ِقـدمه ال ، بجالل ربوبيته وكبرياء ديموميته 

ثنى على نفسهأ عليه هو كما ثناء.

 

 
دومان المتالزمـان   كمالن األ تمان األ والصالة والسالم األ  

لى سيدنا محمد خاتم النبيين وسـيد أولـى العـزم مـن             ع
 ناصر الحـق    ، والخاتم لما سبق   ،غلقأالمرسلين الفاتح لما    

له حـق   آ وعلى   . صراط اهللا المستقيم   إلى والهادي ،بالحق
.قدره ومقداره العظيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمـاذا ذم    :أما في جانـب العـصيان     
 ومـن   : الخطيب لما قـال    الرسول  
 حيث جمعهما في ضمير واحـد،       ،يعصهما

نـه   أل :يقول العلماء ومنهم القاضي عياض    
 ،نه يعتقد التسوية بين اهللا ورسوله     أفهم منه   

ا وهو   بل هناك جواب أكثر تحرير     :وأقول
نه أل إما ، ما ذم هذا الخطيبأن النبى  
ين اهللا ورسوله في ضمير واحـد       قد جمع ب  

ن كـال مـن     أ مـع    ،في جانب المعـصية   
ن لم تتحقـق    إالعصيانين مستلزم للغواية و   

فكل معصيٍة على حـده      المعصية األخرى، 
ا الفرق شاسـع بـين      مستلزمة للغواية، إذً  

المقامين، المعتبر في جانب المحبـة هـو        
المجموع المركب، أما في جانب المعصية      

 وحده فكأنمـا   هللافمن عصى رسول ا 
 ومن عصى اهللا فكأنما عـصى       ،عصى اهللا 
 المبلغ عن اهللا، لكن فـي        رسول اهللا 

تغنى محبة اهللا عن محبـة       جانب المحبة ال  
  تغنى محبة النبـى     وال  النبى

 فهذا نوع من التالزم حققـه       ،عن محبة اهللا  
 اإليمـان ربنا تبارك وتعالى فـي جانـب        

اِهللاوا بِ نُآِم و رِهوِلس،    وفى جانب المحبة 
ليـه ممـا    إحـب   أن يكون اهللا ورسـوله      أ

ـ  وفى جانب الطاعة     ،سواهما من ـ  ي  ِعِط
الرقَ فَوَلسطَ َأداهللااع .

 

 
َأيها الَِّذين آمنُوا    يا: ويقول اهللا تعالى  

 تَولَّوا عنْه وَأنْـتُم     ِطيعوا اللَّه ورسولَه والَ   َأ
ونعمتَس) الضمير هنا يعود   ) ٢٠: فالاألن

لى الرسـول مـع أن المـذكور هنـا اهللا           إ
ــول ــول اهللا  ،والرس ــدها يق  : وبع

 ِوا ِللَّهتَِجيبـا       اسِلم ـاكُمعوِل ِإذَا دسِللرو
ِييكُمحي ) ذا إولـم يقـل     ،  )٢٤: األنفـال



 

 

 

 

 



 



 



 

 

 
فضيلة الشيخ علي الجميل

 

 
واعظ مركز رشيد

 

 

 

 

 

 
    

       
   

 

 

 
        

    
         

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 

وكما ذكر في صـحيح البخـارى       ،  دعواكم
وكذا في موطأ مالك مـن أن رسـول اهللا          

 بى سعيد بن المعلى الذى كان      ال أل  ق
 فلـم يجبـه     يصلى فدعاه رسول اهللا     

نى كنـت   إ :حتى انتهى من صالته ثم قال     
استَِجيبوا  :لم يقل اهللا تعالى   أ : فقال ،أصلى

ذا إ فالضمير فـي     وِللرسوِل ِإذَا دعاكُم   ِللَِّه
 ولـو لـم     ،لى الرسول   إدعاكم يعود   

 ا على الرسول    يكن عائد ما جاز له    ل
 ن يستدل باآلية في هذا الموضـع،       أ

يحِلفُون ِباللَّـِه لَكُـم     بل في سورة التوبة       
       ـوهضري قُّ َأنَأح ولُهسرو اللَّهو وكُمضرِلي

ــْؤِمِنين ــانُوا م ــة (ِإن كَ ن  أ)٦٢: التوب
 .فراد باإليرضوه 

 

 
قُْل َأِطيعـوا اللَّـه     : ويقول اهللا تعالى  

ـا        وِه ملَيا عا فَِإنَّملَّوتَو وَل فَِإنسوا الرَأِطيع
       تَـدتَه وهتُِطيع ِإنو لْتُمما حم كُملَيعَل وموا ح

 غُ الْمِبـين   الْـبالَ  وما علَى الرسـوِل ِإالَّ    
).٥٤: النور(

 

 
ةَ وَأِقيمـوا الـصال   : ويقول اهللا تعالى  

   كَـاةَ وآتُوا الزو      لَّكُـمـوَل لَعسـوا الرَأِطيع
ونمحتُر )٥٦: النور.(

 

 

يحِلفُون ِباللَِّه مـا     :وكذلك قوله تعالى  

كُفِْر وكَفَـروا بعـد     قَالُوا ولَقَد قَالُوا كَِلمةَ الْ    

 وما نَقَمـوا ِإالَّ   ِمِهم وهموا ِبما لَم ينَالُوا      ِإسالَ

 فَـِإن   ۚه ورسولُه ِمن فَـضِلِه      َأن َأغْنَاهم اللَّ  

        اللَّه مهذِّبعا يلَّوتَوِإن يو ما لَّهرخَي كوا يتُوبي

ِة      عاآلِخرا ونْيا ِفي الدا َأِليمِفـي    ذَاب ما لَهمو

: التوبـة (  نَـِصيرٍ  اَألرِض ِمن وِلي والَ   

٧٤.(

 

 

 ألن الفضل واحـد     ؛لم يقل من فضلهما   

وإن   هو صاحب الفضل ومصدره، هللا  فا

 كان النبى قاسم لهذا الفضل، كما قال        
بى سفيان في صحيح    أفي حديث معاوية بن     

من يرد اهللا بـه     ( : ومسلم يمامين البخار اإل

وإنما أنا قاسـم واهللا      ،ه في الدين  ها يفق خير 

 ، فعبر في جانب القسم باسم الفاعل      )يعطى

وعبر في العطاء بالمضارع الـذى يفيـد        

 حيث   التجدد ويفيد الترتب على قسمه    

 ، واهللا معـط   : ولم يقـل   ،نا قاسم أنما  إ :قال

ى عطـاء اهللا    أ ، واهللا يعطـى   :ولكن قـال  

ن القسمة تأتى قبـل      أل ؛مترتب على قسمه  

.العطاء

 

 




 


إياكم والغلو في جانـب     : يقول البعض 

 .ل اهللا رسو

 

 
أي غلو في جانب من مدحه اهللا       : نقول
      ن يمدحه بـه،    أ بما ال يستطيع مخلوق

حدنا أن يصف النبـى     أهل كان في مقدور     
بمثل ما وصفه اهللا به لو تفطن الناس لـه          

 هذا اللغط وهـذا التـوجس وهـذا         التجنبو
هو حد الغلو؟     ال تغلوا، ما   :الخوف بقولهم 

 لـم    بما حد الغلو أن تصف الرسول      
    باهللا  : ونقول ة،ا وسن يصف اهللا به نبيه كتاب 
 فـي مخاطبـة     عليكم لو لم يكن قوله      

ِإن الَّـِذين يباِيعونَـك ِإنَّمـا        النبى  
 اللَّه وناِيعبي) لو لم يكن هـذا      )١٠: الفتح 

نص ا قرآني ا هل كان في مقدور أحدنا      ا محكم
 بمثل هذا؟ لو قـال      أن يخاطب النبى    

ـ   نص محد مثل هذا ولم يك    أ ا لرمـوه   ا قرآني
     هـو اهللا    بالكفر والشرك حيث جعل النبـى 

ِإنَّما يبـاِيعون    :بمفهوم الحصر في اآلية   
اللَّه،          ولكن األمة لم تفتن في فهـم اآليـة 

وفى توجيهها التوجيـه الـصحيح الـذى        
تستوعب فيه ما يجب اعتقاده في جانب اهللا        

 جانـب رسـول اهللا      وما يجب اعتقاده في   
،        فنحن نؤمن بأن الحصر هنا لـيس 
حصر ا حقيقي  إا  ا إنما حصروهو ما   ،اضافي 

يفيد أن جهة اهللا ورسوله جهة واحدة فـي         
المبايعة والطاعة، كما ذكر ذلك ابن تيميـة        

وفى هـذا    :في كتابه الصارم المسلول قال    
 وأن جهـة اهللا     ،وغيره بيان لتالزم الحقين   

أي أن جهـة اهللا      حـدة، ورسوله جهـة وا   
 فهـو   ،ورسوله جهة واحدة من حيث األداء     

 وما كان فـي جانـب اهللا مـن       ،أداء للحق 
يمـان بـصدق   األداء فهو أداء من حيث اإل 

. فيه بالغ النبى

 

 
 جهة اهللا ورسوله جهـة      أنهذا معنى   

.واحدة

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 









 




 



 





 


ب على المسلم تكاد كلمة المسلمين تتفق على أن المعارف التي يج  

. أصول الدين، وأحكام الشريعة: استيعابها هي

 

 
وإن كانت المعرفة    

 

 بشكل عـام   -

 

، وبكـل  ة مطلوبـة، ومـراد  -
فروعها، فيما يتعلق بالكون والحياة، وبخاصة ما يرتبط بالجوانـب          
االجتماعية واإلنسانية التي تحدد عالقة اإلنسان ببني نوعه، وذوات         

ألخالق الفاضلة، والمعاملة الحـسنة،     جنسه من كافة المخلوقات، كا    
  ا جبارة من المصلحين، وفي مقدمتهم األنبياء       التي استقطبت جهود

.واألئمة، والعلماء، والصالحين من الناس

 

 

 

 

 

 



 






 




 



 يـرى أن    إن اإلمام أبا العزائم     

العقل قاصر عن إدراك الغيبيات لكنـه       

يستطيع أن يعقل الكون بما ظهر فيه، و        

أن يستدل باآلراء الظاهرة على قـدرة       

االحق الباهرة فيقول نظم :

 

 
بانيـ والمصورـقل التـيعقل الع

 

 
انيـون والمعـقل المكـيفهم الع

 

 
 غامـــضيلـب عـفوقه غي

 

 
ز األرواح في حال التدانيـأعج

 

 
ضىـدار وغيب المقتـب أقـغي

 

 
)١(غيب أوصافي ترى عند التهاني

 

 

 قـد وضـع   فاإلمام أبو العزائم  

طريق العقل في تصوره وإدراكاته، وال      

ينبغي له أن يتجـاوز ذلـك وأن هـذا          

ي هو في مبـاني الكـون       الطريق العقل 

وإدراك المعاني، أما مـا عـدا دائـرة         

الكون الظاهر محظور عليه، ومن ذلك      

الغيب بأنواعه سواء كانت غيب أقـدار       

.أو غيب األسماء والصفات

 

 

ا للعقـل   محركً وال يرى اإلمام    

.أو آمر له مثل الشرع الشريف

 

 

 أمـر   ويعالج اإلمام أبو العزائم     

ر عجيب فـي    العقل بأسلوب بديع وحوا   

مسرحية محكمة الصلح الكبرى، عـن      

طريق المحاور الدائرة بـين أعـضاء       

النفس في اإلنسان، بعد أن يجرد كـل        

عضو ويوقفه أمـام خـصمه فتلـوح        

.)٢(الحقائق وتظهر الرقائق

 

 

 الفكـر يخاطـب     فيجعل اإلمام   

:العقل قائالً

 

 
ال ترتقي أمم تكون نفوسهـم

 

 
أمارة بالســــوء واآلالم

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 

 

 
      

    
     
   
       
   
    
    
           
   
       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
سامي عوض العسالة. د

 

 

 

مدير عام بوزارة األوقاف

 

 

ا علىن العقل سلطانًحتى يكو

 

 
)٣(تلك النفوس بصولة اإلقدام

 

 

 أن هـذه اإلشـكالية       كما يذكر 

تعود إلى قياس الغائب علـى الـشاهد        

ختلف إال من قاسوا الغائب     اوما  : "فيقول

بالشاهد، وهذا القياس إنما يحـسن فـي    

قياس الغائب على الشاهد إذا كان مـن        

جنسه أو نوعه، ولكن مـن الحمـق أن       

 بمشهود، والغائب ال تدركه     انقيس غائب 

ولـيس  . األبصار وهو يدرك األبصار   

كمثله شيء في كل شيء والواجب على       

فإن . أهل العقول أن يقفوا موقف األدب     

سوء األدب يوقع في الغضب، وكيـف       

يحكم العقل المخلوق المقهور على الرب    

.)٤("القاهر الخالق

 

 

وهذا الذي يـذكره اإلمـام يقـرره        

يقـول اإلمـام    ،  الكثير مـن العلمـاء    

إن اهللا تعـالى    : "السفاريني رحمـه اهللا   

خلق العقول وأعطاها قوة الفكر، وجعل      

 ا تقف عنده من حيث مـا هـي         لها حد

مفكرة، ال من حيث ما هي قابلة للوهب        

اإللهي، فإذا استعملت العقول أفكارهـا      

فيما هو من طورها وحـدها، ووفـت        

النظر حقه أصابت بإذن اهللا تعالى، وإذا       

لطت األفكار على ما هو خارج عـن        س

طورها ووراء حدها الذي حده اهللا لها،       

ركبت مـتن عميـاء وخبطـت خـبط         

.)٥(.."عشواء

 

 

: ويقول اإلمام الطحاوي رحمـه اهللا     

وأصل القدر سر اهللا تعالى في خلقه لم        "

يطلع على ذلك ملك مقـرب وال نبـي         

مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة      

حرمـان، ودرجـة    الخذالن، وسـلم ال   

الطغيان، فالحذر كل الحذر مـن ذلـك        

نظر٦("ا ووسوسةا وفكر(.

 

 

وهذا يعنى، أن للعقل حدوده التي ال       

يتخطاها، فإذا ما تجاسر صاحبه به فوق     

هذه الحدود ضل ال محالة، وتخبط فـي        

ظلمات التيه مهما عال ومنزلته الفكرية،      

وقويت شوكته في أساليب الجدل، وخير      

ك أن جهابذة المفكرين من     دليل على ذل  

ا ا عظيم متكلمين وحكماء تخبطوا تخبطً   

عندما اعتمدوا على العقـل فيمـا وراء        

الطبيعة، خاصة عندما أثبـت بعـضهم       

الكلى الطبيعي، وجاء الـبعض لينفـى       

.وجوده

 

 
                                                           

.٤٨ ص،عقيدة النجاة لإلمام أىب العزائم) ١(

 

 

 دار  . ط ،اإلمام أبو العزائم وأثره ىف التربيـة الفكريـة        ) ٢(

.١٩يف بالقاهرة، صالكتاب الصو

 

 

منهج التربية عند اإلمام ادد السيد حممد ماضـي أىب          ) ٣(

.٦٦ ص، للدكتور حممد يوسف محودة،العزائم

 

 

الَّـِذين يؤِمنـونَ    أسرار القرآن لإلمام أىب العـزائم       ) ٤(

.١/٢٦ ِبالْغيِب

 

 

،  بـريوت  ، دار الكتب العلميـة    ،لوامع األنوار البهية  ) ٥(

١/١٠٥.

 

 

 املكتـب اإلسـالمي،     . ط ، العقيدة الطحاويـة   شرح) ٦(

.١/٣٢٠ ،بريوت
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الوقت سيف إن لم "كنت أقرأ عبارة 

".تقطعه قطعك

 

 

 في كتـب العلمـاء الغيـر      قرأت  

متصوفة هذه العبارة التي نعرفها منـذ       

 هذه العبـارة    :الصغر، وقال هذا العالم   

 الـصوفية فعلمت أن   . ألحد المتصوفة 

يذكر في علمهـم    " الوقت"األوائل كان   

ـ         اوكتبهم، وإني أعلم جيدا أن اإلمام أب

العزائم بال شك له نفحات فـي قيمـة         

 بهـا اإلمـام     نيالوقت، أرجو أن يذكر   

عبد الحلـيم  . دوالعزائم،  عالء أبو   السيد

.العزمي كي أسجلها

 

 

وجدت كلمة  أنني  من المفارقات   لكن  

الـدائم فـي معجـم      والوقـت   " الوقت"

.اصطالحات الصوفية

 

 

ما حضرك في الحال، فـإن    "الوقت"

كان من تصريف الحق فعليـك الرضـا        

واالستسالم حتى يكون الوقت ال يخطر      

ببالك غيره، وإن كان مما يتعلق بكسبك       

م ما أهمك فيه، ال تعلق لك بالماضي        فالز

فإن تدارك الماضي تـضييع     : والمستقبل

.الصوفي ابن الوقت:  ولهذا قال؛الوقت

 

 

هـو اآلن   ": الوقت الدائم "وفي كلمة   

.ميالدا

 

 

من عالمـة المقـت   : وكانوا يقولون 

من كان يومه   : ويقولون. إضاعة الوقت 

كأمسه فهو مغبون، ومن كان يومه شرا       

. ملعونمن أمسه فهو

 

 

وكانوا يعتبرون من كفران النعمـة،      

أن يمضي يـوم ال     : ومن العقوق للزمن  

يستفيدون منه ألنفسهم، وال للحياة مـن       

، نموا في المعرفة، ونمـوا فـي        حولهم

.اإليمان، ونموا في األعمال الصالحات

 

 

مـا نـدمت    : يقول ابن مسعود    

على شيء ندمي على يوم غربت شمسه،      

..!!.لم يزد فيه عملينقص فيه أجلي و

 

 

كل يوم يمر بـي ال أزداد       : رخوقال آ 

 فال بورك لي    فيه علما يقربني من اهللا      

.في طلوع شمس ذلك اليوم

 

 

:وقال أحد شعراء المتصوفة

 

 

ىإذا مـر بـي يوم ولم أقتبس هد

 

 
ولم أستفد علما فما ذاك من عمري

 

 

من أمضى يوما من عمره     : وقال حكيم 

 أو فرض أداه، أو مجد      ه،في غير حق قضا   

أقله، أو خير أسسه، أو علم اقتبـسه، فقـد          

!..عقَّ يومه، وظلم نفسه

 

 



 



والقارئ الجيد الذي يقرأ فـي كتـب        

التصوف وعلمائها يجد أن أوقاتهم جميعها      

رهونة بالرسالة المحمدية وعدم تـضييع      م

.شيًئا من أوقاتهم

 

 

 أبيي أدرك جيدا من تاريخ اإلمام       وإن

 محمد زكي إبراهيم رائـد      شيخوالالعزائم  

 رجـاالت العشيرة المحمدية وغيرهم مـن      

التصوف أن أوقاتهم كلها بل حيـاتهم فـي       

جلب المصالح وقضاء الحوائج ونشر الفكر      

.أو مغاالةاإلسالمي الوسطي دون شطط 

 

 

والحق أن السفه في إنفاق األوقات أشد       

خطرا من السفه في إنفاق األمـوال، وإن        

المبذرين المبددين ألوقاتهم، ألحـق     هؤالء  

بالحجر عليهم من المبذرين ألموالهم؛ ألن       

المال إذا ضاع قد يعـوض، والوقـت إذا         

.ضاع ال عوض له
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–


 


 



 



 

 



الـسيد  سماحة  قامت مشيخة الطريقة العزمية تحت رعاية       
 العزمية  محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم شيخ الطريقة       

 ا، تأكيـد ه١٤٤٢  عدة محاضـرات خـالل شــهر     
:بصير األمة بالواجب المطلوب منهالدورها الكبير فى ت

 

 



 


مت  أقي م٢٦/١١/٢٠٢٠ ، الموافق ه١٤٤٢  ١١فى يوم   

بقاعة اإلمام المجـدد     مائةال بعد   وناألربع و ةبعاسال أهل البيت  ليلة

حيث حضرها عدد من أبنـاء       ،السيـد محمد ماضى أبى العزائم    

.الطريقة العزمية من مختلف المحافظات

 

 

سماحة شيخ الطريقة العزمية      أنابوقد  

 

 نظرا لسفره خارج    –

البالد  

 

 نائـب    سماحة السيد أحمد عالء الدين ماضي أبي العزائم        –

.بمصر والعالم اإلسالمي بحضور الليلةعام الطريقة العزمية 

 

 

الحليم العزمي الحسيني حديثه حول       الشريف عبد  واصلقد  و

دور اإلمام الباقر في بنـاء       ، بالحديث عن  سيرة أهل البيت    

هر من مظاهر بنائها    امظثالثة  الجماعة الصالحة، حيث كشف عن      

:يالعشرة، وه

 

 

١

 

والتي تمثلـت فـي    : م الجماعة الصالحة  العالقات في نظا   -

: العالقات داخل الجماعة الصالحة، والتي تقوم على أسـس هـي          

عدة الحب في اهللا والبغض فـي اهللا، وإخـالص       طاعة اإلمام، وقا  

المودة، واإليثار، والتكافل االجتماعي، والتناصر والتآزر، وإدامة       

.العالقة

 

 

العالقات بين الجماعة الـصالحة والجماعـة المـسلمة         ن  وبي

.ارة، والكفَّماألخرى، وأهل الذِّ

 

 

٢

 

: والذي كان من معالمه   :  النظام األمني للجماعة الصالحة    -

داراة، كتمان األسرار، التوازن في العالقة مع الحكام، مراعـاة      مال

.المستويات المختلفة

 

 

٣

 

يث أكـد اإلمـام     ح:  النظام االقتصادي للجماعة الصالحة    -

الباقر على أهمية العامل االقتصادي للجماعة، والتوازن بين طلب         

: رد المالية للجماعة الصالحة مثـل     ا المكارم، والمو  الرزق وطلب 

ارات، ثم أشار إلى التكافل داخل الجماعـة        الزكاة، الخُمس، والكفَّ  

.الصالحة

 

 

ألسـتاذ  وقامت الفرقة العزمية بإنشاد القصائد العزمية بقيادة ا       

.أحمد مخلوف

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

بينا اللقاء املاضـي أن الكمـال املطلـق هـو األكمـل لـه 
َّ َّ



 

 مـن مجيـع 

 

ــارات ويف مجيــع خــصائص الكمــال الوجــوه وبالنــسبة لكــل االعتب

 

 ويف 

 

التنزيهات عن الدنايا والنقائص، فهو 

 

 الكامل كماال مطلقا بالنسبة 
ً ً

 

جلميع مـستويات كمـاالت اخلالئـق مجيعـا، فكمالـه األعلـى هـو كمـال 
ً

 

املخلوقية املطلق املتمثل يف العبودية التامة الكاملة هللا 

 

 حبسب طاقة 

 

.. املخلوقية وليس حبسب استحقاق اخلالق سبحانه 

 

ويف هذا اللقا

 

ء نواصل 

 

:احلديث فنقول

 

 

 

 


 




 




 




 







 



الكمال التام لـه الـذى يلـى الكمـال          

أى الذى هو أدنى من المطلق هو        المطلق،

 ومن ثـم  ،ا  نبي كماله باعتباره رسوالً  

رسـلين  فهو بهذا الكمال سيد النبيـين والم      

 عـن    فقد روى ابن مسعود      ،وإمامهم

إذا صليتم على فأحسنوا     (: قال النبى  

الصالة فإنكم ال تدرون لعل ذلك يعـرض        

جعل صلواتك وبركاتـك    االلهم  : على قولوا 

على سيد المرسلين وإمام المتقـين وخـاتم        

النبيين وإمام الخير وقائد الخيـر ورسـول        

حمود الـذى   بعثه المقام الم  االلهم  . الرحمة

.)١()يغبطه به األولون واآلخرون

 

 

أنـا   (: قال وعن ابن عباس أنه     

أول من آخذ بحلقـة الجنـة فيفتحهـا اهللا          

 وأنـا   ،فيدخلنيها اهللا ومعى فقراء المؤمنين    

سيد األولين واآلخـرين مـن النَِّبيـين وال         

.)٢()فخر

 

 

فكمال النبوة وتمامها الذى لـم يتحقـق        

النـور   هو كمال    ألى رسول غيره    

األحمدى، وهو بهذا الكمال سـيد األولـين        

واآلخرين من النبيين، وهو ما يلى كمـال        

المخلوقية بتمام العبودة هللا، ويتمثـل هـذا        

الكمال الثانى له فى المقام المحمـود، أمـا         

فهو  الكمال الذى هو أدنى من كمال النبوة،      

 اإلنسانى البـشرى    كمال رسول اهللا    

بارات اإلنـسانية   وهو تام كلى بجميع االعت    

. ماعدا اعتبار واحد

 

 

فكمال اإلنسانية الذى يلى كمال النبـوة       

وتحته هو كمال النور المحمدى وهو كماله       

  ا مبتلى، وكماله هو األتم     األتم باعتباره بشر

ــة  ــسانية وبكاف ــارات اإلن ــع االعتب بجمي

     ا، االعتبارات أو الخصائص البشرية أيـض



 

 

 

 

 



 



 



 







 





 




 



فولتـه  فهو باعتبار بشريته كان هو فـي ط       

أكمل وأتم وأجمل وأروع طفل فى اإلنـس        

والجن، وكذلك كان وهو صبى، وكذلك هو       

فى شبابه وفى حال رجولته وفـى حـال         

  ا فى كل هـذه المراحـل       كهولته، كان سيد

 فيهـا   ألنه كان كـامالً   ؛العمرية سيادة عليا  

ا، ولن يصل إليه فى كماله فى آية         تام كماالً

ا لقـد   ، حق مرحلة عمرية منها غيره     

 أكمـل وأتـم وأجمـل وأروع        كان  

وأذكي طفل فى اإلنس والجن، وكذا وهـو        

صبي وكذا وهو شاب وكذا وهو رجل وكذا       

.وهو كهل

 

 

جلس بعض الـصحابة فـى المـسجد        

هذا إبـراهيم خليـل اهللا،      : يتدارسون فقالوا 

ا عيـسى روح   وهـذ  ،وهذا موسى كليم اهللا   

؟ فدخل علـيهم النبـى      اهللا، فما يكون نبينا   

  قـد سـمعت كالمكـم       (: وقال لهم

وعجبكم أن إبراهيم خليل اهللا وهو كـذلك،        

 اهللا وهـو كـذلك، وعيـسى        يوموسى نج 

روحه وكلمته وهو كذلك، وآدم اصطفاه اهللا       

وهو كذلك، أال وأنا حبيـب اهللا وال فخـر،       

وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة وال فخر،        

وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة وال        

خر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح        ف

اهللا لى فيدخلنيها ومعى فقراء المؤمنين وال       

فخر، وأنا أكرم األولـين واآلخـرين وال        

.)٣()فخر

 

 

ا باعتبـار    تام وكذلك كان كماله    

ـ اجميع الصفات فهـو باعتبـاره        ا أبـر   بنً

ا قرانه أو صـديقً ا أل وباعتباره أخً ،)٤(األبناء

لهم فى صباه وشبابه وجميع مراحل عمره       

هو اَألتَم وفاء واألعظم مـروءةً واألرحـم        

 واألكمل مودة وهكذا، فهـو علـى       تواصالً

خلق عظيم فى جميع تعامالته مع كل مـن         

يتعامل معهم، فهو بال ريـب سـيد أبنـاء          

    ا ومـودة   العالمين، وسيد أشقاء العالمين بر

.ا ورحمة وعونًوتواصالً

 

 

ا أعظم زوج عرفته    اعتباره زوج وهو ب 

البـشرية فـى جمـال العـشرة والمــودة     

والرحمة، فهو بال أدنى ريب سـيد أزواج        

 :األنس والجـن أجمعـين، لقولـه        

).خيركم خيركم ألهله وأنا خيركم ألهلي(

 

 

وإلى هنا فعلينا أن نتساءل هل يصح أن        

.!؟ا سيد آباء العالمين أيضيقال أنه 

 

 

ل العدد القادم إن    وسنرد على هذا السؤا   

.شاء اهللا تعالى

 

 

                                             

 

 
 قال البوصريى   ٩٠٦ رقم   ١/٢٩٣(أخرجه ابن ماجة    ) ١(

يعلـى   وأخرجه أبـو  .  رجاله ثقات  إسنادهذا  ) ١/١١١(

بـرقم  ) ٩/١١٥(والطـرباىن   ) ٥٢٦٧(برقم  ) ٩/١٧٥(

رقــم ) ٢/٢٠٨(والبيهقــى بــشعب اإلميــان ) ٨٥٩٤(

ـ    ) ١٥٥٠(  ،٣,٨ اإلصـدار    ،شاملةانظر برنامج املكتبة ال

 وهو برنامج كمبيوتر عرىب يعمل على       .قسم متون احلديث  

.نترنتشغيل ويندوز وميكن تنـزيله من اإلنظام ت

 

 

أخرجه الديلمي عن ابن عباس وللحديث أصل عنـد         ) ٢(

.)قد مسعت كالمكم (:الترمذى بطرف

 

 

 املناقب  تابأخرجه  الترمذى ىف سننه عن ابن عباس ك        ) ٣(

).٣١٩٧٠(نىب عن كرت العمال رقم باب فضل ال

 

 

 حلليمـة الـسعدية     راجع استقبال رسـول اهللا      ) ٤(

وزوجها وابنهما وهم أمه وأبوه وأخوه ىف الرضاعة وتأمل         

. م وأكرمهم وأبرهماحتفىكيف 

 

 



 

 

 



 



 



 


 

 

 





 



 



 









 



 













 



 



 



 





 



 

 



 






 



المتابع لفكر الجماعات اإلرهابية يجدهم     

يستندون فى جميع أقوالهم وجرائمهم لفتاوى   

ابن تيمية مثلما فعل محمد عبد السالم فرج        

والذى كـان   " الفريضة الغائبة   " فى كتابه   

مستند اغتيال الرئيس محمـد     

.تأنور السادا

 

 

وهذا ما يحدث فى مسألة     

 ا وبكل أسف فإن    التترس أيض

عبارات ابن تيميـة ملتبـسة      

.وملغمة وغير أمينة فى النقل عن األئمة

 

 

ولذلك ليس المشكل فى فهـم الـشباب        

.ولكن المشكل عند ابن تيمية

 

 
!فماذا قال ابن تيمية فى التترس؟

 

 

 علـى أن   متفقـون فإن األئمة   : " يقول

وخيـف علـى    لمين  الكفار لو تترسوا بمس   

 إذا لم يقاتلوا، فإنـه يجـوز أن         المسلمين

.نرميهم ونقصد الكفار

 

 

، جـاز   ولو لم نخف على المـسلمين     

   ا فى أحد قـولى     رمى أولئك المسلمين أيض

.العلماء

 

 

ومن قتل ألجل الجهاد الذى أمر اهللا به        

ورسوله  

 

 وهو فى الباطن مظلوم      –

 

 كـان   –

١("ا وبعث على نيتهشهيد(. 

 

 

وكمـا لـو    : " موضع آخر ويقول فى   

تترس الكفار بمسلمين ولم ينـدفع ضـرر        

الكفار إال بقتالهم، فالعقوبـات المـشروعة       

والمقدورة قد تتناول فـى الـدنيا مـن ال          

يستحقها فى اآلخرة وتكون فى حقـه مـن         

القاتل : جملة المصائب كما قيل فى بعضهم     

 .)٢( "مجاهد والمقتول شهيد

 

 
:الرد

 

 
١

 

 اتفـاق   يوهم القـارئ أن هنـاك      -
:وإجماع فى مسألة التترس

 

 

وهذا تدليس وعدم أمانة فى النقل عـن        

األئمة األعالم، فمـسألة التتـرس مـسألة        

 اتفاقمختلف عليها بين العلماء وليس عليها       

.كما يزعم ابن تيمية

 

 

وهذه بعض آراء كبار األئمة فى عصر       

السلف الصالح التى تؤكد تدليس وكذب من       

ل مـسألة   واإلجمـاع حـو   االتفـاق يدعى  

: التترس

 

 

 

 اإلمام عبد الـرحمن األوزاعـى ت        -
: ه١٥٧

 

 

إذا تتـرس الكفـار بأطفـال       : " يقول

المسلمين كفوا عن رميهم فإن بـرز أحـد         

هم  نم

 

 أى األعداء    –

 

واستدل بقوله  "  رموه   –

ولَوال ِرجـاٌل   : تعالى فى المشركين بمكة   

ْؤِمنُونم      هـولَمتَع ْؤِمنَاتٌ لَّـمم اءِنسَأن  و م

تَطَُؤوهم فَتُِصيبكُم منْهم معرةٌ ِبغَيـِر ِعلْـٍم        

لِّيدِخَل اللَّه ِفي رحمِتِه من يشَاء لَو تَزيلُـوا         

   ذَابع موا ِمنْهكَفَر نَا الَِّذينذَّبلَعاا َأِليم )الفتح: 

كيف يرمى المسلمون مـن ال      ف: ، قال )٢٥

هـم يعلمـون إذا     يرونه من المـشركين و    

".؟رموهم أنهم يصيبون بها أطفال المسلمين

 

 

وسئل عن القوم من المـسلمين يلقـون        

السفينة من سفن العدو وفيهـا سـبى مـن          



 

 

 



 



 



 


 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى .د   

 

 

.ين أتكره لهم أن يحرقوها؟المسلم

 

 

يكف عن تحريقها بالنار ما كـان       : قال

 .)٣("فيها من أسارى المسلمين

 

 

 

: ه١٧٥ اإلمام الليث بن سعد ت -

 

 

ـ    نك فتح حص  تر: " يقول ى  يقـدر عل

.)٤("فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حق

 

 

 

: ه١٧٩ اإلمام مالك بن أنس ت -

 

 

ال يرمى الحصن وال تحـرق      : " يقول

سفينة الكفار إذا كان فيها أسارى مـسلمين،   

لَو تَزيلُوا لَعذَّبنَا   يقول اهللا ألهل مكة     : قال

   ذَابع موا ِمنْهكَفَر ـ  الَِّذين اا َأِليم    أى إنمـا 

 عن أهل مكة لما كـان       صرف النبى   

 ولو تزيل الكفار عـن      ،فيهم من المسلمين  

 .)٥("المسلمين لعذب الكفار

 

 

 

 اإلمام عبد الـرحمن بـن القاسـم         -
:ه١٩١المصرى ت 

 

 

ا سئل عن قوم من     سمعت مالكً : " يقول

أنرمى فى مراكبهم   : المشركين فى مراكبهم  

ـ       ال بالنار ومعهم األسارى فى مراكبهم؟ فق

ال أرى ذلك لقوله تعالى ألهل مكـة        : مالك

       ـذَابع موا ِمنْهكَفَر نَا الَِّذينذَّبلُوا لَعيتَز ا لَو

اَأِليم        وكذلك لو تترس كافر بمسلم لم يجز

.)٦("رميه

 

 

 

: ه٢٤٦ اإلمام أبو ثور البغدادى ت -

 

 

 من حصون   نإذا كان فى حص   : " يقول

 يحـل   المشركين أسارى من المسلمين لـم     

ألهل اإلسالم أن يحرقـوهم وال يرمـوهم        

بمنجنيق وال يقطعوا عنهم الماء وال يدخلوا       

 ا ينال المسلمين الذين معهـم،      عليهم ضرر

 أسـارى مـن     نوكذلك إن كان فى حـص     

المسلمين لم يكن ألهل اإلسالم أن يمنعوهم       

ــرة  المي

 

ــام –  أى الطع

 

ــرس –  وإذا تت

بل المشركون بأطفال المسلمين لم يرموهم بن     

وال منجنيق وال نشاب إال أن يمكنهم رميهم        

   ا من أطفـال المـسلمين      بما ال يصيب أحد

 .)٧("يءبش

 

 

 

  اإلمام الحسن بن زياد اللؤلـؤى ت       -

:ه٢٠٤

 

 

ال ينبغى للمسلمين إذا علموا أن     : " يقول

فى المدينة أو فـى الحـصن مـسلمين أن          

يحرقوا عليهم مـدينتهم وال يغرقونهـا وال        

وعلـى مـن    .... جنيـق ينصبوا عليها المن  

 أصاب أسير  ا أو تاجر ا فى المدينـة    ا مسلم

 .)٨("بسبب ذلك الكفارة والدية

 

 

ومما يؤكد كذلك أن مسألة التترس ليس       

:  بين الفقهاءاتفاقعليها 

 

 

قتل : "  قول اإلمام العز بن عبد السالم     

من ال ذنب له من المسلمين مفسدة، إال إذا         

ـ     ... تترس بهم الكفـار    ك ففـى جـواز ذل

 .)٩("خالف

 

 

وإذا دعت  : " وكذلك قول اإلمام النووى   

ضرورة إلى رميهم، بأن تترسوا بهم فـى        

 القتال وكانوا بحيث لـو كففنـا        التحامحال  

:عنهم ظفروا بنا وكثرت نكايتهم فوجهان

 

 

 

ال يجوز الرمى إذا لم يمكن      : أحدهما -

 ألن غايته   ؛ضرب الكفار إال بضرب مسلم    

أن نخاف على أنفسنا ودم المسلم ال يبـاح         

.)١٠("بالخوف بدليل صورة اإلكراه

 

 

حيث أجمع أهل العلم على أن من أكره        

على قتل غيره ال يجوز له اإلقـدام علـى          

 ويصبر على البالء الذى نزل به وال        ،قتله

.)١١("يحل له أن يفدى نفسه بغيره

 

 

حتى اضطر أحد أفراد مدرسـة ابـن        

: العتراف بذلك قائالًتيمية ل

 

 

ولم أر   " 

 

 فيما أطلعت    –

 

–  ا نقـل    أحـد

لـصورة سـوى شـيخ       على هذه ا   االتفاق

.)١٢("اإلسالم رحمه اهللا

 

 
                                                           

.٥٣٧ ص ٢٨جمموع الفتاوى  ج ) ١(

 

 
.٢١٧ ص ١٠جمموع الفتاوى ج ) ٢(

 

 
، ٣٢٩ ص   ١داية اتهد واية املقتصد البن رشد ج      ب) ٣(
.٤٩ ص ٤سبل السالم للصنعاىن ج و

 

 
 وبداية اتهد البن    ٥٠٥ ص   ١٠املغىن البن قدامة ج     ) ٤(

.٣٢٨ ١رشد ج

 

 
 ص  ٤سبل السالم ج    و،  ٢٤ ص   ٢ ج   املدونة الكربى ) ٥(

٤٩.

 

 
لإلمام القرطىب ، دار الكتـب    " حكام القرآن   اجلامع أل ) ٦(

املصرية الطبعة الثانية حتقيق أمحد الربدوىن وإبراهيم أطفيش،         
 . سورة الفتح٢٥تفسري اآلية 

.٨الطربى كتاب اجلهاد واجلزية وأحكام احملاربني ص ) ٧(

 

 
ة وأحكام احملـاربني ص     الطربى كتاب اجلهاد واجلزي   ) ٨(

٨،٧.

 

 
.٩٥ ص ١قواعد األحكام ىف مصاحل األنام ج ) ٩(

 

 
.٢٤٦ ص ١٠روضة الطالبني وعمدة املفتني ج ) ١٠(

 

 
.١٥١ ص ١٠اجلامع ألحكام القرآن للقرطىب ج ) ١١(

 

 
 على بـن نـايف   ٣٠اخلالصة ىف أحكام التترس ص      ) ١٢(

.م٢٠١١ سنة ١الشحود ط

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 


 

 

 

 

 

حكم عاليـة، ودرر غاليـة،      
أفيضت من الكتاب المسطور،    
والبحر المسجور، ونطق بها    
لسان الرق المنشور، أخـذًا     

سعد من  . من البيت المعمور  
فهم هذه الحكـم علمـا، أو       
تمتع بها ذوقًا، أو سار على      
هديها سلوكًا؛ ألن عباراتهـا     
من بحر عرفان ونور بيـان      

.ذا الزمانمجدد ه

 

 
 حكــم هـذه ال ىحـد إنقـدم  

قــ تعليايمة يعقبهــالعظ

 

 
ى نيلـ نسترشد به ف   

 

 
.المجد اإلسالمى       

 

 

األستاذ

 

 
قنـديلمحمود سميـح 

 

 
 



 







 





 



 

 

 

 

لكل حٍق حقيقة تظهر، والظهور ال يلوح إال        
.فى مظهر

 

 
والحق له ظهور بمقتضى أسـماء الجـالل        
ــبحانه   ــوره س ــال، إال أن ظه ــماء الجم وأس
بمقتضيات األسماء الجالليـة بالنـسبة للـذات        
األحدية، هو عين ظهوره بمقتضيات األسـماء       
الجمالية، فقد أظهرك وأوجدك ليظهر ال لتظهر،       

فى أسبابه ألحبابه، لهذا يقول اإلمام      يعنى ظهر   
:فى الحكمة على لسان الحضرة اإللهية

 

 
ظهرتُ لك بك وبما ال بد لك منه، حتـى ال   
تدعى أننى حجبتُ عنك، فإذا تقربت إلـى بمـا          
ظهرتُ لك فيه، قربتك إلى وكاشـفتك بجمـالى         
بى، وإذا شغلك ما ظهرتُ لك فيه حجبتك عنى،         

ــى  ــوقى، ول ــك بحق ــة وطالبت ــة البالغ الحج
ا من   له محذر  ، ثم يخاطب العبد قائالً    ٠٠٠عليك

إذا ظهـرتَ لـك، حجبـك    : شهود ظهوره لـه   
ظهورك عن شـهود ظـاهر الحـق، وربمـا          
استدرجك فى هذا المقام فرفعك فى أعين الخلق،        

        بك عنك وظهر فِطـب نفْـسا، وإذا  ولكن إذا غي
.غاب عنك وأظهرك فابك على نفسك

 

 
:ا لنا سر الظهوررويناجى ربه مظه

 

 
ا ظهورى موالى إال لتظهرـم

 

 
لى جليا على عطاياك تُشكــر

 

 
ـً ـاـأنت أظهرتنى لتظهر رب

 

 
مظـــهرقادر للرب ا والعبد

 

 
ــىـأنت أظهرتنى ألعلم أنـ

 

 
عبد ذات أقول اُهللا أكـــــبر

 

 
فى آى تنبى بنعماك ربــــى

 

 
أعجزتنى عن عدها كيف تُحصر

 

 
مبـانى الظـاهرة، حجـب      واعلم أن هذه ال   

أبعدت من طلب الدنيا واآلخرة، وأن الظـواهر        
ظهرت مزينة الظـاهر لمـن وقـف        : الكونية

عندها، ومحالة األطراف لمـن اشـتغل بهـا،         
ومنطوية على آللىء الكنـز األعظـم والنـور         

 ألن حـضرة    ؛المطلسم، لمن تأمل فى مبـدئها     
مظاهر، وحضرة األمر ظهـور، فـإذا       : الخلق

رشـد فـالزم المجاهـدة، وإذا فـزت         فقدتَ الم 
إمـا علـم    : بالمرشد تحصلت على أحد أمرين    

التوحيد بمعناه، أو شهود عين التوحيد بمجـاله،        
أنت خلقك اُهللا له، والكون خلقه اُهللا لـك، فـال           
تشتغل بما هو لك عن نفسك وأنت هللا، فتخـرج          
من العزة إلى الذل، فقد تِعس من اتحد بـالخلق،          



 




 





 

 

 

 

 



 



 


 

 ألن العبد على يد المرشد      ؛لحقوسِعد من اتحد با   
الحق، يقول بصدق ما قالـه إمامـه الـوارث          

:ومرشده

 

 
ظهرتُ وفى انطوى العالَم

 

 
خَفيت وقد الح لى العاِلم

 

 
ظهورى ألنى له صـورة

 

 
أنا ِظله فاتح خاتــــم

 

 
خفيتُ ليظهر لى فى البقا

 

 
خفائى شهود له دائـــم

 

 
ولى فى مقام الفنا نشـوةٌ

 

 
عم راحـمبها الح لى من

 

 
فكنتُ وال كون لى جامعا

 

 
وفى الكون فرقى آنا آدم

 

 
 أظهر المظاهر ليظهـر     واعلم أن اهللا    

بجماله وجالله، وأخفى جماله وجاللـه ببهائـه        
وضيائه، وستر بهاءه وضياءه بكماله، وغيـب       
كماله بأحدية ذاته، فال ظهور للنور والبهاء، وال        

ات، وكان  بيان للكمال، وال إشارة عند مجلى الذ      
وال شىء قبله، وهو على ما عليه كـان، فمـن           
جذبته اآليات فى الكائنات ثبتت له الهداية، ومن        
جذبه الجمال والجالل فى اآليات صـحت لـه         
العناية، ومن اختطفه البهاء والنور زج به فـى         
الغيب المصون، ومن اصطنعه لنفسه فى مقـام        
العبودة ال تعلم نفس ما أخفى له، وفـوق ذلـك           

أ العما، فأمسك عن العبارة، فال تبـاح لـك          عم
: آل عمران ( هم درجاتٌ ِعند اللَّهِ   : اإلشارة

١٦٣.(

 

 


 


بين الظاهر والظهـور كمـا بـين الـدنيا          
واآلخرة، والظهور لمن تزكت أنفسهم فى الدنيا،       
والظاهر لمن سبقت لهم الحسنى فـى اآلخـرة،         

ر فيجذبه إلى ما يحبـه      ومن لم يظهر له الظهو    
الظاهر، كان إلى الوعيد أقرب، ومـن أين لـه         

إنما يحجب عنك الظاهر ما     ! من ذلك المهرب؟  
دمت فى المظهر، ويلوح لك الظهور وأنت فـى   
السور؛ لتجمع بين الضدين، ولتنكشف لك أنوار       
الحضرتين بال حجب وال بين، فتفر منك ومـن         

ر بعد عـين    الكونين إلى القريب الظاهر، وال أث     
االقتراب بك فى مقام التوبة، والتقريب به فـى         

.حال الرغبة

 

 
إنما يعرف الظهور بضعف المظهر، وإنما      
يعرف الظاهر إذا علت حكمة الظهور، والحيرة       

خفاء الظهور،  : مفتاح المعرفة، فظهور المظهر   
وبطون الظاهر، وهـو األول واآلخـر، وبـين        
 المظهر والظهور بـرزخ الـسلب واإليجـاب،       

وإنمـا  ! ومتى يظهر اللباب والمحيط به حجاب؟     
هو قبس من وميض بروق الـشروق، ولمحـة         
التفات إلى ضوء اإلشراق، وتنزه فى قدس مجد        
وعظمة الخالق، والشوق إليه قـاهر، وحجبـه        
النور، لو رفع حجاب منهـا ألخفـى الظـالل،        

وجه  ويبقَى: وأخرس ألسنة السؤال قال تعالى    
ذُو الج كباِم الِلراِإلكْرو )٢٧ :الرحمن(.

 

 
المجذوب من سترت اآليـات عـن حـسه         
الكائنات، والمختطف من أخفت التجليات عـن       
قلبه اآليات، والمصطنع من جذبته سواطع أنوار       
الجالل والجمال، حتى يتفجر له فجر الحقـائق        

 الَ ُأِحب اآلِفِلين  : فى ظلمة ليل الحيرة فيقول    
، لديها ينظر ربه بالعين من غير       )٧٦ :األنعام(

.بين

 

 
:يقول موالنا اإلمام قدس اهللا سره

 

 
ى ظهورـر لـقبل المظاه

 

 
فى العلم حيث الوجه نـور

 

 
اء يحيط بـىـكنتُ الضي

 

 
نور عال من غير ســور

 

 
ى بمـــاـحتى تجلَّى ل

 

 
أجلى ظهورى بالظهــور

 

 
اء فىـوق المـوالعرشُ ف

 

 
درى فى سفورـى وقـبدِئ

 

 
اِف فـىـلتُ باألوصـظل

 

 
محفوِظِه لوِح السطـــور

 

 
ز بطونُــهـأظهرتُ رم

 

 
والغيب ِستْرى فى الحضور

 

 
رتُ فى البدء الـذىـأظه

 

 
ورقد كانت األسما سفـــ

 

 
    كيـف  : اويتساءل اإلمام أبو العزائم متعجب

:يخفى اإلله؟ ثم يقول

 

 
علو ا وسفالًكيف يخفى والكون

 

 
وح مثـاال؟ـلـه يـر لـمظه

 

 
 شيء أراه فى الكون ينبـىكل

 

 
االـمـده إجـوحيـانى تـبمع

 

 
: ولسان حال الصوفى يقول على الدوام

 

 
ال إله إال هو فى األول واآلخـر

 

 
ا خلف الحجابا باطنًظاهرا رامز

 

 
ما ترى فى الكون إال سر أسماِئه

 

 
الحسنى تُجلى صورا خلف نقاب

 

 
 كمـا   وهذا التجلى فى األشياء ليس حلـوالً      

إن : كرة الهندية، يقـول ابـن عربـى       تقول الف 
الشمس تتجلى فى مرآة القمر وليس فى القمـر         
من الشمس شيء، كما أن نور الشمس من حيث         
عينها هى من تجلى اسمه النور دونما حلـول،         

: وصدق من قال

 

 
ن األكوان منزلُـهـيم

 

 
وال جسد وهو ال روح

 

 
ما له حد يعينــــه

 

 
وهو المطلوب والصمد

 

 
ق يطلبهـ الخلعـفجمي

 

 
ثم لم يظفر به أحــد

 

 
ما مثله أحـــد أحد

 

 
بكمال النعِت منفــرد

 

 
وال تكرار فى المظـاهر اإللهيـة بـرغم         

ء له وجه خاص، يختلف به      ي ألن كل ش   ؛الكثرة
عن مثيله، فال مثلية إال ف الظاهر، وهذا الوجه         
الخاص هو صلة كل شيء بـاهللا، وهـو سـر           

رر نفسه فالـشيء ال      ال يك  ي الذ ياإلبداع اإلله 
    ي يأت يا، وكل نفَس إله   يتكرر، ألن اهللا ليس فقير 

.معه بجديد

 

 
ـفاُهللا أظهر نفسه بحقائق ال

 

 
فى أعياِنها فاعبده به أكوان

 

 
إن كنتَ تعبده فلست بعابٍد

 

 
فانظر إلى قولى لعلك تنتبه

 

 
يعنى إن كنت تعبد اهللا بنفسك فلستَ بعابـد         

هللا، وبأدلته على نفـسه،    بل مدع، إنما تعبد اهللا با     
 وِإيـاك نَـستَِعين    ِإياك نَعبـد  : أى تعبده به  

.)٥: الفاتحة(

 

 
:يقول اإلمام أبو العزائم

 

 
والعبد عبد ال مفر             فعلمتُ إنى عبده

 

 
إن اهللا بعيد برغم ظهوره، والبعـد       : ويقول

.والقرب هنا ال مكان فيه وال جهة

 

 
لَّ جاللهقريب ألهل القرب ج

 

 
دـعلى على اإلدراِك والتحدي

 

 
فاهللا هو الظاهر فى المظاهر، وفرق بـين        
الظاهر والمظاهر كالفرق بين الخمر والقـدح،       

:وفى ذلك يقول اإلمام أبو العزائم

 

 
صارت األكوان للخمر ِقداح

 

 
   ا للخمر اإللهية،   أى صارت األكوان مظهر

ر ويقصد بالخمر هنا األنوار اإللهية، وهى أنـوا       
األسماء والصفات التى تغشى المظاهر وتغطيها      

ِدنُّها رسمى وقلبـى    : فال يظهر إال الظاهر فيها    
كأسها ، والشرب من هذه الخمر هى رؤيـة اهللا          

.فى آياته

 

 
الظـاهر والمظهـر   : مما سبق حول معانى   

والظهور، يتبين لنا مراد اإلمام من هذه الحكمة        
ظهـرك  أ: التى معنا، والتى تكشف حقيقة األمر     

ليظهر هو فيك، فاحذر أن تُظهر نفسك متلـذذا         
.بظهورك

 

 



  








 





 
 
   
 



  



 

 
 قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ 

 


في سياق تفسير اإلمام أبـي العـزائم        

 يبين  وكُنتُم َأمواتًا فََأحياكُم  : لقوله تعالى 
أن اهللا يذكرهم سبحانه بمننه عليهم لتنجذب       
قلوبهم إلى اهللا معتقـدة أنـه هـو المـنعم       

ثُم يِميتُكُم  : المتفضل، وفي قول اهللا تعالى    
 ِييكُمحي ثُم  عقلـوا عـن اهللا       تخويف لمن 

حججه ودالئله، فهذه اآلية جمع اهللا فيها ما        
لو لم يكن في القرآن إال هي لكانت كافيـة          

 .لكل ذي عقل يعقل عن اهللا تعالى


 ثُم ِإلَيِه تُرجعـون   : وفي قوله تعالى  
يبين اإلمام أن الرجوع هو العودة إلى مـا         

 . صدر منه الراجع
 اجع إلى ما كان فيـه أوالً   ولما كان الر  

بد أن يفارق كل اآلثار التي       من األمكنة ال  
أبعدته عن مكانه األول ومشهده األول حتى       
يتحقق الرجوع إلى ما كان عليه؛ ولما كان        
اإلنسان في بدئه روحا مجردة من مالبسة       
األجسام في مقام التجريد متحققًا بمعنى ال       

عظيم؛ فـال   حول وال قوة إال باهللا العلي ال      
 : يبلغ هذا المقام إال أحد اثنين

من مات وفارق الحياة الدنيا فانجلت له      
الحقائق على ما هي عليه في نفس األمر؛        
من أن اهللا تعـالى هـو النـافع الـضار،           
المعطي المانع، القابض الباسـط، حتـى       
يتحقق بأن هللا تسعة وتسعين اسما ليس لـه        

 .فيها شريك وال مثيل
 نفـسه فـي ذات اهللا   ورجل آخر جاهد 
 أشهده اُهللا به بـاطن      حتى كمل يقينًا كماالً   

التوحيِد ففقه أسرار مقامات التوحيد االثني      
وهذا الذي بين اهللا مقامه في القرآن       ، عشر

َأو من كَـان ميتًـا      : المجيد؛ قال سبحانه  

فََأحيينَاه وجعلْنَا لَه نُورا يمـِشي ِبـِه ِفـي          
، وهو الذي رجـع     "١٢٢:ألنعاما "النَّاِس

إلى اهللا في حياته الدنيا لما وفقه اهللا له من          
والَِّذين جاهدوا ِفينَـا    : الجهاد؛ قال تعالى  

، ونهايـة   "٦٩:العنكبـوت  "لَنَهِدينَّهم سبلَنَا 
جهاد النفس فـي ذات اهللا،      : الجهاد األكبر 

وفي هذا المقام يفر إلى اهللا باهللا تعالى؛ قال         
 :وا ِإلَى اللَِّهفَِفر" ٥٠:الذاريات." 

ثُـم ِإلَيـِه    : والمعنى أنه تعالى يقول   
ونعجتُر" من وقـوفكم عنـد     " ٢٨:البقرة

األسباب، ومن نزوع نفوسكم إلى شهواتها      
وحظوظها وأطماعها، ومن ظلمة األوهـام     
ومفاسد الخيال، ومن ضالل اآلراء؛ إلى ما       

د مـن مالبـسة     كنتم عليه في حال التجري    
الحضيض األسفل النكشاف الحقائق علـى      
ما هي عليه في نفس األمر، فيتحقق كـل          
إنسان بحقيقته التي هي العدم قبل أن يوجده        
اهللا تعالى، وبالـضعف قبـل أن يمـده اهللا      
تعالى بالقوة، واالضطرار إلـى اهللا الـذي      

 .أقام األسباب وأمد العالم بواسع اإلحسان
واعلـم  : ي تفسيره يقول الشيخ العقاد ف   

أن اإلنسان بدأ سيره وبروزه إلى الوجـود        
من الحضرة اإللهيـة بعنايتهـا وأمرهـا،        
وتطور في عالم الروحانيات، ثـم اتـصل        
بعالم األشباح، ثم انتقل إلى عالم البـرزخ،       
ثم إلى الدار اآلخرة، وبعد كمـال دورتـه         
رجع إلى ربه، فهو من اهللا بدأ، وإلـى اهللا          

 . يعود
ف باهللا هو الذي عرف البدايـة       والعار

ففر إلى اهللا، والمؤمن الناجي هـو الـذي         
عرف النهاية فعمل لها، والعبد الكامل هو        
الذي كاشفه اهللا بالبدايـة والنهايـة، قـال         

ا إلـى   مشير- اإلمام أبو العزائم    -أستاذنا  
 :هذا بقوله

 شهودي نشأتي األولى وصول
 وعلمي نشأتي األخرى  قبول

م أبو العزائم المعنى فيبين     ويدقق اإلما 
في تفسيره أنه ليس المراد الرجـوع إلـى         
مكان أو إلى اهللا الذي هو فـي جهـة دون     

 ليس له مكان يقصد فيه، بل        ألنه   ؛جهة
هو قبل المكان وقبل الزمـان كمـا قـال          

J) :قبلَه كان اُهللا وال شيء.( 
وبداية اإلنسان من الضعف، وهو فـي       

 إن نظر بعين  الحقيقة في ضعف واضطرار   



  



 

البصيرة، وما يراه من القوة والغنى ومـن        
العلو في األرض بالباطل فهو غرور؛ كما       

الـدنيا  : قال اإلمام علي كـرم اهللا وجهـه       
 .غرارة ضرارة مرارة




وفي هذا السياق يبين اإلمام للمـسلمين       
تعباد ومقلدوهم الذين   أن ما عليه دول االس    

يدعون اإلسالم بالباطل دال على أنهم أدنى       
 ألنهم يسمعون كالم اهللا     ؛من البهائم السائمة  
 وكالم أئمة الهدى Dتعالى وكالم رسله  

فينأون بجانبهم عنه ال يسمعون وال يعقلون،   
َأم تَحسب َأن َأكْثَرهم يسمعون     : قال تعالى 
 ِقلُونعي ِإالَّ   إِ َأو مه لُّ     كَاَألنْ نَأض مْل هاِم بع

 ". ٤٤:الفرقان "سِبيالً
وحرمهم اهللا تعالى من اإلصغاء إلـى       
كالم الحق، ومن أن يبصروا آيات اهللا في        

ولَهم َأعين الَّ يبـِصرون     : مكوناته بقوله 
 :األعراف "ِبها ولَهم آذَان الَّ يسمعون ِبها     

ــزور  " ١٧٩ ــك وال ــل اإلف ــن أه إال م
 . واألباطيل

ــا و ِبه ــون فْقَهالَّ ي ــوب ــم قُلُ لَه 
ــراف" ــش " ١٧٩ :األع ــع والغ إال الطم

 . والغرور
فإذا قامت القيامة رجعوا إلى ما حكـم        
اهللا به عليهم، فانكشفت الحقائق التي بهـا        
كذبوا، وعنها نأوا، ولها حاربوا وعانـدوا،   

، "٩٩:المؤمنون "عوِنرب ارجِ : فيقولون
وهنالك يوم الحسرة والندامة يـوم يعـض        
الظالم على يديه، الظالم الذي ظلـم نفـسه    

 .فأبعدها وأضرها، نسأل اهللا السالمة



 كما يبـين  -فكأن الرجوع إليه سبحانه   

 هو رجوع إلى مـا كـان عليـه          -اإلمام  
اإلنسان قبل أن يخلق األشباح، إذ األرواح       
كانت موجودة سابحة في ملكوت اهللا، ولكن       
األجسام حجبتها عن شهود ما كانت متمتعة       
به فـي حـال تجريـدها عـن األجـسام           

 .ومالبستها
      ا وهنا اسمع بأذن قلبك الخطاب جـسم

 : وروحا
لما كان اإلنسان قبل الجسم روحـا ال        

ل وال ينـذره اهللا،     يدعى وال يحتاج إلى دلي    
وكل تلك األحكـام والمخـاوف والتـشنيع      
والتهديد والبشائر إنما هي خاصة لإلنسان      

: الذي هو روح وجسم؛ فكأنه يقول سبحانه      
 اتًاوَأم كُنتُمو  ،وحقبل أن تنفخ فيكم الـر 
اكُميفََأح      وح فيكم، وتلك الحياةبنفخة الر 

دة بالحياة صادقة أن تكون حياة البشرية مؤي     
 إذا كان اإلنـسان مـن أهـل      -الروحانية  

؛ فتكون الحيـاة تـصحح      -اإليمان الكامل   
اتصافه بالسمع والبصر والكالم وبالحركة     

 . واإلرادة
وإذا حرم اإلنسان التوفيـق والهدايـة       
فتكون الحياة تصحح له الحـس والحركـة        
واإلرادة؛ ولكنه يحرم سماع تسبيح الكائنات  

 فيها، ويحرم التوفيق التباع     ونظر آيات اهللا  
 . Jرسول اهللا 

وإذا فقد اإلنـسان الحـس والحركـة        
مات، كما يقال لمن فقـد      : واإلرادة يقال له  

السمع والبصر والحس والحركـة واإلرادة      
 فَِإنَّـك الَ  : ميت؛ كما قال تعالى   : اإليمانية

 تُسِمع الصم الـدعاء ِإذَا      تُسِمع الْموتَى والَ  
و ِبِريندا ملَّو" فحكم على أهل    "٥٢:الروم ،

 . البعد عن اهللا بالموت وبالصمم
والحياة الروحانية الخاصة هـي التـي    
كانت األرواح فيها في صـورة ذريـة آدم     

A     ؛ متمتعة بها في عهد يوم :  َتَألَـس
كُمبِبر" أحيانـا  ، فلما أن    "١٧٢:األعراف

اهللا الحياة اإلنسانية حجبـت الـروح عـن       
 .مطالعة هذا الغيب المصون بكثافة الجسم

فمن جاهد نفسه أالح اهللا له هذا النـور   
وأحياه الحياة الروحانية التي يمشى بها في       

َأو من كَان ميتًـا     : الناس كما قال سبحانه   
ي ِبِه ِفي النَّاِس    فََأحيينَاه وجعلْنَا لَه نُورا يمشِ    

 كَمن مثَلُه ِفي الظُّلُماِت لَيس ِبخَاِرٍج منْها      
 ".١٢٢ :األنعام"



  ِباللَّه ونفَ تَكْفُركَي    بعد تلك الحجج 

 قبل أن   وكُنتُم َأمواتًا والدالئل الواضحة   
ليا يوم قولـه    تشهدوا جمال ربكم ظاهرا ج    

وِإذْ َأخَذَ ربك ِمن بِنـي آدم ِمـن         : تعالى
       لَـى َأنفُـِسِهمع مهدَأشْهو متَهيذُر وِرِهمظُه

 ". ١٧٢:األعراف "َألَستَ ِبربكُم قَالُواْ بلَى
وفي هذا اليوم أسمعنا خطابه المقـدس       

: بعد أن أشهدنا جماله العلي فقال سـبحانه       
ـذَا          َأنه ـنِة ِإنَّا كُنَّا عامالِْقي موتَقُولُواْ ي 

غَاِفِلين َأو تَقُولُواْ ِإنَّما َأشْرك آباُؤنَا ِمن قَبُل        
وكُنَّا ذُريةً من بعِدِهم َأفَتُهِلكُنَـا ِبمـا فَعـَل          

ِطلُونبالْم" فهـذا   "١٧٣-١٧٢:األعراف ،
 بهـا علينـا     اليوم يوم الحياة التي يمن اهللا     

وذَكِّـر فَـِإن    : ويذكرنا بها، قال سبحانه   
ْؤِمِنينالْم ى تَنفَعالذِّكْر٥٥: الذاريات ." 

فمن سبقت لهم الحسنى ذكّرهم فذكروا      
فحضروا فأقبلوا عليـه فقـبلهم، وبوجهـه        
الجميل واجههم، ومنه سـمعوا الخطـاب       
المقدس بآذان أرواحهم، وهذه هي الحيـاة       

 . األولى
 إذا لـم يتفـضل اهللا       -ما حياة الكون    أ

على اإلنسان بعيون اإليمان وآذان اإليمان      
      فليـست   -حتى يتحقق بهذا المشهد العلي 

حياته حياة روحانية؛ وإنما هي حياة بهـائم     
أو شياطين، وليست هي الحياة التي يمـن        

 . اهللا بها على اإلنسان
 ِميتُكُمي ثُم     بحرمانكم من القابل لهذا 

لفيض المقدس، وهذه الموتة هي التي شنع       ا
 تُسِمع  ك الَ فَِإنَّ: اهللا بها على من قال فيهم     

 ". ٥٢:الروم "الْموتَى
 ِييكُمحي ثُم يحيي من سبقت لهم    :  أي

الحسنى في هذا الكون، فيتنعمون بما يشتاق   
إليه أهل الجنة فـي الجنـة، أو يتمتعـون          

ـ          : بحانهبشهود وجه اهللا تعـالى، قـال س
      ِاللَّـه ـهجو لُّواْ فَثَما تُونَمفََأي"  البقـرة: 

، وباألنس بالتلقي من حضرة اإللهام،      "١١٥
وبما يناله المؤمن الكامل من البهجة بمعية       

ِإن اللَّـه   : اهللا في الدنيا بدليل قوله تعالى     
        ـِسنُونحـم مه الَّـِذيناتَّقَواْ و الَِّذين عم 

 ".١٢٨ :النحل"
وأما أهل الكفر باهللا والمنافقون وعصاة      
األمة فيحييهم يوم القيامـة لتنكـشف لهـم         
الحقائق التي كذبوا بها أو نسوها، وعندها       

يا ليتني كُنتُ   : يقول كل واحد ممن كذب    
 ".٤٠:النبأ "تُرابا

 يحِييكُموفوق هذا إشارة أخرى في      
حياة األنس به على بـساط منادمتـه        : أي

انه إذا من عليهم بالحياة الروحانية في       سبح
وجـوه  : حظيرة القرب بدليل قوله تعالى    
 :القيامـة  "يومِئٍذ ناَِضرةٌ ِإلَىَ ربها نَاِظرةٌ    

٢٣ - ٢٢". 



 

 

 

 



 



 



 

 مجال محدان

 

:الشهيد رهني احملبسني العصري

 

 

 

دراسة يف فكر عامل جليل

 

 

 



 





 



/ لدكتورالعالم الشهيد ا  ) هوية مصر (شغلت  
   ا لديه، حاول    ثابتً اجمال حمدان، ومثلت هاجس

أن يبلوره، ويحدده، فبحث وتأمل وتعمق فـي        
التاريخ، وفـي المـستقبل، وخـرج بحقيقـة         

العروبة (أساسية أن هذه الهوية ال تخرج عن        
ح لمصر شخصيتها المتفردة،    صحي). اإلسالمية

إال أن هذا ال يعني انفـصامها عـن المحـيط           
العربي واإلسالمي، رغم أن الجانب العروبـي       

وهكذا أدرك  . عند حمدان كان أعلى وأوضح من الجانب اإلسالمي       
حمدان حقيقة الهوية المصرية، ولكنه لكي يصل إلى هذا اإلدراك          

 اليـوم فـى     لتى نحتاج لعديد من المحاذير والتفاصيل ا    اأشار إلى   
 علـى  عـشرة أعـوام  ، وبعد مـرور   م٢٠١١أجواء ثورة يناير    

، إلى أن نتأملها وأن     )حمدان(تلك الثورة التى بشر بها      انطالقها،  
:نتفهمها 

 

 



 



إن البعض   

 

جمال حمدان   .  من وجهة نظر د    –

 

 قـد يـرى أن      -
أو يوحي به من    الحديث عن الشخصية اإلقليمية وما يضغط عليه        

تفرد في روح المكان وعبقرية ذاتية في اإلقليم، إنما هو أمر يؤكد 
الفروق الجغرافية على حساب المشابهات بالـضرورة، ويبـرز          
االختالفات المحلية في وجه التجانس العام، وبالتالي قد تكون له          
محموالت وظالل معينة أو قد تقحم عليه تخريجـات أو تـأويالت        

إن هذا خطأ تاريخى يرتكبه البعض مـن        .  أو قريبة  سياسية بعيدة 
.نخبتنا السياسية والثقافية من وجهة نظر حمدان 

 

 

ـ       *  ا إلـى  ففي منطقة كالوطن العربي الكبير، تسعى اليوم حثيثً
الوحدة الشاملة في نضال تاريخي بطولي، أال يعني هذا          

 

 هكـذا   -
تتساءل النخبة المغتربة عن عروبتها من وجهة نظر حمـدان           

 

- 
العربية " القومية"المحلية الضيقة في وجه     " الوطنية"التأكيد على   

ـ         ! المشرقة؟ ا أال يعني الحديث عن الشخـصية المـصرية انغالقً

؟ فإذا  "العروبة"إزاء  " بالمصرية"ا  ا إقليمي وتشبثً
ما تكلمنا بعد ذلك عـن الشخـصية العراقيـة          
والشخصية السورية والجزائرية، إلـى آخـر       

يتألف منها الوطن الكبير، أفـال      الوحدات التي   
يعد هذا بصورة ما سعيا أو غير واع إلى ا واعي

التفرقة والتمزيق في وقت نحن أحوج ما نكون     
إلى التماسك والتالحم؟

 

 



 

–

 



يقدم حمدان فى دراساته نماذج لالختالف      * 
: لوالفرقـة، ويقـو   ) الوحدة(بين النخبة حول    

على الفور تتبدى لنا حقيقة الفلسفة الفكرية التـي تكمـن وراء            
إنها إذن قضية المتشابهات والفروق الجغرافيـة       . القضية المثارة 

بين قطر وآخر من األقطار العربية، قضية التفـرد والتجـانس،           
والمطلوب إذن ممن يتصدون لمثل هـذه       . قضية الوحدة والتنوع  

ونكاد . شبه لتأكيدها والضغط عليهاالدراسة أن ينقبوا عن أوجه ال
    نضيف أن المفهوم لذلك منطقي ا أنهم مدعوون كذلك إلى     ا وضمني

           ا إهمال أوجه االختالف الطبيعي إن أمكن، فكلمـا كنـت وحـدوي
)كان من الطبيعي أن تنقب عن التجانس الطبيعـي داخـل           ) اطيب

   الوطن الكبير وتبرزه تجسيم غفـل  ا، وإن أمكنـك أن ت     ا وتضخيم
.الفروق وتعتم التفرد المكاني فذلك خير وأجدى وحدوية

 

 

ولقد وصل األمر بهذا االتجاه، حتى من الناحيـة الـشكلية أو            
، ففي أيـام الوحـدة      االرمزية البحتة، إلى حد يثير التساؤل أحيانً      

" الجمهورية العربية المتحـدة   "ات  يالسورية المصرية في الخمسين   
ين بعض المثقفين الوحدويين على كان هناك إصرار مبدئي شديد ب

محو كل مظاهر االختالف الطبيعي الصرف بين إقليمي الوحـدة،          
ذاتها واألسماء الجغرافية   . بما في ذلك حتى الحقائق الجيولوجية     

فعن األولى شهدت تلك المرحلة محاوالت فجة . الطبيعية من بعدها
شابه وتأكيد  إلثبات وتأكيد الوحدة بين اإلقليمين من خالل إبراز الت        

الوحدة بين اإلقليمين من خالل إبراز التشابه مثالً بين الـصخور           
.!)كذا(والتكاوين والطبقات الجيولوجية فيها 

 

 



  

 

 



 



 












 




 



أما عن الثانية كما يقول حمدان، فقد       

: ثار جدل فكري حول أي تسميات نستعمل      

األسماء الطبيعية التي وجدت منـذ فجـر        

ــاريخ ــم : الت ــصر، أم االس ــوريا وم س

الجمهورية العربية  : وي المستحدث الوحد

المتحدة؟ وواضح أن صميم المشكلة كان      

الظالل الوحدوية أو االنفصالية التي ظـن       

ولكن . أن هذه التسمية أو تلك توحي بها      

     ا وكانت  الواقع أن التعارض لم يكن حقيقي

منذ (فمصر  . المشكلة شكلية إلى حد بعيد    

اسـم  ) منذ اآلشوريين (كسوريا  ) مصراييم

بمثل ما أن اسم كوكبنا هذا هو       " جغرافي"

األرض، واسم نهرنا هذا هو النيل، بـاق        

وال مفر منه ما بقيت هذه األرض وهـذا         

أما الجمهورية العربيـة المتحـدة      . النيل

عبر عن حقيقة قامت وعن " سياسي"فاسم 

وهو بهذا لـم يكـن      . أمر شاهق مرموق  

يقصد به أن يقتصر على مصر وسـوريا        

ألبد، وإنما كان المفـروض      ا إلى ا  حكر

 

- 

بالتعريف  

 

-ا لدولة الوحـدة   أن يتسع يوم

ـ    . العربية الكبرى  ا أن  ولهذا لم يكن غريب

عاد اسم مصر ففرض نفسه فيما بعد على        

، وبالمثـل فـي     "جمهورية مصر العربية  "

.الشقيقة" الجمهورية العربية السورية"

 

 



 



ولكن هل : جمال حمدان. ا يسأل دحسنً

ا يعني وجود الفروق الجغرافيـة بـين     حق

وحدات الوطن العربي التفرقة السياسية؟     

 ا أن تؤدي االختالفات الطبيعيـة      وهل حتم

إلى الخالفات القومية؟ هل الحـديث عـن      

الشخصية اإلقليمية لمصر أو المغـرب أو       

الخ يترادف مع الحـديث عـن       .. العراق

الـخ  ".. و العراقيـة  المصرية والمغربية أ  "

ويتضاد مع العروبة؟ أهي ردة بصورة ما       

 

ــر مباشــرة -  مباشــرة أو غي

 

ــى -  إل

الفرعونية والبربرية واآلشورية؟ باختصار 

هل يتعارض القول بوجود عبقرية مكـان       

خاصة بكل أو بأي قطر عربي مع دعـوة         

القومية والوحدة العربية؟

 

 

ا طبيعية وجغرافيـة    أم أن هناك فروقً   

ء الوطن العربي، فتلك حقيقيـة      بين أجزا 

أولية كالبديهيات ال يمكن ألحد أن ينكرها       

ا، أكثر مما يمكنـه أن ينكـر أن         موضوعي

هناك بعض مشابهات وأوجه تقارب بـين       

فهناك مثالً تشابه مؤكـد     . بعضها البعض 

بين مصر والعـراق كبيئتـين فيـضتين،        

والشام والمغرب الكبير نظائر جغرافية إلى      

بيعتهما الجبليـة المتوسـطية،    حد بعيد بط  

وبالمثل تكرر الوحدات الـصحراوية مـن       

  ا من المالمح المشتركة،    العالم العربي كثير

ـ       ا أن البيئـة    ولكن مـن الواضـح تمام

المصرية تختلف عن البيئة فـي المغـرب     

بمثل ما تختلـف البيئـة العراقيـة عـن          

.السورية وهكذا

 

 

ولسنا نقصد بهذا    

 

 والقول للـدكتور    -

جمال  

 

 أن نؤكد الفروق الطبيعيـة بـين        -

أقطارنا العربية لنطمس معـالم التـشابه       

ا ولـيس   بينها، ولكننا نقول أن ثمة فروقً     

   ـ   يجدي في مواجهتها علمي ا أن  ا أو قومي

نتجاهلها في سبيل وحدة جغرافية منمطة،      

إنمـا  . أو تجانس طبيعي باهـت موهـوم      

الشخصية اإلقليمية أشبه شيء بالشخصية     

فالشخـصية   . اإلنسانية

 

 هـذه وتلـك    -

 

- 

مركب معقد للغاية من عـدد ضـخم مـن          

العناصر وتوليفة معينـة مـن الـسمات        

فإذا اشتركت  . والصفات والمالمح والمعالم  

شخصيتان في الغالبية من تلك العناصـر        

والقسمات، ولكن اختلفتا في قلـة منهمـا        

مهما تضاءلت، فليس علينا جناح أن نتكلم       

كل منهما، رغـم    الشخصية في   " تفرد"عن  

التشابه الواسع المدى، ودون أن يعني ذلك 

.أي تنافر أو تضاد بينهما

 

 

ولهذا فإن الخلط أن نظن أن الحـديث        

عن تفرد الشخصية الجغرافيـة وعبقريـة    

المكان لهذا القطر العربـي أو ذاك يعنـي         

تدعيم الدعوة االنفصالية، أو أننا إذا قلنـا        

و إذا  شخصية مصر، فقد قلنا الفرعونية، أ     

.. قلنا شخصية الشام، فقد قلنـا الفينيقيـة   

الخ، وأن القول بتفـرد أي أو كـل قطـر           

عربي هو تبرير للتجزئة السياسية أو سند       

لالنفصال يتعارض مع القومية والوحـدة      

.العربية

 

 



 

 

 

 

 



 

–

 





 




 

 
ــوِبي   ــدِس مطْلُ ــراب الْقُ ش

 

 
ــلٌ ــي أَص ــذَّاِت ِل ــى ال ومجلَ

 

 
ــرفًا  ــِه ِصـ ــور جماِلـ ونـ

 

 
ــٰى ــِة الْمجلَـ ــر هِويـ وبحـ

 

 
وعـــين حِقيقَـــِة اَألســـما

 

 
ــِري   ا أَمــد ــي ابِت ــا ِف هِمنو

 

 
ــا  ــا الْعلْيـ ــي حاناِتهـ وِفـ

 

 
  ــد ــِة قَ ِعيــِر الْم حــي ب وِف

 

 
ــٰى ــِة الْمجلَـ ــي ِعنِديـ وِفـ

 

 
ــما  ــةَ اَألسـ ــا حانـ دخلْنـ

 

 
ــا ــو لَم ه تــر ــد ِص ــم قَ عن

 

 
ــِة ــن أَحِديـ ــهوِمـ  التنِزيـ

 

 
ــدى  ِر هــد ِبب ســم ش تــد ب

 

 
ــزه أَنْ  ــى تنـ ــٰى معنـ ِإلَـ

 

 
ــافٍ   ــي قَ ــت ِف ــا كُن وننو

 

 
ــدا  ــرٰى أَبـ ــين الَ تـ وعـ

 

 
ــي   ــر ِف ظْهتو وــد بــا ت ِبه

 

 
ــأَىٰ   ني ــن ــا ِلم ــرٰى خلْقً ت

 

 
ــرا   ٰى أَمــر ا تــر أَم ــن فَكُ

 

 
ــا   ــرٰى خلْقً ــا ت ــن خلْقً وكُ

 

 
ــف كَيو ــح ــيِن الْ ٰى ِبعــر ي 

 

 
جمـــالَ الْحـــق أَو يرقَـــٰى

 

 
تجــرد واشــهِد الْمجلَــىٰ  

 

 
وخـــلِّ الـــسفْلَ ِلَألدنـــٰى

 

 
ــوا ــشهِد اَألنـ ــق تـ وأَطِْلـ

 

 
ــيِدنا  ــاِل سـ ــور جمـ فَنـ

 

 
وحــسن جماِلــِه قَــصِدي  

 

 
ــدىٰ  الَةُ مــص ــه ال ــٰى طَٰ علَ

 

 
ــوبِ  ــِه مطْلُـ ــالَةُ اللَّـ يصـ

 

 

 

 

 

وهٰـــذَا الْوجـــه محبـــوِبي 

 

 
ولَــونُ الــذَّاِت مرغُــوِبي  

 

 
ــصحوِبي  م ــار ــلْ ص ــي ب مِع

 

 
ــوِبي   ــِف مرغُ صالْو ــذَاك ِل

 

 
لَـــدى التنِزيـــِه مـــشروِبي

 

 
ــأِْديِبي   ت ــار ص ــد ــم قَ عن

 

 
ــبِ  ــأَدِخلِْني ِبترِحيــ فَــ

 

 
ــِذيِبي  ــد تهـ ــت بعـ غَِرقْـ

 

 
ـ   وِبيومقْعــِد ِصــدِق مرغُـ

 

 
ــوِبي  ــي ِبمطْلُــ وأَكْرمِنــ

 

 
ــي  ــِدي ِبتقِْريِبـ ــا بعـ محـ

 

 
ــي  ــِدي ِب هِع يرــش ــداِر ال ِب

 

 
ــي   ــو ِب ــق يعلُ ــالُ الْح مج

 

 
ــي   ــِه ِبتقِْريِبـ ــوح ِبـ أَبـ

 

 
ــوِب ــه موهـ ــضٍل ِمنـ ِبفَـ

 

 
ــوِبي  بحِن مــي ع ــن ــوٰى ِم ِس

 

 
ســـِريرِة قَلْـــِب موهـــوِب

 

 
ــِذيبِ  ــد تهـ ــرا بعـ وأَمـ

 

 
ــ ــوِبِبـ ــك موهـ ِسر ِمنـ

 

 
ــي  ــر تحِجيِبـ ــذَا ِسـ وهٰـ

 

 
!ق مــن ِفــي التيــِه والريــِب؟

 

 
فَـــالَ يحظَـــٰى ِبمطْلُـــوِب

 

 
ــبِ  ــٰى ِبتقِْريـ ــا تحظَـ ِبهـ

 

 
ــشروِبي  ــذَّوِق مـ وذُق ِبالـ

 

 
ــصحوبِ   ِلم ــت الَح ــد ر قَ

 

 
هــو الْمقْــصود مطْلُــوِبي  

 

 
وهـــو الَشـــك محبـــوِبي

 

 
ِدي وجــه محبــوِبي شــهو

 

 
علَــى الْمختــاِر محبــوِبي  

 

 

 

 
  

 

 
  

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

تـهــانــى

 

 












دق صاحب الهمة العالية الـضابط      األخ الفاضل والمحب الصا   * 
.بكفر الشيخ.. درغام سالم بحفيده محمد محمود درغام سالم

 

 
رمضان لبن بزفاف نجليه    األخ الفاضل والمحب الصادق الحاج      * 

.بشبراخيت والقاهرة.. األستاذ محمد واألستاذ أحمد

 

 







 

 






 والمحب الصادق والعاشـق     األخ الفاضل * 

الفاني والعامل المخلص األمين الحاج السيد      

.. أمين باشا شتا والـد األسـتاذ إسـماعيل        

.باإلسكندرية

 

 

رحومة حرم المرحوم الداعي إلى اهللا األخ الفاضل الحاج         الم* 

.. أيمن سالَّم والدة األستاذ عز الدين وأحمد والمهندس عـالء         

.بدمنهور

 

 

شهيدة الواجب الدكتورة رغـدة أحمـد       * 

الدخاخني مدرس النسا والتوليـد بجامعـة       

طنطا كريمة األخ الفاضل والمحب الصادق    

.لكبرىالدكتور أحمد الدخاخني بالمحلة ا

 

 

بالقرضـا   ..  الظريـف  ي عل األخ الفاضل األستاذ مسعود   * 

 

– 

.كفر الشيخ

 

 

المرحوم األخ الفاضل السيد عبد اللطيف غراب شقيق األخ         * 

الفاضل مهدي غراب والمستشار نجيب غراب والـد محمـد          

بقرية أبو درة .. وحازم

 

 شبراخيت –

 

. بحيرة–

 

 

خ المرحوم حسن إبراهيم إسماعيل الزهيري ابن شـقيق األ        * 

الفاضل الحاج فتحي الزهيري نائب آل العزائم وابن عـم األخ           

الفاضل األستاذ محمد فتحي الزهيري، ويحتسب المرحوم األخ        

بأبو حمص .. المخلص الحاج نجاح المشد

 

. بحيرة–

 

 

بنجـع هـالل     .. األخ صالح محمد دياب آل الشيخ علي      * 

 

– 

المراغة 

 

. سوهاج-

 

 

دكتور مـصطفى   اليق  رمه شق حالمهندس محمود أبو النجا و    * 

 بأبو كبير.. أبو النجا

 

. شرقية-

 

 










