
 

 

 

 

 



 


العارف باهللا

 

 


 


 ه١٤٠٧سنة 

 

م١٩٨٧ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




 




 




 



 

 



 


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

 

 
.الضالة الىت ننشدها واد الذى فقده املسلمون ونسعى لتجديدههذه هـى 

 

 

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

 

 
. خالصة رسوم الربيداا سنوي جنيه٥٥ر ـداخل مص

 

 
. دوالراً سنوياً خالصة رسوم الربيد٥٠باقى دول العامل 

 

 

اللــه  معـبودنا

 

واجلهـاد خلقـنا 

 

 
والرسول مقصودنا

 

واخلـالفـة غايتنا 

 

 
والقـرآن  حجتنا

 

وأبو العزائم  إمامنا 

 

 

 

 

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

 

 

 

  *

 

 

 

 
    بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم   

 

 

 

 ٤

 

 

 

 

 

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

 

 ٨

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
لعزائم اأبوالدين ماضى السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 

 ١٢

 

 

 

 

 

 
المرحوم الشيخ يوسف الدجوي العالم باألزهر الشريف.. ) ١٠(التوسل واالستغاثة  *

 

 ١٤

 

 

 

 

 

 
خالد برادة. د ..للعارفين أولي األلبابكشف الحجاب  *

 

 ١٦

 

 

 

 

 

 
سامي عوض العسالة.  د)..١(دور المؤسسات الدينية في مواجهة ظاهرة اإلرهاب * 

 

 ١٨

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
عادل سعد. مستشار رجب عبد السميع وأ                                                     ال

 

 ٢٠

 

 

 

 

 

 
 إسماعيلبليغ حمدى. د.أ  ..]إشارات وتنبيهات عبد الرحمن السلمي[مناهج العارفين * 

 

 ٢٢

 

 

 

 

 

 
جمال أمين. د .. )٤(وقفة مع الذات لكي تكون شخصية مؤثرة  *

 

 ٢٤

 

 

 

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

 

 ٢٦

 

 

 

 

 

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

 

 ٢٩

 

 

 

 

 

 
٣٠  العزائم أبومحمد ماضىاإلمام  .. ]األدب واإلرادة[حكم الدين  *

 

  

 

 
 األستاذة لبنى محمد الشعراوى..مستقبل األمة  *

 

 ٣٢

 

 

 

 

 

 
نور الدين أبو لحية. د. أ.. ) ١/٣(إسالميون أم ظالميون * 

 

 ٣٤

 

 

 

 

 

 
 ..]في ذكرى رحيل الصديق وتولِّي الفاروق.. لياإلمام ع[صواريخ مضادة * 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الحسينى عبد الحليم العزمىالشريف

 

 ٣٦

 

 

 

 

 

 
أحمد محمود كريمة. د. أ.. فتنة إلغاء المرجعية العلمية اإلسالمية* 

 

 ٤٠

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 الجاويشبد الهادى  بن عالشريف محمد

 

 ٤٢

 

 

 

 

 

 
أحمد محمد الشرنوبي. د.أ) .. ٢٣(الدعوة إلى اهللا تعالى من خالل الشبكة الدولية اإلنترنت * 

 

 ٤٤

 

 

 

 

 

 
محمد الشندويلى) ٢( أنهما في النار دحض مفتريات دعاة الفتنة في حق والدي النبي * 

 

 ٤٦

 

 

 

 

 

 
هـ١٤٣٨اد أول من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خالل شهر جم* 

 

 ٤٧

 

 

 

 

 

 
فاروق الدسوقى. د. أ .. )١١(الصالة والسالم على والدي خير األنام * 

 

 ٤٨

 

 

 

 

 

 
محمد حسينى الحلفاوى.  د.. ]٦٩) [مجلة التوحيد(وكالء الوهابية فى مصر صوت * 

 

 ٥٠

 

 

 

 

 

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

 

 ٥٢

 

 

 

 

 

 
 قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ ) ..٤ (معاني وإشارات قرآنية *

 

 ٥٤

 

 

 

 

 

 
رفعت سيد أحمد . د) ..١/٢(داعش في أفريقيا عدو نسيناه حين انشغلنا بالموصل وحلب * 

 

 ٥٦

 

 

 

 

 

 
المجتمع العزمى* 

 

 ٥٨

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

بينَّا في اللقاءين الماضيين كيف تأسست دولة فرسان مالطا وأبـرز أعـضائها             
 بالدول العربية، وتحدثنا عن عالقتها بالماسـونية، وفـي هـذا            ورئيسها وعالقتها 

.المقال نعرف المتنورين ومخططاتهم

 

 



 

 
ــورون المتنـ

 

ــة(  :بالالتينيـ

 

 Illuminati) (ــاتي ــا ) إلومينـ ومفردهـ
"illuminatus "إلوميناتوس، هم جمعية سرية تأسست في

 

 مايو١ 

 

م١٧٧٦ 

 

فيما  
).عصر التنوير(يسمى آنذاك 

 

 
اسم يشير إلى عدة مجموعات، سواء التاريخية منها أو الحديثة،          " المتنورون"و

 يشير تحديدا إلى فرقـة      سواء كانت حقيقية أو وهمية، فمن الناحية التاريخية فإنه        
المتنورين في مدينة  

 

إنغولشتات 

 

بوالية 

 

بافاريا 

 

في 

 

، وأمـا فـي    ألمانيـا  

 

العـصور   
الحديثة

 

ن او إلوميناتي أصبحت كلمة تستخدم لإلشـارة إلـى التـآمر أو             وفالمتنور 
.)١()تنظيم المؤامرة المزعومة(

 

 
تأثرت هذه المنظمة الراديكالية بفلسفة التنوير والعقل وناضلت من أجل حريـة            

الهدف الرئيس سيادة الشعب وإقامة مجتمـع       وكان  ،  )٢(التعبير ضد التسلط والتحيز   
 ٢٠٠٠ويقال أن عددهم كـان حـوالي        . عقالني من خالل التنوير وحسن األخالق     

.)٣(عضو

 

لقد تم حظر المتنورين بناء على طلب من حكومة والية بافاريـا، وكـان               
الحظر األول في عام   

 

م١٧٨٤ 

 

عندما ُأصدر حظر عام ضد كل المنظمـات الـسرية،    
م١٧٨٥وفي عام 

 

وقـد ضـبطت    . كان الحظر صريحا ضد منظمة المتنورين بالذات       
. السلطات البافارية كميات كبيرة من وثائق المنظمة وتم نشرها الحقًا بمثابة تحذير           

ندما تم حظر المتنورين في بافاريا هرب وايسهاوبت من البالد، وقاد المنظمة بعد             ع
فراره يوهان كريستوف الذي توفي في عام

 

.م١٧٩٣ 

 

 
كان هنـاك العديـد مـن      

 

الرمـوز  

 

الكتابيـة واللفظيـة المـستخدمة للداللـة         
على

 

أحداث 

 

أو 

 

طقوس 

 

معينة، ومن هذه الرموز على سبيل المثال ما يسمى         

 

أوبـرا   
موتسارت

 

،والناي السحري  

 

ي يعتقد أنها تعبيـرات لفظيـة تلخـص    توال 

 

 اضـطهاد  
الحكومة

 

البافارية لبعض طقوس المتنورين في 

 

فيينا 

 

).فريموريرلوسجنز(مثل  

 

 
في عام 

 

م١٧٩٧ 

 

م١٧٩٨و 

 

نشر كتاب  

 

لليسوعي 

 

الفرنسي 

 

أوغسطين بيرويـل    
مذكرات في تنوير تاريخ   (تحت عنوان   

 

،)اليعقوبيون 

 

واالسكتلندي 

 

جون روبنـسون    
كـال الكتـابين يزعمـان أن       ). األدلة على وجود المـؤامرة    (الذي قام بنشر كتابه     

المتنورين

 

منظمة 

 

موجودة وتعمل بسرية، مع ربطها بـبعض األحـداث         

 

وبنظريـة   
؛ وم�ن ض�من تل�ك األح�داث        المؤامرة

 

الث�ورة الفرن�سية    

 

الت�ي كان�ت ج�زًءا م�ن خط�ة       
 لتغيي��ر الع��الم٬ واتهم��ت ه��ذه الكت��ب المنظم��ة ب��الوقوف وراء     المتن��ورين

 

الح��رب  
ة األول�����ىالعالمي�����

 

٬والثاني�����ة 

 

٬والثالث�����ة 

 

٬والرأس�����مالية 

 

وال�����شيوعية 

 

والقومي�����ة  
٬االشتراكية

 

٬والصهيونية 

 

إنشاءو٬ واإليدز 

 

٬األمم المتحدة 

 

٬حرب فيتنامو 

 

وهجمات  
 سبتمبر ۱۱

 

وحروب أخرى كثيرة٬ وكذلك اغتيال     

 

٬ وإن�شاء منظم�ات     جون كيني�دي   
سرية أخرى٬ ونشر

 

األمراض 

 

والفيروسات 

 

.وما شابه ذلك 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 بـدور  تقـوم  إنهـا  :ليوبولد يقول أيضا١٢٣
 والتـي  ،"العـرش  وراء الدافعة للقوة" وهمي

 شـؤون  علـى  السيطرة تعني نهاأ يزعمون
 والـشركات،  الحكومـات  خـالل  من العالم
 الدينيـة  المؤسـسات  نظـر  في رتنوي وكل
 هـو  التنـوير  أن مـع  ،اهللا علـى  تآمر هو

 مـع  سـتمرت وا بـدأت  التي للحداثة تجسيد
 هـذا  فـي  يأتي .بافاريا والية في المتنورين

 هـم  المتنـورين  بـأن  كثيـرا  القول السياق
ــناعة وراء ــاء ص ــام( وبن ــالمي النظ  الع

ــد  ،)New World Order( )الجدي
 هـم  المتنـورين  بـأن  يعتقـدون  الكثيرون

 كـان  التـي  األحـداث  وراء المدبرة العقول
 هـذا  مثـل  إنـشاء  إلى تؤدي أن شأنها من
.)٤(الجديد العالمي امالنظ

 

 
 أسـماء  عـدة  المتنورين على أطلقوقد  
 منظمــة(و "Perfectibilists" منهــا
 ).بافاريـا  متنـوري (و )المتنورين الفرسان

 انـضم  بالعمـل  لهـم  سمح التي الفترة وفي
 والــسياسيين المثقفــين مــن الكثيــر إليهــا

 مـن  فردينانـد  ذلـك  فـي  بمـا  والدوقات،
 فــون، هكزافييــ والدبلوماســي برونزويــك

 أيـضا  كـان  الـذي  فرانز أدولف والبارون
ــل ــاني الرج ــي الث ــة ف ــؤمن .المنظم  ي

ــورون ــوب المتن ــوالء بوج ــة ال  والطاع
 ثـالث  إلـى  مقـسمين  كانوا وقد لرؤسائهم،

 .درجـات  تـضم  فئـة  وكـل  رئيسية، فئات
 معظـم  فـي  فروعـا  المنظمـة  لهذه وكان
 فكـر  أغـرى  وقـد  .األوربيـة  القارة بلدان

 يوهـان  :مثـل  األدباء من رالكثي المتنورين
 غوتفريـد  ويوهـان  ،غوتـه  فـون  فولفغانغ
 أمثـال  الكتـاب  مـن  الكثير وهناك هيردر،
 لينـا  بيـرك،  رايان ،آيك ديفيد إلنرد، مارك

.)٥(مورغان

 

 

   

 

 
ــري إن ــؤامرة منظ ــدون الم  أن يؤك

 اليــوم، نيموجــود يزالــون ال المتنــورين
 .الحكومـات  علـى  عـادي  غير تأثير ولهم

 ،وجودهـا  علـى  "دليالً" يعتبر واحد شيءو
 خلـف  الموجـود  الهـرم  على العين وجود

 وقــد ،)الردو ١ فئــة( مــن النقــد ورقــة
ــشعار أصــبح ــذي ال ــشار ال ــه ي ــى ب  إل

 المعتقــدات ومعظــم .)٦(اليــوم المتنــورين

 تـأثير  إلـى  النظر من نتجت المؤامرة حول
 حـد  إلـى  وتـأثيرهم  النظام على المتنورين

 وجـود  إن .آنـذاك  ماسـونية ال علـى  كبير
 البومـة  وكـذلك  ،المـشعة  العين ذو الهرم

 ورقـة  واجهـة  فـي  أيـضا  موجودة وهي(
 بـات  )٧(مـن ياأل العلوي الطرف في الدوالر

ــا ــع افتراض ــاق واس ــي النط ــب ف  أغل
 يكـون  نأ الممكـن  مـن  أنه على الروايات

 ورمـوز  .بعيـد  زمـن  منذ ما ترابط هناك
 وبومـة  الهـرم  ضـمنها  من التي المتنورين

 والعـين  ،الحكمـة  إلى ترمز البومة منيرفا،
 إلــى ترمــز الهــرم أعلــى فــي المــشعة
.البصيرة

 

 

 مـن  أي بـين  التوفيـق  يمكـن  قد لذلك
 اتـصال  وجـود  إلـى  التاريخية الرموز هذه
 مـن  أنـه  يبـدو  اأيض ولكن .المتنورين مع

 مـؤامرة  هنـاك  يكـون  أن المعقـول  غير
 كـل  فـي  واضـحة  رموزهـا  تترك دولية،
.)٨(مكان

 

 
 رئيــسيين أعــضاء أن الــبعض يعتقــد

 الواليــات حكومــة بتــشكيل قــاموا ممــن
 :مثـل  المتنـورين،  ضمن من كانوا المتحدة
 فـرانكلين  وبنجـامين  ،جيفرسـون  توماس
 مـن  نوأ المتنـورين،  فـي  أعـضاء  كانوا

 إلـى  امتـد  قد التأثير ذلك مدى أن الواضح
 األلمـاني  الكاتـب  ويقـول  .العالم حكومات

 العـالم  ألحـداث  مناقـشتك  عنـد  نهإ :بايبز
 فـي  نـشطًا  دورا لهـم  المتنورين أن ستجد
.)٩(التاريخ عبر الكبرى األحداث معظم

 

 
 فـي  شـعبية  نوالمتنـور  اكتـسب وقد  

 بـراون  دان روايـة  مـع  األخيـرة  اآلونة
 مؤلـف  هـو  بـراون و ).وشياطين مالئكة(

ــاب ــشيداف شــفرة كت ــشهير ن ــذه .ال  وه
ــاول المؤلفــات ــارهم المتنــورين تتن  باعتب
.لالهتمام مثيرا موضوعا

 

 
 االسـتعمارية  الحـرب  بـراون  يصور

ــين ــورين ب ــسة المتن ــة والكني  الكاثوليكي
 بـين  الـصراع  فقط تبين ال التي ،الرومانية
 التحديـد  وجـه  علـى  بل لحادواإل المسيحية
 تعتـرف  والتـي  .والدين العلم بين الصراع

.)١٠(المؤامرة نظريات من الكثير بها

 

 



 

 
ــت ــم كان ــات أه ــي التوجه  خطــة ف
 المطلقـة  الـسيطرة  فـرض  هو وايسهاوبت

ــى ــة عل ــالم الحكوم ــصحافة( واإلع  ال
 المعلومـات  وسـيلة  كانـت  والتـي  ،)آنذاك

 أجـل  مـن  وذلـك  الحين، ذلك في الوحيدة
 .العامـة  بـين  بهم خاصةال المعلومات نشر

ــان ــدف وك ــن اله ــك م ــا ذل ــزعم كم  ي
 والـشعور  العـالمي  الـسالم  هو نوالمتنور
 أفكـار  وكانـت  .واإلخاء والمساواة بالحرية
ـ  ترابطًـا  مترابطـة  التنوير  وكانـت  اوثيقً
 الـديني  الفكـر  مكافحـة  حـول  أيضا تدور

.)١١(نيةالعقال وتشجيع وتعزيز

 

 
 الحديثـة  المنظـرين  أفكار أدرجت وقد
 .مـضى  وقـت  أي مـن  غرابة أكثر تقلبات






 
 




 



 

 
رئيس االتحاد العالمى للطرق الصوفية

 

 

شيخ الطريقة العزمية

 

 

السيد محمد عالء الدين ماضى أبو العزائم

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 كتـاب  فـي  كولمـان  جون الدكتور ويؤكد
 نوايـا  أن )الهرمـي  التسلـسل  :المتآمرين(

)١٣)(١٢( :يلي ما هي المتنورين

 

 

 

ــة - ــة إقام ــة حكوم ــدة عالمي  واح
 مثــل .العــالمي النقــدي النظــام وتوحيــد

 أوراق يوجـد  ال يـث بح اإللكترونية العملة
 طريـق  عـن  المالي التعامل يكون بل نقدية
 البنـوك  طريـق  وعـن  الكترونية بيع نقاط
.فقط

 

 

 

ــديانات إهــالك - ــسماوية ال ــدر ال  بق
ــديانات( وهــي .اإلمكــان  )اإلبراهيميــة ال

 وجعـل  )واليهوديـة  ،المـسيحية و ،اإلسالم(
 طوائـف  عـدة  إلـى  تنقسم منها واحدة كل

 قـدر  ضـعافهم وإ بيـنهم  النزاعـات  لخلق
 طائفـة  كـل  استخدام اممكنً ليكون ،اإلمكان

 نـشر  علـى  التـشجيع  مـع  .األخرى ضد
 الالربانيـة  وأ اإللحاديـة  وكـذلك  ،الليبرالية

.والبوذية والهندوسية الشيطانيةو

 

 

 

 مـن  شـخص  كـل  علـى  السيطرة -
ـ  السيطرة وسائل خالل  مثـل  .العقـل  ىعل

).الموسيقى ،اإلذاعة ،التلفاز(

 

 

 

 نـشر  علـى  األنظمة وتسهيل تشجيع -
 العنـصر  واسـتخدام  المـرأة  تحـرر  ثقافة

 لنـشر  األنظمـة  تـسهيل  وكـذلك  ،النسائي
 وضـع ( مثـل  .المثليـة و اإلباحيـة  المواد
 والـسماح  )مجانيـة  إباحية إلكترونية مواقع

.الجنس نفس من بالزواج

 

 

 

 السـتخدام  األنظمـة  وتسهيل عتشجي -
 إضـافة  بعـد  الفتاكـة  والمخدرات الكحول

 علـى  والمنـع  والتشديد ،عليها أخرى مواد
 ،بـديل  هنـاك  يكـون  ال لكي العادية المواد

ــالي ــون وبالت ــصير يك ــو الم ــسجنا ه  ل
 التـساهل  مثـل  .والـسمعة  المستقبل وتدمير
 الكوكــائينو تــاجونالكبو روينيــاله( مــع

).القات( منع على والتشديد ،)والحشيش

 

 

 

 كـان  إذا إال العلمـي  التقـدم  كل قمع -
.هاأهداف تحقيق نحو يجري

 

 

 

 مليـارات  ٣ وفـاة  في التسبب يجب -
 خـالل  مـن  )م٢٠٠٠( عـام  بحلول نسمة

ــدادت يكــون نأو ،والمجاعــة الحــروب  ع
 إلـى  تراجـع  قـد  المتحـدة  الواليات سكان
).م٢٠٥٠( عام بحلول نسمة مليون ١٠٠

 

 

 

.جماعية بطالة خلق -

 

 

 

 خــالل مــن األســرة نــواة تفكيــك -

 التمـرد  علـى  المراهقين تشجيع

 

 التمـرد  -
 الوالـدين  على ،المجتمع على

 

 واسـتغالل  -
 الجانـب  تـشجيع  في لديهم المراهقة مرحلة

 ،اإلمكـان  قـدر  مستقبلهم لتدمير اإلجرامي
 بـشكل  الموسـيقى  باسـتخدام  ذلك وتعزيز

 اوخـصوص  ،والـرأب  الروك وخاصة عام
 وهـو  )البذيئـة  األلفاظ( يستخدم الذي الرأب
ــا ـــ يعــرف م  "Gangsters Rap"ب

 هـذا  لتـسهيل  ذلك كل ،)العصابات أغاني(
 تـأثير  لهـا  الموسيقى أن منهم إيقانًا التمرد
.مباشر نفسي وتأثير العقل على

 

 

 

 لألمـة،  األخالقـي  النـسيج  إضعاف -
 الطبقـة  فـي  العـاملين  معنويات وإضعاف

.العاملة

 

 

 

 جميـع  فـي  "الدينية األفكار" مصادرة -
 الـديانات  كـل  لتقويض وذلك ،العالم أنحاء
.حاليا القائمة

 

 

 

 لالقتـصاد  كامـل  انهيار في التسبب -
 الفوضـى  مـن  حالـة  وتولـد  ،العـالم  في

.العامة السياسية

 

 

 

 والفخــر القــومي الحــس مــصادرة -
.الوطني

 

 

 

 للمؤسـسات  الكامـل  الـدعم  إعطاء -
 النقـد  وصـندوق  المتحدة األمم مثل ،الدولية
 ومحكمـة  الدوليـة،  التسويات وبنك ،الدولي

 جعــل اإلمكــان وبقــدر ،الدوليــة العــدل
.فعالية أقل المحلية المؤسسات

 

 

 

ــراق - ــب اختـ ــع وتخريـ  جميـ
 هانــةإ علــى التــشجيع مــع ،الحكومــات

 خـالل  مـن  الـشعوب  معنويـات  حباطإو
 قـضايا  ومعالجـة  والتعـذيب  والقمع السجن

.بالسجن السجن تستوجب ال

 

 

 

 نطـاق  علـى  العـالم  لتنظـيم  جهاز -
.اإلرهابية

 

 

 

 ائـف الطو انتـشار  أجل من الضغط -
 اإلسـالم،  تحـارب  التـي  المتطرفة الدينية

 "سـام  اإلبـن "و "جونز جيم" تجارب وإجراء
.العقل على للسيطرة

 

 

 

 يقـررون  مكـان  كل في الناس جعل -
 أزمـة  خلـق  طريـق  عن بأنفسهم مصيرهم

 هـذه  مثـل  "إدارة" ثـم  ،األخرى وتل واحدة
.األزمات

 

 

 

ــاء مواصــلة - ــادة بن ــوليةا عب  ألص
 اسـتخدامها  يـساء  سـوف  والتي ،المسيحية

 مـع  إسـرائيل  الـصهيونية  الدولـة  لتعزيز
ـ  مـن  اليهود  اهللا شـعب " أسـطورة  اللخ

".المختار

 

 

 

 الــسياسات جميــع علــى الــسيطرة -
.المتحدة للواليات والخارجية الداخلية

 

 

 

 الواليـات  فـي  التعليم على السيطرة -
ـ  تـدميره  وغرض مقصد مع المتحدة اتمام. 

.)العقل وفساد تدمير(

 

 




 


كانت المسابقة محتدمـة بـين النـائبين        

ــ ــاراك أوبام ــديمقراطيين ب ــيالري ال ا وه
كلينتون، على الفوز بحـق الترشـح باسـم         
ــات   ــي االنتخاب ــديمقراطي ف ــزب ال الح

، م٢٠٠٨ يونيــو ٦األمريكيــة، لكــن فــي 
      عـن   ااختفي المرشـحان للتفـاوض بعيـد 

األعين، إلنهاء حالة التنافس بينهمـا، وفـي        
اليوم التالي، أعلنت كلينتـون تنحيهـا مـن         

.السباق

 

 
ـ         ان رغم أن قرار انـسحاب كلينتـون ك

امؤكــدــام، نظــر ــة أي ــذ ثالث  لعــدد ا من
األصوات المساندة لعضو مجلـس الـشيوخ       
باراك أوباما فـي لجنـة ترشـيح الحـزب          
الديمقراطي، إال أنهما ذهبـا إلـى اجتمـاع         

ـ     ، فـي   “بيلـدربيرغ   ”مجموعة تـدعى بـ
). بفرجينيــا، الواليــات المتحــدة(شـانتيلي  

ا للسرية التي تحظى بهـا اجتماعـات        ونظر
ا عـن أعـين     بعيـد ” بيلـدربيرغ “مجموعة  

العالم، استنتج بعض الكتـاب والـصحافيين       
ــذين يؤمنــون بنظريــة المــؤامرة  مــن ال
ويهتمون بهذه المجموعـة، أن مـا حـدث         
آنذاك هو عبـارة عـن اتفـاق، إذ خلـص           
أوباما مع كلينتون إلـى اتفـاق باالنـسحاب         
من االنتخابات والحصول على وظيفـة فـي        

ـ     ال خـالل الحملـة     إدارته مقابل دعمها الفع
والـسؤال الـذي    . االنتخابية ضـد مـاكين    

، لمـاذا   ”نظرية المـؤامرة  “يطرحه أصحاب   
يقوم قادة وزعماء مـن العـالم باالجتمـاع         

ـ     ؟ هـل هـو     ”بيلـدربيرغ ”في مـؤتمر بـ
ــسي أم   ــوار أطل ــي أم ح ــاض أورب مخ

سـئلة  ممارسة الحكم الخفي؟ كـل هـذه األ       
تحضر في ذهـن أصـحابها حـين يـذكر          



 

 

 

 

 



 



 

!” بيلدربيرغ“ر أمامهم مؤتم

 

 

   

 


” النـادي   ” يطلق عليها المجموعـة أو      
      ا أو حتـى    حيث ال يمكن اعتبارهـا مجلـس

منظمة سياسـية، حيـث ال يوجـد هيكـل          
ـ         ا تنظيمي إداري لها، يضم هذا النـادي نخب

مختارة من أصحاب النفـوذ للتـأثير علـي         
ـ    ١٢٠ا يبلـغ عـددهم      صناعة القرار عالمي 

 

ــادي ، شــخص١٥٠ – ــذا الن  ويوصــم ه
حكومـة العـالم    “ منها   ،بكثير من االنتقادات  

كانـت لقاءاتهـا نـصف سـنوية،        . ”الخفية
ــام   ــذ ع ــنوية من ــبحت س . م٢٠٠٩وأص

مجـرد  “ إن لقاءاتهـا     :وتقول عـن نفـسها    
لقاءات لمدة ثالثـة أيـام صـبغتها تعميـق          

.”الحوار بين أوربا وأميركا الشمالية

 

 
خـصيات  ولهذا تقتصر الدعوة علـى ش     

مــن دول حلــف شــمال األطلــسي، مــن 
أصحاب االطـالع علـى معلومـات مـن         

” صـناع القـرار   “أو مـن    ” العيار الثقيـل  “
الـــسياسي والعـــسكري واالقتـــصادي 

.!والفكري واإلعالمي

 

 

   

 

 
” جوزيـف ريتينجـر   “صاحب الفكـرة    

ــ ا أول ســكرتير البولنــدي، وأصــبح الحقً
ــب  ــل لق ــي، فحم ــاد األورب األب  “لالتح

ا ، وكان في شـبابه قسيـس      ”الروحي لالتحاد 
ــ ــتقراطية، كاثوليكي ــة األرس ــن الطبق ا وم

وكون في المنفى  

 

أثنـاء الحـرب العالميـة      -
الثانية

 

 شبكة عالقـات مكثفـة مـع كبـار          -
واتهـم  . المسؤولين مثـل تـشرشل وداالس     

بعـد  ” جاسوس الفاتيكـان  “أثناء الحرب بأنه    
نـسي  اقتراحه علـي رئـيس الـوزراء الفر       

آنذاك كليمنصو تشكيل دولة ملكيـة أوربيـة        
.بإدارة اليسوعيين

 

 
الحركـة  “وأسس ريتينجر بعد الحـرب      

ــة ــالي ” األوربي ــى دعــم م فحــصلت عل
ــة“أميركــي، عبــر  ” المخــابرات المركزي

ــا  ”و ــل أورب ــن أج ــة م ــة األميركي اللجن
ــدة ــام ”موح ــتقال ع ــن م١٩٥٢، واس  م

التـي عرفـت    ” المنظمـة “الحركة، ليؤسس   
.اسم بيلدربيرغالحقاً ب

 

 
    ا كبيـرة لعـب فيهـا       وقد بـذل جهـود

رئــيس المخــابرات المركزيــة األميركيــة 
   بيديل سـميث دور  ا، حتـى تمـت     ا رئيـسي

ــة    ــشاركة األميركي ــى الم ــة عل الموافق
والكندية والتوافق على شخـصيات ألمانيـة،       
فتبنى األمير الهولنـدي بيرنهـارد الـدعوة        

” رغبيلـدربي “إلى المؤتمر األول في فنـدق       
.م١٩٥٤ببلدة أوستربيك الهولندية عام 

 

 

    

 

 
 األول عقــد بدايــة يــذكر أن المــؤتمر

٢٩من  

 

، بـالقرب مـن     م١٩٥٤  مـايو  ٣٠-
، وشـارك فـي     )في هولنـدا  (مدينة أرنهيم   

 شخـصية، أتـت مـن       ٧٠االجتماع األول،   
سـم نـسبة     دولة أوربية، وسمي بهذا اال     ١٢

الـذي عقـد فيـه      إلى فنـدق بيلـدربيرغ،      
.االجتماع األول

 

 
طُبعــت الــدعوات ، علــى أوراق   
رسمية تحمل شعار قصر سـودييك، جـاء        

:فيها

 

 
أثمن بحرارة مشاركتكم فـي المـؤتمر       
الدولي، بدون صفة رسمية، والـذي سـيعقد        

يرغـب  . في هولنـدا فـي أواخـر مـايو        
المؤتمر في دراسة عدد مـن القـضايا ذات         

ــضارة الغربيــ  ــرى للح ــة الكب ة، األهمي
ويهدف إلى حفز التفـاهم المتبـادل وحـسن      

.النية من خالل التبادل الحر لآلراء

 

 
ووقعــت الــدعوات مــن قبــل أميــر 
هولندا، بيرنهـارد زور ليـب بيـسترفيلد،        
مرفقــة بعــدة صــفحات مــن المعلومــات 

.اإلدارية حول مسائل التنقل واإلقامة

 

 

   

 

 
وعـة فـي   عقد المـؤتمر الثـاني للمجم     

. م١٩٥٥ مـارس    ٢٠ إلـى    ١٨فرنسا، من   
ا، اسـتلزمت فكـرة     تـدريجي . في باربيزون 

تنظيم المؤتمرات بشكل سنوي خلـق أمانـة        
انسحب األميـر بيرنهـارد بعـد       . دائمة لها 

فـضيحة لوكهيـد    (له لنفوذه   فضيحة استغال 
 فتنازل عن الرئاسـة وبعـد عـدة         ،)مارتن

 توقفـت الرئاسـة     ةسباب عديـد  تنازالت أل 
تيـان  إند نائب الـرئيس الـسابق للجنـة         ع

، وكـان   )م١٩٩٩منـذ   (دافينيون األوربيـة    
ـ        ن ايساعد رئيس مجموعـة بيلـدربيرغ اثن

من األمناء العامين، واحـد ألوربـا وكنـدا         

ــة( ــات التابع ــات ) الوالي ــاني للوالي والث
، ومـع ذلـك، ال يوجـد        )المهيمنة(المتحدة  

.م١٩٩٩إال أمين عام واحد منذ عام 

 

 
إلى أخرى، لم يعـد للنقـاش       ومن سنة   

لــزوم للغايــة، ولهــذا كــان يــتم تغييــر 
الضيوف، مع وجـود نـواة صـلبة دائمـة          

ا، ووافـدين جـدد     تقوم بإعداد الندوة مـسبقً    
للحقبـة  » األطلـسي «من المتلقنـين لكـالم      

ا، تجمـع الحلقـات الدراسـية       حالي. المعنية
ا، بمـن    مـشاركً  ١٢٠السنوية أكثـر مـن      

 النـواة الـصلبة   فيهم الثلـث الـذي يـشكل     
تم اختيارهم من قبـل التحـالف       . للمجموعة

ا إلــى أهميــة عالقــاتهم ونفــوذهم اســتناد
وقدرتهم على التأثير، بغـض النظـر عـن         

وبالتـالي، يبقـون    . مناصبهم في المجتمـع   
أعضاء أساسيين في النـواة الـصلبة حتـى         

.)١٤(عند تغييرهم العمل
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ت�اريخ المتن�ورين    (تاريخ المتن�ورين    : ليوبولد إنجل  )٤(

ت��اريخ التأس��يس  . وم��ساهمته ف��ي ت��اريخ والي��ة بافاري��ا   
العالقة مع الماسونية٬ واالضطهاد من قبل      ٬ )م۱۷۷٦(

). اليسوعيون٬ والمزيد من التطور في الوقت الحاض�ر       
.م۱۹۸٥دار فيردر : برلين٬ طباعة

 

 
مطبع�ة  ). محافظ�ة دوي�تش   ن�شأة   :(كالوس اب�شتاين     )٥(

ني����و جيرس����ي ع����ام   . برين����ستون٬ جامع����ة برين����ستون 
.۱۰الفصل . م۱۹٦٦

 

 
ك���راوس أن���درياس  )٦(

 

م���ن . ت���اريخ والي���ة بافاري���ا : ( 
) البدايات إلى الوقت الحاضر

 

 ميونيخ  الطبعة الثالثة٬-
.٬۳٥۰ ص م۲۰۰٤

 

 
ك���راوس أن���درياس  )٧(

 

م���ن . ت���اريخ والي���ة بافاري���ا : ( 
) البدايات إلى الوقت الحاضر

 

 ميونيخ  الطبعة الثالثة٬-
.٬۳٥۰ ص م۲۰۰٤

 

 
 من األماميةصورة بومة منيرفا موجودة في الجهة       )٨(

.ورقة الدوالر في الطرف العلوي االيمن

 

 
دراس��ة ع��ن  . النق��د واألزم��ات ٬ راينه��ارت كي��سلك  )٩(

 ISBN .م٬۱۹۷۳ الت�سبب ف��ي الع��الم البرج��وازي  ۳-
٥۱۸ - ۰۷٦۳٦-۱

 

 
إص�دار   .م۱۹۹۸ س�حر وق�وة س�رية   ٬ داني�ال ب�ايبز   )١٠(

.٬۲٤۷ff ص م ۱۹۹۸ميونيخ  فريلينغ٬أكاديمية

 

 
 ISBN .م٬۲۰۰۰ مالئك�ة وش�ياطين   ,دان براون) ١١(

۰-٦۷۱-۰۲۷۳٥-۲

 

 
ت ب�ين   فولك٬ مونيكا؛ ش�وتلر٬ هيرم�ان٬ المراس�ال        )١٢(

ISBN ۳ ٬۲۰۰٥٬ المتنورين

 

-٤۸٤

 

-۱۰۸۸۱

 

-۹

 

 
التسل����سل (المت����آمرين ٬ ال����دكتور ج����ون كولم����ان  )١٣(

ISBN ۰م٬۱۹۹۷٬ ) الهرمي

 

-۹٦۳٤۰۱۹

 

-٤

 

-۷.

 

 
 .م۲۰۱٥ سبتمبر ۹  بتاريخموقع أمة بوست )١٤(
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ْ  ٍالا يٍَُّوالا َّاُسلا       قال تعاىل:  ُقل
ِإن ُكسللم    ي للُ ٍّاللن     لل     

ُّ يُّ  ل لللن  َّا للل  ٍ ا    د ٍس لللُ يُّللل

   د ًِن َّال لللى تاع ل لللن ًنا   للل
ًااُّك للل   يُّ  ل لللن  َّال لللىا َّا للل  ِ   

ٌاي اُك   ُ  يُّن  يُُّكلٌنا    ٍاما  ْ ًاُي  ل

ُْلللي   س نا  ًايُّن  يُّق للل   *   للل ا َّ

 ًاالُّ اًاج واللللنُّ ا لللللن ٍِ   اس َ  لللل 

ِْك نا ُْك لل  ًاالُّ * تاُكللٌناُ    لل ا َّ

تاللن      لل  د ًِن َّال للى   اللا الُّ    

َْكُّ يُّ ًاالُّ ٍاس ُّع نُّ ِإن يُّعاْلتا ٍاض 

ِ لللاا   نا    * يُِّإُنلللنُّ ِإ َّ    للل ا َّا

  ُّ َْ  يُّلل ًاِإن ٍا  ساس للنُّ َّال للى  ر ض لل
ٌا ِْد كُّ  كُّاٍّ فا اُّى  ِإال  ه  ًاِإن ٍ 

ِ لَ   ر لى      ُّ راَُّد ا  ُّض لل ى  ٍ  َْ يُّ  َ ر خا

ِ    لل     لاللاد ي   ٌا   الل  ٍاكاللا ًاه لل
  َ  ُْ   401)ٌٍنس:   * َّاغاُ ٌر  َّا

– 401.) 

 ٌ ِف ِم  ُت ن ُك ن  ِإ ُس  نَّا ل ا ا  َه يُّ َأ ا  َي ِن  ُق

ٌ ِن ي ِد مِّن  ك ٍّ   َش

ِن  و ُد ن  ِم َن  و ُد ُب ِع َت َن  ي ِر لَّ ا ُد  ُب ِع َأ اَل  َف

ِه مَّ ل  ا

ُب ِع َأ ِن  ِك َل ٍ َو لَِّر ا َه  مَّ ل ا ُد 
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ِم فَّاُك َى َت  َي











نَي ِن ِم ِؤ مُل ا َن  ِم َن  ى ُك َأ ِن  َأ ُت  ِس ِم ُأ  َو

ِم ِق َأ ِن  َأ ّف َو ً ِن َح ِن  ي دِّ م ِل َك  َه ِج  اَو





اَل نَي َو ِك ِس ِص مُل ا َن  ِم نَّ  َن ى ُك  َت

اَل َك َو ُع َف ن َي اَل  ا  َم ِه  مَّ ل ا ِن  و ُد ن  ِم ُع  ِد  َت

اَل َك َو سُّ ُض  َي

 ومصهفاهه دهيانه وموانهه محمها ا     أمر الله حبيبهه  
جههه للهاين القهيم    أن يكون من المؤمنين، وأن يقيم و

 كونه حنيًاه. ةلالذي ا روج فيه، حه
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ظَّ ل ا َن  مِّ ّا  ذ ِإ نََّك  ِإ َف َت  ِم َع َف ن  ِإ نَيَف ِم ِل  ا





اَل  َف س ٍّ  ُض ِب ُه  مَّ ل ا َك  ِس َس ِم َي ن  ِإ َو

الَّ ِإ ُه  َل َف  ِش ا َىَك َُ   





س  ًِ َخ ِب َك  ِد ِس ُي ن  ِإ  َو

ِه ِم ِض َف ِل دَّ  ا َز اَل   َف

َي ن  َم ِه  ِب ُب  ً ِص ِهُي ِد ا َب ِع ِن  ِم ُء  ا  َص

ُم ً سَِّح ل ا ُز  ى ُف َغ ل ا َى  َُ  َو







ْ  ٍاا يٍَُّواا َّاُسا   قُّلن   قال تعاىل:  ُق
ِاُك   َّحلَُّق     ُرر ُك   يُّ الِ    جاا
 َّه ماناى يُِّإُن الا ٍاو مالن ِ ا ساْ س لى    

َ واا َْ  الُّ ُْ يُِّإُن اا ٍاض  ًا اا  ًا ا  ضا
  َْ ٌاك َلل َ ُك  ر  ًاَُّتل لل    اللا   * يُّناللا  الُّلل

َ للنٍُّ للٌ ا ْ   اُمللى  ى ِإاُّ ًاَّص للل 
ْ  َّحلُّلاك   نا   ٍاح ُك ا َّال ى  َ ل ٌا خا  ًاه 
 (.401 – 401)ٌٍنس: 

ُم  ُك َء ا َج ِد  َق ُس  نَّا ل ا ا  َه يُّ َأ ا  َي ِن  ُق

قُّ حَل ِم ا زَّبُِّك ن   ِم
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ِه ِس ِف َن ِل  ٍ ِد َت ِه َي ا  َم نَّ ِإ َف ى  َد َت َِ ا ِن  َم  َف

ا َه ًِ َم َع نُّ  ِض َي ا  َم نَّ ِإ َف نَّ  َض ن  َم  َو

ن  ً ِك َى ِب م  ًُِك َم َع ا  َن َأ ا  َم  َو

َك ًِ َل ِإ ى  َح ى ُي ا  َم ِع  ِب تَّ ا  َو

ِس ِب ِص ا  َو

ُه مَّ ل ا َم  ُك ِح َي تَّى   َح

نَي ِم اِك حَل ا ُس  ًِ َخ َى  َُ  َو



إن اللههه الهههلي يصههيي بهههلخير مههن يذههه  مههن ربهههاه        
بكدههي وبريههر كدههي، بخههفإ الالههر فإنههه ا يقهه  إهها      
بدههبي مههن ابدههبهي الخهصههة بكدههي اللبهها، أو اللهمههة 

 في نظهم الخلق.



 

 

 

 

 



 



 

 



 


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
ة حقة،  ا جليلة وعقيد  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     

كون عليه عقيدة  يجب أن ي  
ا، وعبادة ومعاملة وأخالقً  

ليصح السلوك إلى ملـك     
.الملوك سبحانه

 

 

 

 

* 

 



*

 



*

 



:أنواع التزكية 

 

 
١

 

 وبــه تكمــل : النــوع األول-
تزكية النفس المشاهدة عن علـم      
التوحيد وهو تزكية للمقربين، فإن     
من ذاق حـالوة التوحيـد فـي        
األفعال والصفات والذات؛ كـان     
من األفراد الكاملين، وكان فـي      

 ألن اليقين   ؛ذبينأعلى مراتب المه  
الحق حفظ نفسه من هوى يعميها،      
وطمع يذلها، وأمل يغويها، وعمل     

يغرها، لمشاهدته أن الكل من اهللا

 

 
وباهللا وإلى اهللا، وهذه المشاهدة مطالب بها كـل     

ا كامل اإليمـان إال     مؤمن، بحيث ال يكون مؤمنً    
.بقدر كمالها

 

 
٢

 

وهو أرقى مراتب التهـذيب     :  النوع الثاني  -
لسماع القرآن الشريف بألحان العرب؛ من حسن   
الصوت، وسماع الحكمة المطهـرة لألخـالق،       
وسماع الخطب والمواعظ من معتقد فيه كامل،       
ومن قراءة سير الرسل عليهم الصالة والسالم،       

ـ وخلفائهم وورثتهم، والعلماء باهللا، حتى تنط      ع ب
نهـا أعمالـه    تلك الحقائق في خياله، فتصدر ع     

وأحواله وأطواره موزونة بميزانه، وأهم هـذا       
النوع صحبة أهل النفوس القدسية، والمرشدين      
العلماء العاملين، فقد يكتفي الرجل بمجلس معهم       
لتزكية نفسه، ومن المعين عليها سماع األغاني؛       

ا إذا كانت في معاني التوحيد وصفات       خصوص
 .الربوبية

 

 

٣

 

ـ    : النوع الثالث  - نفس  قمـع ال
بزواجر ترك المألوف، وحبـسها     
في سجن الزهد عن كل شـهواتها       
وحظوظها، والصبر علـى ذلـك،    
والميل بها إلى الوعر والخـشونة      
حتى تذل، وتدوم على ذلك حتـى       

.تعتاد وتألف

 

 
أن يترك بعـض    : ومن هذا النوع   

المباح له، ويكثر مـن القربـات       
ــاب  ــستعمل ثي ــل، وأن ي والنواف

، وهذا النوعالمهانة وأكلها وعملها

 

 
.يكون كالكي للنفس من أدواء توقع في الكبائر

 

 
وهذه األنواع الثالثة ينبغي أن يكون اسـتعمالها        

 ألن لكل منهـا مـضار       ؛على يد طبيب ماهر   
نفسانية ربما أوقعت السالك في مهاوي القطيعة       
بهدم األسوار، أو بالتشبيه في مقام التنزيـه، أو         

لغـرور بالعمـل    التنزيه في مقام التشبيه، أو ا     
والمجاهدات المهلكات كما يـستعمل المـريض       
الدواء بدون إشارة الحكيم وبدون علمه فيكـون        

.ا لهمهلكً

 

 
٤

 

 تزكية النفس على تزكيتهـا      : النوع الرابع  -
ليدوم أنسها بربها، وال يكون إال ألهل الـشوق         
المزعج والغرام المحرق، ولهم فيه أساليب تدق       

.على أهل المقامات

 

 
المرشد في تمكينه، والمكاشـف     : ل ذلك فقد يفع 

في شهوده، والسالك في مسلكه، والواصل فـي        
.نهايته، وهم درجات عند ربهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


 

فقد يخرج من التجريد إلى السبب، أو من السبب إلى التجريـد،   

أو من نفع الخلق بالعلم إلى الفرار في الصحاري والقفار، أو مـن             

األنس بالخلق إلى الوحشة منهم والخلوة، أو باألعمال التي ال يعملها  

إال السوقة والبطالون، يتكلفون ذلك ليدوم أنسهم بـربهم وإقبـالهم           

.وع قد يتلقى عن القلب، أو يتلقى عن الرجلعليه، وهذا الن

 

 

فإذا كنت مع اإلمام فقف معه باالستسالم، وإذا لم تكـن معـه             

وخشيت على نفسك الوحشة من اهللا والبعد عن جماله العلي؛ ففـر            

وتكلف ما به أنسك، ولو كان فيه نقصك، مع حسن النية والقـصد،             

: اد إذا قيل لك   والوقوف عند األدب حال الطلب، وترك المراء والعن       

أسأتَ أو أخطأتَ، فإنما فعلت ذلك لتسقط من العيون وتـسقط مـن       

. القلوب

 

 

فإذا خرجت عن سياقها وخالفت موضوعها؛ فاعلم أنها خدعـة          

إبليسية ورعونة نفس خبيثة، وبهذا تـزن مواجيـدك عنـد همـك             

للتهذيب، فإن تلذذت بما ينفر عنه الناس؛ واستوحشت بما يتلـذذون           

.نك على قدم الصديقينبه؛ فاعلم أ

 

 

وقد فصلنا مسألة النفس وطرق تزكيتها وأمراضها وعالجهـا         

.من قبل؛ فارجع إليه

 

 


 



 والَِّذين جاهدوا ِفينَا لَنَهِدينَّهم سبلَنَا    : ى قال اهللا تعال   :المجاهدة

ِمـدون  التَّـاِئبون الْعاِبـدون الْحا    : ى، وقال تعال  )٦٩ :العنكبوت(

الساِئحون الراِكعون الساِجدون اآلِمرون ِبالْمعروِف والنَّاهون عـِن        

    ـْؤِمِنينشِِّر الْمبوِد اللَِّه ودِلح اِفظُونالْحنكَِر والْم ) ١١٢ :التوبـة( ،

 )قدمتم من الجهاد األصغر إلى الجهاد األكبر      : ( أنه قال  وعنه  

: ، وقال   )مجاهدة العبد لهواه  (:  األكبر؟ قال  وما الجهاد : قالوا

) ليس الشديد بالصرعة، وإنما الشديد الذي يمِلك نفسه عند الغضبِ         (

". البخاري ومسلم"

 

 

 وترك مـا    ىوالمجاهدة بذل الوسع في فعل ما يرضي اهللا تعال        

. يسخط، وبالمجاهدة تحصل رياضة النفس

 

 

باطنه بالمشاهدة، ومن لـم  ومن زين ظاهره بالمجاهدة زين اهللا      

. يكن في بدايته صاحب مجاهدة لم يجد من عرِف الطريقة شمة

 

 

ما عبد اهللا بشيء مثل مخالفـة الـنفس      : وقال سهل بن عبد اهللا    

 النور، ومن جعل    ى، ومن جعل زمامه في يد الشرع قاده إل        ىوالهو

اللَّـه  : ى قاده إلى الظلمة، وكذلك قال اهللا تعـال        ىزمامه إلى الهو  

، )٢٥٧ :البقرة( وِلي الَِّذين آمنُواْ يخِْرجهم من الظُّلُماِت ِإلَى النُّورِ       

وورد في الحديث أن المعاصي إذا كثرت يختم لـصاحبها بـالكفر            

. ىوالعياذ باهللا تعال

 

 

وممن أقيم في المجاهدة من الصحابة رضوان اهللا عليهم عبـدة           

 نفسه أن ال يشهد عليه ليل بنـوم وال  ىبن هالل، وكان قد أقسم عل    ا

ا، فأقسم عليه عمر أن ال ينهك نفسه ويرفق بهاشمس بظل أبد .

 

 

ال ينال الرجل رتبة الـصالحين حتـي        : وقال إبراهيم بن أدهم   

يغلق باب النعمة ويفتح بـاب الـشدة،        : ىاألول: يجوز ست عقبات  

لق باب العز   يغ: يغلق باب الراحة ويفتح باب التعب، الثالثة      : الثانية

يغلق باب النوم ويفـتح بـاب الـسهر،         : ويفتح باب الذل، الرابعة   

يغلـق بـاب   :  ويفتح باب الفقر، السادسة    ىيغلق باب الغن  : الخامسة

. األمل ويفتح باب االستعداد للموت

 

 

 تعترضه المحن والشدائد،    ىوالمجاهد لنفسه في رضاء اهللا تعال     

ا بـه فـي     صالح العبد ولطفً   ل ىويتعاهد بالباليا حكمة من اهللا تعال     

آخرته، ليعوضه بذلك بالملك العظـيم وسـعادة األبـد إن صـبر             

. ورضي

 

 

األمـر  : األول:  المحن بـستة أشـياء     ىوفسر العلماء باهللا تعال   

: تركب الهوى، الثالـث   : والنهي مع غيبوبة الثواب والعقاب، الثاني     

هيات، خلق المشت : تسليط الشيطان، الخامس  : تطيع الشهوات، الرابع  

.تحببه للكسل والراحة: السادس

 

 



 





  

 

 



 


 

 

 



 




 





 






 


 



 



حضرة صاحب الفضل والفضيلة سيدنا وموالنا العالم العالمـة         

اإلمام مفتى األنام ومرجع العلماء األعالم الشيخ يوسف الدجوى من         

.جماعة كبار علماء األزهر الشريف حفظه اهللا تعالى وأدامه آمين

 

 

:السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته، وبعد

 

 

نا بأنكم مرجـع المـسلمين جعلنـا        فنظرا لثقتنا بفضيلتكم ويقين   

مولعين ببيانكم لألحكام الدينية وإفتائكم الوضاء لألمور الـشرعية،         

فأرفع لفضيلتكم السؤال اآلتى راجيا التكرم بسرعة اإلجابـة عليـه         

.ولكم الشكر العظيم

 

 

هل التوسل جائز أم غير جائز؟ وهل هذا الحديث اآلتى صحيح           

وا بجاهى فإن جـاهى عنـد اهللا        توسل(يجوز العمل به أم ال؟ وهو       

).عظيم

 

 

تفضلوا بالجواب الزلتم المنهل العذب والينبوع الفياض يهتـدى      

.بهديكم ويرجع إليكم

 

 
                                عبد الحفيظ إبراهيم الالزقى

 

 
                                         بيروت

 

 
:الجواب

 

 

 رسول اهللا وآلـه وأصـحابه،       الحمد هللا والصالة والسالم على    

:وبعد

 

 

.فقد جاءنا هذا السؤال من حضرة الفاضل صاحب التوقيع

 

 

وقد كتبنا فى التوسل بعدة مجالت، أما اليوم فال يمكننا أن نكتب          

إن العقل والنقل متفقان علـى أن       : فيه إال كلمة موجزة للغاية فنقول     

ـ            ت عنـد   التوسل جائز ونافع، أما النقل فيكفى فيـه الحـديث الثاب

وهـو  ) حتى الشوكانى الذى هو من أئمة مانعى الوسيلة       (المحدثين  

 حديث عثمان بن حنيف الذى تشفع فيه ذلك الضرير بـالنبى          

.ثم دخل عليهم قبل أن يتفرقوا وقد رد إليه بصره

 

 

ومانعو الوسيلة ال يخجلون وال يتورعون من نسبة المـسلمين          

ك، ولو كـان التوسـل      كافة فى عصور اإلسالم المختلفة إلى الشر      

اللهم إنـا نتوسـل إليـك       : شركًا لكان عمر بن الخطاب عندما قال      

.مشركًا.. بالعباس

 

 

وال أدرى كيف يتصور اإلشراك والمتوسل معترف بأن الفاعل         

هو اهللا وإنما يتوسل إليه بحبيبه لمزيد قربه ورفعة منزلته، وهـذا            

عمالنا ويستغفر  مما ال شك فيه، أو ليدعو له فإنه حى تعرض عليه أ           

ا ذلك أتم البيان فى بعض ما كتبناهنَّلنا كما بي.

 

 

والعجب أنهم يقيسون المتوسل على عابد الوثن، ويصرحون أن         

قبور األنبياء واألولياء والـصالحين أصـنام وطواغيـت يعبـدها           

.المتوسلون ويشركونها مع اهللا فى العبادة

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 




 

 






 



 






 



 وقد أفاض ابن القيم   

 

 وهو من أئمتهم     -

 

) الـروح (اب  فى كت  -

إن الروح الكبيرة كروح أبى بكـر       : (فى عمل األرواح حتى قال    

، وهل يعتقد أحد من المؤمنين أن مع اهللا إلهـا           )تهزم جيشًا بأسره  

آخر، وكيف يكون ذلك مع إقراره بالوحدانية واعتقاده جازمـا أن           

اهللا واحد ال شريك له، وإذا كان يعتقد أن المتوسل به إنما يدعو له              

 يوم القيامة وكما يستغفر لنا اآلن،       فع له كما يشفع لنا      أو يش 

ويرد علينا السالم    

 

 بل كما ترد األموات كلها الـسالم         -

 

، فـأى   -

.ضرر عليه فى ذلك

 

 

لو فرضنا أنه يفعل لنا شيًئا بنفسه فإنما يريـد أنـه            : بل نقول 

يفعله بإذن اهللا على سبيل التسبب بما أعطاه اهللا من المواهب التى            

.عندنا كما يفعل الحى ذلك بإذن اهللا على سبيل التسبب أيضاليست 

 

 

ونحن نعتقد أن الحياة الروحية البرزخية أقـوى مـن الحيـاة           

الروحية المادية، وال فرق عندنا بين حياة مادية وحياة روحية وإال           

إلى المخلوقات فى أمورهم، فهل اعتقدوا أنهم آلهة        فلماذا يلتجئون   

مع اهللا يفعلون بغير إذنه، أليست أمور الـدنيا واآلخـرة كلهـا هللا      

، فإن كان !!وحده، أم معه آلهة أخرى فى الدنيا دون أمور اآلخرة؟   

كل طالب من غير اهللا على أى وجه من الوجوه مشركًا فهـم أول           

ا إال إذا اعتقد أنه يفعل بغيـر        المشركين، وإن كان ال يكون مشركً     

إذن اهللا فالجميع مؤمنون بأن هذه العقيدة المكفرة ليست عند أحـد            

من المستغيثين باإلنجليز فـضالً عـن المـستغيثين بأحبـاب اهللا            

.فليختاروا ألنفسهم ما شاءوا

 

 

والخالصة بأن هؤالء القـوم جـاهلون مجـازفون بتكفيـر           

.وا يعلمون والتكفير شىء عظيم لو كان،المؤمنين

 

 

وقد أثبت الشوكانى التبرك باآلثار فى شرح نيـل األوطـار،           

والبن القيم   

 

وهما من أئمتهم     -

 

فى ذلك العجب العجاب، ولكنهم      -

ماديون بفطرتهم ال يؤمنون بعمل األرواح وال حياتها على الرغم          

.من التواتر فى ذلك كما يئس الكفار من أصحاب القبور

 

 

أ شيًئا من السنة وزاول بعض كتب       وال ننكر أن بعضهم قد قر     

 فكـان األكـل     ،العلم ولكنه كان كالمريض الذى يأكل وال يهـضم        

ضررا عليه أو سببا لهالكه، والعلم كالبحر فمن ال يحسن السباحة           

.فالبد أن يغرق

 

 

المذكور فى السؤال فمـتكلم فيـه       ) توسلوا بجاهى (أما حديث   

بن حنيف الذى أشرنا ولسنا فى حاجة إلثباته على أن حديث عثمان     

اللهم : ( بأن يقول  إليه يفيد هذا المعنى كل اإلفادة، وفيه أمره         

إلى آخره، فماذا   ) إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة       

 وأمره بعد العمل بذلك فى حياته وبحضرته        بقى بعد تعليمه    

.

 

 

بها إن القرآن تارة يسند األفعال إلى أسـبا       : وال يفوتنا أن نقول   

والقائمين بها، وتارة يسندها إلى مسبب األسباب الذى إليه يرجـع           

 نفُس ِحـين موِتهـا    اُهللا يتَوفَّى األَ  : ، فتارة يقول  األمر كله   

: الـسجدة  (يتَوفَّاكُم ملَك الْموتِ  قُْل  : ، وتارة يقول  )٤٢: الزمر(

إلى غيـر   ) ٢٨: النحل (ةُالَِّذين تَتَوفَّاهم الْمالِئكَ  : ، ويقول )١١

 .ه وكرمهذلك مما ال يخفى عليك واهللا يتولى هدى الجميع بمنِّ

 





 





 

 

 

 

 



 













 











 



 

 

 

 

 

 



 


 قلوب المحبين هللا تعالى فتسمو      تصفوا

 نشوى مرددة لحن السماء بـنغم       أرواحهم
 يترنمذكر اهللا العلي الجليل؛ و    :  إنه ،أصيل

 الكون مغرد  ا بالذكر موحد وقعـه   ا، فيهز 
 بمن ُأطرف بـذكر     فأنعمأوتار المشاعر؛   
.إله عزيز وغافر

 

 
 الصفاء، و الطهر فيض بعد    غرو وال

 يفـتح  أن   ،وانحه الضياء  من ج   يشع الذي
اهللا تعالى لعباده    

 

الذين أصابوا بنصيب    -
وافر من طهارة الروح وصفائها المزدان،      

ومن سنا ضيائها باإليمان   

 

 فيوضاته،  من -
 بعد أن أزالوا عنهم     الحجاب، لهم يكشفو

 الحبيب  فيرى هات،حجب الشهوات والشب  
حبيبه بعين البصيرة    

 

  عين الحقيقة  وهي -

 

 وتلـك عليـه البـصر؛      قبل أن يقـع      -
 ،كشوفات وفيوضات مـن رب األربـاب      

 كتاب ربهم الـذي     وهو الكتاب، َأجلَّلمن  
 من  إال ينال شرفه     ال هأيقنوا أن فهم خطاب   

زكــى نفــسه، وجعــل الــذكر أنــسه؛ 
يتْلُو علَيِهم  ﴿ : قول اهللا تعالى   مستحضرين

 ﴾مةَآياِتِه ويزكِّيِهم ويعلِّمهم الِْكتَاب والِْحكْ    
 تزكية الـنفس ينـداح      فعند ؛)٢: الجمعة(

 ؛ الغيوب مالفهم على القلوب، من لدن عالّ     
 إلى فهم الكتـاب      ويلج طابه، العبد وِ  فيملؤ

 بإقبالـه  على الفهم السديد     فيقفمن بابه؛   
 قلبه   ألن ؛ في عاله   مواله جلّ  ىالكلي عل 

ـ   إلىسما    مـع  ق مـدارج الكمـال، وحلّ
 فارتقى ال؛ المتع لكبيراألرواح في عالم ا   

 ،)١( القرآن من اهللا تعالى    يسمعحتى كأنه   
 سـماع  فـي    االرتقاء مراتب أعلى   وهذه

القرآن الكريم، التي أشار إليها أبو سـعيد        
الفهـم   حل م إن و ؛)هـ٢٧٧ت  (از  الخر 

 ، تعـالى  اهللاهو القلب المـشرق بنـور       

 أهل الفهـم     فيستنبط

 

 بقلـوبهم  –

 

 مـن   -
فـي عـاله     جلالقرآن ما لم يبده منزله      

 وغيبته عن   لب،بحضور الق  "فـ لغيرهم؛
.)٢("الفهمأشغال الدنيا يحصل 

 

 


 


 أحوالهم، اإليمان ب  سيط در رجال    وهللا

 خـالط  و بـأرواحهم،  اإلحـسان وامتزج  
 الحسن  ي أب كالشيخ ؛اإليقان بشاشة قلوبهم  
 الـذي ) هـ٦٣٨ت  (الحرالي المراكشي   

 ت( عن شـيخه اإلمـام القرطبـي         أخذ
 فهـم   قـوانين  المنورة   بالمدينة) هـ٦٣١

 حيث تفهم عليـه سـورة       ؛القرآن الكريم 
 مناقب  ذكر وقد ؛ أشهر أربعةالفاتحة في   

 علـى   أقـام ا،   زاهد كانشيخه، حيث إنه    
 عـز  وقد فتح اهللا     ،باب اهللا عشرين سنة   

 ومـن   ؛ا من التطرق للفهم    حظ عليهوجل  
 في التطرق إلى الفهم،     قوانينثم كان يفيد    

نزل في فهم القرآن منزلة أصول الفقـه        تت
 اإلمـام   ن بـي  وقـد  ؛)٣(في فهم األحكـام   

 هنا أن لفهم القـرآن الكـريم        هاالحرالي  
 وأن السلوك إلى اهللا تعالى يفـتح        ،قوانين

على العبد فيوضات الفهم، وذلك لما أشار       
إلى االرتباط الوثيق بـين تفهـم سـورة         
الفاتحة على شـيخه اإلمـام القرطبـي،        

 الحرالـي  سـما كه الرباني، وقـد     وتنس
 التـصوف بتصوفه لما أخذ عن اإلمـام       

 عنه قوانين فهـم     أخذ كماالعملي القويم،   
.)٤(مالقرآن الكري

 

 


 


 اللقاء المبارك الذي جمـع      هذا وقبل

 الطيبة  طابةالحرالي باإلمام القرطبي في     

 

  صحبته شرف حاز   وقد -

 

 الشوق  هزه -
 فهـب   ،هللا تعـالى   من أهل ا   رجالً لتقيلي
 وعنـد   ؛ا تونس من المغرب    قاصد فوفهخ



 

 

 

 

 

 

 أن  الحرالـي  الشيخوصوله إليه استحيى    
 استحيائه  وسبب ؛ قصده لذييقابل الشيخ ا  

 أنه   هو

 

 الحرالي –

 

ـ     - ا  كـان يلـبس ثياب
 أقدم الحرالي   إحجام و تردد وبعد   ،)٥(رفيعة

على الدخول فراقه ذاك السمو المنظور،      
 لجـالس والسمت الحـسن مـن الـشيخ ا     

 الـشيخ   عالى، ت باهللا العارف   وهو لوقور،ا
ـ ٦٢٨ت  (أبو سعيد الباجي      الـذي   ،)هـ

 فـي   وتبـسم  ، على يد الحرالـي    أمسك"
 ال األحبـاب : وجهه، وقال يا أبا الحـسن   

 فتكلم ما خطر ببـال      ، رقة الثياب  جبهميح
 سـالف   في ولم يكن قد رآه      ،)٦("الحرالي

 مـن الكرامـات     وهـذا  ؛األيام والليالي 
 وسـبحان مـن     ، الصوفية ادةية للس الربان

 ن وغيـر خـاف أ     ؛أزجى كراماته عليهم  
 قبــلأرواح أهــل اهللا تعــالى تتــصافح 
 وهؤالءأجسادهم، فاألرواح جنود مجندة؛     

       هم األحباب الذين اجتمعـوا علـى رب 
األرباب، وأرادوا الوصـول إلـى فهـم        

الخطاب  

 

 بإقبالهم على صاحب الخطاب    -

 

 علـى   عرفهمت ب وذلك ، طاهر  نقي بقلب -
صاحب القرآن، الذي هو اهللا جـّل فـي         
عاله، ومحبتهم اإليمانية فيه التي سـمت       

.بهم لنيل رضاه

 

 
 يظن أن اإلمام أبا الحسن الحرالي       وال

 ؛قد لجأ إلى الرحلة للقاء أهل اهللا تعـالى        
ا مـن   ا وافر  نال حظ  دألنه لم يكن إذاك ق    

راسخ القدم في    "إنّه الصوفية، بل    فةالمعر
 كـان   مذ ا بدأ تصوفه جلي   فقد ،)٧("الوالية

 ثَم  ومن ،)٨( التي ولد بها   مراكشفي مدينة   
   عدفهو ي"وز.. ا في علم التصوف   إمامااهد 

ازهد وقـد  ؛)٩(" بالظاهر والبـاطن   احقيقي 
تفضل اهللا تعالى عليه بكرامات ومكاشفات     

 رؤية ل اشتاق ولكنه ؛)١٠(تشهد له بالوالية  

 وهم الـذين رأوا هالـة       الصوفية، إخوانه
. قبل أن يروا حالة مظهره،مخبره

 

 
 قلـوبهم  عن وفية الصالسادة أزال لقد
بجالشهوات واآلثام، التي انطلت على      ح 

فكشف اهللا لهم    نام، األعظم من األ   وادالس 
 بـشرف   واختصهم يظهره لغيرهم،    لمما  

  إلـى  فوصلوا ووراثة سر أنبيائه،     واليته،
 تعـالى   اهللا لما عرفوا    وذلكعين الحقيقة،   

ـ      حق ا منـه،    معرفته، فزادهم ذلـك قرب
 بنا أن نـصحب     أولى و ؛ في كنفه  وصحبة

 وأعني األنبياء،   عن النبوة   نور ورث   من
: القائـل  األولياء، وسبحان    ينبهم الزاهد 

: الفرقـان  (﴾الرحمٰن فَاسَأْل ِبِه خَِبيـرا    ﴿
٥٩.(

 

 
                                                           

:  أبو نصر السراج الطوسي، تحقيقاللمع،: انظر) ١(
عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سـرور، دار         . د

ـ ١٣٨٠ ،الكتب الحديثة، مـصر    م، ص  ١٩٦٠/ هـ
١١٤.

 

 
.)بتصرف يسير. ( والصفحة نفساهاالمرجع) ٢(

 

 
 الباب المقفل لفهم القرآن المنـزل،       مفتاح: انظر) ٣(

 ضـمن   ،)هـ٦٣٨ت(سن الحرالي المراكش     الح أبو

                                                             
محمـادي عبـد الـسالم      : تحقيق ، في التفسير  تراثه
 تـراث أبـي الحـسن الحرالـي       سلـسلة  طي،الخيا

ـ      مطبعـة ،  )١(المراكشي    دار النجـاح الجديـدة، ال
. ٢٨،  ٢٧ ص ،م١٩٩٧/ هـ١٤١٨،  ١البيضاء، ط   

.)بتصرف يسير(

 

 
 بيـان  الدكتور محمادي الخيـاطي ل     تعرض لما) ٤(

 مـن بيـنهم     ذكر أن ي  فُته ي لماإلمام الحرالي،    شيوخ
الحرالي لم يأخذ عن " إلى أن  نبه وقداإلمام القرطبي،   

القرطبي منهجه في تفسير القرآن وفهمه فقط، بل أخذ 
ا بصورة عملية، إذ حديثـه عـن         أيض التصوفعنه  

الزهد وإقامته على باب اهللا عشرين سنة، يدل علـى          
 له  نية ومشاركة وجدا   السلوك الصوفي،  بهذاإعجاب  

 أبو الحسن الحرالـي     :انظر". في كل ما وصل إليه    
محمـادي  . آثاره ومنهجه في التفسير، د    : المراكشي

الخياطي، مركز الدراسات القرآنية، سلسلة منـاهج       
.٧٤ ص ،م٢٠١٢/ هـ١٤٣٣، ١، ط)١(المفسرين 

 

 
 وصفه للحرالي إلى نـوع      في الطواح ابن   أشار) ٥(

 ال يلـبس إال     كان: "ذلك في قوله  ثيابه الحسنة، نقرأ    
سبك المقال لفك العقال، عبـد      : انظر". ثياب الالنس 

محمد مـسعود   . د: الواحد بن محمد الطواح، تحقيق    
جبران، منـشورات جمعيـة الـدعوة اإلسـالمية،         

.١٠٤م، ص ٢٠٠٨، ٢طرابلس، ط 

 

 
 أبو:  عن الصالحين، مجهول المؤلف، نقالً   مناقب) ٦(

آثـاره ومنهجـه فـي      : يالحسن الحرالي المراكـش   
بتـصرف  . (٨٤محمادي الخياطي، ص    . التفسير، د 

.)يسير

 

 
سبك المقال لفك العقال، ابن الطواح، ص       : انظر) ٧(

١٠٤.

 

 
 أن الحرالـي    علـى  والسماللي ، الغبريني ينص) ٨(
: انظر".  عن الدنيا  تخلى بدء أمره بمراكش، ثم      كان"

 الدراية فيمن عرف من العلماء فـي المائـة          عنوان
: سابعة ببجاية، أبو العباس أحمد الغبريني، تحقيـق       ال

ــروت،   ــويهض، بي ــادل ن . ١٤٣م، ص ١٩٦٩ع
 بمن حّل مراكش وأغمات مـن األعـالم،         واإلعالم

عبد الوهـاب   : الحسن بن إبراهيم السماللي، مراجعة    
، ٢ ط الملكيـة، الربـاط،      المطبعـة بن منـصور،    ا

 .١٠٢، ص ٩م، ج ١٩٩٧/ هـ١٤١٨

 بدر الدين   اج،يباج وحلية االبته  توشيح الد : انظر) ٩(
علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية،     . د:  تحقيق ،القرافي

ــاهرة، ط  ـــ١٤٢٥، ١الق . ١٤٧م، ص ٢٠٠٤/ ه
 مـن األعـالم،     ماتواإلعالم بمن حّل مراكش وأغ    

.١٠٤ السابق، ص المرجع السماللي،

 

 
)١٠ (    ا من كرامـات    ذكر أبو العباس الغبريني بعض

 عنوان الدراية فيمن عرف مـن       :فياإلمام الحرالي،   
عـادل  : تحقيـق  في المائة السابعة ببجايـة،       علماءال

، ٢نـويهض، دار الخالفــة الجديـدة، بيــروت، ط   
.١٥٢ -١٤٩  ص م،١٩٧٩

 

 



 

 

 



 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 



 



 





 



     والـصالة والـسالم    ، ا لذكره الحمد هللا الذى جعل الحمد مفتاح

على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلـى آلـه وصـحبه            

:أما بعد ..أجمعين

 

 

ففي كل حين يحدث حادث إرهابي يستهدف أبناء الوطن مـن           

 بل  أصـبحت     ،المواطنين من األبرياء   رجال األمن أو الجيش أو    

ا يستهدف العديد من الدول العربية       داهم ار خط العمليات اإلرهابية 

 .والغربية

 

 

ومن أجل التصدي لمثل هذه األحداث تسعى الدول في وضـع           

 وشـددت علـى     ،استراتيجيات لمواجهة كافة العمليات اإلرهابية      

ضرورة تكثيف الدور األمني لردع كافة العناصر التكفيرية من أي          

. الدوللى زعزعة أمن واستقرارإمحاوالت تهدف 

 

 

ولقد توصلت الدراسات األكاديمية إلى أن القضاء علـى هـذه    

 بـل   .المشكلة المتشعبة ال يمكن أن تقوم به المؤسسات األمنية فقط         

 حتى يتسنى مواجهة    ،بد من تعاون جميع المؤسسات المجتمعية      ال

.)١(ظاهرة اإلرهاب

 

 

 ألن الـدين    ؛ المؤسسات الدينيـة   ،وأهم هذه المؤسسات المدنية   

ا في حياة المجتمع من خالل التأثير الشديد لرجال          مهم  عامالً يلعب

.الدين على الشباب وغيرهم

 

 

ورد في إحدى نتائج 

: " بعض الدراسـات أن   

ــة   ــسات الديني للمؤس

واالجتماعية دور كبير   

في وقاية المجتمع مـن     

 ،من جريمة اإلرهـاب   

ومن أهـم المؤسـسات     

ــي  ــا دور ف ــي له الت

ــة ــرة :الوقايـ  األسـ

 ،المدرســةوالمــسجد و

ــذه  ــهام ه ــأتي إس وي

المؤسسات في الوقايـة    

من الجرائم اإلرهابيـة    

تقوم به من  من خالل ما

أعمال وأنـشطة عـن     

طريق الوعظ واإلرشاد   

الـــديني والتوجيـــه 

ــي  ــوي والتعليم الترب

.)٢(والثقافي
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        ألنه  ؛اوقد ذكر العلماء أن المسجد أفضل هذه المؤسسات جميع 

 احتفاظ المسجد أو الجـامع      ىعلكبر دليل   أموضع مجتمع الناس و   

بصفته التعليمية بعد ظهور المدرسة بقاء العديد من الجوامـع فـي            

اهـد للعلـم    المشرق أو المغرب، مثل الجامع األزهر في مصر مع        

. )٣(والتعليم حتي اليوم

 

 

 ،لة عن محاربة هذا الفكر    وي المؤسسات المسؤ  قباإلضافة إلى با  

 ومؤسـسة الـشباب     ،ملـة ومؤسسة القوى العا  ،  كمؤسسة اإلعالم 

. ومؤسسة الثقافة والمؤسسات االجتماعية،والرياضة

 

 

 وحينما نقول المؤسسات ،وتكون المؤسسات الدينية في الصدارة    

 غير أننا   ،الدينية فإننا نقصد المؤسسات الدينية في جميع دول العالم        

 النعقاد المـؤتمر    ؛سنركز البحث عن المؤسسات الدينية في مصر      

 كما يعترف العـالم     ، وألن بها األزهر الذي يعتبر قبلة العلماء       ؛بها

 وألن األمل فيه كبير، والجميع يتطلع لدوره في القـضاء      ؛كله بذلك 

.على هذه الظاهرة الخطيرة

 

 

:وهذه المؤسسات الدينية هي

 

 

١

 

. مؤسسة األزهر-

 

 

٢

 

. مؤسسة األوقاف-

 

 

٣

 

. مؤسسة اإلفتاء-

 

 

ة أن أتقدم للمشاركة فى هـذا       وعلى هذا فإنه يسعدني تتمة للفائد     

المؤتمر العظيم بورقة تتحدث عن دور المؤسـسات الدينيـة فـي            

.مواجهة ظاهرة اإلرهاب

 

 

وقد قسمت البحث إلى مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة على النحو          

:التالي

 

 

. وهي عبارة عن تمهيد ومدخل للبحث:المقدمة

 

 

ــث األول  :المبحـ

ــاب  ــف باإلره التعري

وأنواعــه وأســبابه  

.شأتهون

 

 

ــاني  :المبحــث الث

إسهام المؤسسات الدينية   

فــي محاربــة الفكــر 

.المتشدد

 

 

 :المبحــث الثالــث

ــي   ــصوفية ف دور ال

ــر   ــة الفكـ مواجهـ

.المتطرف

 

 

  :المبحــث الرابــع

تفعيل المؤسسات الدينية   

فــي محاربــة الفكــر 

.المتشدد

 

 

 وتـشتمل   :الخاتمة

ــائج   ــم النت ــى أه عل

.والتوصيات

 

 

.البحثهذا وأسأل اهللا أن ينفع بهذا 

 

 
                                                           

رهاب، رسالة خالد بن صالح، دور التربية اإلسالمية في مواجهة اإل. الظاهري) ١(
.٣٠، ص ه١٤٢٤دار الكتب، : دكتوراة منشورة ، الرياض

 

 
 دكتـوراه اهللا، موقف اإلسالم مـن اإلرهـاب، رسـالة           محمد عبد . العميري) ٢(

مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،    : منشورة، الرياض 
.ه١٤٢٥

 

 
شمس العـرب تـسطع     راجع كتاب حضارة العرب لغوستاف لوبون، وكتاب         )٣(

.زغريد فنكه: على الغرب لمؤلفته

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 



 





 





 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       المستشار                       األستاذ    

 

 





 



 




 




 




 




 



٢

 

 كمـا روى  ن كـان صـحيحا  إ -

أن عبيد اهللا بـن     : البخارى فى تاريخه  

     فجعل  زياد أتى برأس الحسين بن على 

 فجعل ينكت وقال فى حسنه      ،طستفى  

 كان أشبهم برسول اهللا     : فقال أنس  ،شيًئا

 ان   وكاه. أ . بالوسـمه  مخضوب .

فإن ذلك ال يعنى أن يزيد بن معاوية لم         

  ا فليس هناك دليل علـى      يفعل ذلك أيض

 بـل أكـدت المـصادر       ،نفى حدوثـه  

التاريخية وأقوال الحفـاظ والمـؤرخين      

 فقد روى ابن كثير فى      ،حدوثه من يزيد  

بى مخنـف عـن     أالبداية والنهاية عن    

لما وضـع رأس    : القاسم بن نجيب قال   

لحسين بين يدى يزيد بن معاوية جعل       ا

 ثم  ،ينكت بقضيب كان فى يده فى ثغرة      

يانا كما قال الحـصين بـن       إو هذا   :قال

:الحمام

 

 
عزةأا من رجال يفلقن هام

 

 
 علينا وهم كانوا أعق وأظلما

 أبـو فقال له   

 أما  :لمى األس ةبرز

لقد أخذ قـضيبك    

 لقـد   ،هذا مأخـذًا  

رأيت رسـول اهللا    

 ثم قـال    .يترشفه

مـا أن هـذا      أ :له

ــيج ــوم يءس  ي

القيامــة وشــفيعه 

ــ ــد ويج  يءمحم

 .شفيعك ابن زياد  

.ىثم قام فولَّ

 

 

 بى أبى الدنيا عن    أا ابن   ورواه أيض

لما وضع رأس الحسين بين     : جعفر قال 

بو برزة جعل ينكـت     أيدى يزيد وعنده    

 يفلقـن   :بالقضيب على ثنيتيـه ويقـول     

ارفـع   :بو بـرزة  أ فقال   ، البيت ..اهام 

 .أيت رسـول اهللا يلثمـه     قضيبك فلقد ر  

.ه.أ

 

 

الخطـط  [ورد المقريزى فـى     أوقد  

 :مـا نـصه   ] ١٦٧الجزء الثـانى ص     

 ثم  ،وطيف برأسه فى الكوفة على خشبة     

 وأرسـل العـشاء     ،رسل بها إلى يزيد   أ

 ، بـن الحـسين     فى عنق على   ةوالصبي

وحملوا على األقتاب   " الحبل"ويده الغل   

فلم يلبث إال أيام حتى جيـئ       ": (الجمال"

 فوضع بـين يـدى      أس الحسين   بر

 فأمر الغالم   ،يزيد بن معاوية فى طست    



 

 

 

 

 



 













 



 فحين رآه   ،فرفع الثوب الذى كان عليه    

 ،خمر وجهه بكمه كأنه شم فيه رائحـة       

ير نة بغ و الحمد هللا الذى كفانا المؤ     :وقال

كُلَّما َأوقَدوا نَارا لِّلْحرِب    وقال  . نةومؤ

ا اللَّهَأطْفََأه) ٦٤: المائدة.(

 

 

قال ابن عساكر فى ترجمـة ريـا        

فـدنوت منـه   : حاضنة يزيد بن معاوية   

فنظرت إليه وبه روغ من حناء والـذى      

. أذهب نفسه وهو قادر على أن يغفر له       

لقد رأيته يقرع ثناياه بقضيب فـى يـده     

.ويقول أبيات من شعر ابن الزبعرى

 

 

بـو الفـرج    أوهو ما أكده كـذلك      

 ،٤٨صفهانى فى مقاتل الطالبين ص      األ

تـاريخ  [كذلك ابن جرير الطبرى فى      و

 وابـن   ،]٦/٢٦٧األمم والملـوك ص     

 وأحمـد   ،]٤/٣٥الكامل ص   [األثير فى   

بالغات النساء  [بى طاهر فى كتاب     أبن  ا

مقتل الحسين  [ والموسوى فى    ،]٢٥ص  

 ،]٢/٦٤المقتـل   [ والخوارزمى   ،]٤٢٩

سير أعالم النبالء،   [واإلمام الذهبى فى    

].٣١٩، ص ٢ج 

 

 

٣

 

 مـن أن    ةره ابن تيمي  أما ما ذك   -

نس بن مالك كانا بـالعراق      أبو برزة و  أ

 ويزيد كان بالشام ولم     ،ولم يكونا بالشام  

 فمـن   ،يكن بالعراق حين مقتل الحسين    

 بالقضيب بحضرة هـذين     تنه نك أنقل  

ـ  ا، كـذب   فهو كاذب قطع   ةقدام ا ا معلوم

ا عليه بأنه   فذلك مردود . ترابالنقل المتو 

والحفـاظ أن   لم يقل أحد من المحدثين      

 كان بالشام وشـهد     نس بن مالك    أ

واقعة نكت يزيد برأس الحسين وكـان       

ن الصحيح أن أنس    إ بل   ،ذلك بحضرته 

       كان بالكوفة كما نقلـه البخـارى ، 

وكذلك كان بالكوفة الصحابى زيد بـن       

] ٤/٣٣ابن األثيـر    [األرقم الذى روى    

ـ ] ٦/٢٦٣الطبرى  [و ى فـى   ووالموس

أنه هو الذى كـان    ] ٣٩١مقتل الحسين   [

قد حضر واقعة النكت بالقضيب أمـام       

سلمى  األ ةأما أبو برز  . ابن زياد بالكوفة  

فكان بالشام وحضر واقعة نكت يزيـد       

 كمـا سـبق بيانـه       بثنايا الحسين   

بى الدنيا واإلمام   أبرواية ابن كثير وابن     

تـاريخ اإلسـالم    [الذهبى فـى كتابـه      

وعليه لم  . )١(] األعالم ر طبقات يومشاه

 كان بالشام أو أن نس أيقل أحد بأن 

 بل الصحيح كما    ، برزة كان بالكوفة   أبو

 القاطعة الثابتة من األحاديث  باألدلةجاء  

الصحيحة أن أنس وزيد بن األرقم كانا       

 ،بو بزرة فكـان بالـشام     أ أما   ،بالكوفة

وعليه فمن الخلـط والتـدليس الجمـع        

وا واقعـة   بينهما الختالف من حـضر    

النكت بالقضيب عند عبد اهللا بن زيـاد        

عن من حضر الواقعة أمام يزيـد بـن         

 تكرار الواقعة أمـر     نإ حيث   ،معاوية

 خاصـة أن    ،جائز ال يـستبعده العقـل     

الروايات مختلفة فى الواقعة وفى الذين      

 وقـول   ،حضروا الواقعة فى الحـالتين    

حدهم ال يعنـى    أ صحةالبخارى بإثبات   

. واقعـة الثانيـة   نفى صحة حـدوث ال    

وتكرر منظر القصر بالكوفة فى قصر      

دمشق عنـد يزيـد، وال نـستغرب أن         

يتكرر بعضه حتى يظن أن قد وقع خلط        

.)٢(فى التاريخ بين المنظرين

 

 
                                                           

تاريخ اإلسـالم ومـشاهير     (ورد فى كتاب    ) ١(
، فـى   ٢لإلمـام الـذهبى، ج      ] طبقات األعالم 

سلمى أن اسمه نـضلة بـن        األ ةبو برز أترجمة  
 ابـن   :وقيل ، اسمه نضله بن عمرو    : وقيل ،عبيد

 ابن عبد اهللا، وكـان مـع معاويـة          :عائذ وقيل 
 ،)(بالشام وقيل شهد صفين مع اإلمام علـى         

 سنة  : وقيل ،ربع وستين أوقال الحاكم توفى سنة     
ـ ٦٠  وهناك رواية تدل على بقائه بعد ذلك،        ، ه

، مكتبـة   ٢٢٨انظر الترجمة الكاملة له فى ص       
.القدسى، دار الكتب المصرية

 

 
، عباس محمود   ء الحسين بن على   أبو الشهدا ) ٢(

. م١٩٥١العقاد، دار الهالل، 

 

 



 

 

 

 

 



 







 







 







 





 



 





 



بن تيمية وأخطأ في نفس الوقت  اأصاب  
       ابحق التصوف وأهلـه وأقطابـه أيـض، 

وتاريخنــا اإلســالمي الســيما اليوميــات 
والوقائع المرتبطة بالشخوص البارزة فيـه      
والمكونة إلحداثياته يشير إلى أن ابن تيمية       
وسط صراعاته العقيديـة والفكريـة مـع        

ا تـارة   طرق طوع الباطنية وأهل الكالم تت   
ا تارة أخرى لمساجالت ال طاقة لـه        وكره

 بوصف األخير   ،بها مع التصوف اإلسالمي   
أكبر وأوسع حركة تجديد في تاريخ الفكـر        

 وربما انساق كثير من مريـدي       .اإلسالمي
بن تيميـة وراء آرائـه وأفكـاره        اوأتباع  

وطرحه التنظيري حول التصوف في أمور      
 العبارات التي  وهؤالء اقتنصوا،ظاهرة فقط

تشير إلى موقفه العقائدي فقط حول بعـض       
 دونمـا أي    ،من مظاهر التصوف الـشكلي    

تطرق أو أدنى إشارة إلى إلماعه الـسردي        
بشخصيات وأقطاب صوفية كالجنيد الـذي      
ا يراه ابن تيمية المدخل الحق للتصوف وفقً      

 لكنه يأبى أن يقبل     ،اللتزامه بالكتاب والسنة  
عربي الذي يرفـضه    الطرح الصوفي البن    

معظم األصوليين الذين يتسمون بالراديكالية     
 وكذلك تلميـذه عمـر بـن        .معظم الوقت 

فـي  ابن تيمية    دخل   كالفارض وبموقفه ذل  
سيما وأنه أبـى منطـق        ال ،امتحان عسير 

اإلشارة واإلبهام والرمزية التي اتسمت بها      
 .كتابات أقطاب التصوف في اإلسالم

 

 



 





 



بن تيمية حينما عاود الرجـوع إلـى        وا
قاهرة المعز لدين اهللا الفـاطمي وجـد أن         

    ا ومكانة  للتصوف والصوفية بوجه عام مقام
وحينئذ أيقـن    ،عالية بين عموم المصريين   

أنه ال مناص من االعتراف بكونـه لـيس         

ا للتصوف ولكنه عدو لهذا الفكر الذي       عدو
ى التـسوية بـين اإليمـان       يقود بصاحبه إل  

ا إلى ما    وفي موقفه هذا أشار أيض     ،والشرك
يشير إليه أقطاب التـصوف مـن الفنـاء         
الشرعي الذي يعني فناء العبد في الطاعـة        

 وعن محبـة    ،فيفنى عن غير اهللا بعبادة اهللا     
 والمـشكلة   .سواه بمحبته تعالى ورسـوله    

بن تيمية أنه وقف عنـد تخـوم        الالحقيقية  
وسل باألضرحة وطلب الشفاعة    التبرك والت 

 لدرجة أنـه وصـل بحـد        ،من أصحابها 
مهاجمة أفعال الفقـراء الـذين يتبـاركون        
بأضرحة األولياء إلى السخرية واالستهزاء     

 وبنظم الشعر الـساخر تـارة       ،بالقول تارة 
 يقول ابن تيمية في شـعره بلـسان         ،أخرى
 :الفقراء

 

 
واهللا ما فقرنا اختيار

 

 
إضراررنا ـوإنما فق

 

 
ا كسالىـاعة كلنجم

 

 
ارـا ما له عيـوأكلن

 

 
تسمع منا إذا اجتمعنا

 

 
ارـها فشـحقيقة كل

 

 
وأهم ما يعنينا في هـذه التقدمـة هـو          

 وهو أحد   ،موقف ابن عطاء اهللا السكندري    
البارزين في المشهد الـصوفي المـصري       
واستنكاره المطلق لهذا الطرح العجيب الذي  

خ  وتذكر لنا كتب التـاري     ،جاء به ابن تيمية   
المصري أن ابن تيمية حينمـا قـدم إلـى          
اإلسكندرية صلى خلف إمامة ابن عطاء اهللا       

 أعـرف عنـك     :السكندي وفيه قال مكاشفة   
 وصدق ،وحدة الذهن ، وغزارة العلم ،الورع
 وأشهد أني ما رأيت مثلك في مصر        ،القول

   وال في الشام حب     ا ا هللا وفناء فيه أو انصياع
 .ف في الرأي ولكنه الخال،ألوامره ونواهيه

 

 
ودار نقاش طويل بين القطب الصوفي      

 انتهـى   ،ابن عطاء اهللا السكندي وابن تيمية     
بطرح فكري صوب ابن عربي بقول ابـن        



 

 

 

 

 

 

 كان أكبـر فقهـاء       ابن عربي    :عطاء
الظاهر بعد ابن حزم األندلسي المقرب إليكم     

ـ     ،يا معشر الحنابلة   ا  كان ابن عربي ظاهري
ـ     ،في الشريعة  ى الحقيقـة    ولكنه يـسلك إل

 ولكـيال   ،طريق الباطن أي تطهير الباطن    
تضل أو تنسى أعد قراءة ابن عربي بفهـم         
 ،جديد لرموزه وإيحاءاته تجده مثل القشيري     

قد اتخذ طريق التصوف في ظل ظليل من        
 إنه مثل حجة اإلسالم الشيخ      ،الكتاب والسنة 

الغزالي يحمل على الخالفات المذهبية فـي       
 بمـا ال    تبرها انشغاالً العقائد والعبادات ويع  

جدوى منه ويدعو إلى أن تكون محبـة اهللا         
 .هي طريقة العبد في اإليمان

 

 



 



من هؤالء الذين اتخذوا الكتاب والسنة      
ا واضح المعالم إلقامة طرح صـوفي       طريقً

مستنير القطب الصوفي عبد الرحمن محمد      
بن الحسين السلمي الذي ولـد بنيـسابور        ا

 ولقد درس السلمي على يد قطب       ،بخراسان
 ،باذيأصوفي شهير هو أبي القاسم النـصر     

 عن اتصاله بأبي نـصر الطوسـي        فضالً
 ولعل أحد أسباب    .)اللمع  ( صاحب كتاب   

تفرد عبد الرحمن الـسلمي هـو اهتمامـه         
 ،بالعلوم اإلسالمية السيما التفسير والحديث    

 لنا المصادر التاريخية أن الـسلمي       وتذكر
أقام مكتبة كبيـرة اجتمـع فيهـا وحولـه          
مجموعة من المريدين الذين صاروا بعـد       
ذلك أئمة للتصوف من مثل عبـد الكـريم         
القشيري والخطيـب البغـدادي واإلمـام       

 .الجويني

 

 
 ،وللسلمي عدة مؤلفات فـي التـصوف    

منها مجموعة من الرسائل الصوفية التـي       
 وبانفتاحه  ،زامه بالكتاب والسنة  تعبر عن الت  

على الكثير مـن التيـارات واالتجاهـات        
 مـن   ،الصوفية والفلسفية والفكرية المختلفة   

 والمالمتيـة  ،هذه الرسائل الرسالة المالمتية 
 ،تيار صوفي رأى فيه السلمي مثالية فريدة      

 ، بيان أحوال الـصوفية    :كذلك من مؤلفاته  
ــداواتها ــنفس وم ــوب ال ــات ،وعي  وطبق

 ومسألة درجات   ، وحقائق التفسير  ،وفيةالص
 وتسعة كتب في أصول التصوف    ،الصادقين

ا كتابه مناهج العارفين الذي      وأخير ،والزهد
  ا من سطوره في قراءة     ننقل ونعرض بعض

 .ومقاربة بسيطة

 

 



 



على خالف ما بدأ بـه معظـم أهـل          
 ،مـات التصوف في عرض لألحوال والمقا    

استهل السلمي في حديثه عـن التـصوف        
ن التصوف  أ فيقول ب  ،بالبدايات والنهايات له  

 فأول التـصوف    ،له بداية ونهاية ومقامات   
عند عبد الرحمن السلمي التوفيق مـن اهللا        
تبارك وتعالى والتنبه من سنة الغفلة وترك       

 وهجـران   ،مألوفات النفس ومرادات الطبع   
الذي خـالف   إخوان السوء ومفارقة المكان     

 عالوة على ترك الـدنيا      .فيه أمر اهللا تعالى   
 ، واإلقبال على اآلخـرة    ،واإلعراض عنها 

 وقيام الليل   ،والخلوة والعزلة وقلة االنبساط   

وكثرة البكاء على ما سـلف مـن أيامـه          
ا في   مستند .وتضييع أوقاته وخسرانه عمره   

ال تزول   " :ذلك إلى قول رسول اهللا      
 :ة حتى يسأل عن أربع    قدما عبد يوم القيام   
 ، وعن شبابه فيما أباله    ،عن عمره فيما أفناه   

 وماذا  ،وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه      
 ."عمل فيما علم 

 

 
ويضع عبد الرحمن السلمي بين أيـدينا       

 ،روشتة عالج واضحة ألمراض القلـوب     

ؤكد يويخط خارطة طريق للصوفي حينما      

على أن الصوفي أول ما يأخـذ بـه هـو           

 ثم األخالق حتـى يمـن اهللا عليـه       ،دباأل

 فيكون شعاره بين الخلـق      ،باألحوال السنية 

 كما يشير أنـه لـيس       ،الِبشْر واالسترسال 

 ،بصوفي من جهل أحكام اهللا ورسوله       

 من لم يحكم أحكام الظاهر لم يوفق        :ويقول

 .لتهذيب أحكام الباطن

 

 



 



ابـه  يشير عبد الرحمن السلمي فـي كت      

إلى مقامـات التـصوف     ) مناهج العارفين (

 ، واألخـالق  ، اآلداب :ويحددها في ثالثـة   

 ، أمـا اآلداب فهـي اكتـساب       ،واألحوال

.ا األحوال موهبة وأخير،واألخالق قدوة

 

 

 والتخلي من   ، تذليل النفس  :فمن اآلداب 

 وعمـارة   ، والتأدب بإمام ناصح أمين    ،الدنيا

.األوقات بما هو أولى

 

 

حسن الخلق والـسخاء     :ومن األخالق 

والتواضع واالحتمام ودوام الحزن وتـرك      

 إن من   :ويقول السلمي  .االشتهار بالصالح 

لى بتلك األخـالق    ح وت ،تأدب بهذه اآلداب  

يماهللا عليه بأحوال سـنية مـن الزهـد          ن 

والورع والتوكل والتفـويض واإلخـالص      

.واليقين والمعرفة والشوق واألنس

 

 



 

 

 

 

 



 


 

وقفة مع الذات   وقفة مع الذات   
ــون   ــي تكــ ــون  لكــ ــي تكــ لكــ
ــصية  ــصية شخــــــــ شخــــــــ
ــؤثرة ــؤثرةمـــــــــــــ مـــــــــــــ
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لقد بنى اهللا سبحانه وتعالى الكون كلـه        

على نظام دقيق مذهل ال مكان فيه للفوضى        

وخَلَقَ كُلَّ شَيٍء : واالضطراب قال سبحانه

سبِح اسـم   : ، وقال سبحانه  فَقَدره تَقِْديرا 

لَى راَألع كى   * بوالَّ * الَِّذي خَلَقَ فَسِذي و

.قَدر فَهدى

 

 

حكام ولحكمة باهرة   وفي ضمن هذه األ   

ا مـن الحريـة     نسان قدر عطى سبحانه اإل  أ

 وخالل هذا القدر    ،اواالختيار ابتالء وامتحانً  

ن ينظم حياته   أنسان  من الحرية يستطيع اإل   

 ودواعـي   ،ن يبقيها فوضى مضطربة   أو  أ

نسان تحيط به في كل ذرة      إلالتنظيم لحياة ا  

 ،كون في تقلـب الليـل والنهـار      من هذا ال  

 ونـضوج   ،حـوال واختالف الفصول واأل  

الثمار وتوالد الحيوان، فالنظام هـو سـمة        

.لى المجرةإوعنوان الكون كله من الذرة 

 

 

: العزائم أبو اإلماميقول 

 

 

تنادي كل جارحة وعضو

 

 

نوار الجنانأار وـزهأو  

فالك تدور على انتظامأو

 

 

نهار بها حلي الغوانيأو  

ح ناطقاتـتسبشجار أو

 

 

 لمن عرف الحقيقة بالبيان

ه جمالـجمال ال يشابه

 

 

 وحسن ليس يحصيه جنان

ا لهـذه الحقيقـة     وجاء شرع اهللا مرسخً   

 في العبـادات    حكامهأوالكونية في تعاليمه    

.والمعامالت

 

 

 لكـل هـذه     اإلنـسان  لم يستجب    فإذا

 وينظم ما بقـى مـن       ،الدواعي والمؤثرات 

 فهـو   ،يـه  حق االختيار ف   أعطىحياته مما   

االضطراب والصراع مع جميع المخلوقات     

 وهو الضنك والتعب والتعاسـة      ،من حوله 

 اإلنتـاج  وقلـة    اإلخفـاق  وهو   ،في حياته 

 نأ، ثـم النهايـة      أعمالهوضآلة العطاء في    

 والتوتر  واليأسيصاب الفوضوي باإلحباط    

ا  حين يرى الناس قد قطعوا شـوطً       ،والقلق

وح فـي   ا في الحياة وهو ما زال يـرا       بعيد

مكانه، والنتيجة النهائية لذلك كلـه ضـياع        

 الحياة وال حول وال     إهدارالوقت الذي هو    

. باهللاإالقوة 

 

 

ا ا مبسطً  نعرف التنظيم تعريفً   أنويمكننا  

نه استخدام الوسائل الممكنـة     إ : فنقول سهالً

 المنشودة من خالل خطـة      األهدافلتحقيق  

.محكمة

 

 

:اآلتية باألمور اإللماموهذا يستدعي 

 

 

١

 

 .حجم الوسائل المطلوبة -

٢

 

 .همية كل وسيلةأمعرفة  -

٣

 

معرفة وتحديد مكان كل وسيلة من       -

 .العمل

٤

 

لـى  إضبط الوقت الذي يحتاج فيه       -



 

 

 

 

 



 


 

خيركم من لم يترك    : (قال رسول اهللا    
آخرته لدنياه، وال دنياه آلخرته، ولم يكـن        

  ).كال على الناس

 

 
                      

 

رواه الحاكم  -

 

-

 

 






 



 .كل وسيلة

 بعناية،  األهدافوقبل ذلك كله صياغة     

وليكن جميع ذلك من خالل خطة واضـحة        

.المعالم

 

 



 




 


١

 

ون فــي اســتغالل الوقــت التهــا -

، ومـا   األمـور وتضييعه في التوافه مـن      

؛ األوقات العاقل بمثل مصيبة ضياع      أصيب

، وكمـا   اأبدن اللحظة التي تمر لن تعود       أل

نه ما من يوم ينشق فجـره       أ :األثرورد في   

 خلق جديـد    ناأيا ابن ادم    :  ومناد ينادي  إال

 يـوم  إلـى  لك   أعود ال   ،وعلى عملك شهيد  

 أنود مني بخير، فالعاقل يدرك      القيامة فتز 

ن الدقيقـة   أ التي تتردد، و   أنفاسهالزمن هو   

 ، مضت وانقضت فهي نقص من حياتـه      إذا

 :كما قال الشاعر

دقات قلب المرء قاتلة له

 

 

ق وثوانـ الحياة دقائإن  

     ا ولذلك ينطلق العاقل في حياته مستثمر

 اسـتثمار   وأفـضل  أجدىلكل لحظة منها    

، أفنـاه عن عمره فيم     سيسأله اهللا   أنلعلمه  

.أبالهوعن شبابه فيم 

 

 

 الفوضى والبطالة فلـيس فـي       أهل أما

 يقضونها فـي    األوقاترخص من   أحياتهم  

 ال يعتنون بها وال يفكـرون       ،اللهو والتوافه 

 وال يفكرون في استغاللها بل يتنـادون     ،بها

 يقتلـون   أنهـم لقتلها، وما علم المـساكين      

 لـم   إنالوقت كالسيف   : ، وكما قيل  أنفسهم

مـة  أ أوتقطعه قطعك، وما فاز وسبق فرد       

 بإدراكـه لقيمـة الوقـت       إالعلى غيـره    

.ومبادرته لالستفادة منه بكل ما يستطيع

 

 

حد الـسلف آلخـر     أ ما قاله    أعظموما  

 األوقـات  بعض ما تضيع به   إلىحين دعاه   

.ستجيب لكأ الشمس حتى أوقف: فقال له

 

 

 تعـودت الحـرص علـى       إذاوالنفس  

اللها فيما ينفع ويفيد دفعهـا       واستغ األوقات

 الحيـاة التـي   أمـور لى تنظيم جميع   إذلك  

الوقت هـو   (ظرفها الزمان، ولتكن حكمتك     

الحياة فال تضيعها وسـاعد غيـرك علـى         

).االستفادة منها

 

 

٢

 

 واألقـل  األهـم عدم التفريق بين     -

 بعض الناس يشتغل بالكماليات      نإ إذ؛  أهمية

 د ويستنف  المندوبات والمباحث،  أووالثانويات  

وقته فيها، ويهدر ويفرط في الـضروريات       

والكليات والفرائض والواجبات، فهو كمـن      

بذل جهده واستفرغ وسعه وبذل ماله فـي        

ا ا كبيـر   منزله وقصر تقصير   ألواناختيار  

 ، وجدران ذلـك المنـزل  وأعمدةفي قواعد  

 ، انهدم المنزل على من فيـه      أن إلىفآل به   

 بهـارج    وال األلـوان ولم ينفعـه تزويـق      

 .األصباغ

وهكذا حياة بعض الناس تجـري وراء       

 والمـراءات الكاذبـة     ،المظاهر الفارغـة  

 فتشت فـي    وإذاوالمناسبات والمجامالت،   

 عمل  أوحياتهم لتبحث فيها عن علم محقق       

ن إ ذلـك، وهـؤالء و     كزأعو مبارك   زاٍك

عاشوا فترة من الحياة في غـرور لكـنهم         

ونسيهم  انصرفت عنهم الحياة     إذايستيقظون  

 وانتقلـوا للـدار     األجلو حل بهم    أ ،الناس

 الزبـد   أن اإلنـسان ، حينئذ يـدرك     اآلخرة

 ما ينفع الناس،    إاليذهب جفاء ، وال يمكث      

 أهلن من المقاتل التي يرمي بها الباطل        أو

الجد والنشاط هو صـرفهم فـي صـغائر         

 فتتكاثر عليهم الصغار وتتراكم فـي       ،الحياة

 الفوضـى   إالن   فال يكـو   ،االنتظار الكبار 

.واالضطراب

 

 

 رجالهـا فـي     األمور صغار   أنواعلم  

 معالي  أماالحياة كثير والزحام عليها شديد،      

 وعظائمها فطريقها شبه خال مـن       األمور

. كنت ذا همة وعزيمةنإالسالكين فيممه 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 





 



 



 

 

أنها أدت   » تيران وصنافير «ربما كانت أخطر نتائج قضية      

 

 ضمن  -
ما أدت   

 

-        ا  إلى ارتباك المشهد المصرى، المرتبك من األساس، خصوص
على صعيد العالقات المصرية   

 

، وكشفت عجـزه،  )الخليجية( السعودية -
وتخبطه، بل انجرافه إلى دوائر ضبابية يحاصرها العبـث، والجمـود،           

  رة من الشعب المصرى لم تعد تعرف اتجاه الـسير          ا كثي حتى إن جموع
بالضبط، فراحت تتخبط وحيدة، فى قضية مصيرية، حتى جـاء تقريـر            
المحكمة اإلدارية العليا فى دائرتها األولى بشأن القضية بمثابة بوصـلة           
قانونية، تنير بعض معالم الطريق، ووثيقة فى الذاكرة الوطنية يحفظهـا           

ه الجمعية التى هى أقوى ذاكـرة حـضارية        تاريخ المصريين، فى ذاكرت   
        ألن مـن   ؛اعرفتها اإلنسانية، برغم ظن بعض الواهمين بأنها تنسى كثير 

طبعها التسامح والعفو والصفح، بل الصبر الطويل، لكنه ذلـك الـصبر            
الذى ال يعرف االندفاع، أو الهياج الفوضوى، يترك األمور تجرى فـى            

ما أصدر المصريون حكمهـم، كـان    مسارها إلى نهاية المدى، حتى إذا       
قاطعاا، ونهائي..

 

 
 عن أن الرئيس األسـبق محمـد   م٢٠١٢عام ) أنباء(، فى الشعب المصرى، حينما تسربت     )سياسية وغير سياسية  ( انتفضت القوى الحية     من هنا مثالً  

من » عربون«يب وشالتين، ويعلم الجميع أن ذلك كان مجرد         قد وعد دولة السودان الشقيقة بالتنازل لها عن منطقة حال         » اإلخوان«مرسى إبان فترة حكم     
» المثلـث «التى ال مكان فيها لفكرة األوطان، ما يعنى أنه ال فرق بين تبعية              » الخالفة«بتأسيس دولة   » الجماعة«أجل استقطاب النظام السودانى لمشروع      

فى دولة الخالفة المزعومة، وقد كان ذلك أحد األسباب الجوهرية التـى    » نواليتي«سوف تكونان مجرد    ) مصر والسودان ( ألن كليهما    ؛لمصر أو السودان  
 يونيو، متناسين كل اختالفاتهم األيديولوجية، وشقاقاتهم السياسية، ملتفين حول الوطن األغلى واألسمى مـصر ونجحـوا             ٣٠جعلت المصريين يثورون فى   

..»حكم اإلخوان«فى إزاحة 

 

 
أعمق وأكثر حساسية بكثير، فالجزيرتان ليستا مجرد موقع حدودى يمثل ضرورة قصوى لألمـن القـومى                » فيرتيران وصنا «وأعتقد أن المسألة فى     

.. ا ماذا تعنى سيناء، التى ترتبط بدمائها شرايين الوطن من أقصاه إلـى أقـصاه  المصرى فقط، لكنهما قطعة حية من سيناء، وكل بيت مصرى يعرف يقينً    
ة التى تتدفق صباح مساء من جبال اليمن، فتغرق مزارع الفرات فى العراق، وتحرق حدائق البرتقال فى سوريا، وتروع                   وإذا كانت شالالت الدماء العربي    

تفرض علينا تجاوز كل الخالفات والمصالح الضيقة، وأن تكون نقطـة انطـالق جميـع      .. اآلمنين فى ليبيا، فى أسوأ دورة حضارية تعيشها أمتنا العربية         
، التى هى حق الجميع ومسئولية الجميع معا، وكـل مـن    »الوطنية«على قاعدة   » القضية الوطنية « يجب أن يجتمع الشمل حولها، هى        القوى الوطنية التى  

الدنيا » جوهرة«يحاول من اليمين أو اليسار أن يخالف هذه الحقيقة، أو ينفصل عن جوهر الوطنية المصرية، فهو ال يستحق شرف االنتماء أو الوالء إلى                        
.مصر

 

 
يثير دهشتنا تصرف ما على شاكلة مداخلة رئيس السلطة التشريعية             هذه القاعدة قد   ىوعل

 

 البرلمان   -

 

 فى طعن السلطة التنفيذية      -

 

 الحكومة، ضـد    -
رلمـان، فـى   للقضية التى ما زالت منظورة أمام القضاء ليناقشها الب        » الحكومة«حكم مصرية تيران وصنافير وقد نندهش أكثر من إحالة السلطة التنفيذية            

.خلط يثير الغرابة بين السلطات الثالث

 

 
وبأننا نسعى لتكوين المزيد من الصداقات مع كل الشعوب،ا نفخر بأن لنا أشقاءوعلى هذه الخلفية أيض .

 

 
ـ  » أنفسنا«فكل هذا يصب فى مصلحتنا الوطنية، لكن المصلحة الوطنية ذاتها تفرض علينا أن ندرك أننا إذا لم نكن مع                     ى أوطاننـا، فإننـا     وننتمى إل

.)م١٤/١/٢٠١٧ األهرام العربي( . سنظل وحدنا حتى إذا كانت بجانبنا كل قوى األرض

 

 



 

 

 

 

 



 













 



 





 


الوسطى خالل العامين الماضيين بالحـديث عـن أحـداث     ارتبط ذكر أفريقيا    

بالبالد، عنف ومواجهات دامية بين جماعات تتنازع السيطرة على الحياة السياسية           
ال سيما بعد اإلطاحة بالرئيس فرانسوا بوزيزي، وغالبا ما يرتبط ذكر هـذا البلـد               

اإلعالم بعرض أرقام وإحصائيات ألعداد القتلى والمـصابين        فريقي في وسائل    األ
عن المـشردين الـذين فقـدوا       العنف المنتشرة، فضالً    الذين سقطوا خالل أعمال     

. احهم من جحيم الجماعات المتنـاحرة     منازلهم والذوا بالفرار بحثًا عن النجاة بأرو      
 لوتيرة التوترات   ا، ارتفاعا كبير  م٢٠١٦م وكذلك عام    ٢٠١٥نهاية عام   وقد سجلت   

راود مواطنيها، يتحول إلـى      الحلم الذي طالما     ؛مما جعل أمنها واستقرارها   بالبالد  
كوابيس مخيفة ملطخة بدماء الضحايا وصور الدمار والفوضى؛ تلك الفوضى التي           
تسعى جماعات ال تعبأ بوطن وال مواطنين لبثها والعمل على استمرارها وإشعالها            

ومع كل قطرة دم تسيل وكل منـزل أو مـسجد أو كنيـسة              .  كل أرجاء البالد   في
 كان  اا كانت ديانته وأي   قطع أو مواطن يحاصر أو يعذّب أي      تدمر، ومع كل طريق ي    
فريقيا الوسطى خطوة للوراء، وتذهب كافة جهود احتـواء         أتوجهه السياسي ترجع    

.األزمة وإقرار مصالحة وطنية أدراج الرياح

 

 
كيف لصراع سياسي يتحول ليصبح صراعا طائفيا بهـذه         :  سائالً يسأل  ولعّل

 إن أي صراع عادة ما ينشأ بين طرفين بينهما خالف حول أمـر              :الطريقة؟ نقول 
ما، ذلك الخالف إن لم يتداركه الطرفان، حرصا على المصلحة العامة، تتسع بؤرة             

ة تعمل على إذكاء    الخالف ويتحول إلى نزاع أو صراع، ومع وجود عناصر محفز         
الصراع وإشعال الفتنة، تصل األمور إلى حد االقتتال دون أن يـسمح الطرفـان              
ألنفسهما بالجلوس على مائدة التفاوض، وبحث سبل التوصل لمـصالحة وطنيـة،            

.تعمل على حقن الدماء والعودة لالستقرار

 

 
 فريقيا الوسطى كان من السهل أن يتحول الصراع من سياسـي          أوفي نموذج   

من سـكانها    % ٥٠لطائفي نظرا للطبيعة السكانية بالبالد التي يدين ما يقرب من           
، وبالنظر لجذور النزاع نجـدها    %١٥بالمسيحية، بينما تصل نسبة المسلمين نحو       

 على يـد متمـردي     ىنشأت في أعقاب اإلطاحة بالرئيس المسيحي فرانسوا بوزيز       
يين، وقاموا بتكوين مليشيات أنتـي     سيليكا المسلمين؛ مما أثار حفيظة بعض المسيح      

باالكا التي سامت المسلمين سوء العذاب، وأذاقتهم شتى ألوان التعذيب والتنكيل، ال            
 حربـا طائفيـة وإبـادة    يلشيء إال ألنهم مسلمون، فصار انتقامهم لعزل بـوزيز     

للمسلمين وتهجيرا لهم وحرقًا لمنازلهم ودور عبادتهم ومحاصرتهم فـي منـاطق            
 . )م٢٠/١/٢٠١٧ زهراألصوت ( .محددة

 

 



 




 


يـع  حذر أحد الرموز الهامة بالكنيسة الكاثوليكية من أن الجم        

بـسبب مـا وصـفه    "  مسلمينايصيرون قريب "في إيطاليا سوف    
.البالد" غباء"بـ

 

 
 إن  :وقال األسقف اإليطالي، المونـسنيور كـارلو ليبراتـي        

األعداد المتزايدة للمهاجرين المسلمين في أوربا وتزايد العلمانية        
سيقودان اإلسالم إلى أن يصبح الديانة األولى للقارة، وفـق مـا            

".هافينغتون بوست عربي"نشرت صحيفة 

 

 
ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية فقـد أوضـح األسـقف           

 سـنوات   ١٠في غضون   : "الفخرى لمدينة بومبي اإليطالية قائالً    
تعيش إيطاليـا وأوربـا     . من اآلن سنصير مسلمين بسبب غبائنا     

إنهم يشرعون قوانين ضد اإلله، كمـا أن        . بنمط وثني وإلحادي  
ل هذا التفـسخ الـديني      ك. لديهم تقاليد مالئمة للمعتقدات الوثنية    

".واألخالقي يدعم اإلسالم

 

 
والكنيـسة فـي هـذه    . لدينا إيمان مسيحي ضعيف : "وأضاف

كما أن الكليات اإلكليريكية خاويةااأليام ال تعمل جيد ،."

 

 
إن األبرشيات هي الوحيـدة التـي ال        : "وأردف األسقف قائالً  

 هـذا   كل. نحن بحاجة إلى حياة مسيحية حقيقية     . تزال تقف ثابتة  
فضالً عن هذا هم لديهم أطفال أمـا        . يمهد الطريق إلى اإلسالم   

".إننا في انحدار تام. نحن فليس لدينا

 

 
وصارت إيطاليا وجهة رئيسية للمهاجرين المسلمين، مع قدوم        

فريقيا والـشرق األوسـط     أ ألف مهاجر من     ٣٣٠ما يقرب من    
.وآسيا عبر البحر خالل العامين الماضيين

 

 
 هؤالء من الحرب عبـر ركـوب البحـر          ويهرب كثير من  

األبيض المتوسط من شمال إفريقيا على مـتن أحـد القـوارب            
.الخطيرة

 

 
وقد ارتفعت أعداد المسلمين الذين يعيشون في إيطاليا بسرعة         

ات القـرن   ي مسلم خـالل سـبعين     ٢٠٠٠كبيرة، فبعد أن بلغت     
 المليوني مسلم، حسب مـا      م٢٠١٥الماضي، تتجاوز بنهاية عام     

 اللـواء اإلسـالمي    (.ي اإلحصاءات الرسمية في إيطاليـا     جاء ف 
).م١٩/١/٢٠١٧

 

 

 

 

نادي األسير الفلسطيني، ومركز    (أفاد تقرير صدر عن مؤسسات فلسطينية تعنى بشؤون األسرى وحقوق اإلنسان            

بأن ،  )الميزان لحقوق اإلنسان، ومؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان، وهيئة شؤون األسرى والمحررين            

 من الـضفة الغربيـة      ا فلسطيني ٥٩٠يناير الماضي،   / سلطات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت خالل شهر كانون الثاني       

. سيدة، ونائب في المجلس التشريعي، وصحفي واحد١٤ طفالً و١٢٨وقطاع غزة، من بينهم 

 

 

 أمـرا جديـدا،   ٢٩ من بينها     أمر اعتقال إداري،   ٩١وأشار التقرير إلى أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي أصدرت         

.كان من بينهم أمر بحق عضو المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد مبارك، والصحفي نضال أبو عكر

 

 

وحذّرت المؤسسات العاملة في مجال األسرى وحقوق اإلنسان، من خطورة األوضاع داخـل سـجون االحـتالل             

.ل تواصل مسلسل اإلجراءات القمعية بحق المعتقليناإلسرائيلي على كافة الصعد، واتجاهها نحو االنفجار، في ظ

 

 

وجددت استنكارها الشديد لالنتهاكات اإلسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعـد القـانون الـدولي بحـق المعتقلـين             

 عقيـدتي ( .الفلسطينيين، وأكدت استمرار جهودها في الدفاع عن المعتقلين وفضح االنتهاكات التي ترتكـب بحقهـم              

.)م٧/٢/٢٠١٧

 

 



 

 

 

 

 



 





 


جاريـد  : اإلسرائيلية وهـم  ) جيروزاليم بوست ( يهوديا مناصب قيادية في إدارة الرئيس األمريكي ترامب، ذكر ذلك تقرير نشرته صحيفة               ١١يتبوأ  

وهو مؤيد بناء المستوطنات وقـام      كوشنر صهر ترامب، وسيشغل منصب كبير مستشاريه، ودافيد فريدمان الذي اختير سفيرا ألمريكا لدى إسرائيل                
بتمويلها ويملك بيتًا في القدس الغربية، وجيسون جرينبالت ويتولى منصب الممثل الخاص للمفاوضات الدولية مع التركيز على الصراع الفلـسطيني         

 

ر إلى المستوطنات باعتبارها عقبـة   ال ينظ (، وأنه   )لن يفرض أي حلول على إسرائيل     ( اإلسرائيلي، وصرح إلذاعة الجيش اإلسرائيلي بأن ترامب         –
وستيفن منوحين الذي سيتولى حقيبة المالية، وستيفن ميلر وسيحتل منصب كبير مستشاري السياسات، وكـارل إيكـان وعـين                   ). في طريق السالم  

بـوريس إيبـشتين ويتـولى      مستشارا خاصا في قضايا اإلصالح التنظيمية، وجارب كوهين ويرأس المجلس االقتصادي الوطني بالبيت األبيض، و              
منصب مساعد خاص للرئيس ومدير االتصاالت المساعد للعمليات البدلية ودافيد شولكين وزير شئون المحاربين القدامى، وريـد كـوديش وعـين                     

.مساعدا للرئيس للمبادرات داخل الحكومات والتكنولوجيا، وأخيرا إبراهام بيركوفيتش، المساعد الخاص لترامب

 

 



 


ـ اليون(المتحـدة للطفولـة     نددت منظمة األمـم        )سيفي

باالنتهاكات الخطيرة التي يتعرض لهـا األطفـال علـي          
أرض اليمن بسبب الحرب الدائرة منذ خمس سنوات بين         
قوات التحالف في مواجهة قوات الحـوثيين المدعومـة          

 وأكـدت   ،بقوات الرئيس السابق علي عبـد اهللا صـالح        
  مليون طفـل مـصابين بـسوء       ١,٥أن نحو   ) يونيسيف(

 وهو نفس ما يعانيه نصف سـكان الـيمن مـن            ،التغذية
. حاالت سوء التغذية وفق دراسات برنامج الغذاء العالمي       

 ألف طفل   ٣٠٠وأكدت أن الحرب الدائرة تركت أكثر من        
 حل جـذري    ى وهو وضع يحتاج إل    ،معرضين للمخاطر 
.إلنقاذهم من الموت

 

 
ن نحو نـصف  أوأكد برنامج الغذاء العالمي في دراسته       

 ٧ وأن نحـو     ،طفال اليمن تعرضوا لمرض نقص النمو     أ
. ماليين طفل يمني يعانون سوء التغذية بدرجات مختلفـة        

 من كل خمسة يمنيين     ٤وبحسب تقارير األمم المتحدة فإن      
.يعانون انعدام األمن الغذائي

 

 



 




 


أكدت مفوضية االتحاد األوربـي للعالقـات       
الخارجية واألمن رفض نقل أية سفارة لمدينـة        
القدس، وذلك في إشارة لدعوة الواليات المتحدة       
بنقل سفارتها، وأكدت أن مفوضية االتحاد تبذل       
جهودا لكشف المخاطر المحتملة لهذه الخطـوة       

يكـي واإلسـرائيلي علـى      إلى الجانبين األمر  
.السواء

 

 
وأكدت أن تنفيذ هذه الخطـوة سـتكون لـه          
عواقب وخيمة على عملية الـسالم واسـتقرار        

.المنطقة

 

 
وأكد رياض منصور مندوب فلسطين بـاألمم       
المتحدة أن نقل سفارة أمريكا إلى إسرائيل يأتي        

م ١٩٨٠ لعام   ٤٧٨ضد قرار مجلس األمن رقم      
رة إلـى مدينـة     والذي طالب بعدم نقل أية سفا     

.القدس المحتلة وأنها مدينة تقبع تحت االحتالل

 

 


 

ــتأنفت مجموعــات مــن    اس
المستوطنين اليهود، بينهم عدد مـن      
المتزمتين دينيا بلباسهم التلمـودي      
األسود، اقتحاماتها للمسجد األقصى    

بحراسة المبارك من باب المغاربة،     
.مشددة من قوات االحتالل الخاصة

 

 
ــسطينية أن  ــت مــصادر فل وقال
االقتحامات تجري عبر مجموعات    
صغيرة ومتتالية، وتحط في منطقة     
باب الرحمة بـين بـاب األسـباط        
والمصلى المرواني فـي األقـصى      
المبارك في محاوالت إلقامة طقوس     
تلموديـة يتــصدى لهــا مــصلون  

.بهتافات التكبير االحتجاجية

 

 

 

 

 

 



 





 




 


وسنة سلطات ساراييفو عبر االحتفـال  تحدى صرب الب  

 مـا أثـار     ،رغم اعتباره غير دستوري   " الوطني"باليوم  

سخطاً لدى البوسنيين المسلمين؛ ألن هـذا اليـوم شـهد           

. عمليات إبادة جماعية من الصرب ضد مسلمي البوسـنة        

وشارك في االستعراض في بانيا لوكا شرطيين وعناصر        

ام حوالى مئـات مـن      إطفاء وطالبا وقدامى المقاتلين أم    

األشخاص ورئيس الكيان الصربي في البوسنة ميلـوراد        

دوديك الذي حذر بأن صرب البوسنة لـن يتخلـوا عـن        

وكان رئيس الكيـان    ". هويتهم ودولتهم وكيانهم الصربي   "

ال فائـدة   "الصربي أعلن قبل االحتفاالت أن البوسنة دولة        

ويعتبـر البوسـنيون    ". مـشروع دولـي فاشـل     "و" منها

مسلمون هذه االحتفاالت استفزازا كونها ذكرى إنـشاء        ال

 .م١٩٩٢الكيان الصربي في التاسع من يناير 

 

 

 

 

 

 
تحدى صرب البوسنة سلطات ساراييفو عبر االحتفـال    

رغم اعتباره غير دسـتوري مـا أثـار         " الوطني"باليوم  
سخطاً لدى البوسنيين المسلمين؛ ألن هـذا اليـوم شـهد           



 




 


أعاد المركز الثقافي اإلسالمي في مقاطعة كيبيك شمال شرقي كندا، فتح المـسجد الـذي         

. أشخاص٦دى إلى مقتل تعرض لهجوم إرهابي مسلح ما أ

 

 
ا مـن   ا كبيـر   حيث استقبل عـدد    م٢٠١٧ فبراير   ٤ وجاء افتتاحه في صالة فجر السبت     

.المصلين رجاالً ونساء، بعد انتهاء عمل رجال األمن

 

 
        نوا سلسلة بشرية أحاطت بـه      وتجمع عدد كبير من المواطنين الكنديين أمام المركز، وكو

عن تضامنهماتعبير .

 

 
وتظاهر آالف األشخاص في عدد من المدن الكندية، ضد الهجوم، وضد تصاعد ظـاهرة    

".اإلسالموفوبيا"

 

 
كما شهد عدد من المساجد في أنحاء كندا مظاهر تضامن مماثلة، حيـث توافـد عليهـا                 
المواطنون، وحرصوا على وضع أكاليل الزهور أمامها في حـين تبـرع الـبعض فـي                

.صناديق التبرعات الخاصة بها

 

 
 Dawanetوتلقى حسابان بنكيان فتحتهما مؤسسة إسالميك ريليـف بكنـدا ومنظمـة    

Canada     ألف دوالر كندي، لصالح عائالت القتلى الـستة         ٥٠٠ تبرعات تجاوزت قيمتها 
.١٩والمصابين الـ 

 

 



 





 

 

 

 

 



 



 



 


:بن أبى طالب  علىقال اإلمام 

 

 

 

ية له، وال مال لمن ال تدبير له، وال   نال دين لمن ال      -
.عيش لمن ال رفق له

 

 

 

-        جعة، نـسي   من اشتغل بتفقد اللفظة، وطلـب الـس
الحةج.

 

 

 

ـ الدنيا مطية المؤمن، عليهـا يرت      - ل إلـى ربـه،     ح
.ى ربكمفأصلحوا مطاياكم تبلغكم إل

 

 

 

من رأى أنه مسيء فهو محسن، ومـن رأى أنـه            -
.محسن فهو مسيء

 

 

 

. سيئة تسوؤك خير من حسنة تعجبك-

 

 

 

. اطلبوا الحاجات بعزة النفس، فإن بيد اهللا قضاءها-

 

 

 

.عذب حسادك باإلحسان إليهم -

 

 



 


مر أديب كبير برجل يتكفف النـاس علـى قارعـة           

م أخذ يبحث في جيوبه على      الطريق، فوقف ليعطيه شيًئا ث    
حافظة نقوده فلم يجدها، كان قد نسيها في البيت في الحلة           

سطًا يـده،   االتي استبدلها، وكان السائل المسكين ال يزال ب       
ديب الكبير إال أن وضع يده في يد السائل         فما كان من األ   

أشكرك هذه  : وصافحه بشدة، فتهلل وجه السائل، وقال له      
.أيضا صدقة

 

 



 


: البقـرة  (والَ تَنْسوا الْفَضَل بينَكُم   : يقول اهللا تعالى  

٢٣٧.(

 

 
وال يعرف الفضل ألهل الفضل إال ذووه، ومـن         ! نعم

ثم كان القيام ألهل الفضل والصالح إنما هو مـن بـاب            
وأمـا  : التوقير واإلجالل، قال اإلمام النووي في األذكـار   

فالذي نختاره أنه يستحب لمن كـان       إكرام الداخل بالقيام    
فيه فضيلة ظاهرة من علم أو صالح أو شرف، ويكـون           
هذا القيام للبر واإلكرام واالحترام ال للرياء واإلعظـام،         

.وعلى هذا الذي اخترناه، استمر عمل السلف والخلف

 

 



 


:من قصيدة لكعب بن زهير

 

 
يـدنـول أوعـت أن رسـئـنب

 

 
ولـول اهللا مأمـو عند رسـوالعف

 

 
مهالً هداك الذي أعطاك نافلة الـ

 

 
واعيظ وتفصيلـها مـران فيــق

 

 
هـاء لـور يستضـإن الرسول لن

 

 
ولـسلـوف اهللا مـد من سيـمهن

 

 



 


قال اإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبـو العـزائم          

:رضوان اهللا عليه

 

 

 

 سـتَتَر ٱ مهمـا    لْحاُلٱو ظَهر ،    ستَتَرٱ مهما   لِْمسكٱ -
رقَه.

 

 

 

 لْمحبـةُ ٱمحبةٌ وخَشْيةٌ، فَمن تَسلَّطَتْ علَيِه      : لْحاُلٱ -
بِ    ِمن لَكٍة هخَشْي رِنٱ غَيلَيِه     َألملَّطَتْ عتَس نمةُ ٱ، ولْخَـشْي 

.لْقُنُوِطٱِمن غَيِر محبٍة هلَك ِب

 

 

 

.لربٱ مع لسرٱ وقَلِْبلْٱحضور ِب: لْوجدٱ -

 

 

 

-  طْلُبا يِليَلٱِإنَّمٱ لداِحدلْج طْلُبيٱ، وِزيدٱ لْماِجدلْو.

 

 

 

 حـاٌل   اِحب ِصدٍق، وورد علَيهِ    ِإذَا كَان ص   ِإلنْسان ٱ -
ـ    لروحٱحقُّ، تَشْتَِغُل    ، وينْحـِرفُ   لْجواِرِحٱ معه، وتَتَِّحد ِب

، لْوجـه ٱ، ويحمر   لْجِبينٱ، ويعِرقُ   لِْمزاجٱ ير، ويتَغَ بعلطَّٱ
 هرغَم قَد كُوننَا يهٱوِه لنُّورلَيالَتْ عتَواتُٱ، وامِإللْه.

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 



 نَىا بهو حصن األمن كلـه      :دباأل: ي

فتحاا وختم.

 

 



 



   :وهو نوعان، األدب هو عنوان المعرفة

 

 

. أدب الجوارح:يدب الحساأل

 

 

.أدب القلوب: ياألدب المعنو

 

 



 



 هـو رعايـة     :األدب عند أهل الطريق   

 ، وكبريائه ،، باستحضار عظمته  الحق  

 األديب يراه، أو يراقـب      حتى كأن وعزته،  

ن أ من   ، يراه، فيحفظ السالك أنفاسه    أنه  

ا منهـا فـي غيـر مراضـيه     سفَيصرف نَ 

.ومحابه

 

 

 التـشبه   :األدب عند أهـل المجاهـدة     

 بفادح مجاهـدة الـنفس،      يبالكمال الروحان 

حتى تخرج النفس من عوائدها الحيوانيـة،       

ورذائلها اإلبليسية، فتكـون أشـبه بعـالم        

.لكوت بعد تجردهاالم

 

 

تكلف النفس األخـذ     :األدب عند الناس  

بالمروءة فيما بينهم، ليكـون ذو المـروءة        

سيدا في قومها مطاع.

 

 

 كمال التمسك بالـسنة     :األدب في الدين  

. أنفاسهي يجعل اإلنسان يراع،اتمسكً

 

 

 حضور القلب  :األدب عند أهل المحبة   

 

 

مع المحبوب، والمـسارعة إلـى المـراد        

 وتلك المراتب متصلة ببعضها،     والمطلوب،



 



       سماحة موالنا اإلمام المجدد حجة اإلسالم
والمسلمين فى هذا الزمان السيد محمد ماضى       

أبو العزائم 

 

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

 

 نرجو  -
تكم التكرم ببيان معنى األدب وأنواعه   من سماح 

ومنازله وعينه وكماله، وكذلك معنـى اإلرادة       
.وأنواعها

 

 
:فأجاب سماحته قائالً

 

 



 

 

 

 



 

 

 ال يعمل بالسنة، ومن ال      منفمن ال مروءة ل   

يحافظ على السنة ال يتجمل بالمحبـة فـال         

.يراقبها

 

 

 ، العجز عن األدب مع اهللا     :عين األدب 

ـ الَ(بـ  هو عين األدب، وهو تجملك       ح َلو 

قُ الَو وتجردك عن ظهـورك،     )ِهللاِبٱ الَّ إِ ةَو 

 فهـو عـين     ،دبوما يراه الجاهل سـوء أ     

.بلاألدب حال الط

 

 

الظن حسن   :مع اهللا تعالى   كمال األدب 

به سبحانه، والحمد هللا على نعمائه الظاهرة       

.والباطنة

 

 

. األدب مع العلم:كمال الكمال

 

 

 مقتضى كمال العبوديـة،     :أكمل األدب 

 فهو  ،وكل شأن من الشئون اقتضته العبودية     

.بلعين األدب حال الط

 

 

ـ  في الط   اللذة :األدب والطلب  ب مـع   ل

األدب خير من القرب، ومن حرم اللذة في        

 م األدب، كانت أعماله كلهـا      ِرالطلب، وح

دب حـصل   ا، ولو فاز بالطلب قبـل األ      تعب

 ولـو   ،دبالعطب، إنما يصح الوصال باأل    

.مع  قليل الطلب

 

 

 ،ثالثـة األدب   حـضرة    :حضرة األدب 

:على المريد أال يرى نفسه إال في ثالثةو

 

 

 يرى نفسه فـي حـضرة       :ا مذنب جاهالً

.ا مذنبالمرشد جاهالً

 

 

اهللا  يرى نفسه في حضرة رسول       :اكافر

 اكافر. 

اعدم:ا يرى نفسه في اهللا عدم.

 

 

ن يتعدى  من سوء األدب أ    :سوء األدب 

أهل مقام اإليمان حدود األدب، فيطمعـون       

ـ   ذا إفيما تفضل اهللا به على أهل اإلحسان، ف

 ومن أسـاء أدبـه      وا،لُولم ينالوا أنكروا وأَ   

  على األعتاب ري الـدواب، أ   ي إلى رع  د :

ن نفسه بهيمة شهوانية فيرد إلـى تأديبهـا         إ

 ألن ســوء األدب يوقــع فــي ؛وتهــذيبها

.الغضب

 

 


 



هي إشارة بالوهم إلى تكـوين       :اإلرادة

أمر ممكن كونه، وكون خالفه، لتخصيص      

.أحدهما

 

 

 خمرة تنوع األفكـار،      هي :إرادة العبد 

وتقرب اآلمـال، وتـسهل علـى المريـد         

األعمال، ومتـى سـكرت نفـسه بخمـرة       

اإلرادة، أبت إال أن تنال المقصد وزيـادة،        

إرادته اهللا فهـو هللا، وإن كانـت        فإن كانت   

ا فهو مقامهإرادته غير.

 

 

 صفة واحدة، وتختلف    :إرادة اهللا تعالى  

علقت فإذا ت :أسماؤها بحسب تفاوت متعلقاتها

بالعقوبة تسمى غضبا، وإذا تعلقت بعمـوم       

، وإذا تعلقت بخـصوص     تسمى رحمةً النعم  

 فهـي صـفة قديمـة،       .النعم تسمى محبةً  

 بـالوجود أو العـدم،      :تخصص الممكـن  

 وبالحـسن أو القـبح،      ،وبالطول أو القصر  

وبالعلم أو الجهل، إلى غير ذلك من الشئون        

ه في   وإرادة اهللا تعالى قائمة بذات     .حوالواأل

ا بهـا،   جملة صفاته لم يزل كذلك موصوفً     

زله لوجود األشياء في أوقاتهـا      أا في   مريد

 التي قد ِجرها، فووقاتها كمـا أراد    أ في   تْد

في أزله من غير تقدم وال تأخر، بل وقعت         

 من غير تبـدل     ،دتها وإر ،على وفق علمه  

 وال ،وال تغير، دبر األمور بال ترتيب أفكار      

 ال يشغله شـأن عـن       تربص زمان، فلذلك  

.شأن

 

 

ن اهللا   إ :المراد الكائن والمراد المحبوب   

 دا ومـر  ، محبـوب  راد م :ندتعالى له مرا  

 ،وما علينا إال تنفيذ المراد المحبـوب   كائن،  

.وال يحصل إال المراد الكائن

 

 



 



إن الفاعل المختار هو اهللا تعالى، فمـا        

 كان هد ه، ومـا  ا فهو إرادته وأمـر ى ونور

.ا فهو إرادته ونهيه وظلمكان ضالالً

 

 



 



:اإلرادة نوعان

 

 

. ال مفر من وجودها:دة الكائنةااإلر

 

 

. يأمر اهللا تعالى بها:اإلرادة المحبوبة

 

 



 



ما من كائن في الوجود إال وقد أحـاط         

ـ     ـ جزنصته اإلرادة، و  به العلـم، وخص ه ت

.ن المشيئةالقدرة، وصدر ع

 

 



 

 

 

 

 



 

 ٣٢ 



 





 



         غادة فتوح لعج          فاطمة عمرو عثمان       هدير حسني خطاب       فاطمة أحمد إسماعيل

 

 
ـــورهـن          سجين الكوم                شبراخيت                              دم

 

 

          نعمة محمود كامل         مي سامي الشنديدي     خالد رمضان أحمد علي      محمد زيدان طنجة

 

 
               البرلس                  األسكندرية                سيدي سالم                    رشيد

 

 






معاِني ما سِمع كَشَفَ عن السبِب الْماِنِع ِمنْها ِليعلَم الِْعلَّـةَ           المستَِمع  ِإن لَم يفْهم     :ابني مستقبل األمة  

ولَـيس  . ذَّ وصالَِح ما فَـسد  فَِإنَّه ِبمعِرفَِة َأسباِب اَألشْياِء وِعلَِلها يِصُل إلَى تَالَِفي ما شَ     ،ِفي تَعذُِّر فَهِمها  
:يخْلُو السبب الْماِنع ِمن ذَِلك ِمن ثَالَثَِة َأقْساٍم

 

 

 

.إما َأن يكُون ِلِعلٍَّة ِفي الْكَالَِم الْمتَرجِم عنْها -

 

 

 

.وِإما َأن يكُون ِلِعلٍَّة ِفي الْمعنَى الْمستَودِع ِفيها -

 

 

 

.َأن يكُون ِلِعلٍَّة ِفي الساِمِع الْمستَخِْرِجوِإما  -

 

 
ِإن كَانَتْ ِزيادةُ اللَّفِْظ علَى الْمعنَى دِليالً ِلسوِء ظَن الْمتَكَلِِّم ِبفَهِم الساِمِع كَان              :عزيزي مستقبل األمة  

عنَى ِلسوِء فَهِم الْمتَكَلِِّم فَهو َأصـعب اُألمـوِر حـاالً،           وِإن كَان تَقِْصير اللَّفِْظ عن الْم     . اسِتخْراجه َأسهلَ 
بعدها اسِتخْراجا؛ َألن ما لَم يفْهمه مكَلِّمك فََأنْتَ ِمن فَهِمِه َأبعد إالَّ َأن يكُون ِبفَـرِط ذَكَاِئـك وجـودِة                    وَأ

       نْهع زجا عاِط مِتنْبلَى اسِتِه عِبِإشَار هِفيهِ  ،خَاِطِرك تَتَنَب را قَصاِج مِتخْراسِتيفَاِء لَك  فَتَكُ، وفَِضيلَةُ االس ون
ِم لَهقُّ التَّقَدحو.

 

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

 

 ٣٦ص القاهرة –

 

- ٣٧.[

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

٣٣ 

بالهنا

 

 

 

والشفا

 

 

 



 


 



 





 



         ا تحدث الناس عن حسنها وجمالها، ثم ذهب إلى أمير المؤمنين عليبن اشترى رجل دار 
 أن  ليكتب له عقد هذه الدار، فحاول الصحابة منعه، فـأمرهم اإلمـام علـي        أبي طالب   

:يتركوه، فكتب له عقدا قال فيه

 

 

 

نبين وسـكة   بسم اهللا الرحمن الرحيم، فقد اشترى ميت من ميت دارا تقع في بلد المـذ      -
:الغافلين، والدار لها حدود أربع

 

 
.فالموت: فأما حدها األول

 

 
.فالقبر: وأما حدها الثاني

 

 
.فالحساب: وأما حدها الثالث

 

 
.ا إلى جنة وإما إلى النارفإم: وأما حدها الرابع

 

 
حلية األولياء ألبي نعيم  [                                         

 

] ترجمة اإلمام علي–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 
 

 

 

 

 
انهيار المنازل القديمة المتـوالي منـذ       
سنوات ويسفر عنه مـصرع وإصـابة       

 المتهم الـرئيس    ،بعض السكان والمارة  
عـن مـان بالتضامـو السكـفيها ه

 

 
عنـدما تقـرر    ما يحدث أن األحياء     اإلجراءات القضائية؛ ألن    

إزالة عقار بسطح األرض أو عـدة أدوار، يـسارع الـسكان            
عليه أمام القضاء فيتوقـف     الحي بالطعن   قرار  المتضررين من   

سريانه إلى أجل غير مسمى، بسبب طـول أجـل إجـراءات            
.التقاضي والتي غالبا ما تنتهي بنهاية أجل العقار وسكانه

 

 
كما أن القانون ال يلزم السكان بتنكيس العقار المقرر تنكيـسه           

        لـذي  المالك ا على  ن  ويلزم المالك به، برغم أن ذلك فيه غبن بي
ار يقل عن قيمة شيكارة أسمنت      قيتقاضى إيجارا شهريا من الع    

من األحيان، وإن كان بعض المالك يفضلون إصدار        في الكثير   
وال ينكسون مفضلين تحرير محاضر     قرارات التنكيس لهم فقط     

.ضدهم انتظارا لسقوط عقاراتهم فوق ساكنيها

 

 
لعقـارات  وضع ضوابط لقرارات األحياء بإزالـة ا      لهذا نقترح   

 وال يطعـن    ،القديمة، تكون صارمة وملزمة بالتنفيذ الفـوري      
اإلزالـة  عليها قضائيا بشرط أن تشارك في إصدار قـرارات          

لجان من اإلدارات الهندسية من مقار      كيس  نالكلية والجزئية والت  
.المحافظات مع توفير سكن فوري لمن ستزال عقاراتهم

 

 



 



 

 نصف ك مكرونة  -

 

نصف ك طماطم صحيحة  –

 

 جم من الزبدة٧٠ –

 

 

 

 جبنة بيضاء    ١ -

 

 باذنجانات ٣ –

 

 ريحان –

 

 زيـت  –

 

 مالعـث جبنـة   ٤ –

. الباموزان المبشورة

 

 بصلة –

 

 ملح –

 

. فلفل-

 

 



 



 

ملحي الباذنجـان ودعيـه      .اغسلي الباذنجان ونشفيه ثم قطعيه إلى دوائر       -

بصل المقطع إلى دوائر مـع       النار في إناء ال    ىضعي عل  .يرتاح مدة ساعة  

حـان ثـم   يمالعق من الزيت وعشرين جرام من الزبـدة وأوراق الر    ثالث  

أضيفي الطماطم وضعي الملح والفلفل واطهيها نصف       .  دقائق عحمريها بض 

أثنـاء غليـان مـاء      . بعد النضج ضعي كل هذا في مـصفاة       . ساعة تقريبا 

ا يصبح الزيت حاميا     وعندم ،المكرونة حمي في مقالة كمية كبيرة من الزيت       

صفي المكرونة التي يجب أن تظـل       . أضيفي إليه الباذنجان وحمريه   .. جدا

 ثم حركي   ،ثم اسكبيها في إناء وأضيفي إليها الزبدة الباقية والجبنة        متماسكة  

اسكبي هذا التحضير في إناء من البيركس وغطيـه         . الكلجيدا حتى يمتزج    

.  الجبنـة  صلصة الطمـاطم وشـرائح    بالباذنجان المقلي ثم ضعي طبقة من       

. ساخنًاضعيه في الفرن الساخن مدة عشر دقائق حتى تذوب الجبنة ثم قدميه

 

 



 

 

 

 

 



 





 




 



 



 

 














 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

األستاذ الدكتور

 

 

نور الدين أبو حلية

 

 

اجلمهورية اجلزائرية

 

 

 

 

 

 

العقيدة الصحيحة العقيدة الصحيحة العقيدة الصحيحة 

 

 

 

 

 

 
إن نسيت كل شيء في حياتي، فلن أنـسى         

ا لـي فـي     ذلك اليوم الذي زرت فيـه صـديقً       

العاصمة، وهناك وعندما حضرت الصالة ذهبنا      

إلى مسجد قريب نصلي فيه، وبعـد أن انتهـت          

سنصلي اآلن علـى  : الصالة نهض اإلمام، وقال 

لكن .. اوإلى هنا كان األمر عادي    .. جنازة رجل   

ـ    صـلُّ :  آخر قام، وقال   رجالً ا، وا عليـه جميع

.فالرجل قد مات على العقيدة الصحيحة

 

 

تعجبت من هذه الكلمة، وسـألت صـاحبي        

لقـد  : عندما خرجنا عن سر قوله هـذا، فقـال        

تعودنا على هذا في مسجدنا هذا وغيـره، وقـد          

أصبح من الظواهر المألوفة في العاصمة، والتي       

.ال تثير أي استغراب

 

 

قولون هذا عند كل جنازة؟أهم ي: قلت

 

 

ولو قالوها عند كل جنازة لفقدت      .. ال  : قال

.معناها

 

 

ولكن الذي أعلمه أن صالة الجنازة ال       : قلت

تقام إال على المسلمين، ولذلك ال يحتاج اإلمـام         

فما دام  .. وال غيره لتنبيه الناس إلى عقيدة الميت      

ا، فعقيدته صحيحةمسلم.

 

 

لـك  ذ: ضحك صاحبي بصوت عال، وقال    

أنـت تجهـل    .. في معتقداتك أنت أيها البـدوي     

التطورات التي وصلنا إليها نحن أهـل المـدن         

.. الكبرى

 

 

أتعد هذا من التطورات؟: قلت

 

 

.. هذا من التطورات الكبـرى    .. أجل  : قال

فالتطور ال يصيب الحياة الدنيا وحدها، بل هـو         

ا الحياة الدينيةيصيب أيض.

 

 

 لست أدري هل كان صاحبي يمزح حـين       

    ا، لكنـي اسـتمررت فـي       قال هذا، أم كان جاد

ال بأس أسلم لكم     : سؤاله على كل حال، وقلت    

 

- 

معشر الحضر   

 

-    ا، وال زلنـا     بأننا ال نزال بدو

نجهل التطورات التي جاء بها رجـال التـدين         

إن الرجل  : (فأخبرني عن جدوى قوله   .. الحديث

)ةعقيدته صحيح

 

 

.. هذا وسام عظيم وشهادة عظيمـة       : فقال

.. سيظل أهله وأقاربه وأصدقاؤه يفخرون بهـا       

.. وسيظل غيرهم يحن إلى أن يشهد له بمثلهـا        

فهي تشهد له أنه سيثبت عند السؤال، وسـينجو         

بل ربما يتاح لـه أن يعـاين        .. من منكر ونكير  

وبعد انصراف   منزلته من الجنة في ذلك اليوم،     

.الناس مباشرة من الجنازة

 

 

 وقد قال تعالى    ولكن ذلك هللا،  : اقلت مستغرب 

 ا َأدِري ما يفْعُل ِبـي والَ وم: عن أشرف خلقه  

ِبكُم] فاآلية الكريمة تنص على     ]٩: األحقاف ،

 كان يكل علم مصيره إلى      أن رسول اهللا    

اهللا تعالى، بل ورد في الحديث الشريف ما يدل         

على هذا، فعن أم العالء أنها قالت بعـد وفـاة           

ن الصحابة األوائل عثمان بن مظعون ـ وهو م 

 في كل المحن    الذين ثبتوا مع رسول اهللا      



 

 

 

 

 



 








 

–

 

–


 



التي مر بها    

 

رحمة اللّه عليك أبـا الـسائب       : (-

، فقال لها   )شهادتي عليك، لقد أكرمك اللّه تعالى     

ـ   مـصحح  رسول اللّه    ومـا  : (اا وموجه

أما هو  : (، ثم قال  )يدريك أن اللّه تعالى أكرمه؟    

رجو له الخير،   ني أل إفقد جاءه اليقين من ربه و     

، )واللّه ما أدري وأنا رسول اللّه ما يفعـل بـي          

 )اا بعـده أبـد    واللّه ال أزكي أحد   : (قالت، فقلت 

.]رواه البخاري[

 

 

لقد ذكرت لك أنك ال     : ابتسم صاحبي، وقال  

 ومفاهيمك .. فكل استدالالتك بدوية   ..اتزال بدوي

ا بدويةأيض..

 

 

فما الجديد الذي طرأ، ونـسخ تلـك        : قلت

نصوص المقدسة؟ال

 

 

أال تعلـم أن القـرآن      .. فهوم الـسلف  : قال

بل يحتاجان منا إلى    .. والسنة غير كافيين للهداية   

.مراجعة السلف لنفهمهما الفهم الصحيح

 

 

فما قال السلف في هذا؟: قلت

 

 

لقد نصوا على أنه يمكن الشهادة لمـن       : قال

والشهادة لمـن سـقمت     .. صحت عقيدته بالجنة  

.عقيدته بالنار

 

 

هل تجرأوا على هذا؟.. اعجب: قلت

 

 

لقد قال ذلـك    .. بل اعتبروه من السنة   : قال

وكذلك من أجمعـت    : (الذي يلقب بشيخ اإلسالم   

األمة على الثناء عليه، فإننا نشهد لـه بالجنـة،          

أحمد، والشافعي، وأبـو حنيفـة،      : األئمة: فمثالً

ـ        ، ةومالك، وسفيان الثوري، وسفيان بـن عيين

هم اهللا، أجمعت األمـة     وغيرهم من األئمة رحم   

على الثناء عليهم، فنشهد لهم بأنهم مـن أهـل          

)]٣١٤/ ١٨(مجموع الفتاوى ) [الجنة

 

 

وقد تبعه على قولـه هـذا كـل المـشايخ           

والعلماء، وأضافوا إلى ما ذكره الكثير من أعيان 

العلماء، فالشيخ ابن عثيمين ذكر أنه يشهد البن        

تيمية بالجنة، ويشهد ألعدائه بالنار، فقـال فـي         

 ٥٧٠/ ٤شرح ريـاض الـصالحين    [

 

- ٥٧٣ :[

وشيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا أجمع الناس        (

ء عليه إال من شذ، والـشاذ شـذ فـي      على الثنا 

)النار، يشهد له بالجنة على هذا الرأي

 

 

أرى أن للقوم من صكوك الغفران ما       : قلت

.بزوا به غيرهم

 

 

وهل ترى أن يكون ألولئك الصليبيين      : قال

الكفرة صكوك غفران، ثم ال يكون لنـا مثلهـا          

معشر األمة المرحومة؟

 

 

لكن .. سلمت لك بما ذكرت   .. ال بأس : قلت

..ما جدوى أن يعلم الناس بذلك

 

 

هم يقصدون أن يخبروا الناس بـذلك       : قال

..اوا عليه جميعأما أولهما فأن يصلُّ.. لغرضين

 

 

.. وفي حال لم يذكر ذلـك     : انتفضت، وقلت 

ا؟ون عليه جميعأال يصلُّ

 

 

فلن .. إذا لم يذكر اإلمام ذلك    .. ا  طبع: قال

 أمـا أتبـاع   .. يصلي عليه إال العامة من الناس     

السلف وأعيان الناس وأهل العلم منهم، فيكـره        

ألم تسمع بأنه لمـا أدخلـت       .. لهم الصالة عليه    

جنازة محمد بن علوي المالكي الصوفي للحـرم        

في صالة المغرب لتصلى عليـه الجنـازة رأى         

الشيخ السديس زحمة الناس، فسأل عن الـسبب،   

.. هذه جنازة محمـد علـوي مـالكي       :  له افقالو

وتركـوا الجنـازة   .. صالة عليهفرفض الشيخ ال 

(... ) وقتها كـان الـشيخ      .. لى صالة العشاء  إ

يصلي بهم العشاء، وكان عنده علـم بـصاحب         

.. في البداية رفـض الـصالة عليـه       .. الجنازة

وقتهـا  .. وبعدها كثر اللغط من أتباع المـالكي      

دخلت جنائز، فوافق الشيخ الصالة علـى كـل         

.الجنائز، ومن ضمنهم جنازة المالكي

 

 

ا، أال ترى أن في هذا تـشدد      .. ولكن  : قلت

.. فصالة الجنازة عبادة، وهي حق لكـل مـسلم        

فكيف تأخذون دينكم    

 

 معشر الحضر    -

 

 في هذا   -

من رجل إنما هو قارئ قرآن ال عالقة له بعلـم        

وال بفقه؟

 

 

فقـد  .. بل نأخذ ديننا من سـلفنا األول   : قال

.. ترك سلفنا الصالح الصالة على من هو دونـه     

 رفض سفيان الثوري الصالة علـى بعـض         فقد

واهللا إني ألرى الصالة علـى      : (المبتدعة، وقال 

من هو دونه عندي، ولكن أردت أن أري الناس         

.)أنه مات على بدعة

 

 

فلنفرض أني اقتنعت بمـا     .. ال بأس   : قلت

فما هي العقيدة الصحيحة التي تمنحنـي       .. قلت

تلك الصكوك، وتضمن لي مصيري إلى الجنة؟

 

 

ليس من السهل أن تعرفها في مجلـس   : قال

 ألنها عقيدة مؤسسة على الـدليل،       ؛أو مجلسين 

وكل مسألة منها مشفوعة بما يدل عليهـا مـن          

..أقوال السلف

 

 

.فأخبرني عن مجامعها: قلت

 

 

: ا، ثم قـال    صغير ا لي من جيبه كتاب    أخرج

خذ هذا الكتاب، واحفظـه     ..  األمر لكسأختصر  

وإياك أن تشك   . .عن ظهر قلب، واعتقد بما فيه     

في حرف منه، فإن مت عليه مت على العقيـدة          

.الصحيحة

 

 

 ،)شرح الـسنة  ( الكتاب، وكان اسمه     أخذت

 الحسن البربهـاري    محمدوكان من تأليف أبي     

 تعجبت من الـصورة     وقد،  )هـ٣٢٩: المتوفى(

التجسيمية التي رسمها هللا، والتي امتأل بها كتابه،   

تمته قولـه   وقد تعجبت أكثر عندما قرأت في خا      

فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به : (بكل جرأة

 ا، ولم يشك في حرف منـه، ولـم         واتخذه إمام

 وجماعـة،   ةا، فهو صاحب سن   ا واحد يجحد حرفً 

ا مما   السنة، ومن جحد حرفً    فيهكامل، قد كملت    

في هذا الكتاب، أو شك في حرف منه أو شـك           

 الـسنة،   شرح) [فيه أو وقف فهو صاحب هوى     

.]١٣٢: ص

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 



 



 





 



 







 



    

 

 



 





 





 





 


 

 

 

،  بين اِإلماِم عِلى وسيِدنَا أبى بكٍْر كانت العالَقَةُ طَّيبةً
 ِلىع اماِإلم حيثُ كانيٍح لسةَ نُصبيكٍْر  عِدنَا أبى ب

 على ِلِمينسالَِم والمةٌ لِإلسلَحصا فيِه ما ِلمحجرم ،
ٍء َآخَرشَى تْ به .. أىكٍْر فقد َألَمَأِبى ب امولم تَطُْل َأي

اَألمراض فى جمادى اَآلِخرِة السنَةَ الثَّاِلثَةَ عشْرةَ من 
.الِهجرِة

 

 
لما اشْتَدتْ به الِعلَّةُ عِهد إلى : ى فى تَاِريِخِهذَكَر اليعقُوِب

: عمر بِن الخَطَّاِب، فَأمر عثْمان أن يكْتُب عهده، وكتب
هذا ما عِهد أبو بكٍْر خَِليفَةُ . ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

ِلِمينسوالم ْؤِمِنينوِل اِهللا إلى المسر :الَمفِإنِّى س ،كُملَيع 
 بن رمع كُملَيلْتُ عمتَعفَِإنِّى قِد اس دعا باَهللا؛ أم كُمِإلَي دمَأح
. الخَطَّاِب، فاسمعوا وَأِطيعوا، وِإنِّى ما َألَوتُكْم نُصحا

الَم١(والس(.

 

 
 عن )٢(ِلوذَكَر الطَّبِرى فى تَاِريِخِه، وابن اَألِثيِر فى الكَاِم

دعا أبو بكٍْر عثْمان خَاِليا، : محمِد بِن ِإبراِهيم بِن الحاِرِث
هذا . ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم: اكْتُب: منْفَِردا، فقاَل: أى

دعا بَأم ،ِلِمينسافَةَ إلى المأبى قُح كِْر بنأبو ب ِهدما ع.

 

 
علَيِه، فذَهب عنْه، فكَتَب عثْمان، أما بعد؛ ثُم ُأغِْمى : قال

فِإنِّى قِد استَخْلَفْتُ علَيكُم عمر بن الخَطَّاِب، ولم َآلُكُم خَيرا 
كٍْر فقاَل. ِمنْهَأفَاقَ أبو ب ثُم : رِه، فكَبلَيَأ عفقَر ،لَىْأ عاقْر

 أن يخْتَِلفَ النَّاس إِن افْتُِلتَتْ َأراك ِخفْتَ: أبو بكِْر وقاَل
جزاك اُهللا خَيرا عِن : قال. نَعم: قال! نَفِْسى فى غَشْيِتى
.)٣(وَأقَرها أبو بكٍْر من هذا الموِضِع! اإلسالم وَأهِلِه

 

 
المخْتَصِر من ِكتَاِب (وذَكَر الزمخْشَِرى فى ِكتَاِب 

 فى مرِضِه الذى ماتَ ثَقَُل أبو بكٍْر لما : )٤()الموافَقَِة
 رٍد خَيمحِة معن ُأم اهزكُلَّ ذَنٍْب وج اُهللا لَه غِْفرِفيِه، ي
 مِمنْه عموِل اِهللا فجساِب رحَل إلى َأصساِء، َأرزالج
 رممنهم ع ِليناَألو اِجِرينهةً من المشْرالً، عجر ِعشِْرين

بن الخَطَّاِب، وعثْمان بن عفَّان، وعِلى بن َأِبى طَاِلٍب، ا
وطَلْحةُ بن عبيِد اِهللا، والزبير بن العواِم، وغَيرهم من 

اِجِرينهالم . ةُ بنمياِلٍك، وخُزم بن دعاِر سومن اَألنْص
بن عبادةَ، د لْحةَ، وأبو َأيوٍب، وسعثَاِبٍت، وأبو طَ

اِرِهمةٌ من ِخياعموج.

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

لَما اجتَمعوا دخَلُوا علـى أبـى بكْـٍر         ف١٢٣٤

الصديِق وهـو مـسجى بعبـاءٍة متَـوطٌِّئ         

     رْأِسِه تَور ى، وعندبُأخْر)اٍم فيـِه   ) ِإنَاءِبر

        ما َأخَذَ القَـومن شَِعيٍر، فلَم راتٌ، وِكسرثَم

ى َأقِْعدوِنى وسنَّدونِ : مجاِلسهم، قال أبو بكْرٍ   

فَأقْعدوه، وقد ذَهب لَحمه، ولم يبقَ علَيِه إالَّ        

ِجلْده وعظْمه، وكَثُر شَعر رْأِسـِه وبدِنـِه،        

ونَِحَل ِجسمه، فبكَى المـسِلمون ِلمـا رَأوا،        

مِِما : ما يبِكيكُم يرحمكُم اُهللا؟ فقالوا: فقاَل لهم 

   وِل ِجسى من نُحِكَ،     نَررِة شـعوكَثْـر ِمك

من كَان خَاِئفًـا أن     : وتَغَيِر حاِلك، فقال لهم   

يقْذَفَ ِبِه فى نَاِر جهنَّم، عذَابها طَِويٌل، وذُلُّها 

ذَِليٌل، وِشعار َأهِلها الويَل والعِويَل، فهذَا له       

ومن كان راِجيا أن يِصَل ِبعـوِن اِهللا        . قَِليٌل

حِزِه إلـى       ورـاوفِْوِه وتَجِتِه وعغِْفرِتِه ومم

الجنَِّة التى من دخَلَها فقـد ظَِفـر بـالنَِّعيِم،          

وطَهر من اَآلفَاِت، وسِلم مـن العاهـاِت،        

وسره اُهللا، وفَِرح وابتَهج، فلن يـضره مـا        

.تَرون شَيًئا

 

 


 


  ياَل مم ثُم      ثَبقُطَ ِلِحيِنِه، فوسأن ي لَةً كَاد

اِإلمام عِلى بن أبى طَاِلـٍب فَأسـنَده إلـى          

يا َأبا الحسِن جـزاك اُهللا      : صدِرِه، فقال له  

على ما فَعلْتَ خَير الجـزاِء، فـإن كُنْـتَ          

فَأسنَده إلى الِجداِر   . مسِنِدى فإلى ِجداِر بيِتى   

.العباءةَ بينَه وبين الحاِئِطوجعَل 

 

 

فلَما ُأسِند قَابَل وجوه القَوِم وثَبـتَ فـى         

         كَـاءكَى بب ةً ثُماعذلك س مفَأنْع ،ِهمالنَّظَِر ِإلَي

شَِديدا حتى بكَـى لبكَاِئـِه جِميـع القَـوِم،          

ثَرن وارتَفَعتْ َأصواتُهم، وصاح النِّساء وَأكْ    

.البكَاء من وراِء الستِْر

 

 

ثُم َأفَاقَ أبو بكٍْر من بكَاِئِه، وَأومَأ إلـى         

       ةً، ثُماعس َأ النَّاسدوه ،كَتْناِء فسِة النِّسنَاِحي

يا معشَر المهاِجِرين واَألنْـصاِر قـِد       : قال

ـ       ن انْكَشَفَ الِقنَاع، وذَهب الِخداع، وجاء م

اَألمِر ما لَيس لَه ِدفَاع، جاءتْ سكْرةُ الموِت        

بالحقِّ، فِإنَّا ِهللا وِإنَّا ِإلَيِه راِجعون، ولَـستُ        

        ِئالً، جاءوا موِنها، وال من دِحيدا منْهع َأِجد

الحقُّ وما كُنْتُ ُأوعد، وإن َأخْـسر النَّـاِس         

  ب مهفْقَةً، وَأكْثَرفـى     ص مها لنَفِْسِه، وشَرطَر

         ـاعـٌل بجانًـا لرِميز ماالً، وَأخَفَّهِة حالِقيم

َآِخرتَه بدنْيا غَيِرِه، وخَادع ربه ِعنْد موِتـِه        

وِحين قُرِبِه ِإلَيِه، وَأسَأُل اَهللا منْقَلَبا كَِريمـا،        

فى وقِْتـى   وما كُنْتُ َأقْرب إلى اَآلِخرِة ِمنِّى       

هذا، وَأنَا َأستَوِدعكُم اَهللا خَير مستَودٍع، وِإنِّى     

قِد استَخَرتُ اَهللا فى لَيلَِتى هذه أن يـوفِّقَِنى         

للذى يرِضيِه، رجٍل ُأولِّيِه هذا اَألمر بعِدى،       

وُأعِلمكُم َأنِّى رقَدتُ فى َآِخِر لَيلَِتـى هـذه         

ركُم خَبرا أنا فيِه غَير كَـاِذٍب،       رقْدةً، وُأخْبِ 

وكفى بى ِإثْما أن َأكُون كَاِذبا، وَأعوذُ بـاِهللا         

: ربى أن َأكُون كَاِذبا وال متَزيـدا، فقـالوا        

.صدقْتَ يا خَِليفَةَ رسوِل اِهللا 

 

 

 ُأخِْبركُم َأنِّى رَأيتُ رسوَل اِهللا      : قال

  ياِن َأببـا،      عليه ثَومانُهدـتْ َأرِمعقد ج انض

مقَدم كُم القَِميِص، ثُم اخْضارا ومـارا       : أى

نُورا يتَْألُأل كَاد أن يخْتَِطفَ اَألبـصار، وإذا      

َأحاطَـا ِبـِه،    : معه رجالَِن قِد اكْتَنَفَاه، أى    

َأحدهما عن يِميِنِه واَآلخَر عن ِشماِلِه، قـد        

ِبسا ِريشًا يلْتَفُّ بـالنُّوِر الـساِطِع ولَهمـا         ُألْ

         لَـىع لَّمِن قَطُّ، فسلَيجا رمكَه لم َأر ِتفَاعار

 وصافَحِنى ووضـع يـده      رسوُل اِهللا   

.انِْقباضا: على قَلِْبى وكُنْتُ َأِجد ِعرزانًا، أى

 

 

نِّى فسكَن عنِّى ذلك، وكـأَ    : قال أبو بكْرٍ  

يا َأبا بكٍْر   : َأِجد الساعةَ برد يِدِه، ثُم قَاَل لى      

. طَاَل الشَّوقُ ِإلَيك، فهل أنتَ مشْتَاقٌ إلينـا؟       

فبكَيتُ فى نَومِتى تلك حتى َأخْبرِنـى       : قال

واشَوقَاه إليك يا رسوَل    : َأهِلى ببكَاِئى، وقلتُ  

ـ   : اِهللا، فقاَل    ٍث يعن لُب   ِسيٍر، يكـون

الِْتقَاُؤنَا يا أبا بكٍْر، إن اهللا قَدم إليك الِخيـرةَ          

فى َأمِرك، وجمع لك التَّوِفيقَ ما مضى للَِّذى 

ِفيِق اِهللا لَكمن تَو فِإنَّه ،ِركدفى ص اخْتَلَج.

 

 

يا رسوَل اِهللا إنِّـى ميـتٌ فمـن         : فقلتُ

  ِتكتَخِْلفُ عن ُأمِة؟     َأسِعيلَى من الر؟ ومن َأو

ومن ُأقَلِّده من النَّاِس يا رسـوَل اِهللا؟ بـَأِبى     

        تُ اَهللا، وأرجو منـهتَخَرى، فقد اسَأنْتَ وُأم

العاِمَل الـصاِدقَ   : الِخيرةَ إن شَاء اُهللا، فقال    

القَِوى الفَـاروقَ المرتَـضى فـى األرض        

 ،ددساِء، الممى    والسبالتَّقْو ورربنْقَى، المالم 

عمر بن الخَطَّاِب فهو َأولَـى وَأحـقُّ مـن       

.خَصاِئِص اَألصحاِب

 

 

وبعد فحكْم اِهللا وقَضاُؤه    : وقال الرجالَنِ 

       اكـِجيعا، وضنْيفى الد اكِزيرنَاِفذٌ، فهما و

        لَّمنَِّة، ثم سفى الج اكارفَاِة، وجفى الو لَىع

سـِلمتَ  : رسوُل اِهللا، وسلَّما علَى وقاال لى     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األمين العام والمتحدث الرسمي

 

 
                               لالتحاد العالمى للطرق الصوفية

ى الحسينىلعزم اعبد الحليمالشريف 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

من المركُوِة، وغُسلْتَ بماِء التَّطِْهيِر، فأنـت     

ِصديقٌ فى السماِء، وِصديقٌ فى المالَِئكَـِة،       

.وِصديقٌ فى األرض، وِصديقٌ فى النَّاِس

 

 

ن فداك َأِبى وُأمى م   ! يا رسوَل اهللاِ  : فقُلْتُ

هذَان الرجالَِن، فما رَأيـتُ ِمثْلَهمـا فـى         

هما الملَكَاِن الكِريماِن علـى     : قال. الرجاِل؟

الرحمِن  

 

 كَأنَّه عِنى ِجبِريَل وِميكَاِئيَل      -

 

-  ثُم 

.مضى

 

 

وانْتَبهتُ ودموِعى ساِئلَةٌ علـى خَـدى       

 يبكُـون   وِلحيِتى، وأهلى حوِلى وعند رْأِسى    

لبكَاِئى، وينِْكرون ما بى وال يـدرون مـا         

رَأيتُ، وَأعوذُ باِهللا أن َأقُوَل إالَّ ما رَأيـتُ،         

          إلـيكم ـدهتُ، وأنا َأعا فَِهمإالَّ م وال ُأخِْبر

       مكَتَ القَـوأنتم؟ فس وناضا، أفَردهع موالي

ِعِهممبَأج.

 

 


 



     ِلىع اما كان اِإلمولم    َفـرقد ع 

       ِدِه قَـامعثُ من بدتَحا سورمن رسوِل اِهللا ُأم

ما كُنَّا لنَرضى إالَّ بعمر بِن الخَطَّاِب،       : وقاَل

وزادنَا ِرضا َأنَّك رِضيتَ به، فقال أبو بكٍْر        

م عمـر   إنى مولٍّ عليك  : ثُم قالَ . لعِلى خَيرا 

بن الخَطَّاِب، فاسمعوا له وَأِطيعوا، واعلَموا      ا

.َأنَّكُم معه لن تَِضيعوا

 

 

وكان النَّاس َأجمعون قد ظَنُّوا أنَّه سيولِّى       

ُأمور النَّاِس طَلْحةَ بن عبيِد اِهللا لدنُو نَـسِبِه         

  فقالوا لَه ،ِمنْه :  لُألم ِسِن النَّظَرِة يا خَِليفَةَ   َأح

ُئوٌل عن ذلكسم اِهللا فِإنَّك نَِبى.

 

 

   ِلىع امفقاَل اِإلم :   ـةُ فمـايا طَلْح

         بِن الخَطَّاِب، ثُـم رمإال ِلع وال نُِطيع عمنَس

واِهللا ال يحِمُل ِثقَلَها غيره، وال يـستَِقلُّ        : قال

إالَّ هـو   بها مثلُه، وال يصلُح بعد أبى بكٍْر        

لِصدِقِه، وِعفَِّتِه، وورِعِه، وَأمانَِتِه، وِغلَِظـِه      

       ،ـذِْنِبينوفَظَاظَِتِه علـى الم ،نَاِفِقينعلى الم

ومحبِتِه ورْأفَِتِه للمْؤِمِنين، واِهللا لقد َأسلَم فما       

نَكَثَ، وقَاتََل فما ضعفَ، وكَابد فما ولَّـى،        

م الْتَفَتَ وقـال   وَأنْفَقَ فما بِخَل، ثُ   

 

 بحكْـِم   -

مسُئوِليِتِه عن اُألمِة حاِكمـا ومحكُومـا      

 

- :

رِضينَا يا خَِليفَةَ رسوِل اِهللا بمـا رِضـيتَ،         

وِشْئنَا من اَألمِر بما ِشْئتَ، وإنَّا نَعلَم ِأنَّك لم         

         ـْئ عـنهما، ولم تُخَبرِة خَيعن اُألم ِخرتَد

تَْألُهم حسن نَظٍَر، فجـزاك اُهللا      نَِصيحةً، ولم   

       رخَي قَكزاِء، ورزَل الجٍد َأفْضمحِة معن ُأم

.)٥(ونَهضوا فتَفَرقُوا. ما َأنْتَ قَاِدم علَيِه

 

 

ويمِكن أن نَجمع بين الروايـاِت أن أبـا     

ـ       ٍة بكٍْر جمعهم وعرض اَألمر، وبعد الموافَقَ

.َأرسَل إلى عثْمان وكَتَب الِكتَاب

 

 


 




 


ذَكَر الدكْتُور عِلى الصالَِّبى فى ِكتَاِبـِه       

، والزمخْـشَِرى فـى     )عِلى بِن َأِبى طَاِلبٍ   (

والمتَِّقـى  المخْتَصِر من ِكتَـاِب الموافَقَـِة،       

لَما حان الرِحيـُل    : الِهنِْدى فى كَنِْز العمالِ   

         ما تَكَلَّـم كٍْر، كان َآِخرتُ بأبى بوَل المونَز

: به الصديقُ فى هذه الدنْيا قوَل اِهللا تعـالى        

      اِلِحينَألِْحقِْنـى ِبالـصا وِلمـسفَِّنى متَو 

ِدينَةُ بالبكَـاِء،   ، وارتَجِت الم  )١٠١: يوسف(

وَأقْبَل عِلى مـسِرعا، باِكيـا، مـستَرِجعا،        

ووقَفَ على البيِت الذى فيه أبو بكٍْر، وأبـو         

:بكٍْر مسجى فقال

 

 

]ِحرماهللاُ ك    رسولِ فَلْ إِ تَنْ كُ ،ٍركْ يا أبا ب  

ـ قَ وثِ هحورتَس وم هيسِن وأَ ،اِهللا ـ و وم ،هتَ  عِض

ـ  إِ ِمو القَ َلو أَ تَنْ كُ ،ِهرِتاوشَ وم ِهرِس الَسام، 

ـ  وأَ ،اينًِق ي مهدشَ وأَ ،اانًيم إِ مهصلَخْوَأ  مهفَوخْ

، وَأحوطَهم   اهللاِ  دينِ ى ف اءنَ غِ مهمظَع وأَ ،ِهللا

على رسوِلِه، وَأشْـفَقَهم علـى اإلسـالم،        

   منَهساِبِه، وَأححعلى َأص منَهمةً،   وَأيبـحص 

     مهفَعاِبقَ، وَأروس مهوَأكْثَر ،نَاِقبم مهروَأكْب

درجةً، وَأقْربهم وِسيلَةً، وَأشْبههم برسـوِلِه      

        مفَهالً، وَأشْـرـةً وفَـضمحتًا ورما وسيده

        ،هِعنْـد ـمثَقَهعليـِه، وَأو مهمنِْزلَةً، وَأكْرم

. عِن اإلسالم وعن رسوِلِه خَيرافجزاك اُهللا

 

 

كنت عنده بمنِْزلَـِة الـسمِع والبـصِر،        

       اكمفس النَّاس هقْتَ رسوَل اِهللا حين كَذَّبدص

والَِّذى جـاء   : اُهللا فى تَنِْزيِله ِصديقًا، وقال    

، َآسيتَه  )٣٣: الزمر (ِبالصدِق وصدقَ ِبهِ  

  ِخلُوا، وقُمكَاِرِه حـين      حين بالم تَ معه عند

         مِة َأكْـرفـى الـشِّد تَهِحبوا، وصدعنه قَع

صحبٍة، ثانى اثْنَيِن وصاِحبه فـى الغَـاِر،        

والمنَزُل عليه السِكينَةُ، ورِفيقُه فى الِهجرِة،      

وخَِليفَتُه فى ديـِن اِهللا وُأمِتـِه، وَأحـسنْتَ         

د النَّاس، وقُمتَ باَألمِر مـا     الِخالَفَةَ حين ارتَ  

       ـنهو تَ حـينضفنَه ،به خَِليفَةُ نَِبى قُملم ي

َأصحابه، وبرزتَ حين استَكَانُوا، وقَِويـتَ      

.حين ضعفُوا، ولَِزمتَ ِمنْهاج رسوِل اِهللا

 

 

         ،عولـم تُقْـد عا لم تُنَازقح كُنْتَ خَِليفَتَه

ِبرغِْم المنَاِفِقين، وكَبِت الكَـاِفِرين، وكُـرِه       

     ،اِغينِظ البوغَي ،وَِِضغِْن الفَاِسِقين ،اِسِدينالح

        فَِشلُوا، ونَطَقْـتَ حـين ِر حينتَ باَألمفقُم

، واتَّبعوك  تَتَعتَعوا، ومضيتَ بنوٍر إذْ وقَفُوا    

فهدوا، كُنْتَ َأخْفَضهم صوتًا، وأعالهم فَوقًا،      

      ملَهنِْطقًا، وَأطْـوم مهبوا، وَأصكَالَم موأقَلَّه

صمتًا، وَأبلَغَهـم قَـوالً، وأكْبـرهم رْأيـا،         

وَأشْجعهم نَفْسا، وأعرفَهم باُألموِر، وأشرفَهم     

 للديِن يعسوبا، َأوالً حـين      عمالً، كُنْتَ واهللاِ  

نَفَر عنه النَّاس، وَآِخرا حين قَِبلُـوا، كُنْـتَ         

        ـكلَيوا عـارا حين صِحيما رأب ْؤِمِنينللم

ِعياالً، فحملْتَ َأثْقَاَل مـا ضـعفُوا عنـه،         



 

 

 

 

 



 



 

 

 

ورعيتَ ما َأهملُوا، وحِفظْتَ ما َأضـاعوا،       

ـ     وا، شَـمرتَ إذ خَنَعـوا،   ِلِعلِْمك بمـا جِهلُ

وعلَوتَ إذ هلَعوا، وصـبرتَ إذ جزعـوا؛        

       مهشْـدوا رعاجوا، رما طَلَب تَاركْتَ َأورفَأد

برْأِيك فَظَِفروا، ونالوا بك ما لم يحتَـِسبوا،        

كنتَ على الكَاِفِرين عـذَابا صـبا ونَهبـا،         

ُأنْسا وِحصنًا، فَِطـرتَ    وللمْؤِمِنين رحمةً و  

واِهللا بعباِبها، وفُـزتَ بحباِبهـا، وذَهبـتَ        

بفَضاِئِلها، وَأدركْتَ سـواِبقَها، لـم تُفْلَـْل        

       نـبولم تَج ،تُكِصيرفْ بعولم تَض ،تُكجح

نَفْسك، ولم يِزغْ قَلْبك، وكنـتَ كالجبـِل ال         

وال تُِزيلُه القَواِصـفُ،    تُحركُه العواِصفُ،   

فى ) َأمن النَّاسِ : (وكنتَ كما قاَل رسوُل اهللاِ    

ضِعيفًا : صحبِتك وذاِت يِدك، وكنتَ كما قال     

فى بدِنك، قَِويا فى َأمِر اِهللا، متَواِضعا فـى         

نَفِْسك، عِظيما عند اِهللا، جِليالً فـى َأعـيِن         

 فى َأنْفُِسِهم، لم يكن َألحـٍد       المْؤِمِنين، كَِبيرا 

فيك مهمز، وال لقَاِئٍل فيك مغْمز، وال َألحٍد        

فيك مطْمع، وال لمخْلُوٍق عنـدك هـوادةٌ،        

الضِعيفُ الذَِّليُل عندك قَِوى عِزيـز حتـى        

         عنـدك ِزيـزالع قَّ، والقَـِوىتَْأخُذَ له الح

ذَ منه الحقَّ، القَِريب    ضِعيفٌ ذَِليٌل حتى تَْأخُ   

اءوس عندك فى ذلك ِعيدوالب.

 

 

ـ تْ وأَ  هللاِ مهعوطْ إليك أَ  اِس النَّ برقَْأ  ماهقَ

ـ وقَو ،قُفْ والر قُد والص قُّ الح كنُْأشَف ،ِهللا  كلُ

كْحم تْ وحوأَ ،م مرلْ حِ كم وح زم، ْأ وريلْ عِ كم 

وعزلَقْ فأَ ،مِه وقد نُ  تَعج  ـ  ،يُلِب الـس وس َله 

ِسالعالنِّ ِتَئِفطْ وأُ ،ير  يـران، ـ  واع   بـك  َلدتَ

الدِو وقَ ،ينـ  اإلِ ى يمـ  وثَ ،ان اإلسـالم  تَب 

والمِلسموظَ ،ون هـ  أَ ر مـ     اهللاِ ر  هِر ولـو كَ

 تَقْب فس ،ونراِفالكَ

 

 واِهللا -

 

 سبقًا عظيمـا،    -

بـا شَـِديدا، وفُـزتَ      وَأتْعبتَ من بعدك ِإتْعا   

ـ  بالخَيِر فَوزا مِبينًـا،    ـ  ا هللاِ  فإنَّ  ا إليـهِ   وإنَّ

اِجرعون، اهللا قَا عنِ ينَِض ر ضاءه،لَّ وسنَما له 

  رسوِل بعدونمِلس المابص لن ي فواِهللا،هرمَأ

ك أبدا، كنتَ للديِن ِحـرزا وِعـزا        ِلثْ بمِ اِهللا

ِمِنين ِفَئةً وِحصنًا وغَيثًا، وعلى     وكَهفًا، وللمؤْ 

  اهللاُ كقَحلْ فأَ المنَاِفِقين ِغلْظَةً وكَظْما وغَيظًا،   

ا نَلَّضــ وال َأ،كرجــا َأنَــمر وال حِه،يــِببنَ

بعد٦(]ك(.

 

 

       ثُـم ،هحتى انقضى كَالَم كَتَ النَّاسوس

قْتَ يا صد: بكَوا حتى علَتْ َأصواتُهم، وقالوا 

يا زوج بنِت رسـوِل     : خَتْن رسوِل اِهللا، أى   

.اِهللا

 

 

وجاء فى ِروايٍة ذَكَرهـا الـذَّهِبى فـى         

 قال عنـدما    أن اِإلمام عِليا    : تَاِريِخِه

      ىجكٍْر بعد ما سخََل على أبى بد :   دما َأح

 

- 

واِهللا  

 

 بصِحيفَِتِه َأحـب إلـى مـن هـذا          -

جس٧(ىالم(.

 

 


 


       ـرمِدنَا عيس ْؤِمِنينةُ َألِميِر المعيِت البتَم

، وتَولَّى الِخالَفَةَ بـسهولٍَة     بِن الخَطَّاِب   ا

ويسٍر دون معارضٍة تُـذْكَر مـن َأقْطَـاِب         

ودِفن خَِليفَةُ رسوِل   .. المهاِجِرين واَألنْصارِ 

  سيدنَا أبـو بكْـٍر الـصديقُ        اِهللا
بِجواِر رسوِل اِهللا فى حجرِة ابنَِتـِه الـسيدِة     

.عاِئشَةَ 

 

 

    ِلىع امقَفَ اِإلموو   ِقفَ النَّاِصِحوم 

اَألِميِن للخَِليفَِة الجِديِد شُعورا منه بالمسُئوِليِة      

    الَمعلى س ِة، فهو اَألِمينـالَِة   الكَِبيرسِة الر

        هِسـعِة ما واماِة العيفى الح ماهِة، وسواُألم

من جهٍد، وَأدى ما علَيِه من تَكِْليٍف فى تَعِليٍم     

وتَفْقْيٍه وقَضاٍء، بصورٍة َأوسع من دوِرِه فى       

عهد سيِدنَا أبى بكٍْر حيثُ اقْتَضِت الضرورةُ       

  عفقد اتَّس ،ِة،      ذلكةُ الـِبالَِد اإلسـالميقْعتْ ر

     ـزجعةٌ طَاِرَئةٌ كان يِديداثٌ جدتْ َأحدتَجواس

         لُوالً إالَّ عنـدوا لها حِجدولم ي ،عنها النَّاس

   ِلىاِم عاِإلم       ـرمنَا عدـيس ولذا كَان ،

يحتَِرم رْأيه، ويمِضى حكْمه وقَراره، حتى      

وٍر        رجح ِة، وابنِد الغَاباَألِثيِر فى ُأس ى ابن

      اِكرسع ِذيِب، وابنِذيِب التَّهفى تَه قَالَِنىسالع

فى تَاِريِخ ِدمشْقَ، والمتَِّقى الِهنِْدى فى كَنْـِز        

: العماِل، وصاِحب موسوعِة َأعالَِم الِهدايـةِ     

    رمنَا عديس أن  ٍْة، وفى     قال َأكرمن م ثَر

الَ َأبقَـاِنى اُهللا    : [َأكْثَر من موِقـٍف حـِرجٍ     

.)٨(]لمعِضلٍَة لَيس لَها أبو الحسِن

 

 

نسأل اهللا تعالى أن يكشف لقلوبنا حقيقة       

الذى به ننجذب بكليتنا إلى     ، الجمال الربانى 

.الرضوان األكبر

 

 

وصلى اهللا وسلم وبارك علـى سـيدنا        

.مد وعلى آله أجمعينوموالنا مح

 

 
                                                           

٢/١٥٤تاريخ اليعقوبى : ينظر) ١(

 

-١٥٥. 

، وتـاريخ   ٢/٧٩الكامل البن األثير    : ينظر) ٢(
 .٣/٤٢٩األمم والملوك للطبرى 

موسوعة اإلمام على لمحمـد الـرى       : ينظر) ٣(
 .١٠٢٧ ح٢/٧٨شهرى 

ختـصر مـن كتـاب الموافقـة        الم: ينظر) ٤(
٧٥للزمخشرى ص

 

-٨٥. 

ــن عــساكر : ينظــر) ٥( ــاريخ دمــشق الب ت
٤٤/٢٥٢

 

- ٢٥٣. 

على بن أبى طالب لعلى الـصالبى       : ينظر) ٦(
١/١٧١

 

، والمختصر من كتاب الموافقـة      ١٧٣-
٥٢للزمخشرى ص 

 

، وكنز العمال للمتقـى     ٥٨-
١٢/٥٤٢الهندى 

 

.٣٥٧٣٤ ح٥٤٥-

 

 
 .٣/١٢٠تاريخ اإلسالم للذهبى : ينظر) ٧(

، ٢/١٥٢موسوعة أعـالم الهدايـة      : ينظر) ٨(
، ٧/٢٩٦وتهذيب التهذيب البن حجر العسقالنى      

  ح١٠/٣٠٠وكنــز العمــال للمتقــى الهنــدى 
ــساكر  ٢٩٥٠٩ ــن ع ــشق الب ــاريخ دم ، وت

:  بلفظ ٤/٩٦، وأسد الغابة البن األثير      ٤٢/٤٠٦
كان عمر يتعوذ من معضلة لـيس لهـا أبـو           (

 ).الحسن



 

 

 

 

 



 


 



 





 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 







 




 



 

 

 


عدم االعتداد بمرجعيات   يروج البعض   

علمية إسالمية بزعم أنه ال وصاية دينيـة،        

وأن على المواطنين التحاكم إلى القـوانين       

الوضعية البشرية ودستور الدولة حتى لـو       

وجدت مخالفات للشرع اإللهي، وفي السياق  

والمقصد حض آحاد وعوام النـاس علـى        

م الـشرعية،   األحكـا دلة  أترك التحاكم إلى    

) المتفـق عليـه   (و) المجمع عليه  (روإهدا

في المسائل الفقهية، بزعم خبر     ) الراجح(و

، وصارت فتنة تصب فـي      )!استفت قلبك (

صالح فصائل التطرف الفكري المؤدي إلى      

التطرف المسلح لما يحيط بهذه الفتنة مـن        

أثيم على ذاتية األحكام الـشرعية،      عدوان  

وأمـست  ! دينيةوعلى المرجعيات العلمية ال   

الفتنة في المشهد العبثي استنارة وتجديـدا       

!.للفكر الديني في زمن االختالل واالعتالل

 

 

التجديـد  ( من فقه الفـروق بـين       ال بد 

ــد(و ــوير(و) التبدي ــذوبان(و) التط ) ال

تجـب التـذكرة أن     )! المحو(و) التحديث(و

علـى  ) مرجعيـات (الشرائع السماوية لها    

وورثتهم مـن    رأسها األنبياء والرسل    

أهل العلـم، والـشريعة اليهوديـة وكـذا         

ــة    ــا التراثي ــا مرجعياته ــسيحية له الم

والمعاصرة، ومعلوم أن بوادر المساس بها      

فهل يبعـث فـي     ! الفكر العلماني في أوربا   

آخر يـسعى   ) مارتن لوثر (المجتمع المسلم   

ومن معه إلى إلغاء المرجعيـات العلميـة        

ال يعقـل   ، ليبقى أمر الدين لمـن       اإلسالمية

!.وهم كثر

 

 


 




 


المرجعية العلمية اإلسالمية ال تمـارس      

 على اإلسالم وال على أتباعه بـل         ةوصاي

أدالء الخلق على الحق، وهي مشروعة في       

قال : زمان ومكان بالنصوص الشرعية   كل  

ـ  ِإلَٰـه ِإالَّ شَِهد اللَّـه َأنَّـه الَ    :اهللا   ه  و

 ال ِإلَٰـه    ِۚئكَةُ وُأولُو الِْعلِْم قَاِئما ِبالِْقسِط      والْمال

.)١٨: آل عمران(  هو الْعِزيز الْحِكيمِإالَّ

 

 

 بأهل العلم    استشهد اهللا    :وجه الداللة 

على أجل مشهود به وهو التوحيد وفي ذلك        

تعــديلهم، فإنــه 

 

 تعــالى –

 

 ال يستــشهد –

.)١(بمجروح

 

 

قال اهللا   

 

ارك وتعالى    تب –

 

- :َالفَلَو  نَفَر 

ِمن كُلِّ ِفرقٍَة منْهم طَاِئفَةٌ لِّيتَفَقَّهوا ِفي الديِن        

         ـملَّهلَع ِهمـوا ِإلَـيعجِإذَا ر مهموا قَونِذرِليو

ونذَرحي) ١٢٢: التوبة(.

 

 

وجوب طلب العلم والتفقه     :وجه الداللة 

.)٢(ياه وتعليم الناس إفي دين اهللا 

 

 

قول اهللا   

 

 جل وعال    –

 

- :   وهدر لَـوو

مِر ِمنْهم لَعِلمـه    ى الرسوِل وِإلَٰى ُأوِلي األَ    ِإلَ

    مِمنْه تَنِبطُونَهسي الَ ۗالَِّذينلَوُل ال    ولَّـِه   فَـض

  قَِلـيالً  تَّبعتُم الشَّيطَان ِإالَّ  علَيكُم ورحمتُه الَ  

.)٨٣: النساء(

 

 

 إلى أهل العلم بعد سـيدنا       :جه الداللة و

 ترد بيـان األحكـام فـي        رسول اهللا   

الوقائع إلى استنباطهم، وألحـق      

 

 ثبـتهم   –

. في كشف حكم اهللا برتبة األنبياء 

 

 



 



       نمو نَكُميبِني ويا بقُْل كَفَٰى ِباللَِّه شَِهيد



 

 

 

 

 



 



 










 



قَـاَل  ،  )٤٣: الرعـد  (ِعنده ِعلْم الِْكتَابِ  

، )٤٠: النمـل  (الَِّذي ِعنده ِعلْم من الِْكتَابِ    

    اللَّـِه ابثَـو لَكُميو ُأوتُوا الِْعلْم قَاَل الَِّذينو

 لِّم رالَ    خَيا واِلحِمَل صعو نآم ـا ِإالَّ  نلَقَّاهي  

وناِبرالص) ٨٠: القصص( ، ٌاتآي وْل هب

 وِر الَّـِذين ُأوتُـوا الِْعلْـم      اتٌ ِفي صـد   بينَ

مثَاُل نَـضِربها   وِتلْك األَ ،  )٤٩: العنكبوت(

: العنكبوت(  الْعاِلمون  وما يعِقلُها ِإالَّ   ِۖللنَّاِس  

٤٣(  ،َألُواالَ        فَاس ـَل الـذِّكِْر ِإن كُنـتُمَأه  

ونلَمتَع )٤٣: النحل(.

 

 

يحمل هذا : (وقال سيدنا رسول اهللا    

العلم من كل خلف عدولـه، ينفـون عنـه          

تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل     

.)٣()الجاهلين

 

 



 



إن الداعين إللغاء مرجعيـات علميـة       

خاصة في الفقه العلمي يهدفون بعد تعطيل       

النصوص سالفة الذكر إلى أمـور هادمـة        

:لمقالللتشريع اإلسالمي وبالمثال يتضح ا

 

 

بخبـر   التأويل المغلوط والمعتمد     :أوالً

مع ضعفه فهو حسن لغيره      ) استفت قلبك (

 

– 

والذي يعرض زورا على إهمال وإغفـال       

:العلماء إلى حقيقة داللته

 

 



 



الغزالي  قال اإلمام أبو حامد     

 

 رحمـه   –

اهللا تعالى   

 

 ن رسـول اهللا     علم يرد   : -

أن كل واحد يستفتي نفـسه، وإنمـا ذلـك          

لوابصة في واقعة تخصه     

 

عين  أي واقعة    -

ال تتعدى لغيره    

 

وهـب لـه     ألن اهللا    ؛-

نورا يفرق به بين الحق والباطـل، فوثـق         

وهذا  بذلك النور، وخاطبه بذلك،      النبي  

فإنه كان   من جميل عوائده مع أصحابه      

يخاطب كال منهم على حسب حاله، ويلحق       

صدره بنور اليقين،    اهللا   ح كل من شر   به

بحيث جعل له ملكة إدراك القلبي، وقـوي        

د الرحمــاني رعلــى التفرقــة بــين الــوا

.ه.أ. والوساوس الشيطاني

 

 

 التـسبب فـي االجتـراء علـى        :ثانيا

في المذاهب الفقهية ومعناه أخـذ      ) التلفيق(

من مذهبين معا بعـد الحكـم       صحة الفعل   

هما بمفرده، وهو   نببطالنه على كل واحد م    

ممنوع ألنه   

 

 كما يعلل الفقهـاء      –

 

يحـل   –

رباط التكليف؛ ألنه إنما تبـع حينئـذ مـا          

، وذهب بعـضهم إلـى أن       )٤(تشتهيه نفسه 

.)٥(التلفيق فسق

 

 

 يجوز التقليد في الفـروع لـدى        :ثالثًا

إن المجتهد فيهـا    : جمهور األصوليين قالوا  

إما مصيب وإما مخطئ مثاب غيـر آثـم،         

يد فيها، بل وجب علـى العـامي        فجاز التقل 

ذلك؛ ألنه مكلف بالعمل في أحكام الشريعة،       

في األدلة عليها خفاء يحوج إلى      يكون  وقد  

النظر واالجتهاد، وتكليـف العـوام رتبـة        

االجتهاد يؤدي إلى عواقب ال تحمد عقابها،       

 يفتي بعضهم بعضا،    وقد كان الصحابة    

ويفتون غيرهم، وال يأمرونهم بنيل درجـة       

 الجتهاد وقـد أمـرهم اهللا       ا

 

 بـسؤال   -

العلماء  

 

- َألُواالَ      فَاس َل الذِّكِْر ِإن كُنـتُمَأه  

ونلَمتَع )٦()٤٣: النحل(.

 

 

ألهـل العلـم    أما النهي عن التقليد إنما      

القدرة على معرفة حجية المؤهلين الذين لهم 

ومدى صحتها، وعلى تفهم دالالتها،     األدلة  

ال يصح منهم التقليد     ، أي المؤهلين  ،فهؤالء

أمـا العـامي    إلى األدلة،   إلمكانهم الرجوع   

.)٧(الذي ليس أهالً ففرضه التقليد

 

 

أن من  مما يبعث على الغرابة والنكارة      

يتولى كبر فتنة إلغاء المرجعيـة العلميـة        

الـذي يعنـي    ) الفقه المقـارن  (تخصصه  

بتحرير محل النزاع في المـسألة الفقهيـة        

ر األدلـة وداللتهـا     الفروعية الخالفية وذك  

ومناقشتها ثم االنتهاء إلى الترجيح وثمـرة       

الخالف إلعانة المفتين في بيـان األحكـام        

، والتخلي عن التخصص العلمـي      !!الفقهية

هذا والتنكر للمنهجية العلمية الواجبة إلـى       

نقيضها يقود الغيور على ما بقى من الدين        

!. يا ترى ما وراء األكمة؟..اإلسالمي

 

 

.لإلسالم رب يحميهوختاما 

 

 

.ولي التوفيق واهللا 

 


                                                           

.٢/٤٧٠مدراج السالكين ) ١(

 

 
.٨/٢٩٣تفسير القرطبي ) ٢(

 

 
مشكاة المصابيح  و،  ١٤٣ رقم   ١/٨٦مسند البزار   ) ٣(
.٢٤٨ رقم ١/٨٢

 

 
 .٢/٤٠جمع الجوامع مع حاشية البناني عليه ) ٤(

.١/٤١نهاية المحتاج ) ٥(

 

 
، وما  ٤/١٨٧إعالم الموقعين   : لمزيد من التوسع  ) ٦(

.بعدها

 

 
.١٣/١٦١مش الموسوعة الفقهية الكويتية ها) ٧(

 

 



  

 

 

 



 







 





 





 





 





 



 

 


 

 



 


 

 



 




 



 

 



 














 



 فالعالَم كله جـوهره وعرضـه ذو        .: [....قال اإلمام ابن حزم   

ثًا تـضي محـدِ   وإذ هو ذو مبدأ فهو محـدثٌ، والمحـدثُ يق         مبدأ،  

ضرورة؛ إذ ال يتَوهم أصالً، وال يمكن محدثٌ إال ولـه محـِدثٌ،             

وهو مِلك كل ما خلق، فهـو       فالعالم كله مخلوق وله خالق لم يزل،        

وكـل ذي نهايـة     ..... إله كل ما خلق ومخترعه ال إله إال هـو           

وضحنا آنفًا برهان وجوب حدوث العـالم كلـه         أوقد  ..... فمحدثٌ  

.ه.أ].)١(.....

 

 



 



اتفـق  : [قال اإلمام أحمد بن يحيى بـن المرتـضى اليمـاني          

وإذا ثبت حدوثه احتـاج إلـى       ..... المسلمون على حدوث العالَم،     

المحِدِث كاحتياج أفعالنا إلينا لحدوثها إذ ال يحتَاج فـي عـدمها وال          

.ه.أ].)٢(ال بحدوث العالموكل من قال بالصانع ق..... بقائها، 

 

 



 



كان اهللا ولم يكن    : [ أنه قال  روى الكليني، عن أبي جعفر      

.ه.أ].)٣(شيء غيره، ولم يزل عالما

 

 



 



باب مـن اإلجمـاع فـي    ": [(المراتب"في قال اإلمام ابن حزم     

 وحـده ال    اتفقوا أن اهللا    ): ر من خالفه باإلجماع   االعتقادات يكَفَّ 

شريك له، خالق كل شيء غيره، وأنه تعالى لم يزل وحده وال شيء  

غيره معه، ثم خلق األشياء كلها كما شاء، وأن الـنفس مخلوقـة،             

.ه.أ].والعرش مخلوق، والعالم كله مخلوق

 

 



 

–


 

–





١

 

باب من اإلجماع فـي االعتقـادات       (: [ قال اإلمام ابن حزم    -

ال شريك لـه،     وحده   اتفقوا أن اهللا    ): باإلجماعيكفر من خالفه    



 

 

 

 

 



 



 

وأنه تعالى لم يزل وحده وال شيء غيـره         خالق كل شيء غيره،     

معه، ثم خلق األشياء كلها كما شاء، وأن النفس مخلوقة، والعرش           

.ه.أ])٤(لوق، والعالم كله مخلوقمخ

 

 

٢

 

أمـا  : [علي بن عبد الكافي الـسبكي      قال اإلمام تقي الدين      -

فإنه لما أحدث ابن تيمية ما أحدث في أصول العقائد ونقـض           : بعد

بعد أن كان مـستترا بتبعيـة       من دعائم اإلسالم األركان والمعاقد،      

عن لجنة فخرج   الكتاب والسنة مظهرا أنه داع إلى الحق هاٍد إلى ا         

االتباع إلى االبتداع، وشذ عن جماعة المسلمين بمخالفة اإلجماع،         

وقال بما يقتضي الجسمية والتركيب فـي الـذات المقـدس، وأن            

إلى الجزء ليس بمحال، وقال بحلول الحوادث بـذات اهللا          االفتقار  

تعالى، وأن القرآن محدثٌ تكلم اهللا به بعد أن لم يكن، وأنه يـتكلم              

وتعدى في  ت، ويحدث في ذاته اإلرادات بحسب المخلوقات،        ويسك

ذلك إلى استلزام قـدوم العـالم والتزامـه بـالقول بأنـه ال أول               

حادثة  فأثبت الصفة القديمة     للمخلوقات، وقال بحوادث ال أول لها،     

الحادث قديما، ولم يجمع أحد هذين القولين في ملة مـن   والمخلوق  

لم يدخل في فرقة من الفرق الثالثـة        الملل، وال نحلة من النحل، ف     

والسبعين التي افترقت عليها األمة وال وقفت به مع أمة من األمم            

بالنـسبة لمـا     مما تقل جملته     وإن كان كفرا شنيعا   همة، وكل ذلك    

.ه.أ].)٥(أحدث في الفروع

 

 

٣

 

ذكر المـسائل   : [(قال اإلمام الحافظ صالح الدين العالئي      -

وأمـا  ):  في األصول والفـروع    ة الناس ميالتي خالف فيها ابن تي    

إن العالم قديم بالنوع ولم يزل مـع        ..... مقاالته في أصول الدين     

ومنها قوله بالجسمية والجهة واالنتقال وهو      ..... اهللا مخلوقًا دائما    

وأستغفر اهللا من كتابـة مثـل هـذا فـضالً عـن             ..... مردود  

.ه.أ].)٦(اعتقاده

 

 

٤

 

ابن : ومما انتُِقد عليه، أي   : [قال اإلمام تقي الدين الحصني     -

حوادث (بتيمية، وهو من أقبح القبائح ما ذكره في مصنفه المسمى           

وى األدلة على جهله، فإن الحادث      قوهذه التسمية من أ   ) ال أول لها  

.ه.أ].)٧(مسبوق بالعدم، واألول ليس كذلك

 

 

٥

 

الحافظ العراقي،  : قال شيخنا، أي  : [قال الحافظ ابن حجر    -

الصحيح في تكفير منكر اإلجماع تقييده بإنكار       : في شرح الترمذي  

الخمس، ومنهم من   ما يعلَم وجوبه من الدين بالضرورة كالصلوات        

     ِلمبإنكار ما ع روجوبه بالتواتر، ومنه القول بحدوث العالم، وقد       عب

وقال . محكى عياض وغيره اإلجماع على تكفير من يقول بقدم العال         

وقع هنا من يدعي الحذق في المعقوالت ويميل إلى         : ابن دقيق العيد  

م ال يكفر؛ ألنه من قبيـل       الفلسفة فظن أن المخالف في حدوث العالَ      

إن منكر اإلجماع ال يكفـر علـى        : وتمسك بقولنا . مخالفة اإلجماع 

قـال  . اإلطالق حيث يثبت النقل بذلك متواترا عن صاحب الشرع        

ساقط إما عن عمى في البصيرة، أو تَعاٍم؛ ألن حدوث           وهو متمسك 

.ه.أ].)٨(من قبيل ما اجتمع فيه اإلجماع والتواتر بالنقلالعالَم 

 

 

 

 وقال الحافظ ابن حجر    -

 

 أيضا –

 

وكان اهللا ولم يكن : (قوله: [-

، وفـي  )ولم يكن شيء غيره: (تقدم في بدء الخلق بلفظ ،)شيء قبله 

كـان اهللا  : (، وهو بمعنى  ) قبل كل شيء   كان اهللا (رواية أبي معاوية    

وهي أصرح في الرد على من أثبت حوادث ال أول          ) وال شيء معه  

لها من رواية الباب، وهي من مستشفع المسائل المنـسوبة البـن            

تيمية، ووقَفْتُ في كالم له على هذا الحديث يرجح الرواية التي في            

وايتين تقتـضي   هذا الباب على غيرها، مع أن قضية الجمع بين الر         

حمل هذه على التي في بدء الخلق ال العكس، والجمع يقَـدم علـى              

.ه.أ].)٩(الترجيح باالتفاق

 

 

.والبقية العدد القادم إن شاء اهللا تعالى

 

 

                                             

 

 
م، مكتبـة دار    ٢٠٠٥. ط] ١/٦[لإلمام ابن حـزم     ) كتاب التوحيد : املُحلَّى(كذا يف   ) ١(

.أمحد حممد شاكر/ التراث، حتقيق الشيخ

 

 

للسيد اإلمام أمحد بن حيىي بـن       ) ار اجلامع ملذاهب علماء األمصار    البحر الزخ (كذا يف   ) ٢(

 ١/٥٢[املرتضى اليماين   

 

م، دار الكتب العلمية     ٢٠٠١. ١ط] ٥٤ –

 

/  بريوت، حتقيـق د    –

 .حممد حممد تامر

].١/١٠٧[رواه الكليين يف الكايف ) ٣(

 

 

.ةدار الكتب العلمي. ط] ١٦٧ص[لإلمام ابن حزم ) مراتب اإلمجاع(كذا يف ) ٤(

 

 

].٢، ١ص[لإلمام السبكي ) الدرة املضية يف الرد على ابن تيمية(كذا يف ) ٥(

 

 

) خمطـوط (للحافظ ابن طولون احلنفـي      ) صر يف تراجم لنبالء العصر    ذخائر الق : (انظر) ٦(

].٣٣، ٣٢ص[

 

 

].٣٤١ص[لإلمام احلصين ) دفْع شبِه من شبه ومتَرد(كذا يف ) ٧(

 

 

].١٢/٢٣٢/٦٨٧٨) [فتح الباري(كذا يف ) ٨(

 

 

 ].١٣/٤٦٥/٧٤١٨) [فتح الباري(كذا يف ) ٩(



 

 

 

 

 



 



 










 





 



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

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

 

 
ن أبناء اإلسالم مطالبون اليوم باالستفادة من هـذا         ومن ثم فإ  

اإلنجاز العلمي الضخم وتسخيره في خدمة اإلسالم والتعريـف         
.به، ونشر رايته في العالمين

 

 

 

 

 

 



 




 




 




 




 




 





 



 هكذا كانـت رحمـة النبـي        
وهكذا كان لينه ورفقـه     وشفقته بالناس،   

وسماحته وسعة صدره، يقـول الـشيخ       
أن يمـتن علـى     لقد أراد اهللا    : "الغزالي

ويخفـف   ،العالم برجل يمـسح آالمـه     
أحزانه، ويرثى لخطاياه، ويستميت فـي    
هدايته، ويأخذ يناصر الضعيف، ويقاتل     

غارها، ويخـضد   صدونه قتال األم عن     
شوكة القوي حتى يرده إنـسانًا سـليم        
الفطرة، ال يضرى وال يطغى فأرسـل       

، وسكب في قلبه من العلـم       محمدا  
من اإليناس والبـر،    والحلم، وفي خلقه    

وفـي  من السهولة والرفق،    وفي طبعه   
كى ده من السخاوة والندى، ما جعله أز      ي

عباد اهللا رحمـة، وأوسـعهم عاطفـة،        

.)١("وأرحبهم صدرا

 

 
والداعية في الشبكة الدولية بحاجـة      

يتعامـل بهـا مـع      إلى هذه األخـالق     
مدعويه، فيكون صادقًا فـي دعـوتهم،       

ا بهم، مشفقًا   حريصا على هدايتهم، رفيقً   
عليهم، ينظر إليهم نظر الطبيـب إلـى        
مرضاه، فيكون منه التلطـف معهـم،       
والرحمة بهم لعلمه بدائهم وخطورتـه،      
وإن وجد منهم عزوفًا عن الـدواء، أو        
إعراضا عن تناوله لصعوبته أو مرارته      

نهم بحجـة أنهـم     أمثالً، لم يتركهم وش   
المعرضون المفرطون، بل يحتال بكـل      

والوسـائل المناسـبة    مكنـة   السبل الم 
لتوصيل الدواء إليهم بحب كبيـر وود        
ظاهر، فدعوته لهم قائمة علـى الحـب     

 والود، الحب هللا تعالى فهو يريد له        
 عصى في األرض، والحب لرسوله     أال ي
      تَّبع، والحـب   تُ فهو يريد لسنته أن

لإلسالم فهو يريد لـه أن يظهـر وأن         
أال هو يريد لـه   فينتشر، والحب للمدعو    



 

 

 

 

 



 



 

 

 

       
    

   
     

 

 

 
   

     
    

     


 

 

 

 
رالدكتو

 

 
أحمد محمد أحمد الشرنوبي

 

 

 

أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية املساعد 

 

 بكلية أصول الدين

 

-

 

 جامعة األ

 

 زهر

 

 

يكون عرضة لعذاب اهللا تعالى أو وقودا       
لنار جهنم، والحب للمسلمين فهو يريـد       

إضـافة  بلمجتمعهم أن يـسود ويقـوى       
إخوان جدد إليه، وإذا غُلِّفت الدعوة إلى       

اكتنفتهـا كـل   اهللا تعالى بهـذا الحـب    
الحميدة مـن   الصفات الطيبة واألخالق    

قبل الداعية، من ود ورفق ولين وصدق       
ضع وأمانة وإخالص وحلم    وصبر وتوا 

وحين تقوم الدعوة إلى اهللا   الخ،  ..ورحمة
على هذا النحو وبهذه األخـالق فإنهـا        

.تنجح وتَُؤثِّر، وتأتي بنتائج عظيمة

 

 



 



  الذي العلم بالنسبة للداعية هو الزاد    
به يكون قادرا على الحركة واالنطالق      
ــه يملــك أدوات اإلقنــاع  ومــن خالل

يـسير هاديـا    اع، وفي إطـاره     واإلبد
ومرشدا ومعلما، يدل الناس على الحق،      
ويبصرهم طريق الصدق، ويهديهم إلى     
ما فيه صالحهم وسعادتهم فـي الـدنيا        

واآلخرة، فسعة العلم أمـر فـي غايـة      
األهمية بالنسبة لتكوين الداعية، وهـو      

:يحتاج إلى العلم في أمرين

 

 
حتـى  في عبادته هللا تعالى،      :األول

ون العبادة صحيحة مقربـة إلـى اهللا        تك
وقـد  تعالى، موصلة إلـى مرضـاته،       

أوجب اهللا تعالى العلم قبل القول والعمل       
فَاعلَم َأنَّه الَ ِإلَه ِإالَّ اللَّـه        :فقال تعالى 

 واستَغِْفر ِلذَنِْبك وِللْمْؤِمِنين والْمْؤِمنَـاتِ    
 وقد بوب اإلمام البخـاري   )١٩: محمد(
باب العلم قبل القـول     (: ذه اآلية بقوله  له

 أن اهللا أمر نبيه     وذلك  ،  )٢()والعمل
فَاعلَم َأنَّه الَ ِإلَـه     : في قوله بالعلم أوالً   

 ِإالَّ اللَّه         ثم أعقبه بالعمـل فـي قولـه
واسـتَغِْفر ِلـذَنِْبك وِللْمـْؤِمِنين      : تعالى

فدل على أن مرتبة العلـم       والْمْؤِمنَاِت
مقدمة على مرتبة العمـل، قـال ابـن         

أراد به أن العلم    : قال ابن المنير  [: حجر

شرط في صحة القول والعمـل، فـال        
يعتبران إال به فهو متقدم عليهما؛ ألنـه        

.)٣(]مصحح للنية المصححة للعمل

 

 
على غير  العامل  [: وقال الحسن   

، وقال  )٤(]علم كالسالك على غير طريق    
من عبد اهللا   : [مر بن عبد العزيز     ع

بغير علم كان مـا يفـسد أكثـر ممـا           
وال يكـون   : ، وقال ابن تيمية   )٥(]يصلح

فإن .. عمله صالحا إن لم يكن بعلم وفقه      
القصد والعمل إن لم يكن بعلـم كـان         

.)٦(ضالالً واتباعا للهوي

 

 
 في دعوته إلى اهللا تعالى، إذ       :الثاني

ـ      ي أن تقـوم    الدعوة إلى اهللا تعالى ينبغ
على علـم كامـل ومعرفـة محيطـة         
ــاليبها   ــا وأس ــوعها ومناهجه بموض
ومقوماتها وأولوياتها إلى غير ذلك من      
األمور التي تقوم عليهـا الـدعوة، وإال       

وخلطًا من شأنه أن يـضل   كانت تخبطًا   
أكثر مما يهدي، ويفسد أكثر مما يصلح،       
وما أكثر ما يسيء الجاهل إلى دعوتـه        

قُْل هْل  : قال تعالى من حيث ال يشعر،     
ونلَمعي تَِوي الَِّذينسي ونلَمعالَ ي الَِّذينو 

.)٩: الزمر(

 

 
                                                           

، دار القلـم  ٢٠٩خلق املسلم، الشيخ حممد الغزايل ص     ) ١(

 

ه ١٤٢٥، ٢١. دمشق، ط–

 

.م٢٠٠٤ -

 

 
العلـم،  : أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه، كتاب     ) ٢(

.العلم قبل القول والعمل: باب

 

 
.املكتبة السلفية. ، ط١/١٦٠فتح الباري البن حجر ) ٣(

 

 
، حتقيق  ٢/٥٤٥العلم وفضله البن عبد الرب      جامع بيان   ) ٤(

ه ١٤١٤، دار ابن اجلوزي،     ١.أيب األشبال الزهريي، ط   

 

- 
.م١٩٩٤

 

 
 .٦/٣٣٩جمموع فتاوى ابن تيمية ) ٥(

.٦/٣٣٩املرجع السابق ) ٦(

 

 



 

 

 

                                                              

 

 

 

 



 

 
 



 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 





 




 



 

 
 







 







 



 



 



 



 



 



 





 



ن هؤالء أن يقـرأوا     مأتمنى  كنت  

 إمـا   :جيدا فيمن تبلغه الدعوة والرسالة    

 ،يوم القيامة  أو االمتحان    ،النجاة مطلقًا 

 ونجاة الوالدين الشريفين في     .أو التوقف 

..األحكام واألقوال كلها

 

 

وأهل الفترة هم الذين عاشوا قبل    .. 

البعثة المحمدية من عرب الجاهلية ولم      

ة بين   وأن الفتر  ،اهللا  يأتهم رسول   

 وسيدنا محمـد  ة سيدنا عيسى   ثبع

     كمـا   مقدرة بحوالي ستمائة سـنة

قال سيدنا سلمان الفارسي في صـحيح       

فتـرة بـين    : عن سلمان قال   ،البخاري

. ستمائة سنةعيسى ومحمد 

 

 

وإثبات القرآن أن العرب لم يـأتهم       

.. نذير من قبل والحساب يـوم القيامـة       

.. ودخول النار إنما هو تكـذيب النـذير       

: يقول تعـالى  ..  القرآنية كثيرة  واآليات

    قُّ ِمن رالْح وْل هبـ    ب ا ممقَو ِلتُنِذر ا ك

      ونتَـدهي ملَّهلَع ِلكم مِّن نَِّذيٍر مِّن قَبَأتَاه 

).٣: السجدة(

 

 

: مـوقعين وقال ابن القيم في أعالم ال     

 ال يعذب أحدا إال بعد قيام       فإن اهللا تعالى  

.حجة عليهال

 

 



 



وهنا يمكن أن نـشير إلـى اآليـة         

 اِجِدينوتَقَلُّبـك ِفـي الـس      :القرآنية

سيدنا وموالنا  أي أن   . )٢١٩: الشعراء(

ــي رســول اهللا  ــب ف ــان يتقل  ك

من نبي إلى نبي    : (الساجدين لقوله   

رواه البـزار وأبـو     ) "حتى أخرجت نبيا  

فـي   والهيثمـي    ،نعيم في دالئل النبـوة    

.جمع الزوائدم

 

 

 قـال   فـي الخـصائص   والسيوطي  

ما ولدتني بغي قـط     ( :رسول اهللا   

 ولـم تـزل     ،منذ خرجت من صلب آدم    

تنازعني األمم كابرا عن كـابر حتـى        

خرجت من أفضل حي من العرب هاشـم        

وفي ذلك ما يدل داللة قاطعـة       ).. وزهرة

على أنه صلوات اهللا وسالمه عليـه كـان         

.في أصالب الساجدينيتقلب 

 

 

 في تأويل   وقد قال ابن عباس     .. 

 اِجِدينبك ِفي الـس   وتَقَلُّ: قول اهللا تعالى  

تقلبك من أصالب طاهرة من أب بعد       : أي

.أب إلى أن جعلك نبيا

 

 

اهرا ظفكان نور النبوة    : قال الماوردي 

م يشركه في والدتـه مـن       ثم ل .. في آبائه   

. ألنه صفوتهما؛أبويه أخ وال أخت

 

 



 



وكنت أتمنى من هؤالء أن يقـرأوا       .. 

 في جيدا في مسألة إيذاء رسول اهللا        

أن هذا اإليـذاء    ..  ألم يعلم هؤالء     .والديه

ألشد اإليذاءات التي تؤلم رسـول اهللا فـي    

!!..أحب الناس إليه

 

 

ألم يعلم هؤالء أن إيذاء الرسول هـو        

!!.إيذاء هللا مباشرة؟

 

 

د هذا الحد ولكن    والمسألة ال تنتهي عن   

 الَِّذين ِإن: ول اهللا قل) اللعنة(استوجب  

نْيا ه لَعنَهم اللَّه ِفي الد    يْؤذُون اللَّه ورسولَ  

 ِهينًــا لَهــم عــذَابا موَأعــد واآلِخــرِة

.)٥٧: األحزاب(

 

 

: والعذاب المهين أشد من نار جهنم، أي

 ونـسأل اهللا  .. عذاب فوق عـذاب النـار     

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

 ا، تأكيـد  ه١٤٣٨  عدة محاضرات خـالل شــهر     
:بصير األمة بالواجب المطلوب منهالدورها الكبير فى ت

 

 



 


 م٢٧/١/٢٠١٧، الموافق   ه١٤٣٨  ٢٩جمعة  الفى يوم   

بقاعة اإلمام المجدد السيـد     مائةال بعد   ثانيةال أهل البيت ت ليلة   مأقي
محمد ماضى أبى العزائم حيث حضرها عدد من أساتذة الجامعات          
والمراكز العلمية، ورجال الصحافة واإلعالم، وعدد مـن أبنـاء          
اإلمام أبى العـزائم، وأبنـاء الطريقـة العزميـة مـن مختلـف              

.المحافظات

 

 
شيخ الطريقة العزميـة أبنـاء الطريقـة     وقد دعا فيها سماحة     

كشراء الكتب  : العزمية أن تكون لهم مساهمات مادية في الطريق       
ومتابعتهم، والمشاركة الفاعلة   والمجلة، وتعويد أبنائهم على القراءة      

.ولياليها الدعوية، ودعوة اآلخرين للحضورريقة طفي احتفاالت ال

 

 
م التعتيم عليه وأشار سماحته إلى أن اإلمام أبا العزائم ت 

 

 رغم –
تفوقه على المعاصرين    

 

ألنه لم يقبل المساومة علـى الحـق،        ؛  -

.وتصدى للعديد من قضايا عصره بشجاعة وكفاءة

 

 
ونبه سماحته أن الدكتور عمار علي حسن يؤلف رواية عـن           
حياة اإلمام أبي العزائم، وسوف تطبع وتنشر وتترجم إلـى فـيلم            

شراء نسخة لكل فرد على األقل بقيمة سينمائي، مطالبا آل العزائم ب  
يها، يتم تجميعها من آل العزائم عن طريـق النـواب،           خمسين جن 

.وتسلم لألخ عبد الحليم العزمي بدار المشيخة العامة

 

 
 الشريف عبد الحليم العزمي الحسيني حديثه حول        واصل وقد

: أصول سياسة اإلمام علـي    بالحديث عن    سيرة أهل البيت    
االجتماعية 

 

 القضائية –

 

. األمنية–

 

 
مؤكدا أن أصول السياسة االجتماعية تـتلخص فـي النقـاط           

العدالة االجتماعية   : التالية

 

المتبادلـة    احترام الحقوق    –

 

 تنميـة   –
الحريات  

 

 الرفق بالعامة    –

 

 حماية المظلومين    –

 

 تأسـيس بيـت     –
القصص 

 

. وحدة المجتمع–

 

 
      نقـاط   القضائية فـي     ثم كشف عن أصول سياسة اإلمام علي

اختيار األكفأ   : هي

 

 تأمين االحتياجات    –

 

 األمن الوظيفي    –

 

 رعاية  –
األداب  

 

 الرقابة   –

 

 وحدة الرؤية    –

 

 تساوي الجميع أمام القانون      –

 

– 
.موقع مصالح النظام

 

 
    في نقاط ثم ختم حديثه بأصول السياسة األمنية عند اإلمام علي 

تأسيس نظام فاعل    : هي

 

 إزالة التوتر    –

 

 الفـرص    الحذر وانتهاز  –

 

 عدم الرعب –

 

تطبيق القانون  –

 

. مداراة المعارضين–

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

بينا يف اللقاء 
َّ َّ

 

املاضي 

 

أن فضيلة الرب

 

 والشجاعة ظهرت يف والـد 

 

النبي 

 

 عند الـذبح، أمـا الفـضيلة األعلـى فهـي الطهـر 

 

والعفة يف جمتمع جاهلي مع الصدق واألمانة والوفاء والكـرم 

 

التــي كــان يتحلــى بهــا، فــال تكــاد تكتمــل إال يف األنبيــاء أو 

 

.. الصديقني أو املهتدين احلنفاء

 

ويف هذا املقال نواصل احلديث 

 

:فنقول

 

 

 

 


 






 









ولئن ثبت لنا مـشابهة، إن لـم تكـن          

مطابقة، موقف عبد اهللا من موقف إسماعيل       

 من التعرض للذبح فداء وتـضحية وبـذالً       

ا وشجاعة، كذلك فإن رد عبـد       روطاعة وبِ 

ا عـرض هـذه     افضاهللا بن عبد المطلب ر    

المرأة والمائة ناقة، فإنه يشابه، إن لم يكـن        

يطابق، موقف يوسف من رغبـة امـرأة        

  نً ا وتقوى وشرفً  العزيز، عفة وطهرا، ا وتدي

قَاَل رب السجن َأحب  ولئن كان يوسف قد  

وِإالَّ تَصِرفْ عنِّـي     ِإلَي ِمما يدعونَِني ِإلَيهِ   

 َأص نهدكَي ِهنِإلَي ب    ـاِهِلينالج نَأكُن مو 

.)٣٣ :يوسف(

 

 

 

 

     فلقد قال عبد اهللا الموت أحب ممـا    إلى 

 :تدعينني إليه، وهذا هو بالضبط معنى قوله      

وليس هذا األمر   ) أما الحرام فالممات دونه   (

الذي عرضته عليه فقط الموت دونه عنـد        

.عبد اهللا بل كل ما هو حرام

 

 

ن     ا لقد جمع    حقن خلقيتـيعبد اهللا منقبتي

 إسماعيل ويوسف،   :عظيمتين ِلنَبيين كريمين  

     كل واحـد    ،ا مثلهما وإن لم يكن عبد اهللا نبي 

منهما مصطفى علـى قومـه، فإنـه مـن          

 اجتباه اهللا تعـالى مـن       ،المهتدين المجتبين 

        ا قومه بل ومن آباء العالمين ليكـون والـد

نا لسيد العالمين وإمام المرسليوأب.

 

 

  )١(فإذا عدنا لصاحب الـسيرة الحلبيـة      

لنستكمل معه قصة زواج عبد اهللا بن عبـد         

: المطلب من آمنة بنت وهب، فإذا به يقول       

فأتى عبد المطلب عم آمنة وهو وهيب بن        (

عبد مناف بن زهرة، وهو يومئذ سيد بنـي         

 ا، وكانت في حجره لموت     ا وشرفً زهرة نسب

.أبيها وهب بن عبد مناف

 

 

 عبد المطلب إلى وهب بـن       وقيل أتى 

عبد مناف فزوجه ابنته آمنة، وقدم هذا في        

االستيعاب، فَزوجها عبد اهللا، وهي يومئـذ       



 

 

 

 

 



 



 











 

 




 



ا،  وموضـع   امرأة في قريش نـسبا     أفضل

فدخل بها عبد اهللا حين أملك عليها مكانـه،         

 فوقع عليها، فحملـت برسـول اهللا        

.وانتقل ذلك النور إليها

 

 

لمـرأة التـي   ثم خرج من عندها فأتى ا    

مالِك : عرضت عليه ما عرضت، فقال لها     

    ِت باألمس  اال تعرضين علىضر؟ليوم ما ع 

فارقك النور الذي كـان معـك       : فقالت له 

.)٢()باألمس، فليس لي اليوم بك حاجة

 

 

مررتَ : وفي سيرة ابن هشام قالت له     (

بي وبين عينيك غـرة فـدعوتُك فأبيـتَ،         

، ولئن كنـتَ    ودخلت على آمنة فَذَهبتْ بها    

ألممـتَ بآمنـة لتلـدن      ) أي وحيث كنتَ  (

.)٣()املكً

 

 

ا على سؤال عبد اهللا     وأقل ما يقال تعليقً   

المرأة عن عزوفها اليوم عما عرضته عليه       

باألمس هو أنه أراد أن يستوثق من تعليـل         

لتغيير شعر به بعد بنائه بعروسـه وربمـا         

الحظه في وجهه، وال يظنن فاسد المنطـق       

 ألنه أبي وهو غيـر      ؛اذا سوء من سؤاله ه  

محصن، وعلل إباءه لتلبية طلبهـا، بأنـه        

يفضل الممات على إرتكاب الحرام، وألنه       

بن الكريم من آباء كرماء فإنه      اوهو الكريم   

.يحمي عرضه ودينه

 

 

ي عبد اهللا على الحـرام وهـو        لقد تَأب 

أعزب، فكيف وقد تزوج وألَـم بعروسـه،        

وأحصنه اهللا تعالى، إنه بال ريب صار أمنع        

وَأحصن وَأعفَّ من األمس، ولهـذا لـيس        

.السؤاله لها من تعليل إال ما ذكرتُه آنفً

 

 

بعد أن أدى عبد اهللا األمانة التي صانها        

ا شـهر إلى صاحبة الرحم الطاهر، ما لَِبث أ      

أو أقل، إال وسافر، ولم يعد إلى مكة ودفن         

في ديار أخواله بني النجار بالمدينة لحكمة       

.يعلمها اهللا تعالى

 

 

إن حياة عبد اهللا القصيرة التي تشهد له        

 بأنه كان يؤمن بـاهللا       وأقواالً  وأفعاالً أحواالً

وباليوم اآلخر، ولم يؤثَر من أفعاله إال مـا         

ا ومات  بأنه عاش حنيفً  هو صالح، لَتَشْهد له     

شاء اهللا ِممن يصدق عليـه        وأنه إن  ،احنيفً

هـم   والَ فَالَ خَوفٌ علَـيِهم   : قوله تعالى 

نُونزحي.

 

 

ولكن كأني بأحد هؤالء المتهـوكين أو    

  اهللا بن عبد ا حنيفية عبد أكثرهم يقول منكر 

:المطلب بهذا االعتراض

 

 

 منـك  ااسـتنباطً لحنيفية جاء إثباتك له ا 

أنت، وهو يتعارض مع الحديث الـصحيح       

وهـذا يبطـل    ) إن أبي وأباك في النـار     (

 ألنه ال تقديم للعقل علـى       ؛ااستنباطك تمام 

. النص عند أهل السنة والجماعة

 

 

 هذا صحيح فـي حالـة إذا مـا          :قلتُ

تعارض الدليل االستنباطي العقلي مع النص      

الصحيح النقلي، وليس ثم تعارض بين هذا       

ا، وبين  ا تجاوز ديث الذي أعتبره صحيح   الح

ثبوت حنيفية عبد اهللا بن عبد المطلب، بـل         

 مقـاالت هو التوافق والتكامل بينهمـا، وال     

التالية بيان وتَبيين لهذا بعـون اهللا تعـالى         

.وفضله وفتحه وتوفيقه

 

 

                                             

 

 
.٨٩ صـ١السيرة الحلبية جـ) ١(

 

 
.٩٠ صـ١نفس المصدر جـ) ٢(

 

 
.سيرة ابن هشام) ٣(

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 



 





 



 







 



 







 



 







 



 

 



 





 




 



١

 

"  تحت عنوان ٨صـ) ١( فى العدد   -

الرحيم    محمد على عبد   :بقلم" باب الفتاوى   

: جاء فيه 

 

 

 

أغلب الشعراء من المفـسدين فـى        -

  .األرض

 

 وقت صالة الفجر فى     -

مصر يجـب تـأخيره عـن       

ميعاده فى التقاويم المعمـول     

يكـون   حتى   ، دقيقة ٢٠بها  

يـصلى    وحتـى ال   ،اصحيح

  .الناس صالة الصبح قبل وقته الشرعى

 

لى كتابـة الـشكاوى     إيدعو أتباعه    -

مة وزارة األوقـاف الغيـر      المتعددة ضد أئ  

.ملتزمين

 

 

٢

 

 وتحـت   ٤٥صــ   ) ١( فى العدد    -

 :بقلم" تعليق على موضوع النذور     " عنوان  

:أحمد فهمى رئيس التحرير جاء فيه

 

 

 

جاتـه الكراهـة    نذر الطاعة أقل در    -

 بأقوال البـن     واستشهد على ذلك   ،التنزيهية

.حجر فى فتح البارى

 

 

٣

 

 وتحـت   ٤٦صــ   ) ١( فى العدد    -

التوحيـد   : بقلم" غش وتدليس قبيح " عنوان  

:جاء فيه

 

 

 

ـ  ويصبح عبد "نكار لزيادة      إ - ا ا رباني

 وأن ذلـك مـن      ،" كن فيكون    يءيقول للش 

 وذلك فى الحديث القدسى     ،وضع المتصوفة 

"   عبدى بمثل مـا افترضـته        ما تقرب إلى 

     بالنوافـل   عليه وال يزال عبدى يتقرب إلى 

 فإذا أحببته كنت عينه التى يرى       ،حتى أحبه 

يادة زواعتبارها  "  ويده التى يبطش بها      ،بها

 .باطلة

 

 

٤

 

 وتحـت   ١صــ   ) ٢( وفى العدد    -

رئيس : بقلم" بين صدام والقذافى      " عنوان  

:التحرير جاء فيه

 

 

 

ا ألننا نكره صدام حسين حاكم      يسياس -

 ألنه كتب بعض    ؛العراق حكمنا علية بالكفر   

آيات من سورة اإلخالص علـى الـدينار        

باسم اهللا   "العراقى هكذا   

 

اهللا أحـد     -

 

 اهللا  -

الصمد  

 

-         ا  لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفـو

"أحد

 

 

 :اتهام العقيد معمر القذافى باآلتى 

.الطعن فى صحيح البخارى ومسلم . 

 

 

.تحريف لألحاديث وعدم فهمها  .

 

 

نجيل فـى   تشبيه الحديث بالتوراة واإل   . 

.التحريف

 

 

 مـن االلتـزام     تحكيم الهـوى بـدالً    . 

.بالحديث

 

 

يقول إن الشريعة اإلسالمية مـذهب      . 

.وضعى

 

 

وألن العالقة بيننا وبين القذافى طيبـة       

حوار الثائر المسلم   " فقد سمح بتوزيع كتيب     

" لمـاء الـدين     معمر القذافى مع بعـض ع     

بأعداد الحصر لها بجناح ليبيا فى معرض       

.الكتاب الدولى 

 

 

أما عندما كانت العالقة السياسية معـه       

سيئة أو مقطوعة      

 

 أيام السادات    -

 

 فقـد   -

 .هاجمتم كتابه األخضر 

ثم يطالب باستتابة العقيد معمر القذافى      

 إننا لو قسنا األمور بمقياس صـحيح        :قائالً

فى ليـستتاب وإال حكمنـا      ألرسلنا إلى القذا  



 

 

 



 



 


 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى. د   

 

 

" عليه بكفره إن لم يتب 

 

 

٥

 

 وتحـت   ١٢صــ   ) ٢(فى العدد    -

بقلم" باب الفتاوى " عنوان 

 

 

محمد صفوت نور الدين :          

 

 

صفوت الشوادفى          : 

 

 

: جمال المراكبى جاء فيه         : 

 

 

تخصيص السابع والعشرين من رجـب     

بح    أو الثانى عشر من ربيـع األول  بالـذ         

.بدعة منكرة 

 

 

 

 سؤال غريب يقول ما حكم اإلسـالم        -

. فى الفتاه التى تصوم رمضان بغير ختان 

 

 

الختان مستحب للمـرأة    : فكان الجواب 

 وعلى هذا فال يحكـم      ،وليس بواجب عليها  

على الفتاه المسلمة التى تركـت االختتـان        

 وال يقـال أنهـا عاصـية        ،بالكفر أو الردة  

. ال يفسد الصيام  فترك الختان وعلى كلٍّ

 

 

 

- إهتز عرش الـرحمن    ( :لوا حديث  أو

 بأن المراد من إهتزاز     )لموت سعد بن معاذ   

.ستبشاره وسروره بقدوم روحه االعرش 

 

 

 

 تعدد الجماعات الدينية على الـساحة       -

فهى مدارس للدعوة إلى    .  فيه يءاآلن ال ش  

اهللا وهى ليست من الفرق الـضالة التـى         

 ،)ليـه وسـلم   صـلى اهللا ع   (عناها النبـى    

 ،نتماء لفرقـة ضـالة    اواالنتماء إليها ليس    

ويجب على هذه الجماعات أن تتحرى منهج      

. أهل السنة والجماعة فى االعتقاد والتعبد 

 

 

 

ـ ا الصالة فى مسجد به قبـر   - ا ال تفاقً

من أهل  .  ذهب أكثر المحققين   ،ا للقبر قصد

.العلم إلى كراهتها

 

 

 

ـ      - ا تحتـسب    من أدرك اإلمـام راكع

 وهذا هو مذهب جمهور أهل العلـم        ،ركعة

.وحكى بعضهم اإلجماع عليه 

 

 

: ثم تعليق من رئيس التحرير

 

 

حتـساب  ايرجح  فيه الرأى القائل بعدم     

. الركعة التى يدرك المصلى ركوعها 

 

 

 

 النذر ألصحاب القبور فعل من أفعال       -

.  ولكن ال يقال له أنت مشرك ،المشركين

 

 

 

  وضع الجريد على القبور ال يجـوز       -

أوصى " بريدة  " رغم أن الصحابى الجليل     

جتهاد منه  ا فهذا   ،بأن يجعل فى قبره جريدة    

 ،خالفه فيـه جمـاهير أعيـان الـصحابة        

. والصواب ترك ذلك 

 

 

 

ــدع - ــف المبت ــصالة خل  يجــوز ال

. والمفتون

 

 

٦

 

 وتحـت   ٣٢صــ   ) ٢( فى العدد    -

التابعية الجليلة حفصة بنت سيدين     " عنوان  

لى إبراهيم حشيش   ع: بقلم" المفترى عليها   

:جاء فيه

 

 

 

 . يفسر إدناء الجلباب  بتغطية الوجه-

 

 

 

لَيس  : يفسر الثياب فى قوله تعالى      -

          ـرغَي نهـابِثي نعـضَأن ي نَـاحج ِهنلَيع

 بالجلبـاب   )٦٠: النور (متَبرجاٍت ِبِزينَةٍ 

.الذى يغطى الوجه

 

 

٧

 

وتحـت   ٣٧صـ  ) ٢( وفى العدد    -

: بقلـم " ختالط حـالل    اهل يوجد   " عنوان  

:التوحيد جاء فيه

 

 

 

. كل أنواع التأمين على الحياه حرام-

 

 

 

 كل أنواع االختالط حرام حتى لـو        -

كانت الطالبة أو المـرأة مرتديـة الـزى         

.االسالمى ولم يكن به شبهة

 

 

٨

 

 وتحـت   ١صــ   ) ٣( وفى العدد    -

رئـيس  : بقلـم  " حصاد الفلـسفة    " عنوان  

: جاء فيهالتحرير

 

 

 

غاء علـم    يطالب األزهر الشريف بإل    -

 مـن منـاهج     الكالم والمنطـق والفلـسفة    

 حتى ال تتخرج أجيال تؤمن بفكر       ،الدراسة

الـسقوط فـى هاويـة    يؤدى بأصحابه إلى    

.سحيقة من الضالل

 

 

 

 إتهام للدكتور حسن حنفـى أسـتاذ        -

ورئيس قسم الفلسفة بكليـة عـين شـمس         

لحـادى  إل وأنه يحاول نشر فكـره ا      ،بالردة

 وينادى  ،الجديد بين الطالب وهيئة التدريس    

 .بإقامة شرع اهللا حد الردة عليه

 

 

 

 إتهام للدكتور زكى نجيـب محمـود       -

 وأنه  ،اا وال محمود  ا وال نجيب  كيزبأنه ليس   

فى كتـاب    وأنه يشك    ،ال يعترف بالغيبيات  

. ويشك فى وجود اهللا،اهللا

 

 

٩

 

 وتحـت   ٥صــ   ) ٣( وفى العدد    -

:بقلم"  الفتاوى باب" عنوان 

 

 

محمد صفوت نور الدين : 

 

 

صفوت الشوادفى : 

 

 

: جمال المركبى جاء فيه: 

 

 

يارب علشان خاطر    " :ـ قول البعض  

 ،احرام قطع " قض لى حاجتى    ا :وليك فالن 

. فليس ألحد عند اهللا تعالى جاه أو خاطر

 

 

 

 المسلمين اآلن ليس لهم إمـام بعـد         -

.زوال الخالفة

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

حكم عاليـة، ودرر غاليـة،      
أفيضت من الكتاب المسطور،    

لبحر المسجور، ونطق بها    وا
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      

.مجدد هذا الزمان

 

 
 حكــم هـذه ال ىحـد إنقـدم  

قــ تعليايمة يعقبهــالعظ

 

 
لى نيـ نسترشد به ف   

 

 
.المجد اإلسالمى       

 

 

األستاذ

 

 
قنـديلمحمود سميـح 

 

 
 



 





 




 



 

 

 

 

: ذكرنا فى شرح حكمة سابقة لإلمام تقـول       
 لمعنى كلمة اليـوم التـى       تفصيالً" األيام خمسة "

جمعها األيام، وعرفنا أن اليوم زمن مقداره من        
قَـالُوا  : طلوع الشمس إلى غروبها، قال تعالى     

، )١٩ :الكهـف ( لَِبثْنَا يوماً َأو بعـض يـومٍ      
، قـال   الوقـت الحاضـر   : وعرفنا أن اليوم هو   

وَأتْممتُ علَـيكُم    اليوم َأكْملْتُ لَكُم ِدينَكُم   : تعالى
، )٣ :المائدة( اينًورِضيتُ لَكُم اِإلسالم دِ    ِنعمِتي

  الوقت الممتد مـن الفجـر  : ا فهو أما اليوم شرع 
إلى غروب الشمس، كما يتم مراعاة ذلك أيـام         

ار مقـد : شهر رمضان الكريم، واليوم فى الفلك     
دوران األرض حول محورها، ومدتـه أربـع        

أيـام  : أيام، كما يقال  : وعشرون ساعة، والجمع  
.وقائعهم: العرب، يعنى

 

 
ويعرف بعض المفسرون اليوم بأنه نعم اهللا       

وذَكِّرهم ِبَأيـاِم    :سبحانه، وبها فُسر قوله     
 اللَِّه ِإن ِفي ذَِلك آلياٍت لِّكُـلِّ صـباٍر شَـكُورٍ          

ذكرهم بنعمه، وقد يـأتى     : ، يعنى )٥: إبراهيم(
: وقت وحين، كما قـال سـبحانه      : اليوم بمعنى 
  موِه يلَيع المسو ِلدوتُ  ومي مويـثُ    وعبي مويو
ياح )فإذا قلت  )١٥ :مريم ، :فهـذا  : ا مـا  يوم

 زمن غير محدد فى المستقبل، وقد       ييعنى أنه ف  
مقدر بمقدار يعلمـه اهللا     وقت  : جاء اليوم بمعنى  

ا ِعند ربك كََألِْف سنٍَة     وِإن يوم : القائل سبحانه 
وندا تَعمم )٤٧ :الحج(.

 

 
وقد ترددت فى القرآن الكريم األلفاظ الدالة       
على الزمن والتوقيت، كساعة ويوم وشهر وسنة       
ومضاعفاتها، وتناولهـا المفـسرون األوائـل       

 هو متداول بيننا حتى اليوم،      بمدلولها الحسى كما  
من أن تلك األلفاظ هى عالمات توقيتية، كما هو         

 .معلوم لدى الجميع

 

 
ا وال  الوقت مطلقً  اليوم،: لكن قد يراد بكلمة   

يختص بالنهار دون الليل، فأصبح اليـوم يعـم         
 أي شـاملة الجميـع دون       ،الليل والنهار  أجزاء

هـل  : تحديد، ويبقى السؤال الذى يطرح نفـسه      
زمن والتوقيت والليل والنهار هـو المقـصود        ال

" اليـوم "؟ وهل مدلول كلمـة      )اليوم(فقط بلفظة   
 .ينتهى عند المعنى الزمانى فقط؟

أو الفترة   الحقيقة أن هناك مفهوم آخر لليوم     
أو المــدة، يطلــق علــى األحــداث والوقــائع 
والمراحل التى تمر علـى النـاس فـى أدوار          

 تهـا أيـام،   حياتهم، وكانت العرب تـسمى وقعا     
ويوم كذا، ذلـك لوقوعهـا      فيقولون لنا يوم كذا،   



 




 





 

 

 

 

 



 


 

اليـوم   فيها، حيث يطلق  ) أي األحداث والوقائع  (
بطريق المجاز على شدة أو حادثة هامة وقعـت         
فيه، كقولهم يوم أحد ويوم بدر، يوم الغدير، يوم         
الحج األكبر، أي أن اليوم عبر هنا عن حدث أو          

 أم قـصر،    واقعة وقعت فيه، سواء طال زمانه     
العرب وقائعهم، وأيام اهللا نقمه ونعمه على        فأيام

األمم الماضية، وأيام اإلنسان هى المراحل التى       
مر بها بداية من وجـوده فـى عـالم األرواح           
والخلق األول، وما تلى ذلك من مراحل متعددة،        

.وقد بين اإلمام ذلك فى كثير من مؤلفاته

 

 
بليغـة،   فى هذه الحكمة الويؤكد اإلمام  

نسان وتمضى وهـو ال  أن األيام قد تمر على اإل    
يدرى قيمتها وأهميتها، فتضيع من بـين يديـه         

 ا، بما قد يسجل فيها مما يـضره وال         هباء منثور
ينفعه، ال فى الدنيا وال فى اآلخرة، ولذلك يذكِّر         
 اإلمام اإلنسان أن هذه األيـام هـى صـحائف         

يكتب  يتاآلجال وهى أعمار الخلق، يعنى هى ال      
فيها بمعرفة اإلنسان ما يفعله فى رحلـة أجلـه          
على ظهر هذه األرض، فيجب عليـه أن يخلـد        

.تلك الصحائف بأحسن األعمال

 

 


 


وعندما يسأل اإلنسان عن أفضل األعمـال       
وأحسنها بعد الفرائض، يعرف أن ذلك  يختلف        
باختالف الناس وما يقدرون عليه وما يناسـب        

فال يمكن فيه جواب جامع مفصل لكـل   ، أوقاتهم
لكن ما هو كاإلجماع بـين العلمـاء بـاهللا       ، أحد

     ا هو أفضل مـا     وأمره، أن مالزمة ذكر اهللا دائم
وعلى ذلـك دل    ، يشغل العبد به نفسه في الجملة     

سـبق  : (حديث أبي هريرة الـذي رواه مـسلم       
ومن المفردون؟  : قالوا يا رسول اهللا   ، )المفردون

 وفيمـا   ،)ا والـذاكرات  ن اهللا كثير  الذاكرو(: قال
رواه أبو داوود عن أبي الدرداء       

 

عن النبي   
   أال أنبـئكم بخيـر أعمـالكم       : ( أنه قـال

، وأرفعها فـي درجـاتكم    ، وأزكاها عند مليككم  
ومـن أن   ، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق     

تلقوا عـدوكم فتـضربوا أعنـاقهم ويـضربوا         
ذكـر  (: قال، بلى يا رسول اهللا   :  قالوا )أعناقكم؟

).اهللا

 

 
   والدالئل القرآنية واإليمانية بصر  ا ا وخبـر

على ذلك كثيرة، وأقل ذلـك أن يـالزم العبـد           
األذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقـين        

      كاألذكار المؤقتة في أول النهار وآخره ، ،
، وعند أخذ المضجع وعند االستيقاظ من المنـام       

مثل ما يقال   ، مقيدةواألذكار ال ، وأدبار الصلوات 
ودخـول  ، عند األكل والشرب واللباس والجماع    

، المنزل والمسجد والخالء والخروج مـن ذلـك   

وقد صنفت  ، إلى غير ذلك  ، وعند المطر والرعد  
م وليلة له الكتب المسماة بعمل يو    

 

 

 

 ثم مالزمـة   -
.وأفضله ال إله إال اهللا، االذكر مطلقً

 

 
وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثـل        
سبحان اهللا والحمد هللا واهللا أكبر وال حـول وال          
قوة إال باهللا أفضل منه، ثم يعلم أن كل ما تكلـم            
به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى اهللا من         

وأمر بمعروف ونهـي عـن      ، تعلم علم وتعليمه  
منكر فهو من ذكر اهللا، ولهذا من اشتغل بطلب          

ـ   ،  بعد أداء الفرائض   العلم النافع   اسأو جلس مجل
فهـذا  ، افقه:  قه الذي سماه اهللا ورسوله    يتفقه الف 

ا من أفضل ذكر اهللاأيض.

 

 
وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد من األولـين         
في كلماتهم في أفضل األعمال كبير اخـتالف،        
وما اشتبه أمره على العبد فعليـه باالسـتخارة         

فما ندم مـن اسـتخار اهللا تعـالى،         ، المشروعة
فإنه مفتـاح كـل   ، وليكثر من ذلك ومن الدعاء  

قد دعوت فلم يـستجب     : وال يعجل فيقول  ، خير
، قات الفاضـلة كـآخر الليـل      وليتحر األو ، لي

ووقـت نـزول    ، وعند األذان ، وأدبار الصلوات 
.ونحو ذلك، المطر

 

 
ويؤكد الحق سبحانه فى كتابه الكـريم، أن        
أحسن األقوال هو الدعوة إلى اهللا، وكذلك العمل        
الصالح واإلقرار باإلسالم، وذلـك فـى قولـه         

 للَّـهِ ومن َأحسن قَوالً ممن دعا ِإلَى ا       :سبحانه
 اِلحِمَل صعاو        ِلِمينـسالم قَـاَل ِإنَِّنـي ِمـنو 

ُأولَِئـك  : ، ويقول تبارك وتعالى   )٣٣: فصلت(
ونَتَجاوز عن  الَِّذين نَتَقَبُل عنْهم َأحسن ما عِملُوا

َئاِتِهميس) ومن أحسن األعمال    )١٦: األحقاف ،
ال أ: (أيضا حسن الخلـق، لـذلك قـال         

       ا يـوم  أخبركم بأحبكم إلى وأقربكم منـا مجلـس
ـ    وقـال  ) الحـديث  ... االقيامة، أحاسنكم أخالقً

 هْل جزاء اِإلحـساِن ِإالَّ اِإلحـسان      : سبحانه
).٦٠: الرحمن(

 

 


 


ويجب على اإلنسان أن يعلم أن كل نفَـس         
يتنفسه يسجل له فى ديوانه، ويحـرر لـه فـى           

والنَّهـار   وجعلْنَا اللَّيلَ :  سبحانه كتابه، وقد قال  
وجعلْنَا آيةَ النَّهاِر مبِصرةً     آيتَيِن فَمحونَا آيةَ اللَّيلِ   
   كُمبن رالً متَغُوا فَضلِّتَب     ِنينالـس دـدوا علَمِلتَعو 

ابالِْحستَفْـِصيالً     و لْنَاهٍء فَصكُلَّ شَيكُـلَّ    *وو
ونُخِْرج لَه يـوم     ِإنساٍن َألْزمنَاه طَاِئره ِفي عنُِقهِ    

امالِقي   نشُورم لْقَاهكَفَـى       *اِة ِكتَاباً ي ـكْأ ِكتَاباقْر
 ١٢ :اإلسـراء (،  اِسك اليوم علَيك حِسيب   ِبنَفْ

 

– 
 فإذا علم اإلنسان أنه سيقرأ كتابه ويحاسب        )١٤

غيرة، أراد أن يكـون     نفسه على الكبيرة والـص    

     ا فى الخلـود    أجله الذى سيقضيه فى الدنيا، سبب
بدار النعيم المقـيم بجـوار رب العـالمين، وال      
يتأتى ذلك إال إذا خلد صحائف أجلـه بأفـضل          

      ا فـى   األعمال وأحسنها، فإن ذلك سيكون سـبب
.خلودها إلى أبد اآلبدين

 

 
وحين يعرف اإلمام أبو العزائم الطريق إلى       

عمارة كل وقت من أوقات     : عالى، يبين أنه  اهللا ت 
السالك بما اقتضاه الوقت من الالزم الـشرعي،        
من عمل قلبي فقط، أو أعمل بـدني فقـط، أو           
عمل مزدوج منهما، وبذلك ينتقل على معـارج        

 ألن الـزمن هـو     ؛القرب في كل لمحة ونفـس     
المراحل  التي ينتقل منها إلى حـضرة الـرب          

مر هو المسافة التـي     سبحانه وتعالى، وإنما الع   
.إن إلَى ربّك الرجعى :بين العبد وربه

 

 
 فكلما مضى من عمره نفس انتقل مرحلـة        
إلى ربه، وفي كل نفس له كماالت يتجمل بهـا          
إذا عمر الوقت بواجبه، فإن أهمل خسر الوقـت        

 ألن تلـك    ؛وخسر الربح فيه، وطولب بواجبـه     
 بنور  الصحف ترسم فيها صور األعمال محالة     

القبول والثناء من اهللا تعالى، أو بظلمة المعصية        
. والمقت من اهللا

 

 
تذكر تلك الحكمة الجميلة التـى      نوعلينا أن   

: سبق شرحها، والتى يقول فيهـا اإلمـام         
وهو يومك الذى فاتك    : يوم مفقود : األيام خمسة 

وهـو يومـك    : مع ما فرطت فيه، ويوم مشهود     
اعـات، ويـوم    الذى أنت فيه فتزود فيه من الط      

هو غدك ال تدرى هل هو من أيامـك أم    : مولود
هو آخر أيامـك مـن الـدنيا        : ال، ويوم موعود  

هـو يـوم    : فاجعله نُصب عينيك، ويوم مخلود    
آخرتك ال انقضاء له، فاهتم له غاية اهتمامـك،         

.فإنك إما فى نعيم دائم أو عذاب مخلد

 

 
إنها أيام تمضى وتمر، وصحائف تطـوى       

ها القبول، وأخرى تُرد بـال      وتنشر، وأعمال في  
قبول، وآجال تبدأ ثم تنقضى، وحياة أخرى فيها        
الخلود والبقاء، فى معية رب األرض والسماء،       

، نـسأل اهللا أن     وفى صحبة سيد األنبياء     
ـ     قـدير،  يءنكون من أهل ذلك، إنه على كل ش

.وباإلجابة جدير

 

 
:يقول رضى اهللا عنه

 

 
ٰىــى ٱلنُّهـــِحكَم تَدقُّ علَ

 

 
ع تَِغيبــوَأه ـنومِل ٱلْفُه

 

 
اــا ذَاقَهــقٌ مـــوحقَاِئ

 

 
جومـب ٱلنُّــى رِكــِإالَّ فَتً

 

 
هاــا حلَّـــاِزٌل مــومنَ

 

 
ـِِذي وهـِإالَّ ٱلَّ ب ٱلْعلُومــ

 

 
ِبٱلْفَتِْح يكِْشفُ حسنَها وِببحِرها

 

 
تَــم قَــن وهجـوومعي د

 

 






 


 










 











 



 



 



 

 

 

 

 



 



 


 

 

 

 

 
قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ 

 

 

 

 



 




 


بين نفَس البداية الذي يتنفسه العبـد أول        
مولده، ونفَس النهاية الذي يتنفسه العبد لحظة       

. انتقاله؛ بين هذين النفسين تقع حياة العبد

 

 
إن هللا تعـالى إلـى      : قال بعض العارفين  

ـ        ام عبده سرين يسرهما إليه، يوِجد ذلك بإله
يلهمه، أحدهما إذا ولد وخرج من بطن أمـه         

، قد أخرجتك إلى الدنيا     يعبد: كأنما يقول له  
ا، واستودعتك عمرك، ائتمنتـك      نظيفً اطاهر

عليه، فانظر كيف تحفظ األمانة وانظر كيف       
 كما أخرجتك، وسر عند خروج روحه       يتلقان
 عندك،  ي أمانت ي، ماذا صنعت ف   يعبد: يقول

 على العهد والرعاية    يهل حفظتها حتى تلقان   
فألقاك بالوفاء والجزاء؟، أو أضعتها فألقـاك       

أصول الوصول لإلمام    ".بالمطالبة والعقاب؟ 
".أبي العزائم

 

 
والعبد لكي ينجو مطالَب باالستقامة على      

عقيدة، وعبادة، ومعاملة،   : الصراط المستقيم 
 لكن الشيطان الرجيم لم يترك اإلنسان       ،وخُلُقا

بينه وبـين   ما  ض له ليقطع    وشأنه، إنما يتعر  
. ربه، ويحاول أن يورده المهالك

 

 
 اختار الشيطان الـصراطَ المـستقيم       قدو

بالذات ليصد الناس عنه؛ حيث قال ما أخبـر         
 َألقْعدن لَهم ِصـراطَك الْمـستَِقيم     : اهللا به 

ألجتهدن في إغـواِء    :  أي ،)١٦ :األعراف(
نَّهم عـن   وألصد، بني آدم عن طريقك القويم    
. اإلسالم الذي فطرتهم عليه

 

 
فالشيطان إذن ال يترصد الناس في دور       
اللهو، وحانات الخمر، وصـاالت الِقمـار،       
وأوكار العبث والمجـون، وال يقعـد علـى         
الخرائب التي وصل حالها إلـى مـا يريـده     

فلـزم أن   ،  الشيطان من معصية اهللا تعـالى     
لرجيم، يستعيذ العبد باهللا تعالى من الشيطان ا      

يلجأ إلى اهللا ويتحصن باهللا سبحانه منه،       : أي
والعبد المؤمن إذا استعاذ باهللا تعالى أسرع اهللا        

ن له في   إليه بخفي لطفه فأعاذه وأجاره، ومكَّ     
ا بعـد الخـوف، وهـداه       األرض، وبدله أمنً  

.صراطه المستقيم

 

 


 


     استب رجالن عند النبي   فجعـل ،

غضب، ويحمـر وجهـه، وتنـتفخ       أحدهما ي 
إنـي  : ( وقال أوداجه، فنظر إليه النبي     

أعوذ باهللا  : ألعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه      
، فقام إلى الرجل الـذي      )من الشيطان الرجيم  

 ممن سـمعها مـن النبـي    يسب ويلعن رجلٌ 
    أتدري ما قال النبي    :  ودنا منه وقال له
 ًـ     : (ا؟، قال  آنف ا إني ألعلم كلمة لو قاله

أعـوذ بـاهللا مـن الـشيطان        : لذهب ذا عنه  
ـ : ، فقال الرجـل الغاضـب     )الرجيم ا أمجنونً
".تفسير القرطبي لالستعاذة ".تراني؟

 

 
أي أن شدة غضبه لم تجعلـه يـستوعب         

أعوذ باهللا من   :  فيقول معنى كالم النبي    
.الشيطان الرجيم

 

 


 


    ـد عـن    والشيطان من شطن، بمعنى بع

ا لبعـده عـن     الخير، وسمي الشيطان شيطانً   
ا مأخوذ مـن    إن شيطانً : الحق وتمرده، وقيل  
إذا احترق،  : هلك، وشاط : شاط يشيط بمعنى  

شيطت اللحم؛ إذا دخنتـه ولـم       : ولذلك يقال 
. تنضجه

 

 
المبعد من الخير المهـان،     : والرجيم أي 

: والمطرود من رحمة اهللا، وأصـل الـرجم       
 قال آزر لـسيدنا إبـراهيم       الرمي بالحجارة؛ 

لَِئن لَّـم تَنتَـِه     :  ما أخبر اهللا به    عليه السالم 
.       )٤٦ :مريم( رجمنَّكَأل

 

 
أعوذ بـاهللا مـن     : (واالستعاذة أن تقول  

أعوذ بـاهللا   : (اولفظها أيض ) الشيطان الرجيم 
: ، أي )السميع العليم من الـشيطان الـرجيم      
جيم أن  أستجير بجناب اهللا من الشيطان الـر      

يضرني في ديني، أو دنياي، أو يصدني عن        
فعل ما ُأِمرتُ به، أو يحثني على فعـل مـا           
نُهيتُ عنه، فإن الشيطان ال يكفه عن اإلنسان        

.       إال اهللا

 

 




 


   ا من كل ضار    واالستعاذة باهللا تكون أيض

ين اإلنس،  مفسد، أو عدو قاهر، أو من شياط      



 

 

 



 



 


 

 

 

ـ          يأو من شياطين الجن الذين يوسوسـون ف
وكَذَِلك جعلْنَا ِلكُلِّ ِنِبي    :  قال تعالى  الصدور،

       مهـضعوِحي بي الِْجناِإلنِس و اِطيناً شَيودع
 :األنعـام ( ِإلَى بعٍض زخْرفَ الْقَوِل غُروراً    

 إذا سـافر    كان رسـول اهللا     و ،)١١٢
يا أرض ربي وربـك     : (ليل قال فأقبل عليه ال  

اُهللا، أعوذ باِهللا من شَرك، ومن شَر ما خُِلـق          
فيك، ومن شَر ما يِدب عليـك، ومـن أسـٍد           
وأسوٍد، ومن الحية والعقرب، ومن سـاكني       

يحتمل أن يكـون أراد      ")البلد، ووالد وما ولد   
، قـال   الـشياطين : إبليس، وما ولـد   : بالوالد
ِخذُونَه وذُريتَه َأوِلياء ِمن دوِنـي      َأفَتَتَّ: تعالى

 :الكهـف ( وهم لَكُم عدو ِبْئس ِللظَّاِلِمين بدالً   
٥٠(.

 

 
  ثم قالَ   منزالً َلن نز م) :ويوصينا  

ن شَر ما خَلَق، لم     أعوذُ بكلماِت اِهللا التاماِت مِ    
حتـى يغـادر    : أي) يضره شيء حتى يرحل   

.  ذلك المنزل

 

 



 


: ومن إشارة البن عجيبة رضي اهللا عنه      

كما جعل اهللا لكل نبي عدوا مـن شـياطين          
      ا اإلنس والجن؛ جعل لألولياء كذلك؛ تطهيـر

وفـي  ،  لهم من البقايا ليـصلحوا لحـضرته      
إنما أجرى األذى عليهم كي ال تكون       : "الِحكَم
زعجك عن كل شـيء     ا إليهم، أراد أن ي    ساكنً

."حتى ال يشغلك عنه شيء

 

 
اعلـم أن أوليـاء اهللا     : في لطائف المنن  و

حكمهم في بدايتهم أن يسلط الخلـقَ علـيهم         
ليطهروا من البقايا، وتكمَل فيهم المزايا، كي       
ال يساكنوا هذا الخلق باعتماد، أو يميلوا إليهم        
باستناد، ومـن آذاك فقـد أعتقـك مـن رق          

ليك فقد استرقك بوجود    إحسانه، ومن أحسن إ   
ن أسدى إلـيكم    م) : قالامتنانه، ولذلك   

كـل   )ا فكافئوه، فإن لم تقدروا فادعوا له      نعم ،
ذلك ليتخلص القلب من رق إحسان الخلـق،        

.هـ. ويتعلق بالملك الحق

 

 
آذانـي  : وقال الشيخ أبـو الحـسن       

   فضقت به ذرع قال لي   إنسانِمن : ا، فرأيتُ ي
 أعدائها ثم ال يبالي بهم، عالمة الصديقية كثرةُ  

الصيحة من العدو سوطٌ مـن      : وقال بعضهم 
اهللا يزجر بها القلوب إذا ساكنت غيـره، وإال         
رقد القلب في ظل العز والجاه، وهو حجاب        

. هـ. عن اهللا تعالى عظيم

 

 
اشتغالك بمحبة  : عداوة العدو حقا  : "وقيل

الحبيب حقا، وأما إذا اشتغلت بعداوة العـدو        
". مراده منك، وفاتتك محبة الحبيبنال 

 

 
وقال بعض أشياخ الشعراني في بعـض       

ال تـشتغل قـط بمـن يؤذيـك،         : وصاياه له 
واشتغل باهللا يرده عنك؛ فإنه هو الذي حركه        
عليك ليختبر دعواك في الصدق، وقد غلـط        
في هذا األمر خلق كثير، فاشتغَلوا بأذى مـن         

وا آذاهم، فدام األذى مع اإلثم، ولو أنهم رجع       
.هـ. إلى اهللا لردهم عنهم وكفاهم أمرهم

 

 




 


والشيطان ال يقوى أن ينال ممن أخلصهم       

:  بقولـه  الكريماهللا له، كما أخبر اهللا في كتابه      
  ُأل ِتكِإالَّ  قَاَل فَِبِعز ِعينمَأج منَّهغِْوي   كـادِعب 

 خْلَِصينالْم ِمنْهم )٨٢ :ص 

 

؛ وهـم   )٨٣ –
الذين أخلصهم اهللا لإليمـان بـه وطاعتـه،         

.وعصمهم من الغَواية

 

 
 أن الـشيطان ال     إذا علمتَ : "وفي الِحكَم 

يغفل عنك، فال تغفل أنت عمن ناصيتك بيده،        
فإذا تعلقْتَ بـالقوي المتـين؛ هـرب عنـك          

".         الشيطان اللعين

 

 
 يستعذ باهللا فهو عبد مغرور وكله       ومن لم 

 النوائب وتلظى فـي     ياهللا إلى نفسه فتخبط ف    
سعير الهموم، وسلط اهللا عليه نفـسه ومالـه         

ا له فـي الـدنيا،      مه وأوالده، فكانوا عذاب   لْوِع
.ولعذاب اآلخرة أشد وأبقى

 

 




 


ام أبو  وفي إشارة تربوية عالية يربط اإلم     

العزائم رضي اهللا عنه بين معنى االسـتعاذة        
وبين التحقق بمعاني كمال توحيد اهللا تعـالى،        
فاالستعاذة هي حقيقة طهرة النفس من شوب       

الشرك  

 

الشرك الخفي   :  أي -

 

 وهي كمـال    -
التجرد من الحول والقوة والتبرئة من الثقـة        

كمـال  : بغير اهللا، وبالتحقق بتلـك المعـاني      
.التوحيد

 

 
نا أن نستعيذ باهللا تعالى من الـنفس        ويعلم

:وأعوانها حيث يقول في إحدى قصائده

 

 
ن نفسي جوارِحهاـاهللا مـوذ بـأع

 

 
دي كُلُّه الوصُلـأ قصــه ألجـإلي

 

 
اوجهتُ وجهي إلى موالي مضطر

 

 
اياي أو يهِوي بي العدُلـبدْل خط

 

 
ي زكِّها ربيـفسـأشكو إلى اهللا ن

 

 

سلُوـتد ـوطَهرنْها من األوزار ق

 

 
موالي خوفي من فعل الجوارح قد

 

 
د أعلُوـران قـأذاب قلبي، وبالغف

 

 
ويطالبنا أن نجاهد أنفسنا في الشيب كمـا     

:نجاهد في الشباب بقوله

 

 
اِفظَنحكَالشَّبِاب و اِهدِب جِفى الشي

 

 
طَان يبيد الساِلكينـس شَيــفَالنَّفْ

 

 
م الَكوأ إلَى مالجتَِصـوـعِهبا م

 

 
تَشِْفعاً باألنْبيسلـمرسالْمــا وين

 

 
فإذا عجز العبد عن كبح جماح نفـسه         

 

- 
وهو بالقطع عاجز عن ذلك إال إذا اسـتعان         

بربه 

 

:؛ فعليه أن يتوجه إليه سبحانه قائالً-

 

 
الَــموكبِحهايــ إنِّي نع اِجزع 

 

 
ِتصامِلى اع اهبِع اِألِمينبالشَّر ِمنْك 

 

 
مٍد، واجِذب إلَىــاتَّباع محهب لي 

 

 
العزِم المِكينـروِض الشُّهوِد الْعبد ِب

 

 
 الرّضانيـد وامنَحاب اٌلعبواقْبْل متَ

 

 
الفْضـوِتينِل الْمفَض ِمن انالغُفْرَل و

 

 




 


ن من  ومما يعين على االستقامة والتحص    

      الشيطان الرجيم محبة أهـل البيـت النبـوي
الطيبين الطاهرين ومودتهم، فالقرطبي فـي       

روى األعمش عـن    : "تفسيره لالستعاذة يقول  
قال علي بن أبي    : أبي وائل عن عبد اهللا قال     

 عنـد    رأيت النبي : طالب عليه السالم  
الصفا وهو مقبل على شخص فـي صـورة         

ا الذي تلعنـه    ومن هذ : الفيل وهو يلعنه، قلت   
) هذَا الـشيطان الـرِجيم   : (يا رسول اهللا؟ قال   

يا عدو اهللا؛ واهللا ألقتلنـك وألريحـن        : فقلت
: ما هذا جزائي منك، قلـت     : األمة منك، قال  

واهللا مـا   : قالوما جزاؤك مني يا عدو اهللا؟       
".  شَِركتُ أباه في رِحِم ُأمـه      َأبغضك أحد إالَّ  

قرطبي الجامع ألحكام القرآن لل"

 

"١ ج-

 

 
فمحبة أهل البيت مـن عالمـة مـواالة         
الرحمن، وبغضهم مـن عالمـات مـواالة        

. الشيطان

 

 
كما أنه ال يخفى أن ترجمة المحبة هـي         

: ؛ واهللا تعالى يقول   االتباع لرسول اهللا    
        اللَّه كُمِببحوِني يفَاتَِّبع اللَّه ونتُِحب قُْل ِإن كُنتُم

آل ( وبكُم واللَّه غَفُور رِحـيم    ويغِْفر لَكُم ذُنُ  
.)٣١ :عمران

 

 



 

 

 

 



 



 

داعش يف أفريقيا عدو نسيناه ح
ٌ

 

ني

 

 انشغلنا باملوصل وحلب

 

 

 

 

 

 

إن الحرب الدائرة اآلن فى العراق وسوريا       

ضد تنظيم داعش اإلرهـابى، رغـم عـدالتها         

وأهميتها َأنستنا مناطق أخرى النتـشار هـذا        

التنظيم، صحيح، ثمة أخبار متفرقة هنا وهناك       

ولكن العين الغربية    

 

 بل والعربية الـسياسية     –

واإلعالمية  

 

 تولي ما يجـري فـى العـراق         –

ألهمية األولـى، وتغفـل،     وسوريا األولوية وا  

خريطة االنتشار المتزايد لداعش فـي أنحـاء        

.أخرى من عالمنا، وخاصة في أفريقيا

 

 

 بالتأكيد هناك أسباب عدة تقف خلف هذا السلوك الـسياسي          

واإلعالمي لن نتناولها هنا، ولكن فقط نُشير إلى أهمية االنتبـاه            

ـ        ى هـذا الجـزء     لتمدد داعش وانتقال خالياها النائمة واليِقظة إل

مس باألساس األمن القومي    الخطير من العالم؛ أفريقيا، وخطره ي     

.العربي

 

 

 

.فماذا عن خريطة انتشار داعش في أفريقيا؟ -

 

 

 

وما هي اآلثار والتـداعيات المـستقبلية لهـذا التوسـع            -

.في القارة السمراء؟" الداعشي"

 

 

 

ام وما الرابط بين عمليات مقاومة هذا التنظيم في بالد الش          -

والعراق، وبين احتماالت تفجيره لألوضاع في بالد أفريقية أخرى         

.؟ا وجوده في سوريا والعراق تحديدد تقلّصنع

 

 

 

 وما هو مـستقبل هـذا التنظـيم فـي الـبالد األفريقيـة              -

.واالستراتيجية المثلى لمواجهته؟

 

 

 أسئلة عديدة نُجيب عليها، من خالل تفحص خريطة انتـشار        

.دالالتها ومستقبلها داعش في أفريقيا و

 

 

تُحدثنا خريطة تواجد وانتشار تنظـيم   : أوالً

داعش في أفريقيا أنها تتوزع على العديد مـن      

 دولـة والتـي     ٥٤دول القارة البالغ عـددها      

ـ    مليون نسمة، ولكننـا     ٨٠٠تقطنها قرابة ال

سنقصر الحديث هنا عن أبرز عـشرة أمـاكن         

 ميةقلقة ودامية تنتشر فيها التنظيمات اإلسـال      

:المسلّحة وخاصة تنظيم داعش؛ وهي

 

 


 

–

 



والتي كانت تُسمى تنظيم أنصار بيت المقدس ثم أضحى يسمى 

وتعداده الحالي ال يتجاوز الخمسة آالف عنـصر،        ) والية سيناء (

) داعش والية سـيناء   (هذا وتُجِمع الحقائق المتوافرة حول تنظيم       

قد (،  ) أنصار بيت المقدس  ( هو   أن اسمه األصلي الذي عِرف به     

 من عناصر فلسطينية سـلفية      م٢٠١١عِرف بهذا االسم منذ عام      

، وبعد أن بـايع هـذا التنظـيم أبـوبكر           )وبدوية من أهل سيناء   

ـ   وكـان ذلـك فـى      ) داعـش واليـة سـيناء     (البغدادى سمي ب

).م١٠/١١/٢٠١٤(

 

 

لنشأة إن تاريخ اإلرهاب والغلو الديني في سيناء، ينبئنا بأن ا         

سم المعروف به هو     وكان اال  م٢٠٠٤األم لهذا التنظيم بدأت عام      

طابا  (والذي إليه تُنسب أحداث إرهاب      ) التوحيد والجهاد (

 

 ذهب  –

 

 ٢٠٠٤في عامي   )  شرم الشيخ  –

 

، والذي كان يقـوده  م٢٠٠٥ –

ـ  ) هشام السعيدني (الفلسطيني السلفي    أبـي الوليـد    (الشهير بـ

 سحاق الحويني إ يمذ على يدي أب   ، وهو الرجل الذي تتل    )المقدسي

.ة على إلغاء اآلخر والشطط الدينيوفتاويه التكفيرية القائم

 

 



  

 

 



 















 




 



، م٢٠١١أن قُتل السعيدني فـي      وبعد  

ينبئنا تاريخ التنظيم أنه قد تـوالى علـى         

محمد حـسين محـارب      (:قيادته كل من  

وبعـد مـصرعه عـام      ) الشهير بأبومنير 

ة  تولّى كٌل من محمد فريج زيـاد       م٢٠١٣

)  ثـم شـادي المنيعـي       ،)االذي قُتل أيض 

وهشام العشماوي قيادة التنظيم، واألخير     

ا ا جديـد  ا إرهابي ا تنظيم ا مكونً انشقّ حديثً 

ـ  ، وتـولّى أمـور     )المـرابطين (أسماه ب

الفتوى وإباحة القتل لهذه التنظيمات دعاةٌ      

فيصل   حمادين أبو  (:من أبرزهم 

 

 محمد  –

عزام  

 

 أسعد البيـك     –

 

) ى سـليم   سـلم  –

تلك أبـرز األسـماء للقـادة       !!. وغيرهم

داعش والية  (والمفتيين كما ينبئنا تاريخ     

.)سيناء

 

 

ـ (ولقد ارتكب تنظـيم      ش واليـة   داع

ـ  ا حادثً ٧٠أكثر من   ) سيناء ا فـي    إرهابي

سيناء وبعض المحافظات المصرية وفـي      

، )حادث الفرافرة مثـاالً   (المنطقة الغربية   

بعض تلك األعمال اإلرهابية كان محـدود       

األثر والصيت؛ والبعض اآلخـر صـاحبه       

 :ضجيج دعائي وسياسـي واسـع مثـل       

مذبحتي رفح األولى والثانية     (

 

 محاولـة   –

اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد      

راهيم  إب

 

 مذبحة كرم القواديس     -

 

 الكتيبة  –

١٠١ 

 

 والعريش   –

 

 تفجير مديريتي أمن    –

القاهرة والمنصورة   

 

 اغتيال النائب العام    –

هشام بركات   

 

 واقعة الشيخ زويـد فـي       –

 م١/٧/٢٠١٥

 

 إسقاط طـائرة الركّـاب      –

الروسية  

 

 اغتيال العميد أركـان حـرب       –

وعشرات الضباط والجنود،   .. عادل رجائي 

 تستهدف االستيالء على األرض     التي كانت 

إلقامة الوالية المستقلّة وهو ممـول مـن        

) ا قطـر  تحديـد (بعض الدول الخليجيـة     

ا على مـستوى     إسرائيلي  ومخترقٌ ،وتركيا

.التسلّح والمعلومات

 

 



 

–

 



يتواجد التنظيم الـذي يـضم حـوالى        

) سـرت (عشرة آالف مقاتل في منطقتـي      

ية إرهابيـة ذات بعـد      وأسس لبنُ ) درنة(و

قبلي وأيديولوجي وذلـك مـع جماعـات        

 ومجلس شورى شباب    ،)أنصار الشريعة (

 وبعض عناصر جماعة فجر ليبيا      ،اإلسالم

 وبقايا  ،)الفرع الليبي لإلخوان المسلمين   (

ـ   "إلسالمية المقاتلة الجماعة ا " ا، شكّلوا مع 

تهديد ا أمني ا علـى حـدود مـصر       ا خطير

أنهم كانوا خلف إنشاء ما      ويتردد   ،الغربية

أسوة بالجيش  ) بجيش مصر الحر  (يسمى  

العميل في سوريا الـذي يقاتـل الدولـة         

وبتمويل قطري وتركي وتدريب أمريكـي،      

قيامه " داعش ليبيا   " ومن أشهر عمليات    

ــصريين    ــاط الم ــال األقب ــذبح العم ب

 ،األثيوبيين والمواطنين) م١٥/٢/٢٠١٥(

م فيديو ذائعة   وتم تسجيل المذبحة في أفال    

االنتشار، أساءت لإلسالم الـذي يتحـدث       

باإلضافة إلى عمليات قتل    . هؤالء باسمه   

ممنهج ضد الليبيين المخالفين لهم، وهذه      

الجماعات تُقابـل اآلن بمواجهـة ليبيـة        

وعربية تقودها مصر واإلمارات، وبـدعم      

.من فرنسا والواليات المتحدة

 

 


 

–

 



ـ    واء تنظـيم يـسمى     وتنضوي تحت ل

وهو منشق عـن تنظـيم      ) عقبة بن نافع  (

 ويضم عدة مئات مـن      ،القاعدة في تونس  

المتطرفين اإلسالميين الذين قاتل بعـضهم      

في سوريا في بدايات األزمـة الـسورية        

 ثم عادوا إلى تـونس      ،)م٢٠١١مارس  (

 حادث جبل   : منها ،ليرتكبوا مذابح مروعة  

الشعانبي  

 

 متحف باردوا    -

 

ادث فندق   وح -

 وغيرها من   ،في سوسة ) أمبيريال مرحبا (

األعمال اإلرهابية التي التزال مستمرة في      

مواجهة الحكم التونسي الجديـد برئاسـة       

 الذي جـاء    ،الرئيس الباجي قائد السبسي   

إثر انتفاضة ديمقراطية واسعة ضد حكـم       

كما هي الحال فـي مـصر بعـد    (اإلخوان  

  والذي كان يمثّـل    ،)م٣٠/٦/٢٠١٣

 

 أي  –

حكم اإلخوان   

 

 في كال البلـدين حاضـنة       –

دافئة لترعرع وازدهـار هـذه الجماعـة        

.؛ داعشالمسلّحة

 

 



 

 

 

 

 

 



 





 



يتقدم شيخ الطريقة العزميـة بـدعوة       
جميع محبى آل البيت الكرام لالحتفـال       

مولد سيدة نـساء العـالمين فاطمـة        ب
  ٢٤ يوم الخميس    الزهراء  
، م٢٠١٧ مارس ٢٣الموافق  ه ١٤٣٨

.بمشيخة الطريقة العزمية بالقاهرة

 

 

 ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تـهــانــى

 

 











األخ الفاضل الحاج فتحي بكري لحصول كريمته دكتورة مـروة          * 

جامعـة  ) فارمـاكولجي (على درجة الدكتوراة في الصيدلة في علم        
.ببرج البرلس.. قازيقالز

 

 
األخ الفاضل الدكتور إبراهيم الشيخ لحصوله على الدكتوراه فـي          * 

بدرجـة  ) الطب االنعكاسي وأثره في عمل الغـدة الكظريـة  (مجال  
.بالسويس.. ممتاز مع مرتبة الشرف

 

 
األخ الفاضل األستاذ محمد سـعيد      * 

عبد العزيز بزفاف كريمته اآلنـسة      
ــضان   ــد رم ــتاذ محم ــى لألس من

بــأبو كبيــر محافظــة .. بنــداريال
.الشرقية

 

 
األخ الفاضل الحاج عبد اهللا رفاعي بعقد قران نجله األستاذ محمد           * 
 اآلنسة آية منير بكلية التربية، واألخ الفاضل األستاذ إبـراهيم           ىعل

.بالسويس.. فوزي الحريري بزفافه على اآلنسة نهلة متولي السيد

 

 
ران حفيدته اآلنـسة أمنيـة      األخ الفاضل الحاج محمد بكر بعقد ق      * 

بالرياض .. عالء الدين محمد بكر

 

. كفر الشيخ–

 

 
بسيدي سالم   .. األستاذ نبيل عمران بعقد قران كريمته تقى      * 

 

 كفر  –
.الشيخ

 

 
األخ الفاضل الحاج شوقي شبل بزفاف نجلـه األسـتاذ محمـد            * 

.. بالحدين، واألخ الفاضل فتحي أبو شنب بالمولودة الزهراء بالطود        
مادة بكوم ح

 

. بحيرة-

 

 








 

 






األخ الفاضل والمحب الصادق، صـاحب      * 
الهمة العالية، والقلب النقي األستاذ محمـود       

مـاهر  : أبو اليزيد الشنودي والـد األبنـاء      
ومحمد وحسين، وشقيق األخ الفاضل الحاج      

بسجين الكوم   .. زكريا أبو اليزيد الشنودي   

 

– 
قطور 

 

. غربية-

 

 
ان حـبلص   األخ الواجد الفاني والمحب الصادق األستاذ رمض      * 

.باإلسكندرية.. المحامي بالنقض

 

 
األخ الصادق الوعد، الوفي بالعهد، المجاهد بحاله وماله األستاذ * 

.ببرج العرب الجديد.. محمد عبد الهادي المحاسب ببنك القاهرة

 

 
المرحومة حرم الحاج سعد الجزايرلـي والـدة األخ الفاضـل      * 

.ببرج البرلس.. الحاج يحيى الجزايرلي

 

 
باب آل العـزائم االبـن الـشهيد        فقيد ش * 

بقرية الطود   .. مصطفى ممدوح العويدي  

 

– 
مركز كوم حمادة 

 

. محافظة البحيرة–

 

 
األخ الفاضل حسام محمـود الحبـشاوي،       * 

.. واألخ الفاضل أحمد عبد الغنـي الـشايب       
.بديرب نجم

 

 
المرحوم والد األستاذ محمد محمد رشاد مدير التوجيه المـالي          * 

. بإدارة ههيا التعليميةواإلداري والمتابعة

 

 
المرحومة والدة الدكتور عادل طايـل وحمـاة األخ الفاضـل           * 

.باإلسكندرية.. األستاذ حسين نجم

 

 
المرحوم الحاج فارس طمان شقيق األخ الفاضل ناجي طمـان          * 

بالطود.. مدير البنك األهلي فرع كوم حمادة

 

. كوم حمادة-

 

 
 عتاب شـقيق    المرحومة زوجة الحاج محمود محمد حلمي أبو      * 

بأوليلة مركز  .. األخ الفاضل حلمي محمد حلمي حبيب أبو عتاب       
ميت غمر 

 

. دقهلية–

 

 
بكفـر  .. األستاذ السيد حافظ القصبي والد األستاذ وليد القصبي       * 

.الزيات

 

 
الحاج عبد الفتاح بسيوني أبو شعيشع شقيق الحاج مسعد أبـو           * 

.شيخبكفر ال.. شعيشع وعم األستاذ أحمد مسعد أبو شعيشع

 

 
الحاج عبد الحميد محمد حمد اهللا عم الحاج حـسين حمـد اهللا             * 

نائب آل العزائم بسوهاج ووالد المستشار عادل عبد الحميد حمـد          
بعرابة أبيـدوس  .. اهللا وأخوته محمد وأحمد وعميد آل حمد اهللا     

 

– 
البلينا

 

. سوهاج-

 

 








 

 

 

 


