
 

 

 

 

 



 


العارف باهللا
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شيخ الطريقة العزمية

 

 


 



 

 



 


نائب عام الطريقة العزمية

 

 


 


        

 

 



 




 



 

 



 




 

 



 





 





 





 





 



 

 

يتفق عليها مع اإلدارة

 

اإلعالنات 

 

 

غـــايتـــنا

 

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

 

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

 

 

دعوتنا

 

شعارنا 

 

 

 اإلسالم دين اهللا وفطرته     :أوالً
.طر الناس عليهاالىت ف

 

 
 اإلسـالم نسب يوصـل   :ثانياً

.ص إىل رسول اهللا

 

 
 اإلسالم وطن واملسلمون    :ثالثاً

.مجيعاً أهله

 

 

االشتراكات

 

 
.ا خالصة رسوم الربيدا سنوي جنيه٥٥ر ـداخل مص

 

 
. دوالراً سنوياً خالصة رسوم الربيد٥٠باقى دول العامل 

 

 

اللــه  معـبودنا

 

واجلهـاد خلقـنا 

 

 
 مقصودناوالرسول

 

واخلـالفـة غايتنا 

 

 
والقـرآن  حجتنا

 

وأبو العزائم  إمامنا 

 

 

 

 

 

..) ١(ما استعصى على قوم مناٌل إذا اإلقدام كان لهم ركابا : االفتتاحية* 

 

 

 

  *

 

 

 

 
    بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم   

 

 

 

 ٤

 

 

 

 

 

 
محمد ماضى أبى العزائملإلمام المجدد السيد .. )١١( وسائل نيل المجد اإلسالمي *

 

 ٨

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
لعزائم اأبيالدين ماضى السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 

 ١٢

 

 

 

 

 

 
المرحوم الشيخ يوسف الدجوي العالم باألزهر الشريف.. ) ٣(حياة األنبياء  *

 

 ١٤

 

 

 

 

 

 
خالد برادة. د ..حول االستشراق القديم والجديد *

 

 ١٦

 

 

 

 

 

 
محمد اإلدريسي الحسني.  د)..٢(الصوفية فقط على منهج السلف الصالح * 

 

 ١٨

 

 

 

 

 

 
 ..ا مصر ودفنها بهبن الحسن المثنياهللا إبراهيم بن عبد   السيدرأستحقيق دخول : بقية* 

عادل سعد. المستشار رجب عبد السميع وأ

 

 ٢٠

 

 

 

 

 

 

بليغ حمدى. د.أ  ..)١/٢(التصوف اإلسالمي نصوص متشظية وتنوير مستدام * 

 

 ٢٢

 

 

 

 

 

 
جمال أمين. د .. )١٦(وقفة مع الذات لكي تكون شخصية مؤثرة  *

 

 ٢٤

 

 

 

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

 

 ٢٦

 

 

 

 

 

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

 

 ٢٩

 

 

 

 

 

 
٣٠  العزائم أبومحمد ماضىاإلمام  .. ]أنواع اإلنسان وحقائقه[حكم الدين  *

 

  

 

 
 األستاذة لبنى محمد الشعراوى..مستقبل األمة  *

 

 ٣٢

 

 

 

 

 

 
نور الدين أبو لحية. د. أ.. ) ٥(الطائفيون والحكماء السبعة * 

 

 ٣٤

 

 

 

 

 

 
..)] ١/٢(دور اإلشاعات في تدمير الفرد وتخريب المجتمع [صواريخ مضادة * 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الحسينى عبد الحليم العزمىالشريف

 

 ٣٦

 

 

 

 

 

 
 أحمد محمود كريمة . د.أ ) ..٢(تاريخ ومعالم مدينة القدس * 

 

 ٤٠

 

 

 

 

 

 
عبد الفتاح مصطفى غنيمة. د.أ.. تعدين الحديد والفوسفات في العالم العربي* 

 

 ٤٢

 

 

 

 

 

 
أحمد محمد الشرنوبي. د.أ.. ) ٣٥(الدعوة إلى اهللا تعالى من خالل الشبكة الدولية اإلنترنت * 

 

 ٤٤

 

 

 

 

 

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

 

 ٤٦

 

 

 

 

 

 
هـ١٤٣٩من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خالل شهر جماد أول * 

 

 ٤٧

 

 

 

 

 

 
فاروق الدسوقى. د. أ .. )٢٣(الصالة والسالم على والدي خير األنام * 

 

 ٤٨

 

 

 

 

 

 
محمد حسينى الحلفاوى.  د.. ]٨١) [مجلة التوحيد(وكالء الوهابية فى مصر صوت * 

 

 ٥٠

 

 

 

 

 

 
سميح قنديل. أ .. )الحكمة الحادية والثمانون( لإلمام أبى العزائم  شرح جوامع الكلم *

 

 ٥٢

 

 

 

 

 

 
 قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ ) ..١٦ (معاني وإشارات قرآنية *

 

 ٥٤

 

 

 

 

 

 
رفعت سيد أحمد . د..ي مسجد الروضة؟ من قتل المصلين ف*

 

 ٥٦

 

 

 

 

 

 
المجتمع العزمى* 

 

 ٥٨

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 



 


احـل  الحضارة في اللغة هي مصدر الفعل حضر، وهي مرحلة سـابقة مـن مر          

   ارات ن، والحضارة خالف البداوة،     التطور اإلنساني، وهي التمدضوفي  .()وجمعها ح 
االصطالح الحضارة هي كل ما يشتمل على العقيدة، والفن، والقانون، واألخـالق،            

       ا ما عن غيره من المجتمعات،      والعادات، وهي مجموعة من النظم التي تميز مجتمع
، وال يزال مفهوم الحـضارة مـن        )٢(كما أنها حصيلة ما يكتسبه الفرد في مجتمعه       

 على تعريفها؛ بسبب اختالف النظرة إليها مـن شـخٍص آلخـر،             المفاهيم المختلف 
باإلضافة إلى اختالف المدارس الفكرية واختالف معنى الحـضارة بـين الفالسـفة             
والباحثين، وقد ذهب بعض منهم إلى أن الثقافة والحضارة هما مصطلحان يحمالن            

 واحد هما ولكـل   ا، وذهب البعض اآلخر إلى أن المصطلحين يختلفان عن بعض         معنى
منهما معنى محدد، حيث بينوا أن الحضارة تقتصر على التقدم المادي للمجتمع، في             

.)٣(حين تقتصر الثقافة على أفكار وعقائد اإلنسان

 

 
الحضارة على  ابن خلدون وقد تعددت تعريفات الحضارة االصطالحية، فقد عرف

والمترفة، والتي يميل   أنها مفسدة للعمران، حيث إنها تكوين المدن العظيمة الثرية          
سكّانها إلى الراحة، مما يشجع سكّان البادية من حولهم على غـزوهم واالسـتيالء    

 أن يكونوا ثروة أخرى لتعود وتزول على أيدي غيـرهم،  اعلى أموالهم، ثم ما يلبثو   
أن الحضارة تفسد العمران ففي بداية تكوينها يكون العمران  ابن خلدون وهكذا يرى

ا أن الحضارة هي طور طبيعي ويرى أيض ،)٤(ن يركن أهلها إلى الراحةويزول بعد أ
إلى  البداوة في مختلف المجتمعات وهي التفنّن في الترف الذي ينقل الناس من حياة

. التحضر وازدهار العمران، وبشيوع مظاهر الترف يظهر الفساد ويبدأ الهرم فيهـا           
جتماعي يعين اإلنسان على زيادة     كما عرف ول ديورانت الحضارة على أنها نظام ا        

ــافي ــد رأى  . إنتاجــه الثق ــايلور فق ــزي ت ــا اإلنجلي ــا عــالم األنثروبولوجي أم
عبارة عن كيان معقد يضم العديد مـن الفنـون واآلداب، والعـادات،              الحضارة أن

أما الحـضارة فـي      المجتمع، والتقاليد، وجميع القوانين التي يكتسبها اإلنسان في      
فهي مجموعة القيم والمفاهيم التي تنبـع   بالحضارة اإلسالمية  عرفاإلسالم والتي تُ  

من وجهة نظر اإلسالم والمرتبطة بمختلف مناحي الحيـاة الدينيـة، والـسياسية،             
رية، واالقتصادية، وتعكس هذه المفاهيم نظرة اإلسالم       اواالجتماعية، والعلمية، واإلد  

 .)٥(اته لعمارة الكون من حولهالشاملة للحياة واإلنسان بما يالئم حاجاته وتطلع

ويمكن القول أن مفهوم الحضارة عند العرب بشكل عام هو ما يدل على نمـط               
الحياة المناقض للبداوة، كما يدل على إنشاء المدن واألمـصار وتحقيـق مكاسـب             
العيش، كما يمكن القول أن الحضارة اليوم لم تعد تقتصر علـى تناقـضها لمعنـى                

ا عن ارتقاء المجتمعات وتطورها في جوانـب الحيـاة        بر أيض البداوة فقط، وإنما تع   
  ا ألجناٍس معينـٍة فتكـون   المادية، والمعنوية المختلفة، كما أن الحضارة ليست حكر

قادرة على صنعها وأخرى غير قادرة، وإنما هي ملك لألمم التي تأخذ بأسباب العلم              
أمة واحدة وإنمـا سـاهم   على اختالف العصور، فالحضارة اإلنسانية لم تقم بجهود  

كثير من األمم في قيامها، حيث إن الحضارات اإلنسانية عبارة عن حلقات متـصلة              
مع بعضها البعض، وكل حضارٍة تأتي تعمل على رفع الصرح الحضاري درجة أكثر             

 .)٦(من الحضارة التي سبقتها

 

 



 

 

 



 



 



 

١٢٣٤٥٦
 

ــام   ــل قي ــد عوام ــة وتحدي إن معرف
الحــضارات يتطلــب معرفــة الظــروف 
والتجارب التي مر بها اإلنسان وعايـشها،       
بهدف االستفادة مـن الماضـي، وتعتبـر        
الحضارة غاية أي اجتماع بشري مـستقر،       
وانهيار الحضارة هو نهاية وجود المجتمع      

ي مجتمع بـدون    البشري واستقراره، وإن أ   
  حضارة سيكون مجتمع ا؛ فالحـضارة   ا بدائي

 ا بين اإلنسان وهمجيته فتحميه    تضع حاجز .
أما عوامل ظهور الحضارة فيرى بعـض       
الفالسفة والباحثين بتعددها، ويرى بعضهم     
اآلخر أن الحضارة تقوم على عامل واحـد        

إلـى   الحضارة فقط، فمنهم من يرجع قيام    
ظـروف البيئيـة    طبيعة الجنس، أو إلى ال    

المحيطة، أو إلى األحوال االقتـصادية، أو       
إلى جوهر اإلنسان وإرادته وعزيمتـه، أو       
إلى دور القيم االجتماعية في المجتمع والتي       
وضعت لتناسب حضارة قوية ومتينـة، أو       
إلى قوة المجتمع بحـد ذاتـه، حيـث رأى          
بعض الفالسفة أن قيام الحضارة بسبب أحد       

ب عـاملين أو أكثـر   هذه العوامل أو بـسب   
وفيما يأتي   ،)٧(مجتمعين مع بعضهم البعض   

عوامل قيام الحضارة من وجهـة النظـر        
 .الغربية واإلسالمية

 

فسرت الرؤية الغربية قيام الحـضارات      
 الطبيعـة   : وهمـا  ،بسبب عـاملين فقـط    

واإلنسان، وكان نتيجة تركيز نظرتها فـي       
ت اإلنـسانية   قيام الحضارات علـى الـذا     

والطبيعة أن يعتبر الجنس أو العرق العامل       
األساس في نشوء الحـضارة، واختـصت       
بذلك الجنس األبيض لما يتمتـع بـه مـن          

أما دخـول   . خواص أهلته لصنع الحضارة   
الطبيعة كعامل مهم في نـشأة الحـضارة        
فيكمن في نشوء صـراع بـين الطبيعـة         
واإلنسان ليتحدى اإلنسان نفـسه وتتفجـر       

 أن هـذا    ه ليبني حضارة مزدهرة، إال    اتطاق
الصراع أدى مع مرور األيام إلى إحـداث        
الفساد في العمران، والجـدير بالـذكر أن        
فكرة الصراع بين اإلنسان والطبيعـة مـن      

ة تبـدو للوهلـة     حوله هي فكرة غربية بحت    
 أنه عند التوغل فيها نجد      األولى منطقية إال  

أنها فكرة مدحوضـة حيـث إن الطبيعـة         
جدت لخدمة اإلنسان وعليه فـإن فكـرة        و

الصراع بينهما مرفوضة، فالعالقة بينهمـا      
عالقة تكامل وانسجام، وفي عصرنا الحالي      

المعاصرة عملت علـى   الحضارة نجد أن

إفساد البيئة الكونية، وذلك ألن العالقة قـد        
تأسست منذ البداية على فكرة الصراع دون       

 ظهور  وجوٍد للقيم األخالقية، مما أدى إلى     
 المـوارد   دالعديد من المشكالت مثل استنفا    

ومصادر الطاقة المخزونة، باإلضافة إلـى      
تراكم النفايات بشكل كبير واستخدام أسلحة      
الدمار الشامل التي أدت إلى إهالك النسل،       
وكل تلك األمور سببها السلوك اإلنـساني        

 .)٨(الفاسد

وقد تم استبعاد البعد الغيبي في عوامـل        
ارة في الرؤية الغربيـة، حيـث       قيام الحض 

الغربية مع عالم الشهادة،     الحضارة تعاملت
واقتصر علمها على المفاهيم الوضعية التي      

كمـا أن النظريـات     . تقوم على الـصراع   
الغربية عمدت إلى تعظـيم دور اإلنـسان        

 ا للكون، باإلضافة إلى تضخيم     وجعله مركز
 ا، وقد سـعت الحـضارة   دور الطبيعة أيض

إلى تحقيق المنفعة لإلنسان وإشباع     الغربية  
غرائزه مع إهمال الجانب الروحي، األمـر       
الذي أدى إلى التهديد بـالخطر، ولـم يـر        
الغرب أن مقياس تفوق الحضارات ال يكون    
في حجم إنتاجها فقط وإنما فـي أخالقيـة         
الجماعات المتحضرة في المجتمع وخدمتها     
لإلنسانية، حيث انحصرت وجهـة النظـر       

ة في عرٍق معـين أو نطـاق دولـة          الغربي
والجـدير بالـذكر أن     . معينة، أو طبقة ما   

انفصال الحضارة عن الدين في المجتمـع       
الغربي أدى بها إلى االنحالل، والـذي أدى      
بدوره إلى مشكالت عديدة أهمهـا انهيـار        
األسرة، وتفككهـا، وانتـشار المخـدرات،       

 .)٩(وغيرها من مشاكل المجتمعات الغربية

 

لقد استخلف اهللا اإلنـسان فـي األرض        
للقيام بدوره الحضاري فيها، ويمكن القـول    

 وتخلفه يرجـع لإلنـسان      المجتمعن تقدم   أ
نفسه، وقد أكد القرآن الكريم هـذا األمـر         
عندما بين أن أي تغيير في العالم يبدأ مـن          












 



 

 
 رئيس االتحاد العالمى للطرق الصوفية
 عضو المجلس األعلى للطرق الصوفية

شيخ الطريقة العزمية

 

 

السيد محمد عالء الدين ماضى أبو العزائم

 

 



 

 

 



 



 



 

ا فـإن قيـام     تغيير الناس لما في أنفسهم، إذً     
سقوطها يعـود إلـى الموقـف       الحضارة و 

البشري نفسه، واإلرادة اإلنسانية وليس إلى      
كمـا أن بقـاء األمـة       . الطبيعة أو المادة  

 وفسادها  وحضارتها مرتبط بصالح نفوسها   
 سواء داخلي  أما التغيير الداخلي    اا أو خارجي ،

للنفس فيحدث من خالل اإليمـان والـذي        
يعمل على تنشئة األفراد علـى الـصدق،        

مانة، واإلخالص، ومحاسـبة الـنفس      واأل
 حـضارة  لبنـاء  وضبطها، كمـا يـؤهلهم    

ومجتمع مزدهر، ويعد اإليمـان األسـاس       
الذي تقوم عليه الحضارة لما يحدثه من آثار  
في حياة اإلنسان، ويبين اإليمـان حقيقـة        
الوجود ويرسم غاية الحياة، وحقيقة التوحيد      
التي تمثل جوهر العقيدة التـي يـتم بنـاء          

.)١٠(رة على أساسهاالحضا

 

 
ويشكّل اإليمان الوعي الجماعي للمجتمع     

الحـضارة، فلكـل دائـرٍة       الذي تقوم عليه  
حضاريٍة نظرياتهـا المعرفيـة المحـددة       
لخصائصها الجوهرية والتي تمنحها الهوية     

كمـا أن   . الثقافية واالجتماعيـة المتميـزة    
اإليمان يبدأ بعملية إصالح القلـب والـذي        

عمـال، وبالتـالي    يتبعه صـالح فـي األ     
االنعكاس على قيام الحضارة المادية، ويقوم      
اإليمان على الوسطية في مبادئه والتي تعد       
سيرة المسلمين التي بنـوا عليهـا حيـاتهم        

ا للتغيير،  القائمة على العدل الذي يعد منطلقً     
ن أوالتعمير، واالستثمار، ويمكـن القـول       

الوسطية قاعدة أساسية من قواعد التحضر      
مي في مختلف الجوانـب الفكريـة،       اإلسال

والسلوكية، والتعميرية، وبمـا أن اإليمـان       
والتصديق والعمل فإن ذلـك      المعرفة يعني

    ا، ممـا يتـيح     يعني تكامل العلم والعمل مع
للفرد أن يتطـور ويحقـق العمـران فـي      
األرض، وبالتالي البعد عن الفساد واإلفساد      
فيها، وهذا يعنـي تحقيـق الهـدف مـن          

 .)١١(هاستخالف

إن اإليمان باهللا وتوحيده هـو المرجـع        
والمبدأ الذي تنبثق عنه كافة المفاهيم والقيم       

 كما  ،التي تمنح الحضارة اإلسالمية هويتها    
ا متكامالً،  يربط جميع مكوناتها لتصبح كيانً    

وقد ارتبطت عالقة التوحيد بجميع مظاهر       
الحضارة، حتى إن المسلمين قـد اتخـذوا        

لجميع أبحـاثهم وأدرجـوا     ا  التوحيد عنوانً 
الموضوعات األخرى تحت لوائه، ويعتمـد      
 ؛مبدأ التوحيد على الوحدة ولـيس التنويـع       

لذلك نجد أن الحضارة اإلسالمية ال تـؤمن        
بوجود إلهين، األمر الذي يصل بتـأثيرات       
الحضارة اإلسالمية إلى كل قـانوٍن وكـل        
توجيٍه، أما مسؤولية اإلنسان عن تصرفاته      

ليف، وفي التصور القرآني فإن     فتسمى بالتك 
 كل شخص يمتلك حرية التـصرف وهـو       
مسؤول عن أعماله، وعليـه يجـب علـى     
اإلنسان أن يغير ما بنفسه مـن سـوء وأن          
يتحمــل المــسؤولية إلحــداث التحــضر 
ــالل   ــن خ ــك م ــتم ذل ــوب، وي المطل

والجدير . الصحيحة في النفس   العقيدة تثبيت
 التـي   بالذكر أن اإليمان يمنح اإلنسان القوة     

والتـي   بـاألخالق الحميـدة    تجعله يتحلى 
تحرضه بدورها على الرقي والتقـدم فـي        
الدنيا، كما يمكن القول أن اإليمـان عامـل         
حضاري يوجه إرادة الجماعات نحو المسار 
الصحيح ليزيدها عطاء وقوة، ويجعلها تبدع      

.أكثر

 

 


 


 أن  من المعروف في الفكـر اإلسـالمي      

حركة الوجود تخضع لسنن ونواميس إلهية،      
ولقد طرح القرآن الكريم إشـكالية الـسنن        

ـ      ا لـه مـن     التي تحكم حركة الوجود حفظً
الفوضى والفساد، ولما كان عمران األرض      

ماوية       مقصدسـاالت الـسا من مقاصد الر
كانت سنن المداولة والمدافعة واالسـتبدال      

حـضارية  واالستدراج وغيرها من السنن ال    
          فـإن هي الحاكمة على الواقع، ومـن ثـم

الــسيرورة الحــضارية لألفــراد واألمــم 
ــوانين    ــسـنن والق ــذه ال ــة به محكوم

كُال نُِّمد  : المضطردة، وهي سـنن محايدة   
ومـا كَـان     وهُؤالِء ِمن عطَاِء ربك    هُؤالِء

ظُورحم كبر طَاءاع )٢٠:اإلسراء .(

 

 
ا جزئية  نن المحايدة تعتبر سننً   وهـذه الس 

تعطي كل من يوظِّفها على قدر سعيه فـي         
ا غير أن هناك سننً  . تسخيرها والتعامل معها  

      ة هي السنن التي جعلها اهللا مفتاحا لقيام  كُلَّي
: الحضارات بمفهومها الشامل كسنَّة اإليمان    

    نُواى آمَل القُرَأه َأن لَوو   ا لَفَتَحاتَّقَـونَـا  و
 واَألرِض علَيِهم بركَـاٍت مـن الـسماءِ      

). ٩٦ :األعراف(

 

 
وما ينبغي مالحظته أنه ال غنى للـسنن        

 وال غنى للـسنن     ،الجزئية عن السنن الكلية   
الكلية عن السنن الجزئية، فحضارة تـؤمن       
باهللا ولكنها ال تكتشف سنن اآلفاق واألنفس       

 

 وهي سنن جزئية   -

 

  هي حضارة عاطلة؛   -
    ا بعد  وحضارة تستنطق السنن الجزئية يوم

يوم  

 

 كالحضارة الغربية  -

 

 دون أن تهتدي    -
لإليمان الصحيح   

 

 وهو سنة كلية   -

 

 هـي   -
حضارة تائهة، ضارة لنفسها نافعة لغيرهـا       

وهـذا  . عند اكتشافها لسنن الرقي المـادي     
يعني أن لهذه الدنيا مقاييسها التـي تجـري    

مر جعـل   على المؤمن والكافر، وفي كل أ     
اهللا له في هذا الكون الحسي       

 

 عالم الشهادة  -

 

 سنة يجري عليها؛ واإلنسان مهما تكـن        -
عقيدته ومهما تكن نيته وباعثـه يمكـن أن         
: يستثمر هذا الكون ويستفيد من هذه السنن       

       ـاا نُْؤِتـِه ِمنْهنْيالد ابثَو ِردن يمو)  آل
 .)١٤٥ :عمران

 

 
اة المادية أو   وأدوات اإلنسان في هذه الحي    
 الطبيعية وتسييرها وتسخيرها  

 

 حواسـه،   -
. ودليله عقله

 

 
إن محور حركة اإلنسان في هذا الكـون        

تالء، فقد خلق اهللا    يدور في إطار قانون االب    
اإلنسان لعبادته، وفضله علـى العـالمين،       



 

 

 



 



 



 

وسخّر له موجودات هذا الكون لتعينه على       
أداء رسالته، وأوجب عليه ارتفـاق هـذا        
الكون وعمارته، ونهاه عن اإلفـساد فيـه،        

تُفِْسدوا ِفي اَألرِض بعـد      والَ: فقال تعالى 
). ٨٥ :األعراف (ِإصالِحها

 

 
ا مجبـوالً فـي      ليس وضع  إن التحضر 

فطرة اإلنسان وإنما هـو وضـع كـسبي         
يستحدثه اإلنسان بإرادته الحرة وفق عوامل      
ذاتية وموضوعية تفضي إليه وعلى رأسها      
عامل الفكرة متمثلة في ذلك التصور، الذي       
يحمله اإلنسان عن حقيقة الوجود؛ وغايـة       
الحياة بالغة في الفعل الحـضاري ذروتـه        

فالتُّحضر .  دينية الصبغة  حينما تكون فكرة  
بما هو جهاد جماعي إلنجاز الترقي المادي       

ا  مدفوع االمعنوي ليس في حقيقته إال جهاد     و
   ا بالغاية من   بالتصور لحقيقة الوجود وموجه

طراده محكوم بتلك   إفهو في مبدئه و   . الحياة
ن ثم فـإن    وم. الغاية وقائم من أجل تحقيقها    

اقوم   نً ا ال يملكون تصورا لحقيقة الوجود    بي
 رنً وال تصوا لغاية الحياة ال تنمو حياتهم      ا بي

إلى وضع من التحضر بل يبقون على حال        
. من البداوة أو ما هو شبيه بحال البداوة

 

 
ومما ال شـك فيه أن التحـضر يعتبـر         

ا للسلوك الجماعي، فالحضارة     مظهر

 

 إذن –

 

 ظاهرة إنسانية إرادية، ولذلك فإن قيامها       -
ون رهين عوامل تدخل في أغلبها ضمن       يك

نطاق اإلرادة اإلنسانية على سبيل التحصيل      
       عوامل سـقوطها أيـض ا والكسب؛ كما أن

تدخل في نطاق الكسب اإلرادي لإلنسان في   
أغلبها، وبهذا المعنى تدخل ظاهرة التحضر      
اإلنساني ضمن دائـرة محكومـة بقـانون        
األسباب، ولكنها أسباب إراديـة وليـست       

تمية؛ فإذا شاء اإلنسان أن يتحضر فإنـه        ح
يتحضر وإذا شاء أن ينحدر فإنّه ينحـدر،        
تلك مسؤوليته التكليفية في نطـاق القـدر        

. اإللهي العام، الذي يدور فيه الوجود كله

 

 
وعلى هذا األساس، فإن الدارس لعوامل      

قيام وسقوط األمم والحضارات يلحظ أنّهـا       
فـسه ال   تكمن في صميم الموقف البشري ن     

في الطبيعة أو العالقات المادية، إنما فـي        
 بطبيعة  يءإطار اإلرادة اإلنسانية، وهذا يج    

 لنظرية اإلسالم األساسية في     االحال امتداد 
استخالف اإلنسان فـي األرض ألداء دوره       
الحضاري فيها، وما دام هذا اإلنسان اختار       
برفضه لتعاليم اهللا التي وعد بها آدم، عليه        

وذريته الستكمال مهمتهم األرضية    السالم،  
الطريق المعكوس فمعنى هذا أن يقف على       

. النقيض من دوره المرسوم

 

 
ــقوط   ــام وس ــل قي ــة عوام إن دراس
الحضارات ال تتم بمعـزل عـن تـصور         
الجماعة العلمية لحقيقـة الوجـود وغايـة        
الحياة، أي من خالل رؤيتها للعالم، غير أنه        

لى العالم  نتيجة لمركزية الغرب وهيمنته ع    
فقد صارت المصطلحات التي ينظـر مـن        
خاللها إلى التاريخ وتقوم من خاللها جهود       
األمم مصطلحات غربية مشحونة بمدلوالت     
غربية، تنبثق عن الرؤية الخاصـة للفكـر        

 ا في المفـاهيم  الغربي، وهذا ما يبدو واضح
الحــضارية كالتقــدم والتخلــف والرقــي 

. والتأخر

 

 
عالم فـي المـسألة     ولمعرفة أثر رؤى ال   

ت القـا مسـندرس فـي ال    الحضارية فإننا   
 عوامل القيام والسقوط الحـضاري      القادمة

: على النحو التالي

 

 
١

 

 الرؤية الغربية لعوامل قيام وسـقوط   -
. الحضارات

 

 
٢

 

 الرؤية اإلسـالمية لعوامـل قيـام        -
. وسقوط الحضارات

 

 
                                              

تعريف ومعنى حضارة في معجم المعاني الجامع       ) ١(

 

، www.almaany.com ،"  معجم عربي عربي   -

 ٢٧ اطّلع عليه بتاريخ

 

– ١١ 

 

. بتصرفم٢٠١٧  -

 

 

العزيـز   اللطيـف بـن محمـد بـن عبـد          عبد) ٢(

قـديما  : سنن قيام الحضارات وسـقوطها     الحميدان،

                                                

١١خلدون، صفحة وحديثًا بآراء ابن 

 

.بتصرف. ١٢-

 

 

مقدمة في الحضارة    ،(٢٠١١[عطية محمد عطية     )٣(

: ، عمـان  ]الطبعة األولى ) ونظمها اإلسالمية العربية

١٣يافا العلمية للنـشر والتوزيـع، صـفحة         

 

-١٧ .

.بتصرف

 

 

العزيـز   اللطيـف بـن محمـد بـن عبـد          عبد) ٤(

قـديما  : سنن قيام الحضارات وسـقوطها     الحميدان،

١١بآراء ابن خلدون، صفحة وحديثًا 

 

.بتصرف. ١٢-

 

 

مقدمة في الحضارة    ،(٢٠١١[عطية محمد عطية     )٥(

: ، عمـان  ]الطبعة األولى ) ونظمها اإلسالمية العربية

١٣يافا العلمية للنـشر والتوزيـع، صـفحة         

 

-١٧ .

.بتصرف

 

 

مقدمة في الحضارة    ،(٢٠١١[عطية محمد عطية     )٦(

، عمـان  ]ولىالطبعة األ ) العربية اإلسالمية ونظمها  

 

- 

٢٢يافا العلمية للنشر والتوزيع، صـفحة       : األردن

 

-

.بتصرف. ٢٣

 

 

 عوامل قيام الحضارات بين األحادية والتعدديـة       )٧(

، www.uob.edu.ly      ٢٧، اطّلع عليه بتـاريخ 

 

– 

١١ 

 

. بتصرفم٢٠١٧  -

 

 

الرؤية اإلسالمية والمسألة الحـضارية دارسـة        )٨(

ــة مقارن

 

ــضارات "  ــقوط الح ــام وس ــل قي " عوام

، www.library.islamweb.net    اطّلع عليـه ،

 ٢٨بتاريخ 

 

– ١١ 

 

. بتصرفم٢٠١٧  -

 

 

الرؤية اإلسالمية والمسألة الحـضارية دارسـة        )٩(

ــة مقارن

 

ــضارات "  ــقوط الح ــام وس ــل قي " عوام

، www.library.islamweb.net    اطّلع عليـه ،

 ٢٨بتاريخ 

 

– ١١ 

 

. بتصرفم٢٠١٧  -

 

 

حـضارية دارسـة   الرؤية اإلسالمية والمسألة ال    )١٠(

ــة مقارن

 

ــضارات "  ــقوط الح ــام وس ــل قي " عوام

، www.library.islamweb.net    اطّلع عليـه ،

 ٢٨بتاريخ 

 

– ١١ 

 

. بتصرفم٢٠١٧  -

 

 

الرؤية اإلسالمية والمسألة الحـضارية دارسـة       )١١(

ــة مقارن

 

ــضارات "  ــقوط الح ــام وس ــل قي " عوام

، www.library.islamweb.net    اطّلع عليـه ،

 ٢٨بتاريخ 

 

– ١١ 

 

. بتصرفم٢٠١٧  -

 

 

الرؤية اإلسالمية والمسألة الحـضارية      كتاب   )١٢(

 

- 

دراسة مقارنة   

 

  عبد اهللا محمـد األمـين النعـيم        -

 

- 

 .الفصل الثاني



 

 

 

 

 



 



 

 
اإلمام ادد

 

 
 السيد حممد ماضى أبو العزائم

 

 



 



 



 








 





 





 



        وقًاهز اِطَل كَانالْب اِطُل ِإنقَ الْبهزقُّ والْح اءقُْل جو 
، الحق صولة تمحق قوة الباطل المؤسسة       )٨١: اإلسراء(

الـذي  ، يس المجتمع اإلنـساني   على الخديعة تنكرها نوام   
، صارع بباطله قوة الحق فصرعه الحق من حيث أنه حـق    

الحـق فـي    ، الحق في الحقـوق   ، قال الحق في المعامالت   
مساواة النوع اإلنساني وإن استكان أمام قوة أهل األطماع         

فإن قوة الحق األول الذي وضـع األسـباب         . أهل اإلفساد 
 الظلم من نفـسه     وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وكره     

وتحق الحـق   ، ال تلبث إال أن تمحق الباطل وأهله      ، سبحانه

ولديها يفرح أهل الحـق بتأييـدهم بقوتـه         ، وتنصر أهله 
.سبحانه وبقهر أعدائه

 

 
قد تمثل أوهام ضعفاء العقول ظواهر كيد المغـرورين         

، بما اخترعوه من الحديد والنار أنها قوة مـؤثرة بنفـسها          
حتى إذا فرح الظالم بما     ، مستعمليهاقادرة على تنفيذ مراد     

أو بينتـه   ، أوتي من تسليط وتنفيذ كلمة باغتته قوة الحق       
ويعـض بنانـه همـا      ، فأصبح حزينًا أسفًا يقلب كفيه ندما     

حتَّى ِإذَا فَِرحوا ِبما ُأوتُوا َأخَذْنَاهم بغْتَةً       : قال تعالى ، وغما
: األنعـام  (ر الْقَوِم الَِّذين ظَلَموا   فَِإذَا هم مبِلسون فَقُِطع دابِ    

٤٤

 

، وقد شهد التاريخ شهادة عدل على من طغـوا          )٤٥-
بعد أن كـانوا سـادة      ، وبغوا وعلوا اآلن على أمم الشرق     

، فلما خالفوا شرائع الدين فقـدوا الـسيادة       ، باتباع اإلسالم 
وسلط اهللا عليهم دول أوربا الذين كانوا متمتعين بين الدول          

ولكـن  ، بل بالرحمة واإليثار  ، مية بالعدالة والمساواة  اإلسال
وأكثر األمـم نـسيانًا     ، نسيت أوربا إحسان المسلمين إليها    

.)اإلنجليز(

 

 



 

 

 

 

 



 



ولكنهـا صـولة    ، للباطل صـولة  ، نعم

ولكنهـا  ، وللحق صولة ... الحيوان المذبوح 

تظهر صولة  ... صولة الحكم العدل القهار   

ـ       يس الحق في الضعفاء من المستعبدين ول

كان قيصر روسيا يظن أنه     : البرهان ببعيد 

فأذلـه اهللا   ، في األرض والرب في السماء    

وكانت . وسلب ملكه على يد أضعف رعاياه     

قوة دول التحالف محتلة دولة تركيا بجيشها       

حتى ظنوا أنهم قبـضوا     ، البري والبحري 

، على زمام الشرق باحتالل عاصمة الترك     

ت مملوكة  وازدادوا طغيانًا فسلطوا أمة كان    

فأمدوهم بالمال  ، للدولة التركية وهم اليونان   

طمعا في محو   ، واآلالت الجهنمية والقوات  

أثر دولة أذل اهللا لها كل دول أوربـا فـي           

.عصر أبطالها الفاتحين

 

 

وكانت دولة أسبانيا ذات القوة والمنعـة   

، وذات السلطة المطلقـة بالبحـار     ، بأمريكا

إلنجليز الذين  فأخزاها اهللا وأذلها على أيدي ا     

ال يجهل أحد ما كانوا عليه قبـل نـابليون          

وكان اإلنجليز يظلمون األمم بعد أن      . فرنسا

سلبوا منهم ما به سادوا البحـار وملكـوا         

.القفار

 

 

ثم غَر اإلنجليز ما غَر الرومـان فـي         

، المملكة الشرقية والغربيـة   

حيث أجالهم عـن الـشرق      

رجال المـسلمين الـذين ال      

بل وأذلهم في روما    ، ضع آالف يتجاوزون ب 

أبناء المسلمين في صـقلية الـذين دعـتهم        

كـل  . الغيرة إلى مظاهرة فتحوا بها روما     

ذلك من ظلم الرومان ومن صـولة الحـق         

التي أعان بها الـضعفاء المظلـومين فـي      

وقريبا ، فريقيا وفي سوريا وفلسطين   أشمال  

يعيد التاريخ نفسه فتصبح إنجلترا بعد ذلـك        

مؤسس على الخديعة والقهر والظلم     المجد ال 

والجور أثرا بعد عـين، ويتـذكر الـشرق       

. لإلنجليز آثارهم التي أصبحت في كل واد

 

 



 



الحق وإن ظهر للحس حتى لمـسه ال        

يعدم طمعا يخفيه، أو هوى يحجبـه، وقـد         

يضيع الحق إن لم يجد له مطالبـا، ولكنـه          

بـاألهواء  مهما خفي باألطماع وتحجـب       

وقوى أهل الباطـل وكثـروا، وانتـشروا        

وخافهم أهل الحق، فإن الحكم العدل القوي       

القاهر يحدث بعد أمر أمـرا، وقـد قـدر          

سبحانه في أزله أن يسبب األسباب، ويحدث  

المقتضيات، ويعين بالقوة واإلمـداد أهـل       

الحق وإن كانوا مستـضعفين، فيظهـرهم       

ـ        ت سبحانه بما شاء، وكيف شاء، وكم عم

الظلمات األرجاء وتوالت الـسحب، حتـى       

أخفت أنجم السماء في األجـواء، وبلغـت        

روح أهل الحق الحلقوم، لما رأوه من أهل        

الباطل من القوة واآلالت واألدوات، حتـى       

تناسى بعضهم الحق الذي لهم، فنسى الذي       

عليه، وفر إلى الباطل مقلدا، أو فرحا بنجاة        

ضهم ولكن  نفسه، ونوال قوته، ولم ينس بع     

تحرف أو تحيز، وانتظار الفـرج عبـادة،        

ولكنه مع ذلك رتب األسباب على بعـضها        

حتى كاد أن ييأس من ظهور الحـق، وال         

يتصورها، فال يلبث إال ريثما تظهر أسباب       

تقوي عزيمته، وتجذبه إلى فـسيح األمـل        

وتدفعه إلى ميدان العمل، فيهب هبوب النار       

لشمس في  المحرقة، ويسرع سرعة ضوء ا    

انتشاره على اآلفاق، قائالً عامالً مجدا آمالً،   

وقُْل جاء : برهان ذلك قوله سبحانه وتعالى  

 الْحقُّ وزهقَ الْباِطُل ِإن الْباِطَل كَان زهوقًا      

ال يضيع حق   : (وفي المثل ). ٨١: اإلسراء(









 



 

 

 

      

 



 



، وقليل لهم حق معهم الحـق       )وله مطالب 

 على باطل علـيهم     سبحانه وتعالى، وكثير  

الحق سبحانه، وأهل الحق كثير وإن قلـوا،        

وأهل الباطل قليل وإن كثروا، ومـن لـم         

.ينتهز الفرصة في وقتها انقلبت عليه غُصة

 

 



 



إنا والحمد هللا لم نغير عقيدة القرآن، ولم    

. نبدل سنة وضحها لنـا رسـول اهللا         

هو يعلم حرمته،   أصغر مسلم يفعل الذنب و    

بل يكون وهو في أكبر الكبائر     

 

-    إذا ذُكِّـر 

باهللا سبحانه أو برسوله     

 

 أقشعر جلده   -

إعظاما، والن قلبه شوقًا، وسخط على نفسه       

بل وإن تكاثفت ظلمات الكبائر علـى       . توبة

الجوارح فإن نور اإليمان في القلب يشرق       

عند الذكرى، فيمحق كثائف تلك الظلمات،      

لم كأنه ملك روحاني، ليس فينا      ويصير المس 

من يثبت لنفسه العصمة، وكل واحـد منـا         

يعترف على نفسه بأنه مخطئ مسيء ظالم       

لنفسه، وهذه من أخص صـفاتنا    

 

 جماعـة  -

المسلمين

 

 وإن اهللا سبحانه بشَّرنا بأنه يحب       -

التوابين، والرجوع للحـق    

إنما هـو اسـتبدال قبـيح       

خالفة للـشرع   األعمال الم 

بأعمال حسنة شرعية، وحب الحق وأهله،      

وبغض الباطل وأهلـه، والحـرص علـى        

تحصيل ما به نفع المسلمين، من علم ومال        

وفنون وصناعات وتجـارات وزراعـات،      

ليكون عامالً للحق، مع الرحمـة بالعـالم        

.أجمع، كل على قدر ما يستحق

 

 









 






 



هذه الكلمة الفذة، بل الحكمـة البالغـة،        

التي نطق بها أمير المؤمنين عثمـان بـن         

 ، بعد أن علم من رسول اهللا        عفان  

حقائق األشياء مجملة ومفصلة، وبعـد أن       

سبر األمور حتى انكشفت له حقائقها، فعلم       

ركب منهـا   باليقين الحق أن الحقائق التي ت     

اإلنسان على كمال التضاد، كل حقيقة منها       

منفردة تهوى إلى الدرك األسفل من النـار        

فكيف لو اجتمعت، إال من عصم اهللا تعالى        

فأعانه على مجاهدة تلك الحقائق كلها بقـوة    

ولم تكـن   . منه تقهر مقتضيات تلك الحقائق    

. كلمة أمير المؤمنين إال بعد العلم والتجربة      

لقرآن من اجتبـاهم اهللا تعـالى       وإنما يزع ا  

فكتب في قلوبهم اإليمان وزينه فيها، وأيدهم       

وقَِليٌل ِمن :  بروح منه وهم القليل، قال      

 الشَّكُور اِديِعب) فلزم لصالح   )١٣: سبأ ،

المجتمع قوة قاهرة تنفذ أحكـام اهللا تعـالى         

التي هي حقيقة العـدل، وتقهـر النفـوس         

ة والرحمة، حتى   اإلنسانية على حب المساوا   

يبلغ اإلنسان كماله الذي هو به النوع الوسط 

بين عالم الملك والملكوت، وال يكون ذلـك        

إالَّ بسلطان، وال سلطان إال بقوة قاهرة، وال        

تكون تلك القوة عاملة لخير المجتمع إال إذا        

كانت منفذة ألحكام اهللا تعالى، وكـل قـوة         

تضع القوانين الوضعية وتنفذها فهي قـوة       

قاهرة ظالمة، ودليل ذلك محو العدل لسلب       

.المساواة

 

 



 



اإلنسان من أول نشأته هو اإلنسان، لم       

تتغير أخالقه وميوله النفسية، ولم يخـرج       

عن الطبائع الحيوانية إلى أفق األطهـار إال    

.بالقوة القاهرة المنفذة ألحكام اهللا تعالى

 

 





 



 

 

 

 

 



 



 على أن   وها هي األخبار الصادقة تدل    

أعمال األمم الجاهلية قبل عشرات القرون،      

من حب التسلط علـى األمـم الـضعيفة،         

والمسارعة إلى سلب حريتهـا واالنتفـاع       

بمرافق الحياة فيها، ال تزال في هذا العصر        

 ألن تقـدم    ؛بحالة أبشع مما كانـت عليـه      

األفكار في االختراع مكنت إنسان اليوم من       

ـ      رهم بـاآلالت   التسلط على األمم، تارة بقه

الجهنمية حتى يصيروا عبيدا أذالء، وأخرى      

بالسعي وراء تفرقتهم وتفكيـك عـصبيتهم       

الدينية والنسبية حتى يصير كل واحد منهم       

كالشاة الشاذة بين أيدي الذئاب ال يهمها إال        

السالمة، بعد تجريدهم من آالت المدافعـة،       

ومحو صناعاتهم وفنونهم حتـى يـصيروا       

واحد منهم قوته إال في يـد       عالة، ال يرى ال   

وتارة يخدعون األمة بـأنهم     . األمة القاهرة 

ــات   ــى الحيوان ــون عل ــاء فيعطف الرحم

والمرضى، ويبغضونهم في بعضهم بعضا     

حتى يتمكنوا منهم، ولم يكـن ذلـك فـي          

وكم انمحت أمة بأسـرها     . الجاهلية األولى 

وما سمعنا أن قبيلة من القبائل انمحت بظلم        

.الظالمين

 

 






 



يظن كثير من الناس أن     

وضوح الحق يدعو إلى العمل بـه لجهلـه         

بالحقائق التي كون منها اإلنسان، وهو فـي      

نفسه لو كان وصيا على أقرب الناس إليـه         

يتمنى أن ال تخرج الوصاية من يـده، بـل      

ويرى في نفسه أنه إذا كان مـدينًا آلخـر          

دينه إن كان ضعيفًا، وقد     يكره أن يرد إليه     

يضطره إلى المحاكمة فال يدفع الـدين إال        

بالحجز عليه، وها هـي ذي دور القـضاء         

غاصة بالمتخاصمين مـع سـهولة األمـر        

ويسره، فال يدفع الحق لـصاحبه إال بقـوة         

المطالب أو بقوة الحكومة المنفذة، يرى ذلك       

كله ثم ينساه أو يتناساه، ويقـوم فيطالـب         

ه وضع يـده عليهـا، فيثبـت        السبع بشاة ل  

بالقول أنها ملك له وترتعد فرائصه خوفًـا        

من السبع، واألولى له أن يرجع فيحـضر        

أنصاره وسالحه ويهجم على السبع، فإمـا       

أن يهزمه تاركًا الشاة، وإما أن يقتله ليأخـذ    

 شاته، وتلك حقيقة ال مراء فيه



 



ن اهللا قوة اإلنسان تكون باليقين الحـق أ  

معه، وأنه عامل من عماله يسارع لنـصره     

سبحانه وتعالى، وهذا أقوى الناس جميعـا،       

وهو منفردا جيش عظيم ترهبه الجيـوش،       

ألنه في هذا الحال يحتقر حياته في سـبيل         

نيل رضاء ربه، لما تيقنه من حسن المـآل         

وخير النوال، ويقوى بمجتمع كونته عصبته      

 ما يناله ببذل    للدين الحق، علم كل فرد منه     

نفسه ونفيسه بجوار األطهار من األنبيـاء،       

واألخيار من الصديقين في مقعد صدق عند       

مليك مقتدر، أو بعصبة ذات شوكة ومعدات       

كونها الحرص على نيل مجد مـن شـرف    

وملك وخيرات، ويقوى بالتحيز إلى مجتمع      

قوي متمكن يجمعه به دين ونسب واشتراك       

نسان تلك القوى   في خير عام، فإذا أخطأ اإل     

الثالث وطلب عيشة في حرية وأمن طلـب   

.النار من الماء

 

 





 



 

 

 

 

 



 



 

 



 


في الوقت الذي يواجه فيه     

ا يــا فكرالمجتمــع تطرفَــ
ـ  وشذوذً ا باسـم   ا أخالقي
الدين  

 

 والدين منه براء    -

 

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

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

وقد اهتم منهج التـصوف     
ــاء الفــرد وتقويمــه  ببن
باعتباره مـصدر القـوة     

    ا؛ للمجتمع إذا كان صـالح
ــصوف أصــبح  إال أن الت

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

 يكون عليه عقيدة   يجب أن 
ا، وعبادة ومعاملة وأخالقً  

ليصح السلوك إلى ملـك     
.الملوك سبحانه
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*

 



 

 

 
قلـوبهم   قوم صفت    ؛أهل الطريق 

 ألن  ؛فلم يحقد أحدهم على اآلخر    
كل واحد منهم عون لآلخر علـى    
ــالى  ــال اهللا تع ــصوده، ق  :مق
 ﴿وتَعاونُوا علَى الِْبر والتَّقْـوى﴾    

ل واحد منهم مرآة    وك،  "٢:المائدة"
ألخيه يشهد فيها ما مـن اهللا بـه         
    عليه من المنن فيشكر، أو ما َألـم

بنفسه من العيوب فيتطهر منها، 

 

 
أو من األمراض فيتداوى منها، فاألخ منهم يحن        
إلى أخيه أكثر من حنينه إلى الماء البارد فـي          

ألن لقاء أخيه إما مزيـد مـن        ؛  اليوم الصائف 
لص من األمراض والقطيعة    المواهب، وإما تخ  

البعد، لم تقع أبـصارهم إال علـى محاسـن          و
إخوانهم، وفضائل أصحابهم، الشتغال كل واحد      

.منهم بعيوب نفسه عن عيوب أخيه

 

 
إذا أغْضبتَهم اجتهدوا في أن يرضوا اهللا فيـك،         
وسعوا في أن يـداووك مـن فـساد أخالقـك           
 ويرغِّبوك في ربـك، فهـم يـدرأون الـسيئةَ         

هم اجتهدوا في أن يرضوا     ، وإن أرضيتَ  بالحسنِة
اهللا فيك، فال أذيتك لهم تخرجهم عـن مراقبـة          
ربهم، وال إرضاؤك لهم يلفتهم عـن مواجهـة         

.موالهم سبحانه

 

 
اجتمعت قلوبهم وإن تفرقت أبـدانهم، وتآلفـت        

 :األعـراف ) "ألَستُ(ــــ  أرواحهم ألنهما ب  
حتـى تعارفت، قد بلغ بهم الحب في اهللا        " ١٧٢

 

 

 

 

اهللا من المواهب ما غبطتهم     منحهم  
 هـذه ،  عليه المالئكـة واألنبيـاء    

 ،فأين هم؟  عالماتهم وتلك صفاتهم  
ن هم؟وم. 

 

 
: فيا إخواني 

 

 والكالم فـي هـذا      -
 في  السياق لإلمام أبي العزائم     

لـيس   :مـذكرة المرشـدين   كتابه  
ـ    ا مختلفـين،   الطريق لنكون فرقً

ـًا  ـًا متنــافرين، وشيعــ وعــصب
ضين، قلـوب علـى الحـظ       متباغ

 والهوى عقـدت، وبالدنيا وما فيها

 

 
اطمأنت، وللشهرة والسمعة طلبت، حتى أصبح      

 المسلمون

 

 وهم كثيرون  -

 

، قـال اهللا    الًقلـي  -
 ا ِبحبـِل اللَّـِه جِميعـا والَ       ﴿واعتَِصمو: تعالى

).١٠٣ :آل عمران(تَفَرقُوا﴾ 

 

 
إذا كان المراد من الطريـق النجـاة والفـوز          

 فهل النجاة أن يبغض المـسلم       ؛السعادة األبدية ب
ـ      ،!أخاه؟ وأن  ،!ن خالفـه؟   وأن يذم كل فريق م 

يقوم كل قادر أن يتكلم بالذم والتكفيـر واللعـن          
 يحـب    هـل كـان رسـول اهللا         ،!فيتكلم؟

ـًا     هل كان    ،!فِّرين؟نَلــما ـًا لعانـ  سباب
ـًا  وقد مدحـه     تنزه   ،!في األسواق؟  صخَّاب
 ﴿وِإنَّك لَعلى خُلُـٍق عِظـيٍم﴾     : لى بقوله اهللا تعا 

﴿فَِبما رحمٍة ِمن اللَِّه    : وقوله سبحانه ؛  )٤ :القلم(
 ﴾موقد نبهنـا اهللاُ   ،  )١٥٩: آل عمران ( ِلنتَ لَه 

﴿لَقَد كَان لَكُم ِفي رسـوِل اللَّـِه        : سبحانه بقوله 
      و و اللَّهجري ن كَاننَةٌ ِلمسةٌ حوُأساآل الْي مو﴾ِخر 

).٢١ :األحزاب(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


 

  ىواعلم بأن قلوب األخيار صافية ألن نفوسهم طاهرة، وال تخف         
 فـي أعـين     ى فيها كما تتـراء    ىعليهم خفيات األمور ألنها تتراء    

البصر ظواهر كليات األمور، فال تـضمرن إلخوانـك األصـفياء           
 عليهم وال يتكتم عليهم منك،      ىخالف ما تظهر لهم، فإن ذلك ال يخف       

 .قواهللا الموفِّ



 


علوم أن قوة اإلنسان في حياة قلبه وذكاء لبه واإلذعان للحـق            م

: يبد لإلنسان من اثنين للرق     واالنقياد للدليل إذا بهر، وال    ؛  إذا ظهر 
. وجسم مقتد برسول اهللا ؛قلب مخلص

 

 
  ن في القرآن الكريم أن فقـه القلـوب بـه نيـل             واهللا تعالى بي

وصـار هـو    الوصول، ومن طبع اهللا على قلبه بـاء بالخـسران           
: ، قال تعـالى   "٤٤ :الفرقان"ا﴾  والحيوان سواء ﴿بْل هم َأضلُّ سِبيلً     

﴿لَهم قُلُوب الَّ يفْقَهون ِبها ولَهم َأعين الَّ يبِصرون ِبها ولَهم آذَان الَّ             
  ".١٧٩ :األعراف"يسمعون ِبها ُأولَـِئك كَاَألنْعاِم بْل هم َأضلُّ﴾ 

وقد تقدم أن صحبة المرشد الكامل والبحث عنه والسعي لطلبه          
اطلب : (أمر واجب لمريد الوصول إلى اهللا تعالي بنص قوله          

ولو في الصين   العلم (وقوله : ) :فريضةٌ العلِمطلب كـلِّ ىلَ ع  
العلم النافع الذي يحصل بـه       : بالعلم  الحديث، ومراده    )مسلٍم

 ى﴿ِإنَّما يخْـشَ  : بخشية اهللا كما قال     صاحبه السعادتين، ويتجمل    
﴾اءلَماِدِه الْعِعب ِمن وكان من أكمل صفات المرشد  ،"٢٨ :فاطر "اللَّه

،  وعن رسوله    ى يعقل عن اهللا تعال    ىأن يكون فقيه القلب، حت    
فلزم أن أبين فقه القلب بقدر ما يفتح اهللا، فـأقول وبـاهللا المعونـة               

 :والتوفيق

ما يفقه اللسان من األذن، وال يلزم من فقه اللسان          إن :فقه القلب 
فقه القلب، فكم من فقيه اللسان جهول القلب أو كفوره، وإنما كـان             
ذلك ألن الجوارح خلقها اهللا، وأودع في كل عضو منها ما به يقوم             
بما أعده له، وإنما أوعية الحق وخزن الفقه هي القلوب، وإنما تتلقي         

 .القلوب من عالم الغيوب

 

 
وذلك ألن النفس الملكية شهدت الجمال، وفقهت خطاب الجميل،       
فإذا تعلقت بالجسم لم تغب عن مـشهد التجلـي األول، وحقائقـه             
مشهودة لها مصورة في ذاتها، فإذا سمع اإلنسان المتعلقة به النفس           

 – ولو كان غيـر حكـيم     –ا حكمة من متكلم ا فعليالملكية تعلقً

ة حقيقة ما في ذات النفس، فحن اإلنسان  أصغت إليه، فطابقت الحكم   
 واشـتاق   ، نفسه، وتأثرت أعضاؤه   ى وانفعلت قو  ،إلى تلك الحقيقة  

 ىإلى الحق، وخشع قلبه وامتأل خشية ورهبـة مـن ذات اهللا تعـال     

ورغبة في مرضاته، ولظهور أسرار الحق للنفس تتلقي الحكمة عن          
 .الرب سبحانه، مع أن المتكلم بها إنسان

 قوي عامل  ؛ا باإلنسان صل تعلق النفس الملكية فعلً     ح ىهذا، ومت 
 وأشرقت أنوار   ، واشتد باعث الفكرة، وحصل شهود المعية      ،العبرة

     ثم تـألألت  الشهود، وتبدل الوجود المقيد باإليجاد واإلمداد الرباني ،
 الذات، فحجب اإليجاد واإلمـداد بـالوجود        ىتلك األنوار عن مجل   

 .المطلق، وكان اإلنسان مع اهللا واهللا معه

وبهذا يكون القلب بيت قدس، والجسم هيكل الرب، كنز مرموز          
بغاشية المباني، انطوت فيه أسرار المعاني، ويكون اإلنسان العـالم          

 فيه العالم األكبر، شهد فيـه أكمـل مـشاهد           ىالحقيقي الذي انطو  
 ومعانـي تنـزالت الصفات، وأسرار ظهور األسـماء،        ،بينالمقر

رفعت مكانته عن المقامات، وعزت مشاهده عن العقول الكاملـة،          
وهو اإلنسان الكامل صورة الـرحمن الكاملـة، وكعبـة األرواح           
العاشقة، وترجمان حقائق اآليات، ومبعث أنوار اإلشارات، محـل         

ة في دور التجليات المقيدة     نظر اهللا من عباده، والمحبوب لذاته العلي      
، كإشـراق   األعلـى بالزمان والمكان، شمس تشرق في  الملكوت        

 .األدنى الملك ىشمس السماء عل

 

 
ـًا فـي  كـل حـال،                ـًا جعله آنس بلغ به الرضا عن اهللا مبلغ

 بذات اهللا في  كل حال، ال تـشغله          والتوكل علي اهللا جعله مشغوالً    
 ال البهجة الباقيـة عـن الـولي       زهرة الفانية عن البهجة الباقية، و     

 قلـب،  ىالمتعال، شهد اآلخرة وهو في الدنيا فلم تخطر الدنيا له عل          
 فلم تر باصرته أنـوار       وجه ربه العلي   ىووقعت عين بصيرته عل   

الجنان، فهو مع اهللا في الكون األول، وعند مليك مقتدر في  الكون             
ؤتيه من يشاء واهللا    الثاني، واهللا عنده بالفناء عنهما، ذلك فضل اهللا ي        

 آله وصحبه   ى سيدنا محمد وعل   ىذو الفضل العظيم، وصلي اهللا عل     
.وسلم

 

 
من لدي الرب في القلب نور الفقه

 

 
  تُتلي لذي حجِبوليس في صحٍف

ذا القلِب عن ِحكٍم فاستفِت قلبك يا

 

 
 في الكوِن ظاهرة للعيِن في القلب

قي معارفهـــقلب عن الحق يتل

 

 
إمام ربــِن والقـ الديهو اإلمام  

دهــٍب يشاهـالكون نور لذي قل

 

 
وٍب وذي حبـوراح صفٍو لمطل  



 





  

 

 



 


 

 

 



 




 





 




 


 



 


:كل منجاءنا هذا السؤال من 

 

 

أحمـد  ، و عبد الحميد محمد بيومى المدرس بمدرسة الزوامـل       

فوزى السيد  ، و مدرس بمدرسة الكفر القديم   السلمان عثمان التجانى    

خالد التجانى   

 

مـدرس  العبد الرحيم مصطفى التجـانى   ، و مدرس -

مـدرس  ال د محمد غالى التجانى   محم، و اإللزامية بمدرسة الجوسق 

:نصه بعد الديباجةكان و وآخرون،، العدلية بمدرسة

 

 

الذى نعتقده ونعتقد أن كل موحد صادق يعتقده أن اهللا حرم على         

) المنار(األرض أن تأكل أجساد األنبياء، واليوم وقع فى يدنا مجلة           

إن أجساد األنبياء تبلى، ويجتهد فى تضعيف       : فوجدنا صاحبها يقول  

لحديث الوارد فى ذلك، وال يجب اعتقاد أن أجساد األنبياء ال تبلى،            ا

إن هذه المسألة من مسائل اإليمان بعـالم الغيـب، فهـى            : ويقول

اعتقادية، وما يجب اعتقاده واإليمان به ال يثبـت إال بالنـصوص            

القطعية الرواية والداللة، وليس فيها نص ظنى راجح فضالً عـن           

 مسائل المناقب والفضائل التى يقبلون فيها       إنها من : القاطع، ويقول 

الروايات الظنية وال يأبون إثباتها بما دونها من الـضعاف، وبهـذا         

إن : النظر قبل بعض ما روى فيها وإن كان معلوالً، إلى أن يقـول            

التسليم بهذه الخرافات وعدم إنكار العلماء لها قد كان فتنة للعقـالء            

وقـد نـبش بعـض    : ، إلى أن يقولالمستقلين، منفرا لهم عن الدين   

رجال الحكومة التركية الالدينية الحاضرة بعض قبـور األوليـاء          

المعتقدين، عند العامة أمام الجماهير منهم فأروهم بأعينهم أنه ليس          

.فيها إال عظام نخرة

 

 

هذا ما قال، فنرجو من فضيلتكم بيان الحق فـى ذلـك حتـى              

. اهللا وبركاتهنطمئن على عقيدتنا، والسالم عليكم ورحمة

 

 



 



أحضرنا المجلة المذكورة فقرأنا ما فيها خاصا بذلك الموضوع،         

وإنا نرى قبل كل شىء أن نبين ما فى هذه المجلة مـن التنـاقض               

الذى يدل على الضعف العلمى وعدم الرسوخ فى القوانين المنطقية،      

بت فى ثم المجازفات الشنيعة التى ال يقدم عليها محتاط لدينه وال متث        

:علمه، فنقول

 

 

إن هذه المسائل من المسائل االعتقادية التـى        : قال الشيخ رشيد  

إنهـا مـن مـسائل      : يجب أن تكون أدلتها قطعية، ثم قال بعد ذلك        

.الفضائل التى يتساهلون فيها، وكفى بذلك تناقضا وجهالً

 

 

إن االعتقاديات التى يجب فيها القطع هى التى        : ثم نقول له ثانيا   

 أصول الدين، وليست كل مسألة غير عملية يلـزم فيهـا            تكون فى 

القطع، بدليل ما ذكرته أنت من أن الفضائل يتساهل فيهـا، ولـيس           

معنى كون المسألة اعتقادية أن فيها اعتقادا كما توهمـه صـاحب            

إلخ، .. المنار، فإن المسائل العملية نعتقد صحتها ووجوبها أو سنيتها        



 

 

 

 

 



 


 

 











 



 







 



العملية إال بعد أن نـصدق بأنـه        وال نقدم على شىء من األمور       

شرع اهللا ورد به خطابه المتعلق بأفعال المكلفين، وإذا لـم نعتقـد             

.ذلك لم يكن حكما شرعيا عندنا

 

 

فإذًا البد من االعتقاد فى مسائل الحالل والحـرام والفـروع           

العلمية كلها، كما أن من االعتقاديات االعتقاد بأن أبا بكر أفـضل            

نه أحق بالخالفة منهم، وأن عمر أفـضل مـن          الصحابة مثالً، وأ  

.. إلـخ ... عثمان، وأن المسجد الحرام أفضل من المسجد األقصى       

وهذه كلها ال عمل فيها وإنما فيها االعتقاد، أفيرى الشيخ أنه           .. إلخ

البد فيها من الدليل القاطع كما يقول، أم يسهل عليه أن نفيـده أن              

أن دليلها قـاطع هـى      :  فيها االعتقاديات التى سمع العلماء يقولون    

.أصول الدين التى البد منها فى كون الشخص مسلما؟

 

 

 أن االعتقاديات التى يجب أن تكون أدلتها قطعيـة          :والخالصة

هى ما يكفر جاحدها ال كل ما فيه اعتقاد، أو ما ليس فيه عمل كما               

ظن حضرته، فال نطلق االعتقاديات إال على مـا أوجـب الـدين            

من األصول ال مـن الفـروع، واألصـول كلهـا           اعتقاده وجعله   

اعتقادية، فصارت هذه العبارة متعارفة بينهم فى ذلـك، كمـا ال             

.يخفى على من مارس العلم أو تلقاه عن العلماء

 

 

كيف يكرر الشيخ أن المسألة ليست قطعية وال ظنية         : ثم نقول 

مع ورود األحاديث الصحيحة فيها على ما نذكره بعـد، ويـصف        

وهذه جرأة غريبة، فإن األحاديث فى      ! ذلك أنهم خرافيون  القائلين ب 

ذلك صحيحة ال شك فيها، وقد خرجها الثقات من أئمـة الحـديث             

.وصححوها كما ستسمع

 

 

أما ما يقوله من أن األتراك نبشوا قبور األوليـاء فوجـدوها            

عظاما نخرة، فال يستدل به إال من ليس له علم، ومن أين جاءه أن              

 القبور؟، وهل ثبت عنده ذلك من طريق صحيح         الولى دفن فى هذه   

وهو يطعن فى الطريق الصحيحة إذا كان فيهـا فـضل األنبيـاء             

وشرفهم ونحو ذلك مما ال يوافق نزعته، ويصدق كل ما يقال ولو            

كان أوهى من بيت العنكبوت إذا صادف هوى فى نفسه أو جـاء             

.عن األوربيين، وإذا يؤول له اآليات القرآنية

 

 

ما لنا ولألولياء؟ وأين هذا من كالم الـسائل    : عد ذلك ثم نقول ب  

الذى سأل عن األنبياء الذين وردت فيهم األحاديث الـصحيحة، ال           

فى األولياء الذين يجوز عليهم كـل شـىء حيـث لـم يكونـوا               

إن الولى قد تغير حاله : معصومين؟ فلو ثبت ما قاله لصح أن نقول     

سقين، فذلك جائز عليهم،    واقترف من الكبائر ما جعله فى زمرة الفا       

.كما يجوز الغلط فى اعتقاد أنهم أولياء

 

 

ولماذا يذكر ما رآه الكماليون وال يذكر مـا ذكرتـه الجرائـد             

المصرية فى ظروف كثيرة من ذلك عندما كانت الحكومة تريد أن           

كأبى نوار   (تنقل بعض األولياء من أماكنهم ألمر ما        

 

وأحد )  ببنها –

ضر نقل جثمانه جمهور عظـيم وعلـى        الصحابة بالعراق، وقد ح   

، !رأسه جاللة الملك فيصل كما ذكرته الجرائد من عهـد قريـب           

وغير ذلك كثير ال يحضرنى اآلن، ووزارة األوقاف تعرف كثيرا          

.منه

 

 

وغيره أن معاوية لما أراد أن يجرى       ) موطأ اإلمام مالك  (وفى  

مـوح  النهر الذى يمر فى قبور الشهداء بأحد، وجدوا عمرو بن الج  

ال ينكر بعد هذا منكـر،  : لم يتغير، وكذلك غيره، حتى قال بعضهم  

وكان بين غزوة أحد وحفر النهر ست وأربعون سنة، وفى مثل هذا   

آثار كثيرة، فلماذا يعدل عما فى الموطأ وغيره إلى ما روى عـن             

!.األتراك ولو كان صحيحا كما يقول؟

 

 



 





 

 

 

 

 



 











 



 



 

 

 

 

 

 



 



       ا إذا كان االستشراق قد شـغل حيـز

ا من اهتمام المثقفين الذين اعتنوا به       كبير

في دراساتهم، فإن رأيهم لم يتفـق حـول     

 مـنهم،   موقف محدد منه، ولقد تنبهت فئة     

 ألنهـم   ؛إلى زيف أبحـاث المستـشرقين     

حادوا عن المنهج العلمـي النزيـه فـي         

ــم  ــم أنه ــشرق، وزعمه ــاتهم لل  دراس

يحرصون على تطبيق بعـض المنـاهج       

.العلمية في دراسة مجتمعات الشرق

 

 

ولقد اتخذت فئة من المثقفين العـرب       

 موقفا نقدي ا من االستشراق، فعمدت    ا جذري

إلى تفكيك خطابه، والتهوين من شـأنه،       

والغض من قدر المستشرقين، رغـم مـا     

ينادي به بعض الدارسين العـرب مـن        

.ع عنهم ضرورة إنصافهم، والدفا

 

 

ولكن الواقفين موقف الـرفض مـن       

االستشراق، نظروا إليه من جانب دوافع      

قيامه، التي لم تكن مؤسسة على الغرض       

العلمي النزيه، وقد ازداد إيمانهم العميـق       

بـذلك، لمـا تجلــى لهـم مـا يروجــه     

المستشرقون من تُرهات وأراجيف، فـي      

دراساتهم التي تخص الـشرق العربـي       

ت دراساتهم بعيدة كـل     وعلومه، وقد كان  

.البعد عن الحياد العلمي

 

 



 



وأحب أن أشير هنا إلى ما قـام بـه          

أنور عبد الملك، حيث    : المفكر المصري 

كشف منذ عهد مبكر عالقة االستـشراق       

 وذلك في مقالة نشرها بعنوان      ،باالستعمار

 حيث كشف عـن     ،)االستشراق في أزمة  (

 في فرنسا، ثم أتى مـن       خبايا االستشراق 

بعده  

 

ـ      – ابعد مضي خمسة عشر عام 

 

- 

إدوارد سعيد، الذي لم يتوانى فـي نقـد         

وتفكيك االستشراق، ليزيد القراء تبـصرة    

عن عالقـة االستـشراق باالسـتعمار،       

ة في  وبمراكز الهيمنة في الغرب، وخاص    

؛ وكان ذلـك    الواليات المتحدة األمريكية  

بهار بأعمال  ا إلى الحد من غلواء االن     سعي

المستشرقين من لدن العـرب، ليـدركوا       

خطورة االستشراق، والمسخرين جهودهم    

.في خدمته

 

 



 



ولعل إدراك المستشرقين لخطورة ما     

بدأ ينكشف لدى دارسيهم في حقيقـة مـا         

يضمره أوالئك المستشرقون في دراساتهم     

من غرض مبيت مـن أجـل التزييـف         

 للحقائق العلمية، لعل هذا قـد       والتحريف

حدا بهم إلى الدعوة إلى الـتخلص مـن         

، حيـث تـشوهت     )االستشراق(مصطلح  

سمعته، فنبت عنه أذواقهم، وتقززت منه      

نفوسهم، وينكشف لنا ذلك إبـان دعـوة        

رمـي مـصطلح    "برنارد لـويس، إلـى      

االستشراق في مزابل التـاريخ، لكونـه       

 ئا مش أضحى مصطلحيه ا، وأنه ليس لد   وم

جـاك  ( وكـان المستـشرق      ،"أي معنى 

، قد أعلن أنـه مـستعرب ولـيس         )بيرك



 

 

 

 

 

 

 وقد نحا   ،ا، فقام بنعي االستشراق   مستشرقً

نحوه المستشرق أندريه ميكيل، الذي أعلن      

هو اآلخر رفضه ألن يطلقوا عليه تسمية       

، وفضل أن يطلقوا عليه لفـظ       )مستشرق(

ــستعرب( ــن  ،)م ــؤالء م ــوى ه  وس

ظهم أن يظلـوا    المستشرقين، الـذين غـا    

 ألن مفهـوم  ؛)مستـشرقين (حاملين السم  

ذلك المصطلح قد اعتراه ما اعتراه مـن        

تلويث في سمعته، وإن بقوا على صفتهم        

. االستشراقية، غير حائدين عنها

 

 

لقد التفت المستشرقون إلى أهميـة أن     

يغيروا من أساليبهم، ولم يكن االستشراق      

هو الذي شهد ذلـك فقـط، بـل سـبقه           

التنصير، حيث غيـر المبـشرون مـن        

 ا منهم في خداع السذج من      أساليبهم، تمادي

.الناس

 

 



 



لقد توجه المستشرقون إلى ما عـرف       

هم  وأعلنــوا نعــي،باالستـشراق الجديــد 

لالستشراق القديم أو الكالسيكي؛ ويتبـين      

لنا أن االستشراق الجديـد مـا هـو إال          

اســـتمرار لالستـــشراق المعهـــود، 

فاالستشراق هـو االستـشراق؛ ولكـن       

المنحى التجديدي الذي سلكه المستشرقون     

يكمن في التغيير من أساليبهم فقـط، وإن        

كان هدفهم لم يتغير قط، حيث التفتوا إلى        

سانية واالجتماعية في دراستهم    العلوم اإلن 

للشعوب العربية، وهذا هـو االستـشراق     

الجديد الـذي لـم يتنكـر لالستـشراق         

.الكالسيكي، بل هو مجرد امتداد له

 

 

وينكشف لنا أن مـن بـين المثقفـين         

ــواء    ــسير وراء أه ــن ي ــرب م الع

المستشرقين، ويخدم أغراضهم، كمحمـد     

أركون، حيـث عـدل عـن مـصطلح         

اإلسالميات : (ما أسماه ، إلى   )االستشراق(

؛ ولنا أن نتساءل عن مـسوغ       )الكالسيكية

غموض محمد أركون في بيان مقـصوده       

   ا بنـسج   بهذه اإلسالميات التطبيقية، مكتفي

المصطلح على النحو الذي عـرف بـه        

األنتروبولوجيـا  : روجيه باسـتيد، وهـو   

التطبيقية، ولم يـستطع متـرجم أعمـال        

 أركون، وهو هاشم صـالح أن يوضـح       

المقصود بذلك المصطلح، سوى أنه اعتبر      

أركون يسعى إلى إحـالل اإلسـالميات       

التطبيقية محل اإلسالميات الكالسـيكية؛     

نبنـت عليهـا اإلسـالميات      اوهي التي   

التطبيقية في فكر أركون، وهذه األخيـرة       

كل خطاب غربـي    "يعرفها أركون بأنها    

 يتميز بـصفة العقالنيـة،      ،"حول اإلسالم 

طـا  حاول السير علـى خُ    وهو في ذلك ي   

المستشرقين الذين يحاولون تمويه قرائهم     

ــصطلح   ــن م ــة ع ــصطلحات بديل بم

 ألن النفـوس    ؛ا لذكره ، تفادي )االستشراق(

أصبحت غير مرتاحة عند سماعه، ومـن       

بين تلك المصطلحات، مـا عنـون لـه         

اإلسـالميات  : (أركون باسم مركب، وهو   

وذلك ضمن مشروعه الرامي    ) الكالسيكية

نقد العقل اإلسالمي، ولم يقدم أركون      إلى  

على كد ذهنه إليجاد مصطلح بديل عـن        

االستشراق إال حينما رأى أن هذا األخير       

قــد تلوثــت ســمعته، بــسبب الجــدال 

األيديولوجي الذي دار حوله منذ القـرن       

الماضي، وقد سبق أركـون إلـى بيـان         

األزمة التي يعيشها االستشراق، عدد غير      

الغـرب، أمثـال كلـود      قليل من مفكري    

...كاهين، ومكسيم رودنسون

 

 



 



  ا مـن المستـشرقين     وهكذا فإن كثير

ـــ  ــوا ب ــرابهم، برم ــصطلح (وأض م

، فأعلنوا نعيهم الصريح لـه،      )االستشراق

داعين إلـى إقبـاره، ولكـنهم احتفظـوا      

.بمضمونه، ولم ينسلخوا عنه

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 




 



 



 





 


 أهل التصوف لما علم مـنهم       لى أثنت العصور والدهور ع    وقد

 وحسن الطوية واالجتهاد فـي      ء، والوفا ء والصفا ء،من التقى والنقا  
.الطاعات، ومجاهدة النفس على كبح الشهوات

 

 
 تفقه ولم يتصوف فقـد تفـسق، ومـن          من: " اإلمام مالك  قال

 في  كما". ا فقد تحقق  تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن جمع بينهم       
حاشية العالمة علي العدوي على شرح اإلمام أبي الحسن في الفقه           

 وكما في شرح عين العلم وزين الحلم لإلمـام          ،)٢/١٩٥(المالكي  
).١/٣٣(مال علي قاريء 

 

 
حبب ِإلي مـن دنيـاكم      : ( اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه     وقال

 واالقتداء بطريق أهل    ترك التكلف، وِعشرة الخلق بالتلطُّف،    : ثالث
كشف الخفاء ومزيل اِإللباس عما اشتهر من األحاديث        ) "التصوف

. ١ ج. ه١١٦٢ المتوفى سـنة     العجلونيعلى ألسنة الناس لِإلمام     
: صحبت الصوفية فانتفعـت مـنهم بكلمتـين       :  وقال ، "٣٤١ص  

 ونفسك إن   ،لوقت كالسيف فإن قطعته وإال قطعك     ا: سمعتهم يقولون 
 في كتاب تأييد الحقيقة العلية      كما ، شغلتك بالباطل  حقاللم تشغلها ب  

 سفيان الثوري لوال أبو     قالو. ١٥لِإلمام جالل الدين السيوطي ص      
كما في الفتاوى الحديثيـة     " ما عرفت دقائق الرياء   "هاشم الصوفي   

 ابن الحاج في حواشيه على الدر الثمـين         نقلو). ٣٢٧(البن حجر   
أول من  : أن الحسن البصري قال   عن التستري في رسالته العلمية      

 :، وقال ابـن الحـاج      علي اإلمامتكلم في التصوف والفقر     
ويعلم من ذلك أن أول من وضع علم ذلك هو اإلمام علي بن أبـي              

).٢/٣٧١(للكتاني ، كما في التراتيب اإلدارية طالب 

 

 
 بمجالسة هؤالء القـوم فـإنهم زادوا        عليك: " اإلمام أحمد  وقال

 لم أع لم: "ا أيض وقال". علم والمراقبة والخشية والزهد   علينا بكثرة ال  
كما في الجزء الخامس من كتاب الفروع البـن         ،"ا أفضل منهم  أحد 

 الحـافظ   وقال). ٢/١٣٧(مفلح الحنبلي والتراتيب اإلدارية للكتاني      
 فأما التصوف فاشتقاقه عند أهل اإلشارات والمنبئين عنهم      :عيمأبو ن 

لوفاء، فالصوفي من كفي من حاله، ونُعم       بالعبارات من الصفاء وا   
من ماله وأعطي من عقباه، وحفظ من حظ دنياه، إنهم أعالم الهدى            
لعدولهم عن الموبقات، واجتهادهم في القربـات، وتـزودهم مـن           
الساعات وحفظهم لألوقات، فسالك منهجهم ناج مـن الغمـرات،          

).١/١٨(وسالم من الهلكات، أهـ، كما في الحلية 

 

 

 فإنه  تيميةن   اب وأما
وصف الصوفية بـأنهم    

 كما  ،صديقو هذه األمة  
الـصوفية  "في رسالته   

وذلك في أول   " والفقراء
كتابه التصوف الواقـع    

). ١١(في الفتاوى برقم    
 اإلمام الذهبي في    وقال

وهو مقام  : "... الموقظة
خطر إذا القـادح فـي      
محقّ الصوفية داخل في    

من عادى لـي    ((حديث  
ــ ــارزني ولي ــد ب ا فق

ــةب ــال)). المحارب  وق
اإلمام الـشاطبي عـن     

فقد علم منهم   "الصوفية  
المحافظة على حـدود    

 ا، ا وباطنً الشريعة ظاهر
وهم القائمون بأحكـام    
السنة على ما ينبغـي،     
المحــافظون علــى  

كمـا فـي    ..." إتباعها
ــات  ). ٢/٢٠٧(الموافق

 وهذا  : ابن خلدون  وقال
ــمالع ــوم  ل ــن العل  م

الشرعية الحادثـة فـي     
صله أن طريقة   الملة، وأ 

هؤالء لم تزل عند سلف     
األمـة وكبـارهم مـن    
الصحابة والتابعين ومن   
بعدهم طريقـة الحـق     
والهدايــة وأصــلها  
العكوف علـى العبـادة    
واالنقطاع إلى اهللا تعالى    
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ـ           ا فـي   واإلعراض عن زخرف الدنيا وزينتها، وكـان ذلـك عام
لثاني وما   فلما فشا اإلقبال على الدنيا في القرن ا        ،الصحابة والسلف 

بعده وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا اختص المقبلون على العبـادة           
تصنيف علم التصوف كأحد    :  خلدون ابن مقدمة   من(باسم الصوفية   
.)العلوم الشرعية

 

 
 غرر الناس، طهرهم اهللا من األرجاس في كل عصر          فالصوفية

 البركـات، علـى أيـديهم انتـشر      ومآزرومصر، مأوى الخيرات    
وعم األنام الوئام ربطوا القلوب بمحبة عالم الغيوب فلـم          اإلسالم،  

ِمن المْؤِمِنين ِرجاٌل صدقُوا ما عاهـدوا       يستحوذ عليهم الشيطان،    
هبى نَحن قَضم مِه فَِمنْهلَيع اللَّه نتَِظرن يم مِمنْهِديالً ولُوا تَبدا بمو 

ا عن كابر، عن أكابر الصحابة      ابر العلوم ك  ورثوا. )٢٣ :األحزاب(
 بكر الصديق وحارثة ثم القاسم بن محمد، وجعفر        أبي علي و  اإلمامك

 ومنبع الحقائق وأسـاطينها،     ووراثها، حماة الشريعة    فهمالصادق،  
 برزت على أكتافهم دولة اإلسـالم،       س، الناس، ومفخرة الجال   سرر

 األحـوال    وبعد أن سـاءت    ،وارتفعت على سواعدهم ألوية السالم    
واضمحلت األفعال، وكثرت األقوال قويت لهجة المـارقين، علـى          

 فأصبح منهج التقرب سبة، واتبـاع مـنهجهم         ،الصفوة من المتقين  
 للقاصد في هذا الزمن أن يبلغ شأوهم، أو يسلك دربهم           ىخيبة، وأنّ 

 فأين الثـرى مـن      ، أن يوسم بهم، ويحسب من أشياعهم      ن ع فضالً
 ومجمل التاريخ يمج ذلك التبجح، ويصد ذلك التصفح السافر          ،الثريا

والغي الظاهر في خيار األمة، وقد نسي أنه حقق مـا حـذر منـه      
 وصححه  الترمذي بقوله في الحديث الذي أخرجه       المصطفى  

... إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حّل بهـا الـبالء          : (العراقي
 منهجـه   بنـى  فمن.). ..ولعن آخر هذه األمة أولها    ... وذكر منها   

 على التصوير والتحقير والتكفير حقق فيه قول المـصطفى          
قـال رسـول اهللا   : فيما أخرجه أبو نعيم بسند جيد عن حذيفة قـال      

 )) :مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رئيـت           إن 
   ره اهللا إلى ما شاء، انسلخ منـه          عليه بهجته وكان ردءا لإلسالم، غي

 :قلت)) هره وخرج على جاره بالسب ورماه بالشرك      ونبذه وراء ظ  
بـل  : (يا رسول اهللا أيهما أولى بالشرك، الرامي أم المرمي، قـال          

 يا سيدي يا رسول الحق يا نور العوالم صلى اهللا           صدقت). الرامي
 وأسس فكره إزاء عوارهعليك وآلك وسلم، لقد نسي رامي الصوفية     
سة، وآراء مشبوهة فـي     تلك الطائفة الطاهرة، على عبارات مدسو     

كتب المتأخرين، وأخالق المدعين لمنهج المتقين، فـي العـصور          
 لما قبل   يعودالغابرة أو عصره الحاضر، فال سند لهم يعودون إليه          

 واالقرن السابع الهجري، وأغلبها أقوال فندها علماء عصرهم وأقام        
، فبأي سـلف    )سلفيون(على قائليها الحجة، وبعد ذلك يدعون أنهم        

قتدون، والصوفية تقتدي بمنهج الصحابة والتابعين من أخيار قرون         ت
 الخيرية التي قال فيهم الرسول الذي ال ينطق عـن الهـوى             

)ني القروِن خيرالَّذين يلونَهم  ، قر الَّذين يلونَه، ثم مثم ،  يأتي قـوم ثم
  ستشهدونوال ي يشهدون ،  وال يوفون وينذُرون ،  فيهم الس ويظهرنم (

 ،صححه ابن رجب في جامع العلوم والحكم عن عدد من الصحابة          
  أهل العلم أن يكشفوا النقاب عن أحوال تلـك          علىا  لذا أصبح لزام 

الطائفة بالنقول المنصفة   
لبيان الحق من الباطل،    
والصادق من المختـل،    
وقبل أن نبرز الحقائق،    

ا لدليل واضح لكل    منار
موفق، في جميع طبقات   

، علينا أن نبين    المجتمع
أن الخلق الحسن مقياس    
ــضيلة  ــضيلة، والف الف
شاهد على أهل الرذيلة،    
ــسم  ــصوفي ال يج فال
الحق، وال يحقر الخلق،    
وال يكفر الناس، والثائر    
عليهم هو من خـوارج     

ة ظاظالخلف، اتسم بالف  
ــاء   ــة، وادع والغلظ
ــضة،  ــدعاوي العري ال
ــل   ــل رداء أه وانتح
ــضحته   ــضيلة، فف الف

قت عليـه   المنابر، فأغل 
ومن يعـشُ   البصائر  

ــرحمِن ــِر ال ــن ِذكْ ع

 

 
    وطَاناً فَهشَي لَه ضنُقَي 

 قَِرين لَه )لزخـرف ا: 
ــت. )٣٦ ــق ونع  الح

: سمته، فقال سـبحانه   
     ِفتْنَتَـه ِرِد اللَّهن يمو

فَلَن تَمِلك لَه ِمن اللَّـِه      
شَيئاً ُأولَِئك الَِّذين لَم يِرِد     

 ه َأن يطَهر قُلُوبهم   اللَّ
 وقـال . )٤١ :المائدة(

اأيض :    ـام ـونتَِّبعفَي
 تَشَابه ِمنْه ابِتغَاء الِفتْنَةِ    

وما يعلَم   وابِتغَاء تََأِويِلهِ 
 ــه ــه ِإالَّ اللَّـ  تَْأِويلَـ
والراِسخُون ِفي الِعلْـِم    
     ننَّا ِبِه كُلٌّ مآم قُولُوني

 نَاِعنِد رِإالَّ   ب ـذَّكَّرا يمو
ــاِب ــوا اَأللْب آل ( ُأولُ

.)٧ :عمران

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 



 





 





 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       المستشار                       األستاذ    

 

 






 



 




 




 




 


رأس إبراهيم بن عبد اهللا بن الحسن       قدم  

ـ   ١٤٥ فى سنة    يبن عل   عليـه   ي هـ وبن
المشهد المعروف بمسجد التبن     

 

:  ويقـال  –
التبر  

 

 بمسجد بحرى القاهرة بظاهر رأس      –
 شرفه أهل مصر ودفنـوه فـى      . .الطالبية

والمشهد معروفة بإجابة   . .التاريخ المذكور 
.الدعاء

 

 
إبراهيم بن عبد اهللا بن الحسن بن على        
ابن أبى طالب، أحـد أمـراء األشـراف         

 هـ وخرج بالبصرة   ٩٧الشجعان، ولد سنة    
على المنصور العباس، فبايعه أربعة آالف      
مقاتل، وخافه المنصور، فتحول إلى الكوفة      

ى علـى   ة إبـراهيم، فاسـتول    يعوكثرت ش 
البصرة، وسير الجمـوع إلـى األهـواز،        
وفارس، وواسط، وهاجم الكوفـة، فكانـت       

 هقتلأن  بينه وبين المنصور وقائع هائلة إلى       
 هـ، وحز رأسه ١٤٥حميد بن قحطبة سنة    

وأرسله إلى جعفر المنصور، ودفـن بدنـه     
.)١(الزكى بباخمرى

 

 

) نور األبصار: (أما الشيخ الشبلنجى في   
ا مما جـرى    يذكر بعض فهو يحقق االسم و   

هو إبـراهيم بـن     : " لسيدي إبراهيم ويقول  
عبد اهللا المحض أخـو محمـد المهـدي      

 

– 
كية  زيقصد محمد النفس ال   

 

 وكان مرضى   –
 قال أبـو الحـسن     ،السيرة من كبار العلماء   

قتل إبراهيم في ذي الحجة سنة       " :المعمري
 وهـو ابـن ثمـان       ،خمسة وأربعين ومائة  

بى الكرام رأسـه    وأربعين سنة وحمل ابن أ    
.)٢(الشريفة إلى مصر

 

 
ــك  ــد ذل ويؤك

ا الشيخ محمـد    أيض
زكى إبراهيم حيث   

ن ســيدي إ :يقــول
إبراهيم الجواد بـن    
عبــد اهللا المحــض 
قتله المنصور عـام    

ـ ١٤٥  وطافوا  ، ه
برأسه حتى وصلوا   
ــصر  ــى م ــه إل ب
فنصبوه في الجامع   

ــق  ــامع (العتي ج
ــرو ــي ذي ) عم ف
 هــ   ١٤٥الحجة  

 ،فسرقه المصريون 

 فـي ذلـك الوقـت       ،دفنوه خارج القاهرة  و
 وقد أقيمت زاويـة     ،)أطراف القاهرة اآلن  (

صغيرة على المشهد الذي دفنت فيه الرأس       
وتحولت إلى مسجد باق بالمطرية حتى اآلن 
يسمى بجامع سيدي إبراهيم أو جامع تبـر        

" وتبر هو أحد كبار األمراء في حكومـة         (
، )الذي بنى هذا المسجد   " كافور األخشيدى   

وذكر المسجد المقريزى في خططه حيـث       
بأن مسجد تبر خارج القاهرة عـرف       : "قال
ن عيسى   إ :يقال ،رئا بالب قديم  اغتسل 

من هذا البئر حينما جاء طفالً مع أمه إلـى          
 والجميزة والبئـر    ،" من الروم  امصر هرب 

 العامـة خطـأ   هكانتا بجوار المسجد وتسمي   
ـ   ) التبن(ا بمسجد   أيض ن والمسجد قريب م

المطرية وتعرف منطقته بمنطقة الـسواح      
وجدير بالذكر أن اإلمام أبـا حنيفـة         ،احالي 

 قد أيد إبراهيم في ثورته هذه       النعمان  
على المنصور، كما قام اإلمام مالك بتأييـد        

كية وال يعرف زأخيه محمد الملقب بالنفس ال
لجثة إبراهيم بن عبـد اهللا مكـان محقـق          

)( ومدد، وفى مشهده نور وبركة)٣(.

 

 
 هـ فـى    ١٤٥وجاء فى حوادث سنة     

فيها ظهر  : " فى خبر من غبر    )٤(كتاب العبر 
محمد بن عبد اهللا بن حسن، فخـرج فـى          

  ا بالمدينة، فندب الخليفة    مائتين وخمسين نفس



 

 

 

 

 



 





 







 



سى والمنصور لحربه ابن عمه عيسى بن م      
يدعوه إلى اإلنابة ويبذل لـه األمـان فلـم          

ورغبهم يسمع، ثم أنذر عيسى أهل المدينة       
 ا، ثم زحف على المدينة، فظهر      ورهبهم أيام

  ا وناشده اهللا، ثم قتل فـى  عليها وبادر محمد
المعركــة وبعــث عيــسى برأســه إلــى 

".المنصور

 

 
أى (وفيهـا   :  فيقول )٥(ويضيف الذهبى 

ـ ١٤٥سنة   خرج أخوه إبراهيم بن عبد     )  ه
اهللا بن حسن بالبصرة، وكان قد سار مـن         

 ةا فى عشر   سر الحجاز إلى البصرة فدخلها   
 ولما بلغ المنصور خروجه تحـول       ،أنفس

 أهلها، وألزم   ةفنزل الكوفة حتى يأمن غائل    
الناس بلبس السواد وجعل يقتل كـل مـن         
اتهمه أو يحبسه، وتهاون متولى البصرة فى       
أمر إبراهيم حتى اتـسع الخـرق فجهـز         
المنصور لحربه خمسة آالف، فكـان بـين     

 من أهـل    وقتل خلق . الفريقين عدة وقعات  
وبقـى إبـراهيم سـائر      . البصرة وواسط 

رق العمال على البلدان ليخـرج      فرمضان ي 
ـ        ا، فأتـاه   على المنصور من كل جهـة فتقً

. مصرع أخيه بالمدينة قبل الفطر بثالثة أيام      
من المدينـة   ) المنصور(ح أن رد،    رفلم يب 

".جهه لحرب إبراهيموعيسى بن موسى ف

 

 
ائل الفض(هيرة فى كتابه    ظويحدثنا ابن   

 )٦()الباهرة فى محاسـن مـصر والقـاهرة     
وفى أيام يزيد بن حاتم والى مصر       : فيقول

من قبل الخليفة المنصور ظهرت بمـصر       
دعوة بنى الحسن بن على بن أبى طالـب         
وتكلم بها الناس وبايع كثيـر مـنهم لبنـى          
الحسن فى الباطن وماجت النـاس بمـصر    
وكاد أمر بنى الحسن أن يتم، والبيعة كانت        

وبينمـا  . م على بن محمد بن عبـد اهللا       باس
الناس فى ذلك قدم اليزيد برأس إبراهيم بن        
عبد اهللا بن على بن أبى طالـب فـى ذى           
الحجة سنة خمس وأربعين ومائة فنـصب       

افى المسجد أيام.

 

 
ومما يدل على تحرج الحالة فى مصر،       

أن يزيد قد منع أهـل  "هيرة ظكما يقول ابن  

مصر من الحج بسبب خـروج العلـويين        
".بالمدينة، فلما قتل إبراهيم أذن لهم

 

 
والبن ظهيـرة فـى كتابـه الفـضائل       

 فى محاسن مصر والقاهرة رأى      )٧(الباهرة
آخر عن مكان دفن رأس إبراهيم بن عبـد         
اهللا بن الحسن بن على بن أبـى طالـب إذ           

ة فى طريـق    ومسجد البئر والجميز  : (يقول
الجب بنى على رأس إبراهيم بن عبـد اهللا         
أرسله أبو جعفر المنصور إلى األمـصار،       
. فأخذه أهل مصر ودفنوه فى هذا الموضع      

وفى تفسيره لمكان البئر والجميـزة البئـر        
).هما العريش (:والجميزة يقول

 

 
أما عن السبب فى تسمية المسجد باسم       

 )٨(مسجد تبر فيرجع كما يقول المقريـزى      
نسبه إلى تبر، أحد األمراء األكابر فى أيام        

فلما قدم جـوهر    . األستاذ كافور األخشيدى  
القائد من المغـرب بالعـساكر ثـار تبـر          
األخشيدى هذا فى جماعة مـن الكافوريـة        

دية وحاربه فانهزم بمن معه إلـى       يواألخش
أسفل األرض فبعث جوهر يستعطفه، فلـم       
        ا يجب وأقام الخالف فـسير إليـه عـسكر

ربه بناحية صهرجت، فانكسر وصـار      حا
إلى مدينة صور التى كانت علـى سـاحل         
البحر، فقبض عليه بها وأدخل إلى القاهرة،       

ثمائـة،  فسجن إلى صفر سنة سـتين وثال      
فاشتدت المطالبة عليه وضـرب بالـسياط       

وقبضت أمواله وحبس عدة من أصـحابه       
بالمطبق من القيود إلى ربيع اآلخـر، ثـم         

  ا  خرج وأقام أيامويـضيف  . ا ومات مريض
فسلخ بعد موته وصـلب عنـد       : المقريزى

 ويقول ابن عبد الظاهر أنـه       .كرسى الجبل 
ا وصلب فربما سمت العامة     حشى جلده تبنً  

.مسجده بذلك

 

 
وجاء فى تحفة األحباب وبغية الطالب      

وقد ظل هذا المسجد يعـرف      : )٩(للسخاوى
 ثم تحـول    ،باسم مسجد تبر إلى عهد بعيد     

رة ثـم انـدثرت المبـانى       إلى زاوية صغي  
 ومن عهد قريب تطوع     ،وبقيت التربة فقط  

األهالى ببنائه فأعيد إلى شبه حالتـه سـنة         
 م وهو بـاق إلـى اآلن بالمطريـة         ١٩٢٢

يعرف بجامع  ) اماهر حالي (بشارع البرنس   
 لكـن   ،سيدى إبراهيم، وعليه ضريح يزار    

 ،نه إبراهيم الدسـوقى   إبعض العامة تقول    
.لحالوهذا خطأ بطبيعة ا

 

 
ولعل السبب فى اختيار جهة المطريـة       

 ا لرأس إبراهيم هو إبعاد النـاس       لتكون مقر
عن زيارة المقبرة حتـى تخمـد الثـورة         

 فقد كانت منطقة    ،وتضعف الدعوة للعلويين  
المطرية فى ذلك الوقـت مهجـورة غيـر         
مسكونة لبعدها عن العاصمة وهى الفسطاط      

ذلك  كما أن مقابر المسلمين فى       ،ثم العسكر 
 ومما ينهض   ،قت كانت عند جبل المقطم    وال

دليالً على أهمية هذه المقبـرة فـى تلـك          
 وأعنى بها المطرية، هـو      ،المنطقة النائية 

.اهتمام األمير تبر ببناء مسجد بجوارها

 

 
                                                           

ثير، ج  ، والكامل البن األ   ٤٨، ص   ١األعالم، ج   ) ١(
١٥، ص   ٥

 

 ٦٢٢، ص   ٧، وتاريخ الطبرى، ج     ٢٠-
مدينة : ، باخمرى١٩٩وما بعدها، مرشد الزوار، ص 

.راق ما بين واسط والكوفةبالع

 

 
.١٥٥، ص أحمد أبو كف،آل البيت في مصر) ٢(

 

 
 محمـد   ، اإلمام الرائد  مراقد آل البيت في القاهرة    ) ٣(

.١١٧ ص)رحمه اهللا(، زكى إبراهيم

 

 
.١١٢العبر فى خبر من غبر، ص ) ٤(

 

 
.١٣٧الذهبى تاريخ، ص ) ٥(

 

 
الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة، ص       ) ٦(

٨٧.

 

 
.٨٩ابن ظهيرة، ص ) ٧(

 

 
.٢٧١، ص ٤المقريزى، ج ) ٨(

 

 
.٢٢ص : السخاوى) ٩(

 

 



 

 

 

 

 



 















 





 



 





 



نشأ التصوف اإلسالمي فـي أكنـاف     

 هكذا يحـدثنا الـشيخ      ،اإلسالم واإليمان 

ا إلى أن   مشير) رحمه اهللا (محمد الغزالي   

التصوف الحـسن اسـتطاع أن يحـول        

 ،المعرفة الدينية النظرية إلى عاطفة قلبية     

ونضيف إلى ما أشـار إليـه الـشيخ أن          

التصوف ترجم المعرفة النظريـة إلـى       

ا إلـى   ضات روحية سـعي   مجاهدات وريا 

بلوغ أعلى وأقـصى درجـات الـشرف        

 وهذا التـصوف الرائـع الـذي       ،والسناء

يجهله كثيرون من جهالء العصر الحديث      

والداعشيين نما وترعرع على أغذية من      

 .العلم النـافع والعمـل الـصالح المفيـد     

وأقطاب التصوف اجتهدوا في الوصـول      

 حتى اسـتقر    إلى معرفة يقينية باهللا     

 األمر إلى القول بأنه ال يعرف اهللا إال         بهم

.اهللا

 

 



 



   ا وجدنا بعض   ومنذ فترة وجيزة زمني

المغالين في التطرف الفكري الذي تحول      

إلى تطرف في العقيدة يهاجمون التصوف      

 وهذا الهجوم مفاده أن الـنص       ،اإلسالمي

الصوفي المتجدد نجح بامتهار وامتياز في      

فكيك المركزيات الفكرية العقيمة التـي       ت

تناقلها كثيرون بغير علم أو روية أو فهم        

 وربما يكمن سبب الهجوم     .يستحق التقدير 

المستدام من كارهي حركـة التـصوف       

المتجددة منذ قرون إلى القـراءة البـاردة     

للنص الصوفي التي تتسم فـي األسـاس        

بالتشظي المعرفي أللفاظـه االسـتثنائية      

المضمرة التي تحتاج إلـى قـدر     ومعانيه  

.عاٍل من التَّأويل والتلقي

 

 

وأخطأ الداعشيون ومن واالهم حينما     

استقر الفكر بأذهـانهم المريـضة بـأن        

الصوفية جاءوا بنـصوصهم مـن أجـل        

 بل المستقرئ للمشهد    ،استبدالها بالشريعة 

 ا أن نصوص الصوفية جـاءت    يعي سريع

 ألن  ؛متوافقة مع شواهد وأدلة الـشريعة     

التصوف  

 

باختصار شديد    -

 

ارتكز وال   -

يزال على مـصدري اإلسـالم الحنيـف        

 والـسنة النبويـة     ، القرآن الكـريم   :وهما

 لكن تكمـن المـشكلة الحقيقيـة     .الشريفة

القائمة بين أهـل التـصوف والحـراك        

 أي المتغيـرات    ،المجتمعي غير الطبيعي  

الوافــدة والطارئــة علــى المجتمعــات 



 

 

 

 

 

 

يم وعدم ضبطها   اإلسالمية في فتنة المفاه   

والغلو في تأويلها بصورة تخرجها عـن       

 .كنهها الصحيح

 

 



 



نفصل بـين قـراءتين     وهذا ما جعلنا    

؛ القراءة األولى هـي     للنصوص الصوفية 

قراءة باردة للتراث النصي وهي القـراءة   

التي يعتمدها أولئك الذين اعتادوا التربص      

ـ       ة بالتصوف ورجاله وهي قـراءة أحادي

إقصائية مفادها سـلب حريـة التفكيـر        

 أما القراءة الثانية فهـي قـراءة        .لآلخر

متشظية تناسب وتالئم الـنص الـصوفي       

األصلي الذي يعمل إلى تحرير العقل من       

 وكـذلك تفجيـر     ،تبعات الوعي الـساكن   

الذاكرة الجمعية وتفتيتها إلعادة بنيتها من      

.جديد وفق عمليات التأويل

 

 

ومأساة المتشددين والمغـالين أنهـم      

 وقعوا طوع  ا وربما كره  ا تحـت   ا أيـض

 وربما  ،سطوة التسلط والتهميش المجتمعي   

السلب واإللغـاء مـن جانـب أمـرائهم         

 األمر الذي دفعهم جاهدين إلـى       ،الدينيين

االعتماد على فهم النص الـصوفي فـي        

مستواه السطحي الذي ال يتجاوز المعنـى       

ن اعتمـاد حقيقـة    دو،المعجمي فحـسب  

المتصوفة أنفسهم في نـصوصهم كونهـا       

عملية تحريـر لفعـل قـراءة الماضـي         

 وظن المهـاجمون للتـصوف      .والحاضر

اإلسالمي أنهم وحدهم يستعيدون التـاريخ      

 ألن المتـصوفة    ؛في صـورة الحاضـر    

وأقطاب التصوف سعوا منذ قـديم إلـى        

رصد حركة التاريخ وإعادته من خـالل       

بالزمـان وإن   نص لغوي غير محكـوم      

 ا بظروف اجتماعية وسياسية    ارتبط ضمني

معينة كما في حالة الحسين بن منـصور        

الحـالج وشـهاب الـدين الــسهروردي    

ا  وهذا ما جعلهم يرتكنون أحيانً     .وغيرهما

.إلى ما يسمى بفن اإلخفاء اللغوي

 

 

 عن أن مـن أسـباب الـشقاق         فضالً

ــين الداعــشيين  والخــالف المــستدام ب

 للتصوف وأهله وأقطابه    الرافضين جهالً 

ومريديه هو عدم استقرار أذهانهم لفكـرة       

 وهـذا مـا     ، واختيار ،أن التصوف انتقاء  

جعلهم بغير استثناء غير متقبلين للعالقـة       

 السـيما  ،بين التصوف والوعي بالمستقبل   

 ومـا   ،وأن هؤالء ضد فكـرة المـستقبل      

الماضي إال القانون الـذي يحكـم كافـة         

.آلنيةمعامالتهم وتصرفاتهم ا

 

 

وكما أشار الشيخ محمد الغزالي فـي       

 أن  )مائة سؤال عن اإلسالم   (كتابه الماتع   

هؤالء وأمثالهم نفر من سوداويي المزاج      

 .أولعوا بالتحريم أكثر من اقترابهم للتحليل     

لذلك تجدهم مهرولين وراء اقتناص كـل       

ما يتعلق بأحوال المعرفـة والنـصوص       

م فـي   الصوفية التي تتناول الفناء والكال    

األلوهيــة والتوحيــد والمحبــة والوجــد 

 ،والتواجد وفكرة خصال الواليـا العـشر     

 ا كل مـا يتعلـق بـأحوال        متغافلين تمام

ومقامات شتى تضمنتها نصوص الصوفية     

بامتدادهم الزماني والمكاني مثل الـصدق      

 .وآداب العلم والتوكل والتواضع والمعرفة

 

 



 

 

 

 

 



 


 

وقفة مع الذات   وقفة مع الذات   
ــون   ــي تكــ ــون  لكــ ــي تكــ لكــ

ــصية شش ــصية خــــــــ خــــــــ
ــؤثرة ــؤثرةمـــــــــــــ مـــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 
)    )    ۱٦۱٦((

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 

 



 


:عوامل تحديد تصورنا للشيء

 

 
 أوهناك عدد مـن العوامـل الفكريـة         

 الخارجية التي تـؤثر     أوالذاتية   وأالكسبية  
في تحديد ومقـدار تـصور الـشيء هـو          

:هم هذه العوامل هيأموضوع التفكير، و

 

 
١

 

العقل وقدراته، والناس يتفـاوتون      -
ما بـسبب   إعقلية  ا في قدراتهم ال   ا كبير تفاوتً

مـا بـسبب    إ و ، الخلقـة  أصلالتفاوت في   
 العقل وصـقله وتنميـة      إعدادالتفاوت في   

 األلمعـي قدراته، فمن الناس المتوقد الذهن      
 علـى  األمر الثاقب النظر الذي يدرك  فكرال

، ومنهم البليد الـذي ال      إشارة ألدنىحقيقته  
يفهم الحقائق الواضـحة البينـة وبينهمـا        

 .درجات متفاوتة

اِتِه خَلْقُ السماواِت   وِمن آي : ال تعالى ق
 ِإن ِفي ۚفُ َألِْسنَِتكُم وَألْواِنكُم   واَألرِض واخِْتال 

).٢٢ :الروم( ياٍت ِللْعاِلِمينذَِٰلك آل

 

 
٢

 

الحواس ومدى قدرتها وسـالمتها؛      -
 الحواس هي الواسـطة بـين العقـل       نإ إذ

ـ      ،والشيء موضوع التفكير   ن  فمـا لـم تك
الحواس سليمة فسيكون نقلها غير صحيح،      
      ا وبالتالي سيكون التصور للـشيء تـصور

 والناس يتفـاوتون فـي      ،او ناقص أا  مغلوطً
مدى صـحة وسـالمة وقـدرة حواسـهم         

ا لذلك صحة تصورهم للشيءويتفاوت تبع. 

٣

 

الثروة اللغوية المختزنة والتي يعبر      -
 ويمكن بها وصف وتحديد     ،بها عن الشيء  

فكلمـا اتـسعت الثـروة اللغويـة         ،الشيء

ة المـرء علـى     المختزنة كلما كانت قـدر    
 .كبرتصور الشيء وتحديده أ

٤

 

المعتقدات والقيم الموجـودة لـدى       -
المرء الذي يقوم بالتفكير والتصور، وهـذه       

نتماء االيمان بالغيب، و  المعتقدات تشمل اإل  
شياء أيمان بما حول المرء من      والهوية واإل 

نــسان مكانــات اإلإ بيمــانوحقيقتهــا واإل
 .وقدراته وحقيقة دوره ووظيفته

٥

 

واقع الشيء ذاته الذي هو موضوع       -
لى  تـصوره    إالتفكير والذي يراد الوصول     

وتحديده، وهذا الواقع كلما كان العلـم بـه         
كثر أدق كلما كان التصور     أشمل و أعمق و أ

ليك هذه القـصيدة التـي تبـين        إو. صحة
:وظائف العقل والروح والحس

 

 
 الروح بالجمال العليبهجت

 

 
ى وحظ دنيـلك يفنـال بم  

كل وشربأوابتهاج الحيوان 

 

 
د القصيـونكاح وذاك قص  

وابتهاج الشيطان حسد وكبر

 

 
يـة وبغـاد وفرقـسـوف  

اج النفوس بعد زكاهاـوابته

 

 
وز بالمقام الهنيـرغبة الف  

ون بعيدـبين تلك النفوس ب

 

 
األلمعيفي خفاء عن مدرك   

كت طهرت وتزإنهي نفس 

 

 
وليـوة بالـنى بحظـهـتت  

بت وتعالتأن إبليس إوهي 

 

 
دميسرها اآلامت عن ـوتع  

ضل سبيالأوهي حيوان بل 

 

 



 

 

 

 

 



 


 

أعظم الجهاد كلمـة    : (قال رسول اهللا    

               ).حق عند سلطان جائر

 

 

              

 

رواه النسائي والترمذي  -

 

-

 

 






 



ن تسلت عن حسنها بالدنيإ  

:معوقات التفكير

 

 
١

 

 واألوهـام العيش فـي الخيـاالت       -
 الفارغة والتعامي عـن حقـائق       واألحالم

 كان بقدر ما يسعى     إذاالواقع، والخيال مفيد    
 وإبـداع من تطـوير للواقـع       إليه اإلنسان

 حلـق   إذا أمـا  ،وتجديد في حدود الممكن   
 المستحيالت وعاش في    أجواءبصاحبه في   

  ا عن العامل فهو الـداء      ظالله فقط معرض
.ل للفكر والمرض الفاتك بالعقلتالقا

 

 
٢

 

 وظن عدم القدرة    للعجزاالستسالم   -
 حينئذ فكره   اإلنسانعلى فعل شيء، فيعطل     

 وعقله طائع ا ولن يظفر منك عدوك     ا مختار
 .ابمثل هذه الهدية التي تقدمها للشيطان مجانً

٣

 

التردد واالضطراب عند تعـارض      -
 وتعدد الخيارات وعدم القدرة علـى       األفكار

الحسم واالختيار حتى تفوت جميع الفرص      
 .وتتالشى شتى الخيارات

٤

 

 في كـل    لآلخرينالمحاكاة والتقليد    -
 علـى    وتعويـد الـنفس    اإلنسان يأتيهعمل  

الكسل والخمول والتخوف والتهيـب مـن       
 .التجديد واالستقالل في الفكر

٥

 

 البطالة  ألهلالمعاشرة والمصاحبة    -
 مـن الـصفات     بأيواللهو ممن يتصفون    

 صـحب النـابهين   إذا اإلنسانن السابقة؛ أل 
 إذانـه  أ كمـا  أنـوارهم المبدعين قبس من   
 . بخمولهمتأثرصحب الخاملين 

٦

 

 والفكر بما لم يخلق له       العقل إشغال -
ن عدم التفكير   أ فكما   ،وما ليس في مقدوره   

تعطيل للعقل وجحد للنعمة فكذلك محاولـة       
 بما ليس من اختصاصه تحميل لـه        إشغاله

بما ال يطيق كمثل محاولة العلم بما اختص        
 واألقـدار  اآلخرةاهللا به من علم الغيب في       

 .وكيفيات صفات اهللا 

٧

 

لنفس بالعمـل   ا إشغالالفراغ وعدم    -
ن أن الفكر جوال ال يمكـن       النافع المفيد؛ أل  

ن لم تشغله بـالحق شـغلك       فإ ويسكن   أيهد
 .بالباطل

٨

 

عدم القناعة بالعمل الذي تمارسـه       -
مـا  إوتشغل نفسك بالتفكير فيه بل تؤديـه        

إ و ،ااضطرار فيكره  ،ا للناس ورياء  ما تصنع 
مر مع عدم القناعة الفكر على التفكير في األ  

 يتعمق فيه ولكن يكتفي بما يتحقـق        به فال 
دنى من العمل في صورته التقليدية      الحد األ 

  و أبـداع   إا عـن أي     البسيطة النمطية بعيد
 .و ابتكارأتجديد 

٩

 

ن يعـود   أالتواكل الطفيلي بمعنـى      -
 نيابة  اآلخرونن يفكر   أ نفسه على    اإلنسان

 فيصاب بالترهل   أمورهخص  أعنه حتى في    
 ويصبح كالنبـات    ،الفكري والجمود العقلي  

 شـجرة   أغصانالطفيلي الذي يعيش على     
و أن يذبل ذلك الغـصن      أ، وبمجرد   أخرى

يقطع تنتهي حياة ذلك النبات الطفيلي، وهذا       
يجابية مـن   شيء والمشاورة واالستفادة اإل   

 .آخر شيء اآلخرين

١٠

 

ن بوابات الفكر   بالدة الحواس؛ أل   -
ومنافذ العقل هي الحواس من سمع وبصر       

 .س وشموذوق وح

 حواسه علـى دقـة      اإلنسان عود   فإذا
المالحظة وسرعة االستجابة نشطت للعمل     

 عودها على   وإذاوكانت نعم العون للتفكير،     
داء وظائفهـا   أالخمول والكسل تعطلت عن     

: صبح حال صاحبها كما قال اهللا تعـالى       أو
  َّنهْأنَا ِلجذَر لَقَداِإلنْـِس    وو الِْجن كَِثيراً ِمن م
ال  لَه قُلُوب لَ    مـا وِبه ونفْقَهال     ي نـيَأع ـمه 

ـ  رون ِبها ولَهم َآذَان ال    يبِص ـا    يِبه ونعمس
نْعاِم بْل هم َأضـلُّ ُأولَِئـك هـم         ُأولَِئك كَاألَ 

الْغَاِفلُون) ١٧٩: األعراف(.

 

 
١١

 

المذموم والمراء؛  االبتالء بالجدل    -
لمحاكـاة بالباطـل    نه يدفع صاحبه الى ا    أل

   ا بالغلبة ويشيع   ويثير البغضاء والشحناء ولع
االختالف بدل االئتالف، وكل هذا مـشغلة       
للنفس ومشوش على الفكر وصارف له عن       

 .بداع والعطاءاإل

:بيات تبين بعض هذه المعانيأوهذه 

 

 
كم رفاقيـنفسأالمراقي للتالقي علم 

 

 
ن تسير على وفاقيأوالمعارج للتداني   

لى الشقاقإن تميل أج للتنائي والمدار

 

 
نت بنور باقيأوالتحلي بالمعاني محو   



 

 

 

 

 



 



 

 





 



 



 

 

 

 ١٧ المقابلة   ه١٤٣٩ ربيع اآلخر واألول من جمادي األولى سنة         ٢٩ الفترة من    يف

 

- 
م، وبعد عدد من الجلسات والمداوالت وورش العمل اتفق المجتمعون          ٢٠١٨ من يناير    ١٨

: متضمنًا البنود اآلتية" لنصرة القدسيإعالن األزهر العالم"على إصدار 

 

 
نـوفمبر   ٢٠الشريف عن القدس الصادرة في       ر يؤكد المؤتمر على وثيقة األزه     :الًأو 
ـ ، والتي شددت على عروبة القدس، وكونها حرما إسالميا ومسيحي        م٢٠١١ ا عبـر  ا مقدس
.التاريخ

 

 
 التأكيد على أن القدس هي العاصمة األبدية لدولة فلسطين المستقلة والتي يجـب     :ثانيا

بها وقبول عضويتها الفاعلة في كافـة   العمل الجاد على إعالنها رسميا واالعتراف الدولي        
د أرض محتلـة، أو قـضية وطنيـة          الدولية، فالقدس ليست فقط مجر     المنظمات والهيئات 

فلسطينية، أو قضية قومية عربية، بل هي أكبر من كل ذلك، فهي حرم إسالمي مسيحي مقدس، وقضية عقديـة إسـالمية                      

 

المـسلمين  إن   مـسيحية، و   -
تحريرها من االغتصاب الصهيوني الغاشم، فإنما يهدفون إلى تأكيد قداستها، ودفع المجتمع اإلنساني إلـى تخليـصها مـن                   والمسيحيين وهم يعملون على     

.االحتالل الصهيوني

 

 
ييـف هـذه     عروبةَ القدس أمر ال يقبل العبث أو التغيير وهي ثابتة تاريخيا منذ آالف السنين، ولن تفلح محاوالت الصهيونية العالمية في تز                      إن :ثالثًا

من خمسين قرنًا، حيث بناهـا العـرب    الحقيقة أو محوها من التاريخ، ومن أذهان العرب والمسلمين وضمائرهم فعروبة القدس ضاربة في أعماقهم ألكثر 
، كما أن الوجود     بسبعة وعشرين قرنًا   اليبوسيون في األلف الرابع قبل الميالد، أي قبل ظهور اليهودية التي ظهرت أول ما ظهرت مع شريعة موسى                   

طارئ عابر محدود حـدث بعـد أن    في القرن العاشر قبل الميالد وهو وجود  عاما، على عهد داود وسليمان ٤١٥العبراني في مدينة القدس لم يتعد  
.ا من التاريخست القُدس العربية ومضى عليها ثالثون قرنًتأس

 

 
التي ال تعدو بالنسبة للعالم العربي واإلسالمي وأحرار العالم، أن تكون حبرا علـى ورق،               ة و  الرفض القاطع لقرارات اإلدارة األمريكية األخير      :رابعا

فهي مرفوضة رفضا قاطعا وفاقدة للشرعية التاريخية والقانونية واألخالقية التي تلزم الكيان الغاصب بإنهاء هذا االحتالل وفقًا لقرارات األمـم المتحـدة                       
المؤتمر ومن ورائه كافة العرب والمسلمين وأحرار العالم في الشرق والغرب، من أن هذا القرار إذا لم يـسارع الـذين                     الصادرة في هذا الشأن، ويحذِّر      

.أصدروه إلى التراجع عنه فورا فإنه سيغذي التطرف العنيف، وينشره في العالم كله

 

 
من أجل إنهاء االحتالل الصهيوني الغاشـم  ) المية، المسيحية، اليهوديةاإلس( وجوب تسخير كافة اإلمكانات الرسمية والشعبية العربية والدولية  :خامسا

.الظالم ألرض فلسطين العربية

 

 
 يدعو المؤتمر حكومات دول العالم اإلسالمي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي واألمم المتحدة، ومنظمات المجتمـع المـدني               :سادسا

.نفيذ قرار اإلدارة األمريكية، وخلق رأي عام عالمي مناهض لهذه السياسات الجائرة ضد الحقوق والحريات اإلنسانيةإلى التحرك السريع والجاد لوقف ت

 

 
 يؤازر المؤتمر صمود الشعب الفلسطيني الباسل ويدعم انتفاضته في مواجهة هذه القرارات المتغطرسة بحق القضية الفلسطينية ومدينة القدس                   :سابعا

ا في مواجهة هذه القـرارات والـسياسات        ا واحد مي القدس ومسيحييهم، ووقوفهم صف    مبارك، كما يحيي روح التالحم الشعبي بين مسل       والمسجد األقصى ال  
.والممارسات الظالمة، ونحن نؤكد لهم من هذا المؤتمر أننا معهم ولن نخذلهم، حتى يتحرر القدس الشريف

 

 
ة واإلسالمية وأحرار العالم، داعيا إلى مواصلتها للـضغط علـى اإلدارة األمريكيـة              بها الشعوب العربي  ية التي قامت    ة القو يعتز المؤتمر بالهب   :ثامنًا

األمريكـي   من الدول التي رفضت القـرار  بي وكثيرف لالتحاد األور كما يحيي المؤتمر الموقف المشرالمجافي للشرعية الدولية، للتراجع عن هذا القرار  
.لسطينيالجائر بحق القدس، والشعب الف

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 





 


 

 

 

دراسـي عـن    بتصميم مقرر مبادرة األزهر  يدعم المؤتمر :تاسـعا 
س في المعاهد األزهرية وجامعة األزهر، اسـتبقاء        القدس الشريف يدر  

لجذوة قضية القدس في نفوس النشء والشباب، وترسـيخًا لهـا فـي             
ضمائرهم، مع دعوة القائمين على مؤسسات التعليم في الدول العربيـة           

بلدان العالم، وكافة الهيئات والمنظمات الفاعلـة،       واإلسالمية وفي سائر    
. إلى تبني مثل هذه المبادرة

 

 
بالتاريخ، الذي   عقالء اليهود أنفسهم لالعتبار     يحث المؤتمر  :عاشرا

 فـي ظـل حـضارة    ضطهادهم في كل مكان حلوا بـه إال       شهد على ا  
المسلمين، وأن يعملوا على فضح الممارسـات الـصهيونية المخالفـة           

ا إلى القتـل أو تهجيـر أصـحاب          التي لم تدع أبد     موسى   لتعاليم
وانتهاك حرماتـه وسـلب أرضـه        اغتصاب حقوق الغير   األرض، أو 

.ونهب مقدساته

 

 
م ٢٠١٨ يعتمد المؤتمر اقتراح األزهر أن يكون عـام          :حادي عشر 

اتها عاما للقدس الشريف، ويدعو كل الشعوب بمختلف مرجعياتها وهيئ        
ذه المبادرة، خدمـة لقـضية القـدس بمختلـف        ي ه ومؤسساتها إلى تبن  

.أبعادها

 

 
 يحث المؤتمر كل الهيئات والمنظمات العالمية، ويدعوها        :ثاني عشر 

ويتها، واتخاذ  القانوني لمدينة القدس، وتأكيد ه    إلى الحفاظ على الوضع     
كافة التدابير الكفيلة بحماية الشعب الفلسطيني، وخاصة المرابطين مـن         

ودهم، وتنمية مواردهم، وإزالة كل العوائق التـي    المقدسيين، ودعم صم  
تمنع حقوقهم اآلدمية األساسية، وتحول دون ممارسة شعائرهم الدينية،         

  وتجذرهم في القدس العربية، مع حـض       وذلك لضمان استمرار بقائهم   
العربي واإلسالمي علـى دعـم      : أصحاب القرار السياسي في العالمين    

بالقضية الفلسطينية، أو يصب في      ضرذلك كله، دون اتخاذ أي إجراء ي      
.التطبيع مع الكيان المحتل الغاصب

 

 
 تكوين لجنة مشتركة من أبرز الشخـصيات والهيئـات          :ثالث عشر 

المشاركة في هذا المؤتمر لمتابعة تنفيذ التوصيات على أرض الواقـع           
ة القُـدس،   ة وبخاصٍة قضي  جهود في دعم القضية الفلسطيني    ومواصلة ال 

.ةالدولية اإلقليمية والعالميافة المحافل وعرضها في ك

 

 



 




 


توجه الدكتور عكرمة صبري، إمام وخطيب المسجد األقصى المبـارك،          
رئيس الهيئة اإلسالمية العليا بالقدس بالشكر لألزهر الشريف على إقامتـه           

 كما شكر فضيلة    ،"القدس المدينة المقدسة المباركة   "لمهم حول   هذا المؤتمر ا  
اإلمام األكبر شيخ األزهر الدكتور أحمد الطيـب علـى دعوتـه الكريمـة              

موقـف مـن األزهـر      لحضور المؤتمر وإللقاء كلمة فيه، مؤكدا أن هذا ال        
  فاألزهر له تاريخه العريق في مواقفه الثابتة واإليمانية         االشريف ليس غريب ،

نصرة قضايا األمة والمقدسات، وعلى رأسها القدس والمـسجد األقـصى           ل
.المبارك

 

 
وأضاف أن موضوع القدس أصبح حديث العالم كله، وذلك بعـد الوعـد          

، فرب ضارة   )دونالد ترامب (الثاني المشئوم الذي أصدره الرئيس األمريكي       
القـدس  نافعة، بعد أن كانت هذه المدينة مهمشة، موضحا أننا حينما نـذكر             

فإننا نعني فلسطين واألقصى، وحينما نذكر األقصى فإننـا نعنـي القـدس             
وفلسطين، فهذه األلفاظ الثالثة متالزمةٌ في دالالتها حيث إن اآليات الكريمة           

.واألحاديث النبوية الشريفة لم تفصل بينها

 

 
 بمكـة المكرمـة    أن مدينة القـدس ربطهـا اهللا     ،وأكد الشيخ عكرمة  

لَِّذي َأسرى ِبعبِدِه   سبحان ا  : أول سورة اإلسراء   وبالمدينة المنورة فيقول    
قْصى الَِّذي باركْنَا حولَه ِلنُِريـه ِمـن   الْحراِم ِإلَى الْمسِجِد األَ   ِمن الْمسِجِد    لَيالً

    ِصيرالْب ِميعالس واِتنَا ِإنَّه هَآي، ا أن التفريط باألقصى هـو تفـريط         موضح
           ا بالمسجد الحرام وبالمسجد النبوي، وأن التفريط بالقدس هو تفـريط أيـض

بمكة المكرمة وبالمدينة المنورة، محذرا من االلتفات إلى األصوات النـشاز          
ا وأكد أن األقصى سيبقى قائم    . والمشبوهة التي تشكك في موضوع األقصى     

عالى إلى أن يرث اهللا األرض ومن عليهـا وهـو           ا كالطود بإذن اهللا ت    شامخً
.خير الوارثين

 

 

 

 

حذر الشيخ محمد أحمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، من أن القرارات الجائرة بـشأن القـدس،                  
لبوصـلة   على ضرورة إعادة ا    امشددومنها قرار اإلدارة األمريكية؛ تحاول محو الهوية العربية واإلسالمية للمدينة،           

.العربية واإلسالمية نحو القدس، وأن تتوحد األمة تجاهها، وهي جديرة بلم الشمل وجمع األنظار ووحدة المواقف

 

 
، أن مدينة القدس هي التـي تحتـضن         "األزهر العالمي لنصرة القدس   " وأوضح مفتي القدس، خالل كلمته بمؤتمر     

لمين األولى، وثاني مسجد وضع في األرض لعبـادة اهللا     ، وقبلة المس  محمد  سيدنا  مسرى خاتم النبيين والمرسلين     
         ا إلى ربهم، فكيف ألحد من اإلنس أو الجـن أن ينكـر             بعد البيت الحرام في مكة، وإليها يشد المسلمون رحالهم تعبد

ـ ا، مضيفًا أن القدس مرتبطة بعقيدة المسلمين وعبادتهم وثقافتهم وتراثهم ووجد        !حقهم فيها؟  ائس نهم وللمسيحي فيها كن
.ومقدسات، فهي ليست ككل المدن، وإنما هي مدينة المدائن

 

 
             ا أنه  وأعرب عن تقديره للمواقف الرسمية والشعبية، التي انتصرت للقدس والمسجد األقصى وكنيسة القيامة، مؤكد

"  ا     ؛ فينا على التنكر لقضية األمة المحورية      لن يجرؤ سويا على    " ألن صوته بالتأكيد سيكون نشازضرورة أن  ، مشدد
يخرج هذا المؤتمر الموقر بنتائج وتوصيات عملية ميدانية تخدم قضية القدس والمسجد األقصى وفلسطين، فالتـاريخ                

.)م٢٤/١/٢٠١٨صوت األزهر  (سيسجل للرجال األفذاذ مواقف العز، ولغيرهم ما يستحقون

 

 



 

 

 

 

 



 





 


 مـع    بات لها دور بارز خالل الفترة األخيرة خصوصا        التيتزايد الحديث خالل اآلونة األخيرة عن وحدات المستعربين اإلسرائيلية، وهى الوحدات            

. المحتلةاألراضي فيإلقائها القبض على عدد من المتظاهرين الفلسطينيين 

 

 

 فى تقرير له إلى أن عمل وحدات المستعربين ينقسم إلى أربعة أقسام، األول وهى وحدات الدوفدفان، وهى وحدة تابعة                    اإلسرائيليويشير التليفزيون   

وضـمت هـذه   . كان أول من أنشأ وأقام هذه الوحدة رئيس األركان األسبق إيهود بـاراك و. م حتى اليوم ١٩٨٦ وتنشط منذ العام     اإلسرائيليللجيش  

 م، ١٩٨٧ نهايـة العـام   فـي  سواء البرى أم البحري، وعقب اندالع انتفاضة الحجارة الفلسطينية    اإلسرائيليا من وحدات الكوماندوز     الوحدات جنود

.ازداد نشاط الوحدة، وشاع اسمها

 

 

 زمن الحروب، وتنشط هذه الوحدات مع تعاونها وبعمق مـع جهـاز             في تنضم للجيش    التيك وحدات النخبة، وهى الوحدات       باإلضافة إلى هذا هنا   

التابعة لـسلطة الـسجون،   " متسادا"بجانب وحدة .  يتيح لعناصرها دراية كبيرة لما هو معروف على األرض   الذي، األمر،   "شاباك"المخابرات العامة   

 وحـدات  بـاقي  تقـوم بهـا   التيمظاهرات الضفة، وتُعد واحدة من وحدات النخبة التابعة للجيش، وباإلضافة إلى المهمات    يتم استخدامها لقمع     التي

ا وحدة جدعونيم التي تعمل بشكل خاص في مدينة القدس المحتلة.ا بإنقاذ وتحرير الرهائنالمستعربين، فإن هذه الوحدة متخصصة أيضوأخير .

 

 

 

 

 

 

 

وعلى الرغم من ذلك، فقـد اسـتنهض        

القرار األمريكي جـيالً كـان ال يعبـأ         

بـين  . بفلسطين، بدأ يتظاهر من أجلهـا     

 "نكبـة "يعرف معنى   هؤالء من لم يكن     

 صار الفضول يـدفعهم ألن      "نكسة"وال  

لـم يكـن    . يستعيدوا تاريخهم ليفهمـوا   

يتصور أحد أن تستيقظ قضية فلـسطين       

على هذا النحو من سباتها بعد خطـاب        

قصير، وكلمـات مـوجزة، وأن يهـب        

الفلسطينيون، وتجتاح المظاهرات العالم    

من جاكرتا وكوااللمبور وواشنطن إلـى      

.باعواصم أور

 

 

 

 

.

 

 

 

 



 




 



هذا االستفزاز من جانب ترامب هـو       

بمثابة هدية إلى مجنِّدي اإلرهابيين، قـد       

يحرض الذئاب السـتجماع قواهـا اآلن       

لمهاجمة المدنيين األبرياء في عواصـم      

ا، يدرك ترامب ذلك جيد   . غربية وعربية 

لهذا السبب أصدر أوامره بإرسال قوات      

المارينز األمريكية لحراسة الـسفارات،     

ــا  ــة الرعاي ــصحت وزارة الخارجي ون

األمريكيين في الشرق األوسط بتـوخّي      

ترامب يـستخدم كـل     . الحيطة والحذر 

خطاباته بهـدف التـرويج إلنجازاتـه،       

.الحقيقية والخيالية على السواء

 

 

 

منذ أن راكم دعاة الدين الـسياسي عنتريـات القـضية           

الفلسطينية على عنترياتهم وإسرائيل تعيش أجمل أيامهـا        

 جولة المجاهدين العالمية التفجيرية التي     . اوأكثرها ازدهار

انطلقت من مصر ثم إلى أفغانـستان وبعـدها الشيـشان           

السعودية والعراق وسوريا ونيويورك ومدريد     والصومال و 

     ا تـشكل رحلـة     ولندن، وصوالً إلى تفجير بعضهم بعض

ا طويلة ليطلوا على تالل     تحتاج منهم قرونً  . عميقة وممتدة 

مع بدء المجاهدين دك حـصون القـدس بقيـادة          . القدس

صالح الدين البغدادي يكون أحد أحفاد ترامب فاز بالبيت         

ه هل يرى فخامتكم أن قرار جـدك        األبيض، عندئذ سنسأل  

.!!؟يالسابع عشر نقل السفارة األمريكية إلى القدس تاريخ

 

 

 

 

 



 



 التركية والمحملة بالـسالح والـذخيرة       "أندروميدا"لقاء البحرية اليونانية القبض على السفينة       إ
 عـن عمليـة   ي ليبيا، يعد أول كشف علن     ي طريقها من تركيا لإلرهابيين ف     فيوالمتفجرات وهى   

ة  لدعم الميليشيات اإلرهابية والمتطرف    م٢٠١٣ تقوم بها تركيا منذ عام       التي "الثانيخط الجرذان   "
فى ليبيا بالسالح والذخيرة، فى تحد لقرار مجلس األمن بفرض حظر توريـد الـسالح لجميـع                 

 الحصول على الـسالح     في الليبي الوطني، وبرغم معاناة الجيش     م٢٠١١الفصائل فى ليبيا منذ     
 يونيـو   ٣٠ إن تركيا أرسلت منذ قيـام ثـورة          :لحماية المواطنين الليبيين، فإن التقديرات تقول     

 مليـارات دوالر،    ٤ سفينة محملة بالسالح والذخيرة بتكلفة أكثـر مـن           ٧٨٠ثر من    أك م٢٠١٣
 شرق أوربا ووسـط    في تحمل تكلفتها من خالل الشراء عبر شركات         فيأسهمت قطر مع تركيا     

 ليبيا ومصر، وتقوم العملية على قيام تركيا بشراء السالح بحجة دعـم             فيآسيا، لدعم اإلرهاب    
رية والعراقية ضد المقاتلين األكراد، وبعد ذلك تنقلها عبر سفن تركيـة            قواتها على الحدود السو   

".خط الجرذان الثاني"بإلى ليبيا فى عملية وصفت 

 

 



 




 


بداية من توليد طاقة نظيفة ال تؤثر بالسلب علـى          

  ا بمئات االستخدامات الـسلمية    المناخ والبيئة، مرور
 شتى مجاالت الحياة كالزراعة والطب، وهو ما        في

اهتمامات البحـث   يجعل الطاقة النووية على رأس      
صر  م فيا  وهو ما يبدو جلي   . م٢٠١٨ خالل   العلمي

 بـشأن الـضبعة، ومـع       الروسيمع توقيع االتفاق    
 ٥ طموح إلنشاء مفاعل كل      جزائريوجود مخطط   

 أرضها، وفـى    فيسنوات، بسبب وفرة اليورانيوم     
 نـووي ظل خطة اإلمارات إلنـشاء أول مفاعـل         

 .م٢٠١٨

 

 

 

|

 




 




 





 

 

 

 

 



 



 



 


:بن أبى طالب  علىقال اإلمام 

 

 

 

أن جعلوا شكر الموتى تجارة      ،ع الناس دِخبلغ من    -
.عند األحياء، والثناء على الغائب استمالة للشاهد

 

 

 

من احتاج إليك ثقل عليك، ومن لم يصلحه الخيـر           -
.أصلحه الشر، ومن لم يصلحه الطالي أصلحه الكاوي

 

 

 

ني بـه،    ز ىنف به، ومن ز   ِرء ع من أكثر من شي    -
أن يـصرم   ومن طلب عظيما خاطر بعظمته، ومن أحب        

أخاه فليقرضه ثم ليتقاضه، ومن أحبك لشيء ملَّـك عنـد           
ف بالحكمة الحظته العيون بالوقارِرانقضائه، ومن ع.

 

 

 

. من بلغ السبعين اشتكى من غير ِعلَّة-

 

 

 

من كتسب  إما أن ي  : خصال مذمومة في المال ثالث     -
شغل بإصالحه عن   منع إنفاقه في حقه، أو ي     ، أو ي  هلِّغير حِ 

.عبادة اهللا تعالى

 

 



 


وال يحل لمـسلم أن يـذل نفـسه،          ،العزة غير الكبر  

 جهل اإلنسان :معرفة اإلنسان بحقيقة نفسه، والكبر   : فالعزة
.بنفسه

 

 
إن الناس يزعمون   : لحسن بن علي    اإلمام  قيل ل 

   ا وتيهليس بتيه، ولكنه عزة المسلم، ثم      : ا فقال أن فيك كبر
: المنـافقون  (وِهللا الِْعزةُ وِلرسوِلِه وِللْمْؤِمِنين   : تال اآلية 

٨(.

 

 



 


.فونني في اإلقدامنأراكم تع: المهلب يوما لجلسائهقال 

 

 
.إي واهللا إنك لسقوط بنفسك في المهالك: قالوا

 

 
 لوال أن آتي الموت مسترسالً،       فواهللا !إليكم عني : قال

ي مستعجالً؛ إني لست آتي الموت من حبه، إنما آتيه          انتأل
:من بغضه، ثم تمثل بقول الحصين بن الحمام المري

 

 
سهـاة لنفـوى الحيـكلنا يهأرى 

 

 
هاما بها صباـستـا عليها مصحري

 

 
فحـب الجبـان النفس أورده التقى

 

 
وحب الشجاع النفس أورده الحربا

 

 



 


قال اإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبـو العـزائم          

:رضوان اهللا عليه

 

 

 

، ِإلسالَِمٱِفي  : معِرفَةُ السمعِ :  علَٰى مقَامينِ  لْمعِرفَةُٱ -
         ـوذَا هٰهو ،فُوهروا ِبِه فَعِمعس مَأنَّه وهدِ ٱويقُلتَّـص   ِمـن 

، وهـو عـين     لْمـشَاهدةِ ٱِفي  : ياِنلِْعٱومعِرفَةُ  . ِإليـماِنٱ
.لْيِقيِنٱ

 

 

 

َأن تَعِرفَ من َأنْتَ فَالَ تَتَعدٰى قَدرك    : لْمعِرفَِةٱكَماُل   -
نَّتَاِنِه جبر قَامخَافَ م نِلمو.

 

 

 

، والَ  لتَّوِحيِدٱالَ معِرفَةَ ِإالَّ بِ   ، و لْمعِرفَِةٱ كَماَل ِإالَّ بِ   الَ -
فَالَ وربك الَ يْؤِمنُون حتَّى يحكِّمـوك        لتَّسِليِمٱتَوِحيدَِِِِِِِِِِِِ ِإالَّ بِ  

         ما مجرح واْ ِفي َأنفُِسِهمِجدالَ ي ثُم منَهيب را شَجتَ  اِفيميقَض 
.ويسلِّمواْ تَسِليما

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 اإلنسان

 

 
:أنواع اإلنسان أربعة : أن بنىاعلم يا

 

 

  وهو سـيدنا رسـول اهللا      :يإنسان كل 

.

 

 
:إنسان كامل

 

 
 قبـل    الرسل القائمون مقامـه   * 

.كانمشراق شمسه المحمدية في عالم اإلإ

 

 

بعـد    المجددون لـسنته    أبداله* 

.إلى الرفيق األعلى  رفعه

 

 

ــسالكون :يإنــسان روحــان  وهــم ال

.المقتدون

 

 

. عاص من المسلمين:ييوانح

 

 

. غاو كافر أو منافق:يشيطان

 

 



 



 بـشرا   من ظن أن رسول اهللا      * 

مثلنا فقد جهل قـدره المحمـدي عنـد اهللا          

.تعالى

 

 

من يِطِع :  وهل بعد قوله تعالى  :سؤال

نراه ) ٨٠: النساء (الرسوَل فَقَد َأطَاع اهللاَ   

لى فـي   بشرا كما رآه أهل الكفر باهللا تعـا       

: هـود  (ما نَراك ِإالَّ بشَرا ِمثْلَنَـا     : قوله

!.؟)٢٧

 

 

ومن نظر إلى بـشرية األنبيـاء أو        * 

، وحرم المزيد مـن   لياء حجب عن اهللا   واأل

الفضل

 

 

ومن نظر إلى بـشرية األنبيـاء أو        * 

، وحرم المزيد مـن   لياء حجب عن اهللا   واأل

 .الفضل

 

 

فإن اهللا خلق آدم من طـين ومنحـه         * 

 بها أمر المالئكة بالسجود     يية الت الخصوص

ـ   يفأبى الخبيث الذ   له، ا وجهـل    رآه طينً

خصوصيته وفضله وقال ما أخبر بـه اهللا       

 

 

 

 



 


       ةَ اإلسالمجسماحة موالنا اإلمام المجدد ح

والمسلمين فى هذا الزمان السيد محمد ماضى       
أبو العزائم 

 

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

 

 نرجو –
من سماحتكم التكرم ببيان أنـواع اإلنـسان،         
وكذلك التفضل ببيان حقائقه، وهل هو مـسير        
أم مخير، حتى نتعرف علـى هـذه المعـاني          

.وننتفع بها

 

 
:فأجاب سماحته قائالً

 

 



 

 

 

 



 



ـ       :عنه  اَأَأسجد ِلمـن خَلَقْـتَ ِطينً
ا ولكن رفعـه    هو طين حق  ) ٦٠: اإلسراء(

.فوق المالئكة الكرام

 

 

ـ     وكذلك رسول اهللا   ا  هو بشر حق

 في الـدنيا  مقامه  مه  ولكن اهللا اصطفاه فأقا   

.واآلخرة

 

 



 



 

 اإلنسان هو العـالم    :العالم الـصغير   -

إنسان كبيـر، فاإلنـسان     : الصغير، والعالم 

: الـنفس ومملكة عظيمة، وعالم صـغير،      

 وزيرها، والقـوى    :سلطان المملكة، والعقل  

صاحب بريدها،  : جنودها، والحس المشترك  

محـل  : خدمها، والبـدن كلـه    : واألعضاء

.ةالمملك

 

 

 

 اإلنسان هـو العـالم      :العالم األكبر  -

 ،عـرش الـرحمن   : األكبر، فظاهر القلب  

بيته المعمور، فـإذا عمـره      : وباطن القلب 

كان سـدرة   ،   صفاته يسبحانه بشهود معان  

، وكان  يالمثل األعلى، وزجاجة المثل العل    

الهيكل صورة الرحمن، ويكون الكون كلـه       

 صورة اإلنسان الكامل، محـل اسـتجالء      

. الصفاتمعاني

 

 

 

 اإلنسان هـو شـجرة      :شجرة الرب  -

الرب، والنباتات شـجرة اإلنـسان، وهـو        

 رأسها مغروس في العـرش،      يالسدرة الت 

وأطرافها مدالة على الجنة ولقد زين ظاهره    

، وجمل باطنه بمـا     ىبالحواس والحظ األوف  

هو أشرف وأقوى وهـو حـان الـشراب         

للسالكين، ودنان الراح للواصلين، والشراب     

بناه، وغاب معناه، مور للعارفين، ظهر   الطه

وهو بمعناه ال بمبناه وهو الذي قلل لفظـه،         

. معناهىواستوف

 

 

 

 جمــع اهللا فيــه :مجمــع األضــداد -

األضداد، وتفضل عليه بخيـر العجائـب،       

 الحجـى لمـا أودع فيـه مـن          يهوحير ف 

الغرائب، فتراه بين راق يتكلم في رقيه مع        

 األسفلين ا، وبين هاو إلى حضيض      اهللا شفاه

اسفاه.

 

 

 

 اإلنسان مظهر تسعة  :مظهر األسماء  -

 يا من األسماء الحسنى، أما باق     وثمانين اسم 

ل وعددها عشرة،   ااألسماء فهي أسماء الكم   

.وليس لها مظهر

 

 

 

 هو النوع الوسط بين     :النوع الوسط  -

المالئكة والحيوانات، فهو بالنـسبة لغذائـه       

بالنـسبة  ونموه وحسه وحركته حيـوان، و     

.دراكه وقوة تصديقه بالغيب ملك مقربإل

 

 

 

 ي اإلنـسان مثنـو    : التركيب يمثنو -

 يالتركيب، فهو مجموعة من جسد جـسمان      

ونفس روحانية، وعقل بينهما رقيب، وهما      

 في الصفات، متباينـان     متضادانجوهران  

فـي الغايــات، مـشتركان فــي األفعــال   

العارضة، وفي الصفات بـال مفاوضـة،       

ة من  ب جملة مرك   ناطق، وهو  يفاإلنسان ح 

.ة وبدن فائتقنفس ناط

 

 

مسي ر وماإلنسان مسير ومخيـر،     :رخي 

ــا ال   ــر فيم ــم، ومخي ــا يعل ــسير فيم م

 

 

.يعلم

 

 



 



نه من طينة ويميـل  إ من حيث    :جمـاد 

.إلى السكون والراحة

 

 

.نه يتغذى وينموإ من حيث :نبات

 

 

. من حيث إنه يحس ويتحرك:حيوان

 

 

 الغيب بـدالئل  نه يشهدإ من حيث  :ملك

ــا  ــصى اهللا م ــشهود، وال يع ــره،أالم م

 

 

بحانه به إذا   سويفعل ما أمره اهللا                

.صفا وتكمل

 

 

 إذا نزع إلى هواه ورأيه وحظه       :إبليس

. يوم الحسابيونس

 

 

 إذا تجمـل بـأخالق     :خليفة عن ربـه   

.الربوبية

 

 

 اإلنسان صورة مـن    :الصورة المجملة 

في أكمل  الصور المجملة بالهبات المنسوجة     

مراد للذات، بل صورة مؤهلة ألن ينفخ فيه        

ـ        ا ا منيـر  روح قدسية تجعل له الكـون أفقً

 ا بالجماالت، بل مخلوق خلق     باآليات ظاهر

 للمظـاهر،    للعوالم، وكمـاالً   ليكون جماالً 

 عن الظاهر، منح مـن االسـتعداد        وخليفةً

 للوصول، وهو هـو     والقبول ما يجعله أهالً   

ـ الطينة الالزبـة، والم     الـذي يمنـى،     ين

.والحيوان األعجم، والشيطان الرجيم

 

 



 



.العدم

 

 
.التراب

 

 
. وهو ماء الرجل والمرأة:يالمن

 

 



 



 

اإلنسان حيوان، فإذا ساعده العقـل       -

على حيوانيته تمكن بعقله وحيوانيتـه مـن        

أعمال ال تعملهـا الـسباع الكاسـرة، وال         

الشياطين الفـاجرة،   الحيوانات النافرة، وال    

 من الحيوانات، وأضـر     أفيكون أدنى وأجر  

وأفجر من الشياطين، حتى تـشرق أنـوار        

الشريعة عليـه، فيـسارع إلـى الكمـالين         

كمـل  أمرين فيكون أعلى و   ا في األ  متوسطً

.من المالئكة

 

 

سره مـشرق بـأنوار      :لمااإلنسان الك 

اإلطالق، وعلنه مستنير بنور الحصون من      

 سـوُل اِهللا والَّـِذين معـه      محمد ر سر  
).٢٩: الفتح(

 

 



 

 

 

 

 



 

 ٣٢ 



 





 



    سرور عبد الباسط عطية    عبد الرحمن فؤاد عمر    محمد منير السيد حسن     صالح عبد الحميد السيد

 

 
          برج البرلس              دراو 

 

     الجعفرية  أسوان      –

 

ا طس غربية           إ-

 

 الفيوم-

 

 
 

           نهال عصام صدقي       غادة أشرف الجندي         منة أحمد جامع           رونـزا إسـالم

 

 
        باريس 

 

 الوادي الجديد    كفر ميت أبو الكوم –

 

  منوفية          اإلســــكـــنــدريــة–

 






 َأمـا   ،)طَاِلب ِعلٍْم وطَاِلب دنْيـا    :  يشْبعانِ منْهوماِن ال (:  مسعوٍد   قال ابن  :ابني مستقبل األمة  

 وَأمـا طَاِلـب.     إنَّما يخْشَى اللَّه ِمن ِعباِدِه الْعلَماء      : فَِإنَّه يزداد ِللرحمِن ِرضى، ثُم قَرأَ      :طَاِلب الِْعلْمِ 
 ِللْفَِضيلَِة ِمنْه ، ولْيكُن مستَِقالنْسان لَيطْغَى َأن رآه استَغْنَى إن اِإلكَالَّ:  فَِإنَّه يزداد طُغْيانًا ثُم قَرَأ:الدنْيا

ن الْقَنَاعةَ ِفيِه زهـد،     ؛ ألَ  يقْنَع ِمن الِْعلِْم ِبما َأدرك     ، والَ ِليزداد ِمنْها، ومستَكِْثرا ِللنَِّقيصِة ِفيِه ِلينْتَِهي عنْها      
.وِللزهِد ِفيِه تَرك، والتَّرك لَه جهٌل

 

 
لُك ِلِعلِْمك، وِمن كَمـاِل عقِْلـك       ِمن فَضِل ِعلِْمك اسِتقْال   : قَاَل بعض الْبلَغَاءِ   :عزيزي مستقبل األمة  

ِتظْهقِْلك  اسلَى عك عال ،ارا        ولَغَ ِعلِْمهبنَفِْسِه م َل ِمنهجي ِغي َأننْبال  يو ،    ا   أنقِّهح را قَدِبه زاوتَجألَ ،يو  ن
ن من جِهـَل    ؛ ألَ زِدياِد، فَيكُفُّ عن اال   نِْقياِد، َأولَى ِمن َأن يكُون ِبها مجاِوزا      ها مقَصرا فَيذِْعن ِباال   يكُون بِ 

.حاَل نَفِْسِه كَان ِلغَيِرها َأجهَل

 

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

 

].٥٩ص القاهرة –

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

٣٣ 

بالهنا

 

 

 

والشفا

 

 

 



 


 



 




 



فُتن طالب عالم بدقة حفظه وذكائه في العلم، فأخذ يتتبع سبق القول وسقطات اللسان في               
.مجالس أهل العلم

 

 
ابحث لي في كتب السنة والمسانيد عن طرق حـديث          : فناداه عالم مرب للنفوس وقال له     

: الذي يقول فيهالنبي 

 

 
)           أجزرنـي  : ا فقال له  مثل الذي يسمع الحكمة ويتبع شر ما يسمع، كمثل رجل أتى راعي

).اذهب فخذ خير شاة، فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم: شاة من غنمك، فقال

 

 
.فأدرك الطالب خطأه وانتهى عن تتبع العثرات

 

 
])٦/٣٥٢(، وراجع إتحاف السادة المتقين )٢/٣٥٣(أخرجه أحمد [                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

أفادت دراسة علمية حديثة أجراها معهد بحوث       

أن النعنـاع ال    ، األعشاب بالعاصمة الصينية بكين   

نما إو، ط هياج األعصاب ويطرد الغازاتيهدئ فق

 

 

ويحسن ، في الوقاية من أمراض البنكرياس والكبد     له مفعول السحر    

ويسهل التنفس ويخفف مـن     ،  كما يفيد في عالج السعال والربو      ،امعمله

.حساسية غشاء المعدة المخاطي

 

 

 أن النعناع يزيل أوجاع النقرس ويعالج أوجـاع         وأشار الباحثون الى  

 وينبغي أن يجفف في ،المفاصل ويسكن آالم األسنان ويقوي عضلة القلب   

.الظل كي تبقى قوته وعطريته

 

 

ا للجهاز الهضمي فيعمل على طرد الغازات       نه يعد منبه  أعالوة على   

 ،وهو يمتص بسرعة فـي الجـسم      . فراز الصفراء إويزيد التعرق وينبه    

ا ما يالمس األغشية المخاطية للمعدة يحدث في بادئ األمر تـأثير           دوعن

حساس بالغثيان واأللم   ا يعقبه تسكين وتخدير موضعي فيزيل ذلك اإل       منبه

.الذي يتولد بعد تناول الطعام

 

 



 



 

.   حمامات٧ -

 

.     مالعق سمن٤ –

 

. رشة بهار–

 

 

 

.     رشة ملح–

 

.     رشة فلفل أسود–

 

. كوب ماء٣ –

 

 



 



 

.  كوب أرز أو فريكة    ٢ -

 

.  نصف كوب صنوبر  –

 

 رشة –
. بهار

 

.  رشة فلفل  –

 

.  مستكة وحبهان  –

 

.  بصلة صغيرة  –

 

.  كوبا ماء–

 

.  رشة ملح–

 

. نصف باكيت زبدة أو سمنة–

 

 



 



 

بالماء البارد مـع دعكـه بالـدقيق        ينظف الحمام جيدا     -
 . يشطف بالمـاء جيـدا  والخل وقليل من زيت الزيتون ثم    

 .رشي البهارات والملح والفلفل مـن الـداخل والخـارج         
حمـري البـصلة     .حمرى الصنوبر ثم ارفعيه عن النار     

ضعي كوبين على النار مـع إضـافة الملـح          ،  المفرومة
 ، اغسلي الفريكة جيدا بعد تنقيتها من األوساخ       ،والبهارات

 سـمن   أضيفي الفريكة إلى الماء المغلي ثم ضعي ملعقتي       
 دقائق  ٤اتركي الفريكة على نار عالية لمدة       . على الفريكة 

احشي الحمـام بالفريكـة أو       .ثم هدئي النار حتى تنضج    
األرز مع إضافة الصنوبر المحمر، بعد حشوها خيطـي         

ضعي الحمام المحشو في قدر بـه  . الفتحة باإلبرة والخيط  
ماء واغليه على النار واتركيه حتى ينـضج أي حـوالي           

عي الحمام في صينية وضعيها في الفرن حتـى       ض ساعة،
.يحمر وجه الحمام

 

 



 

 

 

 

 



 





 




 




 



 



 

 






  









 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

لدكتوراألستاذ ا

 

 

نور الدين أبو حلية

 

 

اجلمهورية اجلزائرية

 

 

 

 

 

 

 العبودية العبودية العبودية:::أوالًأوالًأوالً: : : بقيةبقيةبقية

 

 

 

 

 

 
ولكـن  .. نسلم لكل هـذا   : قام أحدهم، وقال  

وال يـصح   .. أليس من شروط اإليمان الجـزم     
إيمان الشاك الذي يشك في كونه على الحـق أو          

.الباطل

 

 
وا في الحـق    كُّأنا لم أقل لكم شُ    : قال الحكيم 
اعبـدوا اهللا   : ولكني قلت لكـم   .. الذي أنتم عليه  

.اهللاوأنتم تتناولون الحق من 

 

 
أبالصالة، أم بالصيام؟: قال الرجل

 

 
بالصالة والصيام، ألم يقـل اهللا      : قال الحكيم 

ِة وِإنَّهـا   واستَِعينُوا ِبالـصبِر والـصال     :تعالى
 .)٤٥ :البقرة ( علَى الْخَاِشِعينلَكَِبيرةٌ ِإالَّ

 

 
.فنحن نعبده بهما: قال الرجل

 

 
ـ .. الصالة تصلك بـاهللا   : قال الحكيم  رى فت

ولـوال أن اهللا    .. الحق الذي عندك هبة مـن اهللا      
.هداك إليه ما اهتديت

 

 
فإالم تؤديني هذه المعرفة؟: قال الرجل

 

 
فترى .. إلى بحر التواضع والتسليم هللا    : قال

        ل مـن   من عين العبودية أن اهللا يمكن أن يحـو
ألم تسمع  .. ومن األولياء أشقياء  .. السحرة أولياء 

.خبر سحرة موسى 

 

 
.. فقد أصـبحوا أشـقياء    .. بلى: لرجلقال ا 

.وباتوا شهداء.. وأمسوا أولياء

 

 
وخبر بلعم بن باعوراء؟: قال الحكيم

 

 
ذاك الشقي الذي آتاه اهللا العلم،      : قال الرجل 

فانسلخ منه إلى الهوى، فصار أدنى منزلة مـن         
.الكالب

 

 

فعبوديتك هللا تجعلك ترى كـل      : قال الحكيم 
يمكـن  من تعتبره صاحب هوى كسحرة موسى       

جعلك ترى مـن    تو.. أن يسبقوك في أي لحظة    
ا يمكن أو في زاوية من زاوية نفسك شقي  .. نفسك

أن ينقض على حقائقك كـل لحظـة، فيحولهـا          
ادعاوى، ويحولك دعي.

 

 
ولهـذا يستـشعر    .. صـدقت : قال الرجل 

الصالحون أن الهداية التي ينعمون بهـا هديـة         
  وا بـه  ا اجتهدوه يحق لهم أن يفخر   إلهية، ال جهد
.. على غيرهم

 

 
فاهللا تعالى يذكر عـن     .. صدقت: قال آخر 

 تنبـئ عـن هـذه العبوديـة         الصالحين أقواالً 
﴿قُْل َأنَدعو ِمن دوِن     :الخالصة، فاهللا تعالى يقول   

اللَِّه ما ال ينْفَعنَا وال يضرنَا ونُرد علَى َأعقَاِبنَـا          
    ﴾انَا اللَّـهـدِإذْ ه ـدعوهــو )٧١: ماألنعـا (ب ،

لٍّ تَجِري  ﴿ونَزعنَا ما ِفي صدوِرِهم ِمن غِ     :يقول
نْهار وقَالُوا الْحمد ِللَِّه الَِّذي هـدانَا       ِمن تَحِتِهم األَ  

ِلهذَا وما كُنَّا ِلنَهتَِدي لَوال َأن هدانَا اللَّه لَقَد جاءتْ          
، ويقـول   )٤٣ :ألعـراف ا(رسُل ربنَا ِبالْحقِّ﴾    

 نَتَوكََّل علَى اللَِّه وقَـد  ﴿وما لَنَا َأالَّ   :على ألسنتهم 
هدانَا سبلَنَا ولَنَصِبرن علَى ما آذَيتُمونَا وعلَى اللَِّه   

   ﴾كِّلُونتَوكَِّل الْمتَوويقـول  )١٢ :بـراهيم إ(فَلْي ،: 
      ِإذْ ه دعنَا بنَا ال تُِزغْ قُلُوببر﴿   لَنَا ِمـن بهتَنَا ويد

 ﴾ابهَأنْتَ الْو ةً ِإنَّكمحر نْك٨ :آل عمران(لَد(.

 

 
 عين البراءة من    وقد كان   : قال آخر 

:نسبة األشياء إليه، وقد كان يرتجز مع أصحابه

 

 
اللهم لوال أنت ما اهتدينا

 

 



 

 

 

 

 



 









 



اـوال تصدقنا وال صلين

 

 
يناـة علـفأنزلن سكين

 

 
 اـن إن القياألقداموثبت 

وهي تهديك إلى   .. تلك الصالة : قال الحكيم 
ويطهر .. الصيام الذي يطهر يدك من قتل أخيك      

ويطهر قلبك من الحقد    .. لسانك من اللمز والنبز   
ا فال تكمل صالة من امتأل قلبه أحقـاد       .. والحسد
.وعلالً

 

 
  نحن ال  : ا سيفه، وهو يقول   قام رجل مشهر

  اتمتلئ قلوبنا أحقاد ..  فـي اهللا   ابل تمتلئ بغض  ..
فنحن الذين هدانا اهللا إلى اإليمان الحق نغـضب         

أال ترى أنك   .. أن يمس صفاء اإليمان أو يحرف     
تغضب إن أصيبت الهدية التي تهدى إليك مـن         

محبوبك بأي أذى؟

 

 
.. نعم، إن اإليمان هدية من اهللا     : قال الحكيم 

ولكن من قال لك أو لغيرك أنك ظفـرت بـذلك      
لك أن تحمل غيـرك     اإليمان الحق الذي يخول     

.عليه بالسيف

 

 
فنحن نستشعر  .. هذا من البداهة  : قال الرجل 

.. الحق الذي وهبناه ونتذوقه

 

 
لقد كان السلف الـذين أراكـم       : قال الحكيم 

ا تعتبرونهم مصادركم المعرفية والسلوكية     جميع
لقد كان سفيان الثوري    .. على غير هذا المنهاج   

ـ        ( :يقول و مـن   من قال أنا مؤمن عنـد اهللا فه
، ) فهـو بدعـة  اومن قال أنا مؤمن حقالكذابين،  

للَِّه ومـا  ﴿قُولُوا آمنَّا ِبا  :فماذا تقول؟ قال  : قيل له 
. )١٣٦: البقرة(ُأنِْزَل ِإلَينَا﴾ 

 

 
نحن مؤمنون باهللا ومالئكتـه     ( :وكان يقول 

وكتبه ورسله وما نـدري مـا نحـن عنـد اهللا            
) تعالى؟

 

 
 إن شـاء    :أمؤمن أنت؟ فقال  :  وقيل للحسن 

لم تستثني يا أبا سعيد في اإليمان؟       : اهللا، فقيل له  
 :أخاف أن أقول نعم، فيقول اهللا سـبحانه       : فقال

. فتحق علي الكلمة) كذبت يا حسن(

 

 
مـا يـؤمنني أن يكـون اهللا        ( :وكان يقول 

سبحانه قد اطلع علي في بعض ما يكره فمقتني،         
وقال اذهب ال قبلت لك عمالً؛ فأنا أعمـل فـي           

) ملغير مع

 

 
إذا قيل لك أمـؤمن     ( :وقال إبراهيم بن أدهم   

قل أنا ال   ( :، وقال مرة  )ال إله إال اهللا   : أنت؟ فقل 
) أشك في اإليمان، وسؤالك إياي بدعة

 

 
أرجـو إن   : أمؤمن أنت؟ قال  : وقيل لعلقمة 

. شاء اهللا

 

 
أراك تريـد إقناعنـا     : نادى رجل من القوم   

بالتخلي عن أصل من األصول التـي ال يكـون    
.ا إال بتوفرهااإليمان إيمانً

 

 
.. تقصد الجزم وترك االرتياب: قال الحكيم

 

 
فما وجه ما ذكرت مـن      .. أجل: قال الرجل 

االستثناء مع أن المؤمن ينبغي أن يجزم إيمانه،        
تـسمع اآليـات   بل ال يصح إيمانه إال بذلك، ألم       

 نمـا يبالكثيرة التي تصف المؤمين ببرد اليقين،       
تصف الجاحدين والكافرين بالشك والريبة، فاهللا      

ِل ادارك ِعلْمهم ِفي    ﴿ب :تعالى يذكر الكفار فيقول   
ِخرِة بْل هم ِفي شَك ِمنْها بْل هم ِمنْها عمون﴾          آلا
هم وبـين مـا     ﴿وِحيَل بينَ  :، ويقول )٦٦ :النمل(

يشْتَهون كَما فُِعَل ِبَأشْياِعِهم ِمن قَبُل ِإنَّهم كَـانُوا         
﴿َأُأنِْزَل  :، ويقول )٥٤ :سـبأ(ِفي شَك مِريٍب﴾    

علَيِه الذِّكْر ِمن بيِننَا بْل هم ِفي شَك ِمن ِذكْـِري           
ذَاِب﴾     بذُوقُوا عا يـلْ  :، ويقول )٨ :ص(ْل لَمب﴿ 

 ﴾ونبلْعي ِفي شَك م٩ :الدخان(ه(

 

 
بينما يصف المؤمنين باليقين وزيادة اإليمان      

﴿ِإنَّما الْمْؤِمنُون الَِّذين آمنُوا     :وترك الشك، فيقول  
      اِلِهمووا ِبـَأمـداهجوا وتَابري لَم وِلِه ثُمسرِباللَِّه و

لَِئك هـم الـصاِدقُون﴾     وَأنْفُِسِهم ِفي سِبيِل اللَِّه ُأو    
﴿ِإنَّما الْمْؤِمنُون الَِّذين    :، ويقول )١٥:الحجرات(

         اتُهآي ِهملَيتْ عِإذَا تُِليو مهِجلَتْ قُلُوبو اللَّه ِإذَا ذُِكر
      ﴾كَّلُونتَوي ِهمبلَى رعاناً وِإيم متْهاد٢:ألنفال(ز( ،

لَتْ سورةٌ فَِمنْهم من يقُـوُل      ﴿وِإذَا ما ُأنْزِ   :ويقول
         متْهادنُوا فَـزآم ا الَِّذيناناً فََأمِذِه ِإيمه تْهادز كُمَأي

 ﴾ونِشرتَبسي مهاناً و١٢٤:التوبة(ِإيم(

 

 
بل فوق ذلك يصفهم بخالف ما ذكرت مـن    
اإلعالن باإليمان والفخر به، فاهللا تعالى يقـول        

ِإذَا سِمعوا مـا ُأنْـِزَل ِإلَـى        ﴿ و :عن المؤمنين 
الرسوِل تَرى َأعينَهم تَِفيض ِمـن الـدمِع ِممـا          
          ـعنَـا منَّا فَاكْتُبنَا آمبر قُولُونقِّ يالْح فُوا ِمنرع

  ﴾تُ   :، ويقول )٨٣:المائدة(الشَّاِهِدينيحِإذْ َأوو ﴿
ي وِبرسوِلي قَالُوا آمنَّا    ِإلَى الْحواِريين َأن آِمنُوا بِ    

    ﴾ونِلمسِبَأنَّنَا م داشْهويقول )١١١:المائدة(و ،: ﴿
 نَّا فَاغِْفرنَا آمبر قُولُوناِدي يِعب فَِريقٌ ِمن كَان ِإنَّه
   ﴾اِحِمينــر ــر ال ــتَ خَي ــا وَأنْ ــا وارحمنَ لَنَ

ـ     :، ويقول )١٠٩:المؤمنون( يِهم ﴿ وِإذَا يتْلَـى علَ
قَالُوا آمنَّا ِبِه ِإنَّه الْحقُّ ِمن ربنَا ِإنَّا كُنَّا ِمن قَبِلـِه            

  ﴾ِلِمينسويقول علـى لـسان      )٥٣:القصص(م ،
﴿ وَأنَّا لَما سِمعنَا الْهدى آمنَّا ِبِه فَمن يْؤِمن         :الجن

)١٣:الجـن(ِبربِه فَال يخَافُ بخْساً وال رهقاً﴾ 

 

 
وال يـصح   .. صدق اهللا العظيم  : ال الحكيم ق

وأنـا ال أتحـدث   .. إيمان بال جزم ويقين وثبات   
عن هذا، إنما أتحدث عما يتنافى مع العبودية من     

ففرق بـين اإليمـان وادعـاء       .. ادعاء اإليمان 
ألم تسمع اهللا تعالى ينفي اإليمان عـن        .. اإليمان

أقوام كثيرين ادعوه؟

 

 
﴿وِمن  :لى يقول فاهللا تعا .. بلى: قال الرجل 

         ما همِم اآلِخِر ووِبالْينَّا ِباللَِّه وقُوُل آمي نالنَّاِس م
  ﴾ْؤِمِنينويقـول عـن بعـض       )٨:البقـرة (ِبم ،

﴿قَالَِت اَألعراب آمنَّا قُْل لَم تُْؤِمنُـوا        :األعراب
ولَِكن قُولُوا َأسلَمنَا ولَما يـدخُِل اِأليمـان ِفـي          

، ويقول عن غيـرهم     )١٤: الحجرات(ِبكُم﴾  قُلُو
﴿ يا َأيها الرسوُل ال     :من المنافقين وأهل الكتاب   

يحزنْك الَِّذين يساِرعون ِفي الْكُفِْر ِمن الَِّذين قَالُوا        
      ﴾مهقُلُوب تُْؤِمن لَمو اِهِهمنَّا ِبَأفْو٤١: المائدة(آم( ،

 قَالُوا آمنَّا وقَـد دخَلُـوا       ﴿ وِإذَا جاءوكُم  :ويقول
ِبالْكُفِْر وهم قَد خَرجوا ِبِه واللَّه َأعلَم ِبما كَـانُوا          

 ﴾ونكْتُم٦١:المائدة(ي(.

 

 



 





 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 





 





 





 





 











 







 



 





 





 





 


 

 

 

اإلشاعات خطرها عظيم ولها آثارها السلبية على الفرد 
 فكم أشعلت من حروب، وكم أهلكت من ،والمجتمع واألمة

 وكم أوغرت من غل وحقد في ،قرى، وكم أبادت من جيوش
.الصدور، وكم خربت من بيوت

 

 
ا في وسائل ا تقنير الذي يشهد تطوروفي عالمنا المعاص

ا وأبلغ تأثيرااالتصال أصبحت اإلشاعة أكثر رواج.

 

 
وإن الصراع بين الحق والباطل مستمر حتى يرث اهللا األرض 

ا فى استخدام كل وسيلة والباطل ال يفتر أبد، ومن عليها
وتحقيق أهدافه لتعبيد ، تعوق الحق عن مواصلة طريقه

ومن ثم فإنه يستخدم اإلشاعات ، لميناألرض هللا رب العا
أو ليفرق ، ويحسن صناعتها ليصد الناس عن الحق وأهله

أو ليغير صدورهم تجاه ، وليثبط حماسة أتباعه، جمعه
.هأو ليشيع الفاحشة فى مجتمع، بعضهم

 

 
اإلشاعةو

 

هي خبر أو مجموعة أخبار زائفة تنتشر  
في

 

المجتمع 

 

 ا منهم على بشكل سريع وتُتداول بين العامة ظن
ا ما تكون هذهدائم. صحتها 

 

األخبار 

 

ثيرة لفضول شيقة وم 
تفتقر هذه اإلشاعات عادةً إلى المصدر الباحثين والمجتمع و

.الموثوق الذي يحمل أدلة على صحة األخبار

 

 
تطلق اإلشاعة على كّل كالٍم يشاع بين النّاس من دون و

التثبت من مصدره أو معرفة مدى صحته من كذبه، فيكفي 
ها بين ناشر اإلشاعة أن يتلقّاه الناس بالسمع ليقوم بنشر

النّاس وكأنّها خبر به مصداقية أو حقيقة، وقد تستهدف 
اإلشاعة الفرد من خالل تشويه سمعته كاإلشاعات التي 
تستهدف أعراض النّاس وحرماتهم، وقد تكون اإلشاعة على 
مستوى الدولة والمجتمع من خالل اإلشاعات التي تستهدف 

لخوف نشر الفوضى والبلبلة في المجتمع وإحداث مشاعر ا
 ومثال على ذلك اإلخباريات ،والرعب فيه لتحقيق مآرب دنيئة

التي تصدر بين الحين واآلخر من أناٍس بادعاء وجود قنبلة 
في مكان ما وال يكون لهذا الخبر أي دليٍل أو حقيقة على 

.أرض الواقع

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 شاعةلإل   

 

ـ  - ا   دائم

 

 مـن يرويهـا،     -
        وينشرها، ويسعى بها بين النّـاِس لـتعم

  بهـا كـلُّ      وتنتشر وتمَأل اآلفاقَ، وتزدحم 
 األلسِن، ومروج   المجالِس، وتنطقَ بها كلُّ   

، هو الشّخص الذي يقوم بنـشِر       شاعةاإل
 بين النّاِس، ومـن يقـوم بهـذا         شاعةاإل

   ـه   ا أو جماعةً  العمِل، سواء كان فرديهم ،
أن تنتشر، وأن تعم، وتشغَل أذهان العباِد،       
وقد يقدم على هـذا العمـِل العتبـاراٍت         

    ٍة تتعلّقُ به شخصيٍة ونفسيكـأن  ، اشخصي
 ضارةً تتعلّقُ بشخٍص يعاديه،    إشاعةيطلقُ  

إضـافةً  ، أو ينافسه، أو يتضرر هو منـه      
وما ، إلى الرغبِة في إثارة الخوِف والفزعِ     

ك من أسباٍب وحوافز يراها ذلـك       إلى ذل 
اإلنسان مبررةً للقياِم بذلك العمـِل الـذي        
 .ليس له ما يبرره بمقاييِس العقِل والعـدلِ       

وتلعب العوامُل النفسيةُ وربما العاطفيـةُ      
دور التي هي   شاعةا في انطالِق اإل   ا كبير 

، في ذاتها نوع من أنواِع الحرِب النفـسيةِ       
حرب النفسيةَ من أقـساِم     وكما نعلم فإن ال   

.الحرِب التقليديِة الهامِة

 

 
 ال يقتـصر     عمٌل مـضر   شاعةإن اإل 

       ضرره على األفراِد بل قد يشمُل المجتمع
كلَّه، وال ينحصر أثرهـا فـي فئـٍة دون          

    بل قد يشمُل   ، أخرى أو أفراٍد دون آخرين
أهَل الفقِه والفـن والـسياسِة واالقتـصاِد      

ا وال أحد    ال تستثني أحد   شاعةوالثقافِة، فاإل 
كما لن تتوقفَ بواعثها    ، يسلم من شرورها  
اك تنافسيةٌ في الحيـاِة     وأسبابها طالما هن  

قـصٍد      ومصالح متداخلةٌ، وغيرةٌ، وسوء 
ونفوس مريضةٌ تسعى لتحطـيِم صـورٍة       

 .مثاليٍة عن إنساٍن أو مجتمٍع تعاديه

 

يـر   كث قامت محاوالت عدة من جانب    
واختلفوا ،  شاعاتمن الباحثين لتصنيف اإل   

،  األسس التي يبنى عليهـا التقـسيم       حول
فالعالقات االجتماعية بين الناس متشابكة،     

. والدوافع الذاتية متباينة من مجتمع آلخر     
ح اومن هنا نرى أن من الـصعب اقتـر        

 بحيـث يمكـن     شـاعات تصنيف عام لإل  
تطبيقه على أي مجتمع، أو ليكون قاعـدة        

ملية يعول عليهـا حتـى وإن أعطـى         ع
للباحث أو الدارس الخيوط التي تـساعده       

 ذلك الختالف الزاوية    ،في تفهم الموضوع  
    فقد يكون   ،االتي يقف عندها الباحثون دائم 

ـ        همثار االهتمام الموضوع الـذي تعالج
هـا،  ء، أو الدافع الذي ورا    شاعةالقصة اإل 

أو معيار الزمن، أو اآلثار االجتماعية في       
ضارة، أو مفيدة، أو    : لشعب سواء كانت  ا

.)١(سلبية

 

 
أن يـستخدم معيـار      بيساو لقد حاول 

مها إلى   وقس ،شاعاتالوقت في تصنيفه لإل   
)٢(ثالثة أنواع

: 



 



ببطء ويتناقلها الناس   وهي التي تروج    
ا وبطريقة سرية تنتهي فـي آخـر        همس

.األمر إلى أن يعرفها الجميع

 

 
 يتـضمن   شاعاتن هذا النوع من اإل    إ

تلك القصص العدائية التـي توجـه فـي         
مجتمعنا ضد رجال الحكومة والمسئولين     
لمحاولة تلطيخ سـمعتهم، وكـذلك تلـك        
القصص الزائفة التي تروج لعرقلـة أي       

دي، أو سياسي، أو اجتماعي،     اقتصا: تقدم
ويدخل في ذلك ما يقوم به المروجون من        
نشر تنبؤات بوقوع أحداث سيئة تمس هذه       

ويقوم مروجو هذا النـوع     . الموضوعات
 بنسخ سلسلة ال تنتهي مـن       شاعاتمن اإل 

القصص ويستمرون فـي العمـل علـى        
 .تغذيتها واستمرار نشرها



 



انتـشار  وهي تتصف بالعنف، وتنتشر     
.النار في الهشيم

 

 
 يغطـي   شـاعات وهذا النوع مـن اإل    

  ا في وقت بالغ القـصر     جماعة كبيرة جد .
ومن نمط هذا النوع تلك التي تروج عـن         
الحوادث والكوارث أو عن االنتـصارات      

. الباهرة أو الهزيمة في زمـن الحـرب       
نها إ تبدأ بشحنة كبيرة ف    شاعةوألن هذه اإل  

تـستند إلـى     ألنهـا    ؛تثير العمل الفوري  
الذعر، والغضب،  : العواطف الجياشة من  

.والسرور المفاجئ

 

 



 



وهي التي تروج في أول األمـر ثـم         
تغوص تحت السطح لتظهر مرة أخـرى       

.عندما تتهيأ لها الظروف بالظهور

 

 
 فـي   شـاعات ويكثر هذا النوع من اإل    

القصص المماثلة التي تعاود الظهور فـي    
 وحـشية العـدو      والتي تصف  ،كل حرب 

.)٣(وقسوته مع األطفال والنساء

 

 


 


ا للمواقـِف    تبع شاعاتتتعدد أنواع اإل  و

 وهي التي   الرعِب إشاعةفمنها  ، والدوافِع
تستهدفُ بثّ الخوِف في نفوِس الجنوِد أو       
المدنيين أيام الحروِب بحيث يدفعهم بـثّ       

 إلى الهروِب أو اليـأِس أو       شاعاتتلك اإل 
.ِمالتسلي

 

 
 التـي يـسعى     الكراهيِة إشاعةوهناك  

وهو ، البعض لنشِرها بين أفراِد مجتمعهم    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األمين العام والمتحدث الرسمي

 

 
                               لالتحاد العالمى للطرق الصوفية

ى الحسينىلعزم اعبد الحليمالشريف 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 شـاعات تعبير يستخدمه من يروجون اإل    
 .الحاقدةَ ضد بلدانهم حتّى في أياِم الـسلمِ       

 باألوبئِة واألمراضِ  تتعلّقُ   إشاعاتوهناك  
وانتشاِرها وخطورِتها وتخويـِف النـاِس      

 األشياِء في   منها، أو من استعماالت بعضِ    
 التـي   شـاعات الحياِة اليوميِة، وتشمُل اإل   

.تتعلّقُ بأضراِر سلعٍة ما

 

 
 التي تنتـشر عـن      شاعاتإضافةً لإل 

  إلى غيـر   زالزٍل أو كوارثَ بيئيةٍ   حدوِث  
        والترويـع البلبلةَ والفزع ذلك من ما يثير

.للناِس اآلمنين في دورهم، وبلدانهم

 

 
: كذلكشاعاتومن أنواِع اإل

 

 
، والتي  بسوِء السيرةِ لك التي تتعلّقُ،    ت

ينطلقُ سببها من عداوٍة ما بـين إنـساٍن         
وآخر، أو بين دولٍة وأخـرى، أو بـسبِب    
        المنافسِة بين المشاهيِر من رجـاِل الفـن

ويـشمُل  ، والرياضِة والصحافِة والتجارةِ  
 كـلَّ المجـاالِت     شاعاتهذا النوع من اإل   

 بـين   والمهِن التـي تجمـع ممارسـتُها      
المنافساِت أو الصراعاِت سواء المستترة     

.أو الجلية

 

 
   نوع هناك شاعاتا آخر من اإل   كما أن ،

 شـاعات وهو مـا يـسميه العلمـاء باإل       
، وهـي   الورديِة، أو الحالمِة أو المتفائلةِ    

 التي تترجم رغبةَ النـاِس فـي        شاعاتاإل
تحقيِق أمنيٍة لهم، أو تقريِب بعيٍد إليهم، أو        

الصورِة الكالحِة التي يشاهدونها،    " تزويِق"
أو الواقِع المريِر الذي يمارسون حيـاتهم       

 فـي   شـاعات في إطاِرِه، وتتمثُّل تلك اإل    
 الخاصِة بقرِب انتهاِء الحـرِب      شاعاتاإل

أو نجاِح الجميِع في االمتحاِن، أو ارتفاِع       
سعِر سلعٍة يبيعها الغالب األعم من أهـِل        

 سعِر سلعٍة معينـٍة   منطقٍة ما، أو انخفاضِ   
.ايعاني الناس من ارتفاعه

 

 
 إشـاعة  كـذلك    شاعاتومن أنواِع اإل  

 وهي تلك التي تهدفُ إلى إطـالِق       الشغِب
الشرارِة األولى التي تحول حادثةً بسيطةً      
إلى مظاهراٍت ومشاجراٍت وتزيـد مـن       

.عنفواِنها

 

 
 جس النبِض الجماهيري   إشاعةوهناك  

ِد فعِل الجمـاهيِر    التي تستخدم لرصِد ردو   
تجاه شخٍص ما أو فكرٍة، أو معرفِة اتجاه        

.الرأي العام

 

 
 التّبريـرِ  إشاعةا   أيض شاعاتومن اإل 

وهي التي يقصد بها تبرير سلوٍك خاطئ       
.أو عمٍل عدائي أو إجرامي تم ارتكابه

 

 
 فهي تهدفُ   حرِب األعصابِ  إشاعةأما  

إلى زيادِة حـدِة التـوتِر والقلـِق لـدى          
.جمهوِر المستهدِفال

 

 
   خانِ    إشاعةولدينا كذلكسـحابِة الـد 

وهي التي تستخدم كستاٍر    ) الخدع(وتعني  
من الدخاِن إلخفاِء بعِض النوايـا بهـدِف        

خداِع العدو.

 

 
 شاعة أو اإل  دقِّ اإلسفينِ  إشاعةوهناك  

       ،قْ تسدامـةُ وهي تعمُل على مبدأ فرالهد
 وبـين   ،أي التفريِق بين القائـِد وجنـوده      

 ، وبين الحليـِف وحليفـه     ،الحاكِم وشعبه 
 عن طريِق إحداِث    ،وبين الزوِج وزوجته  

جو يسوده عدم الثّقـِة بـين األطـراِف         
.المختلفِة

 

 
 شاعةوتأتي اإل 

 

 اأحيانً –

 

 على شـكِل    -
، والغرض من هـذا النـوِع مـن         النّكتِة

 هو الـسخرية مـن فكـرٍة أو         شاعاتاإل
دامـةٌ   ه إشاعةشخٍص أو شيٍء ما، وهي      

بكلِّ معنى الكلمِة بما فيها من نقـٍد الذٍع         
.وسخريٍة جارحٍة

 

 
 فهـي   التنبـؤِ  إشـاعة أما ما يعرفُ ب   

 التي تستخدم للتنبِؤ بوقوِع أحداٍث      شاعةاإل
عسكريٍة أو سياسيٍة أو اجتماعيٍة في وقِت       
ــرى  ــارِك الكبـ ــاِت والمعـ  .األزمـ

 شاعةا فهي اإل   انتشار شاعاتأما أكثر اإل  
 وتهدفُ إلى إحداِث حالٍة مـن       قتصاديةَاال

القلِق والخوِف والبلبلِة في السوِق الماليِة،      
خاصٍة وقتَ األزماِت والحـروِب، وقـد       
تظهر في ما تتعرض له أسواقُ البورصِة       
والنفِط أو غيره من السلِع اإلسـتراتيجيِة،       

كما أنّها قد تتعرض لمنتٍج بعينه، مثل ما        
  ة  م تعرضت له مطاعماكدونالدز األمريكي 

إنّها تضيفُ الديـدان    :  تقولُ إشاعاتمن  
إلى محتوياِت سندوتشاتها وذلك لتـوفيِر      

حجـاِم  إالبروتيِن، حيث أدى ذلـك إلـى        
الكثيِر من النّاِس عن منتجـاِت الـشركِة        

.ا على صحتهمخوفً

 

 


 


 مـونتغمري   يقـول  ، الشك العام  :أوالً
ريان اإلشـاعة علـى     يتوقف س ( :بلجيون

الشك والغموض في الخبـر أو الحـدث،        
فحينما تعرف 

 

الحقيقـة ال يبقـى مجـال        
،)اإلشاعة

 

 التي هـي محاولـة      ةفاإلشاع 
لتبادل العلم بالواقع ومشكالته فـي ظـل        

عالمى يحاول الحيلولة  إنظام  

 

دون هـذه    
المعرفة،

 

لذا يعتبر بعـض البـاحثين أن        
يعوض غياب  ” بديل  “اإلشاعة هي مجرد    

.الحقيقة الرسمية 

 

فاإلشاعة تنتشر، عندما    
تتوقف المؤسسات   

 

 التي من المفروض    –
أن تقدم الخبر المضبوط   

 

 

 

–

 

عن مهامهـا    
.الحقيقية

 

 
إشراك المتلقي في التفكير فـي       :اثاني

النتائج مما يفتح أمامه فضاء من التخيالت       
ال تخضع إال

 

.للرغبات واألهواء 

 

 
.القلق الشخصي :ثالثا

 

 
سرعة تلقي اإلشاعة أو سذاجة      :ارابع
المتلقي

 

.أو عقلية القطيع 

 

 
 الترقـب والتوقــع، وعــدم   :اخامـس

.االستقرار وعدم الثقة

 

 
وجود أجواء التوتر النفـسي      :اسادس

.التي تخيم على المجتمع

 

 
سـوء الوضـع االجتمـاعي       :اسابع

.واالقتصادي

 

 
الفراغ الناتج من تفشي ظـاهرة      :اثامنً
ومـن أشـكال     نعة، الظاهرة والمق  البطالة

ــراأل ــأوراق  ة خي ــة ب ــة المقنع البطال
 في وجود موظفين ال     ةممثل البيروقراطية،



 

 

 

 

 



 



 

 

 

ا إال البقاء في مكاتبهم    يعملون شيئً 

 

لتبرير  
المـوظفين   وتعطيـل  لمرتباتهم، قبضهم

العاملين

 

.المنتجين فعالً 

 

 
شيوع أنماط التفكير الخرافـي      :اتاسع

القائم على قبول  

 

 دون  الجزئيـة  األفكـار  
لتحقق مـن صـدقها أو كـذبها بأدلـة          ا

  القائم على قبـول    يواألسطور ،تجريبية
 دون التحقق من صدقها أو      الكلية األفكار

.ةكذبها بأدلة منطقي

 

 
شـيوع  :اعاشر 

 

ظـاهره الحرمـان      
ومضمونها تداول الناس فـى      ،يدراكاإل

 من  محدودة ة لمجموع المغلقةالمجتمعات  
ـ        ةالمعارف، وممارسـه عـادات نمطي

 مـن   راكـدة  ةغارقين فى برك   ،متكررة
 بمجريـات   المتـصلة  غير   المملة الحياة
طـالق  إوهنـا يـصبح       خارجها، الحياة

.)٤(يجاد جديد إلةشاعات وتلقيها محاولاإل

 

 


 



   أسـباب ترديـد    ايرجع البعض أيـض 
انعدام المعلومات، وندرة   :  إلى شاعاتاإل

األخبار بالنسبة للشعب، ومن هنا ينادون       
بضرورة تزويد الشعب بجميع األخبـار      
التفصيلية والدقيقة الممكنة حتـى يكـون       
على بينة مما يدور حوله مـن أحـداث         

.)٥(وأعمال تؤثر على حياته ومستقبله

 

 
 تنتشر بصورة أكبر    شاعاتكما أن اإل  

في المجتمعات غير المتعلمـة أو غيـر        
وذلك لسهولة انطالء األكاذيـب     ، الواعية
سأل عن مصدر لتوثيق ما     وقلما ي ، عليهم

فالمجتمع الجاهـل   ، يتداول من معلومات  
خـصبة ومناسـبة إلراجـة       بيئة يكون

.شاعاتاإل

 

 
ا عدم وجود الطرف المخول بالرد      أيض
 معينة يزيد لهيبها ويبعد عنها      إشاعةعلى  

.الشكوك واألقاويل

 

 
 نجـد أن انتـشار   اإلطـار في نفـس   

 اهمم االحديثة تُعد سبب   االتصاالت وسائل

  فهي تقوم بنشر كم    ،شاعاتفي انتشار اإل  
 ا من المعلومات في وقت يـسير       هائل جد

ا وبكل يسر وسهولةجد.

 

 


 



إن انعدام األخبار وندرتها ليس بكاف      
 هنـاك عوامـل    وإنمـا ،  اإلشاعةلترويج  

بد من وجودها لتهيـئ      وشروط أخرى ال  
مـن  .  وترويجهـا  شاعةظروف خلق اإل  

ها وأهمها توافر هـذان العـامالن؛       ضمن
.األهمية، والغموض

 

 
والمقصود هنـا؛ أهميـة الموضـوع       

 وغموض األدلة   ،بالنسبة لألفراد المعنيين  
ا ا أيض وغالب. اإلشاعةالخاصة بموضوع   

 تحتوي على جزء صغير     اإلشاعةما نجد   
من األخبار أو الحقـائق، ولكـن عنـد          
ترويجها تُحاط بـأجزاء خياليـة بحيـث        

 فصل الحقيقة عـن الخيـال، أو        يصعب
 .يصعب التعرف على الحقيقة من الخيال

لقد حاول كل من ألبورت وبوسـتمان       
 في شكل   شاعةا لإل ا أساسي أن يضعا قانونً  

معادلة جبرية، ووصال إلـى أنـه مـن         
 اإلشـاعة الممكن وضع معادلة عن شدة      

 :على النحو التالي

* األهميـــة =  اإلشـــاعةشـــدة 
 .)٦(الغموض

 شـاعات بيعي أال تنتشر كلُّ اإل    من الط 
      وال ، افمنها ما يظلُّ في نطاٍق محدوٍد جد

 من شرطيِن أساسـييِن حتّـى       شاعةبد لإل 
وتسري جترو: 

ما يتعلّـقُ بموضـوِع      :الشرطُ األولُ 
، فيجب أن ينطوي على شيٍء من       شاعةاإل

.األهميِة بالنسبِة للمتحدِث والمستمِع

 

 
اُل الوقائِع الحقيقيِة   اشتم :الشرطُ الثاني 

      على جانٍب من الغموِض، وهذا الغموض
 إما عن انعداِم األخباِر أو اقتضابها،       :ينشأ

أو تضاربها أو عدِم الثّقِة بها، أو ينشأ عن         
بعِض التوتراِت االنفعاليِة التـي تجعـُل       

الفرد غير قادٍر أو غيـر متهيـئ لتقبـِل          
 .هالوقــائِع التــي تقــدمها األخبــار إليــ

 شاعةوالشرطاِن األساسياِن لإل  

 

 نعنـي   -
الغموض واألهميةَ 

 

ـ    - ا  يرتبطـاِن ارتباطً
يشـاعة وقـدِر اإل  ، شاعةا بسرياِن اإل  كم 

ـ    تبع را لمقـداِر الغمـوِض     الساريِة يتغي
والعالقـةُ بـين    ، المتعلِّق بالمسألِة المعنيةِ  

الغموِض واألهميِة ليست عالقةً إضافيةً،     
 تضاعفيةٌ بمعنى أنّـه إذا      وإنّما هي عالقةٌ  

  يةُ صفركانِت األهم     الغموض ا، أو إذا كان
ــاك صــفر ــون هن ــن تك ــاعةا فل  .إش

   أي ال تنشأ كلَّها من الخياِل، بل       إشاعةإن 
قد تحتوي   

 

ا   أحيانً -

 

 على خميـرٍة مـن      -
 أو نواٍة من الواقِع يصاغ حولهـا        ،الحقيقِة

 ا مـا تكـون    ، ولكنَّها كثير  شاعةنسيج اإل 
 شـاعة وإذا ما تناقَل الناس اإل    ، )مختلفةً(

  خبر فإنّها تصبح ا صحيح ا، فإذا مـا    ا تمام
تناقله الناس زادوا عليه من خيالهم حتّـى        

 قًيغدو مشو فما إن يمشى خطواٍت    ، اا مثير
         ككرِة الثلِج ال تـزاُل تتزايـد حتّى يصير

.كلّما تدحرجت

 

 



 



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

.إلى الرضوان األكبر

 

 
وصلى اهللا وسلم وبارك علـى سـيدنا     

.وموالنا محمد وعلى آله أجمعين

 

 
                                                           

 صالح نصر، الحرب النفسية )١(
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 .٣٢٣لجزء األول، صوالمعتقد، ا
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 :دائرة عـرض  على   مدينة القدس تقع  

شمال خط االستواء، وعلى      ً ٤٥َ    ٤٦ْ    ٣١

شـرق خـط    ً    ٢٥َ    ١٣ْ    ٣٥ :خط طـول  

غيـر مـستوية    وهي هـضبة     ،)١(جرينتش

) ٢٤٦٩ و   ٢١٣٠(بـين   يتراوح ارتفاعها   

: ، مثـل )٢(قدما، ويحيط بها كثير من الجبال   

الشرقية ، الذي يقع في الجهة      جبل الزيتون 

من الحرم وال يفصله عنه غير واد عميـق         

وقـد  ،  )نقدرو(وادي  االنحدار وهو    سريع

جبـل  ذكر جبل الزيتون في التلمود باسـم        

جبل (، وتسميه العرب اليوم باسم      )المسيح(

امتداد جبل الزيتون في الجهة     وفي  . )الطور

يوجـد بطـن    بية الشرقية من القدس     الجنو

 )سلوان(ادي  و، ال يفصله عنها غير      الهوا

وفـي  . الذي يتصل كذلك بوادي قـدرون     

. جبل صـهيون  الجنوب الغربي للقدس يقع     

جبل أكـرا وجبـل      وإلى الغرب منه يوجد   

.جبل بيت المقدس أو موريا

 

 



 





 



 من أشهر مدن العـالم فـي        تعد القدس 

التاريخ القديم والحديث على السواء، فقـد       

مـن طـرق    يقًا  كانت القدس وال تزال طر    

الهجرات العربية القديمة من قلب الجزيرة       

العربية إلى الهالل الخصيب، ويرجع وجود      

اعتمادا على الكـشوف    الجنس العربي فيها    

إنها كانـت   . إلى عشرة آالف سنة   األثرية  

موجودة منذ األلف الخامس والرابع والثالث      

، وخالل األلف الرابع هـاجرت      قبل الميالد 

زيـرة   من قلب شـبه الج    

 

 قبائـل مـن     -

من العموريين والكنعايين ومعهم اليبوسيين     

. جهة الخليج العربي شرق شبه الجزيـرة      

ــري   ــالم األثـ ــشف العـ ــد اكتـ وقـ

)Ab.Thomas (  بجامعــة أيرلنــدا

الشمالية آثار اليبوسيين في مدينة القدس في       

مجـيء العبـرانيين    ذلك التاريخ، أي قبل     

.بثالثة آالف سنة

 

 

لقدس من ملـوك    أول من اختط مدينة ا    

) ملكي صـادق  (أو  ) ملكيصادق(اليبوسيين  

في  زاد   )٣()سالم اليبوسي (ولما تولى ملكهم    

بناء المدينة وقد أخذت المدينة اسمها منـه        

 ، سـالم   مدينـة  بمعنى )أور(فعرفت باسم   

لتي ورد فيها ذكر مدينة     اولعل أقدم النقوش    

أور  (القدس  

 

قد عثر عليه في أوائل     )  سالم –

بمصر، رين في محافظة أسيوط     القرن العش 

لوحات تل  (التي تعرف باسم    وهي النقوش   

، وهي مجموعة مـن اللوحـات       )العمارنة

مكتوبة بالخط المسماري واللغـة البابليـة،       

أور  (ن أحد رجال الـسلطة فـي        فيها أ و

 

- 

أرسل إلى فرعون   ) عبد حبيبا (اسمه  ) سالم

ــصر  ــتمس األول (م تح

 

) م. ق١٥٥٠ –

مدد من الجنـد لـصد   رسالة يستنجده فيها ب  

من الغجر الرحـل اسـمهم      غارات شراذم   



 

 

 

 

 



 






 




 



.)حبيرو(

 

 

أور  (قد خضعت   و

 

لفراعنـة  )  سـالم  –

 تحتمس الثالـث  (مصر في عهد    

 

– ١٤٧٩ 

. من أبناء مصر  الذي أقام عليها حاكم     ) م.ق

كما كانت القدس من ممتلكات مـصر فـي      

ــد  ــث (عه ــب الثال أمنحت

 

) م. ق١٣٩١ -

توت عنخ آمون    (و

 

تي سي(و) م. ق ١٣٣٤ -

 األول

 

رمسيس الثاني   ( و )م. ق ١٢٩٤ –

 

– 

شيــــشنق (و) م. ق١٢١٣

 

) م. ق٩٥٠ –

وظلت القـدس   . )م. ق ٦١٠  الثاني خاون(و

في يد اليبوسيين إلى السنة الثامنة من حكم        

، الذي بدأ االستيالء على جبـل       داود  

صهيون، وانتهى األمر باالسـتيالء علـى       

أور  (

 

، وخلـف   )م. ق ١٠٠٠سنة  ) ( سالم –

 ،)م. ق ٩٧٠سنة  (  سليمان   داود ولده 

وبعد وفاته انقـسمت المملكـة فـضعفت        

فرعون مصر هذه الفرصة    واستغل شيشنق   

، إال أن أورشليم    )م. ق ٩٢٦(واحتل القدس   

ظلت أربعة قرون يحكمها اليهود فلم تـسلم        

أبدا خالل تلك العصور من ثورة أو مؤامرة     

.أو شغب أو قتال

 

 

 نبوخذ نـصر  (ل  بولما استولى ملك با   

) م. ق ٥٨٧سـنة   (علـى القـدس     ) لثانيا

ها الجيش وخربهـا ونهبهـا، وأخـذ        قأحر

ألسرى إلى بابل، ثم قضى نهائيـا علـى         ا

وفـي سـنة    ) م. ق ٥٨٦سنة  (مملكة يهوذا   

.غزا اليونان القدس) م. ق٣٣٣(

 

 

ن و قـام المكـابي    ،م. ق ١٥٢سنة  في  و

بثورة على الحاكم أنطيوخوس الرابع، تحت      

قيادة كبير الكهنة متياس وأبنائه الخمـسة،       

ونجحوا بتأسيس المملكـة الحـشمونائيمية      

، وبعد مضي قرن مـن      وعاصمتها القدس 

يوميبـوس  (الزمان استولى القائد الروماني     

.)م. ق٦٣سنة (على المدينة ) الكبير

 

 

وفي عهد الرومان ظهر السيد المـسيح       

،       ،لكن اليهود قاوموه مقاومة عنيفـة 

قتـل القائـد الرومـاني      ) م٧٠سنة  (وفي  

معظم من كـان فـي      ) تيطس(أو  ) تيتوس(

القدس من اليهود، وبرغم أن تيتوس قد بذل        

أقصى الجهد في جعل عودة اليهـود إلـى         

  إال أن من بقي      مستحيالً اسكنى القدس أمر ،

منهم لم يكف عن التآمر ضد الرومان، مما        

دريان يأمر بمحاصرة   ااإلمبراطور ه جعل  

المدينة وهدم كل شيء فيها، ولـم يتـرك         

يهوديا على قيد الحياة، كما قرر تغيير كـل      

مـستعمرة  فسماها   ،شيء، حتى اسم المدينة   

كذلك أقام فـي مكـان       .)إيليا الكابيتولينية (

الهيكل معبدا لجوبتر كبير آلهة الرومـان،       

ومنع اليهـود   تمثاالً لهذا اإلله،    بها  ووضع  

ثم سمح لهم بـالمجيء إليهـا       من دخولها،   

 على جـدار    يوما واحدا في السنة والوقوف    

بقي قائما من السور، في الجزء الغربي من        

).حائط المبكى(المدينة، وهو الذي يسمى 

 

 

وقد استغل ملوك الفرس من الـساسان       

ضعف الدولة البيزنطيـة وغـزوا مدينـة        

) شـهربراز (دة  القدس، فاستولوا عليها بقيا   

م، ويجمع المؤرخون أن الفـرس      ٦١٤سنة  

قــاموا بهــذه األعمــال بتحــريض مــن 

.)٥()٤(اليهود

 

 


 




 


                                                           

: بتقاس دوائر العرض وخطـوط الطـول        ) ١(
)  َ ( دقيقة   ٦٠، والدرجة منقسمة إلى     ) ْ (الدرجة  

).ً ( ثانية ٦٠والدقيقة منقسمة إلى 

 

 

.، بتصرف٦٠جغرافية الكتاب المقدس ص) ٢(

 

 

، ٢إتحاف األخصا، ضميمة رقـم      : ضمائم) ٣(

. وما بعدها١٨٩ص

 

 

.١٨تاريخ القدس، عارف العارف ص) ٤(

 

 
وصل الجيش الساساني اليهودي المـشترك      ) ٥(

بقيادة شهرباز إلى مقاطعـة فلـسطين األولـى         

وبعـد  ). فلـسطين (وتمكن من احتالل قيصرية     

وفقًـا  (ذلك، التحق بنيامين الطبـري بـالجيش        

 ذا  صادر اليهودية يعد هذا الـشخص رجـالً       للم

، حيث قام بـضم وتجنيـد جنـود         )ثروة طائلة 
إضافية من طبريا، والناصرة ومن المدن الجبلية       

ومعا انطلقت الجيوش في مسيرة إلـى       . بالجليل

والحقًا، انضم إليهم اليهود من األنحـاء       . القدس

. الجنوبية من البالد ودعمهم عصبة من العرب       

المطاف، تمكنت القوات المتحدة مـن    وفي نهاية   

 بعـد   م٦١٤االستيالء على القدس فـي يوليـو        
. يوما٢٠حصار دام 

 

 



 

 

 

 

 



 



 











 



 



 





 


لبى الكثير من العلماء والبـاحثين حاجـة مجتمعـاتهم إلـى تعـدين              

لزات وفي هذا االتجاه الذي عكف  البحث العلمـي عـن الالفلـزات              الالف
لتأمين حاجة العصر، وقد تتمثل حاجة العصر في طلـب البتـرول علـى              
الصعيد العالمي واستخدامه كمصدر للطاقة أو كمـادة خـام للـصناعات            

 في طلب بعـض الخامـات       اوية، أو تتمثل حاجة العصر أحيانً     البتروكيما
سفات لصناعة األسمدة التي توظف في تنمية اإلنتـاج         الالفلزية مثل الفو  

الزراعي، ومع ذلك فإن حجم البترول وحجم االسـتثمارات فـي حقـول             
إنتاجه وحجم الثراء الذي أسفر عنه يضع البترول في المكانة العظمى بل            
هو في بعض الدول اإلنتاج الهام الذي تربع على عرش االقتصاد الوطني            

.فيها

 

 

 

 

 

 

 

 

واالهتمام بتعدين الفلزات في الـوطن      
 وكانت هذه االهتمامات    ،العربي اهتمام قديم  

في الماضـي العريـق تـستخدم وسـائل         
وتكنولوجيا عتيقة لكي تستخرج الحديد على      

 وفـي   ،وجه الخصوص والنحاس والذهب   
الوقت الحاضر عاد االهتمـام فـي شـأن         
البحث عن المعادن والخامـات المعدنيـة       

ركز معظم هذا االهتمام علـى       ويت ،الفلزية
 في مصر ودول    ،الصعيد العربي اإلفريقي  

 ويمثل الحديد أهـم     ،المغرب العربي الكبير  
المعادن التي ينقب البحث الجيولوجي عنها      

.بل أنه يحتل المكان األول بين الفلزات

 

 


 


الحديد من المعادن الفلزية التي عرفهـا   
 ،اإلنــسان منــذ أقــدم العــصور

 ،في أغراضه المتعـددة   واستخدمه  
لَقَد  :وقد قال اهللا تعالى في كتابه     

وَأنزلْنَا معهـم    َأرسلْنَا رسلَنَا ِبالْبينَاتِ  
ِط الِكتَابِبالِْقس النَّاس قُومِلي انالِْميزو 

       شَـِديد ـْأسِفيـِه ب ِديدلْنَا الحَأنزو 
ـ   ومنَاِفع ِللنَّاسِ  ه مـن   وِليعلَم اللَّ

هرنصي      اللَّـه ِب ِإنِبالْغَي لَهسرو
ِزيزع قَِوي) ٢٥: الحديد(.

 

 
ويوجد الحديد في أغلب صـخور      

غالله ال   إال أن اسـت    ،القشرة األرضـية  

 إال إذا ارتفعـت     ا اقتـصادي  الًيصبح استغال 
 وإذا مـا انخفـضت      ،نسبة الفلز إلى الخام   

فقيرة ٪ تصبح الخامات    ٣٠نسبة الفلز إلى    
.وال جدوى من استثمارها

 

 
  وأهم أصناف خامات الحديد الموجودة 

:في الطبيعة

 

 

 

وهو خام أسـود اللـون يوجـد فـي          
حتوي مـن    وي ،الصخور النارية والمتحولة  

٤٥  ٪

 

- ٧٣    وبـذلك   ،ا٪ من وزنه حديـد 
 وهو قليـل    ،يعتبر أغنى الخامات الحديدية   

طق االنتشار في الوطن العربي وأشهر منا     
.إنتاجه شمال السويد

 

 



 



تـوي علـى    وهو خام أحمر اللون ويح    
٤٠  ٪

 

- ٦٠   ويأتي أكثر   ،ا٪ من وزنه حديد 
 ،إنتاج العالم من الحديد من هذه الخامـات       

وبذلك يعتبر أكثـر الرواسـب  الحديديـة         
ا في العالم وفي الوطن العربيانتشار.

 

 
المؤكد من هذا الخام يبلغ نفس مقـدار        

 ،لمغرب أي حوالي مليون طـن     احتياطي ا 
وهناك مناطق مبعثرة أخرى فـي مـصر        
تنتشر فيها خامات المنجنيز مـن سـاحل        

 أما في السودان فتنتشر خامـات       ،السويس



 

 

 

 

 



 



 

 

 
عبد الفتاح مصطفي غنيمةد .أ

 

 
أستاذ تاريخ العلوم والتكنولوجيا 

جامعة المنوفية

 

 

 

 

 

 

     
   
   

 

 

 
  

  
      

  

المنجنيز على مناطق متفرقة مـن جبـال        
البحر الحمر التي تـستغل علـى نطـاق         

ـ      ،محدود  ة باإلضافة إلى هذه األقطار الثالث
في وادي سالوان يوجد المنجنيز في األردن 

 وفي الجزائـر    ،ادي ضبا ووادي عربة وو  
في جبل قطار قرب بشار علـى الحـدود         

 وفي سوريا فـي منطقـة رأس        ،المغربية
 وفي ليبيا فـي وداي      ،الدسيط قرب الالذقية  

 وفي تـونس فـي      ،الشاطئ ووادي تعلوت  
 ،منطقة خريسات وجبلي العزيزة وبـالهرم     

وفي الصومال في مناطق عداد وصالويل       
وفي العراق في الهضبة     ،ين بربر والشيخ  ب

 وفـي الـيمن     ،الصحراوية غرب الرافدين  
.الجنوبية في حضر موت

 

 


 


الفوسفات من الـصخور االقتـصادية      

 ويوجد في الطبيعة علـى أشـكال        ،المهمة
 ، فقد يكون على هيئة معدن ثـانوي      ،متعددة

وقد يكون على هيئـة فـضالت حيوانيـة         
يور البحرية ويطلق  متكدسة معظمها من الط   

كما هو الحال في جزر     " جوانا  " عليه اسم   
كوريا موريا القريبة من الساحل الجنـوبي       

وبـالقرب مـن سـواحل       ،لسلطنة عمـان  
 وربما يكون على هيئة رواسب      ،الصومال

بحرية قديمة أو في صورة عقد فوسـفاتية        
.في قاع البحر

 

 
  ا في صـناعة    ويستخدم الفوسفات أساس

٪ من مجموع اإلنتاج    ٩٠ دتنفاألسمدة إذ تس  
 أما الباقي فله أغراض صـناعية       ،العالمي

أخرى مثل صـناعة المبيـدات الحـشرية        
 إال أنه من المهـم أن       ،ومواد دباغة الجلود  

نشير إلى أن الفوسفات بذاته ال يذوب فـي         
 ،الماء وبالتالي ال يمكن أن يمتصه النبـات       

" سـوبر فوسـفات     " فالبد من تحويله إلى     
 ومن ثـم يـستخدم كـسماد        ،قابل للذوبان 

. لسهولة امتصاص النبات له

 

 
ولقد عرف اإلنسان استخدام الفوسفات     

 وكانت  ،ألغراض التسميد منذ قديم الزمان    
في بيرو بأمريكا الجنوبيـة     " األنكا  " قبائل  

وقبائل الهنود الحمر في أمريكـا الـشمالية        
" قرطاجنـة القـدماء يـستخدمون       وسكان  
 أو فضالت الطيور لتسميد التربـة       ،الجوانا

 ولم تستخدم هذه    ،قبل الميالد بمئات السنين   
المادة بصورة علمية واقتصادية إال منذ عام       

 ، عندما أمكن معالجـة الفوسـفات      م١٨٤٠

خاصة بعـد أن أدى التطـور الزراعـي         
ـ        ا الحديث إلى زيادة الثروة الزراعيـة أفقي

ا لمواجهة احتياجـات العـالم مـن        أسيور
.الغذاء

 

 




 



يتزايد اإلنتاج العالمي مـن الفوسـفات       
م ١٩٧٨ فقد بلغ اإلنتاج عام      ،بشكل واضح 

 ولقد تدرج   ، ألف طن  ١٢٥٧١٣ما مقداره   
م علـى النحـو     ١٩٦٥هذا اإلنتاج منذ عام     

:التالي

 

 
 م١٩٦٥

 

 طن ٦٤,٠٠٠,٠٠٠  -

 

 
 م١٩٧٥

 

 طن١٠٦,٠٠٠,٠٠٠ -

 

 
 م١٩٧٨

 

 طن١٢٥,٠٠٠,٠٠٠ -

 

 
وتحتل الواليات المتحدة المركز األول     

 ولقد حافظت على هذا     ،في إنتاج الفوسفات  
 يليهـا االتحـاد     ،م١٩٧٥المركز منذ عام    

 ثـم المغـرب     ،السوفيتي في المركز الثاني   
 ويوضح الجـدول التـالي      ،فالصين فتونس 

.م١٩٧٨اإلنتاج عام 

 

 
نتاج العالمي في الفوسفات        جدول اإل 

 إلى مع النسبة المئوية     للدول الخمس األولى  
:اإلنتاج العالمي

 

 

النسبة  اإلنتاج بالطن الدولة
 املئوية 

 ٪٣٧ ٤٧,٢٥٦,٠٠٠  أمريكا

 ٪١٩ ٢٤,٢٠٠,٠٠٠ روسيا

 ٪١٤ ١٧,٥٧٢,٠٠٠ املغرب

 ٪٣,٢ ٠٤,١٠٠,٠٠٠ الصني

 ٪٢,٨ ٠٣,٦١٥,٠٠٠ تونس

العربـي بلغـت    أما جملة إنتاج الوطن     
م أي ١٩٧٨ طـــن عـــام ٢٥,٨٣٣,٠٠

 وهنـاك قطـران   ،٪ من الفوسـفات  ٢٠,٥
عربيان يحتالن المركز األول هما المغرب      

.وتونس

 

 



 

 

 

 

 



 



 










 





 



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

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

 

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

.به، ونشر رايته في العالمين

 

 

 

 

 

 



 




 




 




 




 


وسائل الدعوة إلى اهللا تعالى مـن خـالل         

البريد اإللكتروني

 

 
تتمثل وسائل الدعوة القائمـة مـن       

:، منهاخالل البريد في عدة أمور

 

 



 



 التي يبعث بها الداعيـة      تعد الرسالة 
إلى من يدعوه إحدى وسائل الدعوة عبر 
البريد اإللكتروني، يمكـن للداعيـة أن       
يبعث بهذه الرسالة بعد صياغتها بدقـة،   
واختيار عباراتها بإتقان إلى غير المسلم      
يدعوه إلى اإلسالم، ويجيب على أسئلته      
إذا هو سأل فيبين له الغامض، ويوضح       

ن عقله الـشبهات،    له المبهم، ويزيل ع   
وتستمر المراسلة بينهما متخذة صـورة      
الحوار حتى تنتهي غالبـا إذا صـحت        
النية وصدق العزم باالقتناع باإلسـالم      

.والدخول فيه

 

 
كما يمكن مراسلة من تبـدو مـنهم        

ــرعية   ــات ش ــاب  مخالف ــن الكتَّ م
والصحافيين والتجار المسلمين وغيرهم،   
وبذل النصيحة الصادقة لهم من خـالل       

راسلة هذا الكاتب أو ذاك ممن يسيء       م
إلى اإلسالم من خالل ما ينـشره فـي         
ــب أن   ــه، وال ري ــحيفته أو مجلت ص
النصيحة إذا قامت باألسلوب المناسـب      
وفق ضوابطها الصحيحة كان لها أثرها      

لقيها، وكذلك أصـحاب بعـض      تعلى م 
الشركات التجاريـة وغيـرهم، ومـن       

تجربة بعض نشطاء   : على ذلك األمثلة  
كة في مصر، حيث نجحـوا فـي        الشب

إيقاف إعالن تليفزيوني ألحد المنتجات،     
وبعـد  وكان إعالنًا مثيـرا للغرائـز،       

مراسلة صاحب تلك الشركة على بريده      
اإللكتروني، وبذل النصيحة المخلـصة     
له، ما كان منه إال أن أوقف اإلعـالن         

.)١(اعتذارهوفورا بل وأبدى أسفه 

 

 
إن النوايا حين تـصدق وتخلـص       

ؤتي الجهود ثمارها اليانعـة، وتحقـق       ت
أهدافها الطيبة، فتؤثر الدعوة في نفوس      
المدعوين تأثيرا عظيما إلى الحد الـذي       

.قد يتعجب له الدعاة أنفسهم

 

 
أن وباإلضافة إلى هذا يمكن للرسالة      

تكون تنبيها بموعد درس ديني سـيلقى       
أو دعوة إلـى    في هذا المسجد أو ذاك،      

مـن  لـى ذلـك     محاضرة عامة أو ما إ    
ـ  التي  المناسبات   ورها إلـى   ضيؤدي ح
.خير عميم

 

 
كما يمكن أن يستفاد مـن الرسـائل        
الدعوية عبر البريد اإللكترونـي فـي       

على أسئلة الناس المتعلقة    والرد  الفتاوى  



 

 

 

 

 



 



 

 

 
     

    
   
  
      



 

 
    

     
  
  
     

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 
أحمد محمد أحمد الشرنوبي

 

 

 

أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية املساعد 

 

 بكلية أصول الدين

 

-

 

 جامعة األ

 

 زهر

 

 

اء ع الدين المختلفة، ويستطيع العلم    بفرو
العلم المؤهلون  والدعاة والمشايخ وطلبة    

هم سلناس بأنف للفتوى أن يستقبلوا أسئلة ا    
عبر البريد اإللكتروني الخـاص بهـم،       
وإذا كان هذا األمر قد يشغل العلمـاء،        

عما هو أهم،   ويستغرق أوقاتهم، ويثنيهم    
أو كانت معرفتهم بتقنية إرسال واستقبال      
البريد اإللكترونـي محـدودة، فـيمكن       
التعاون هنا بين العلماء والراغبين فـي       

على توصيل الخير للناس من القادرين      
التعامل مع الـشبكة الدوليـة، حيـث        
يقومون بعرض أسـئلة النـاس علـى        
العلماء، ويرسلون اإلجابة ألصـحابها،     
وتتأكد الحاجة إلى البريد اإللكترونـي       
كلما بعـدت المـسافات بـين العلمـاء       
ــد   ــون البري ــث يك ــستفتين، حي والم
اإللكتروني هو األسهل واألرخص تكلفة     

.مقارنة بوسائل االتصال األخرى

 

 



 



إلكترونيـة انتـشرت    وهي بطاقات   
على الشبكة الدولية تشبه تلك البطاقات      
البريدية الورقية، وتستخدم للتعبير عـن      
مشاعر الود أو الشكر أو الترحيـب أو        

باألعياد أو الزواج أو    الوداع أو للتهنئة    
النجاح أو غير ذلك مـن المناسـبات،        

ادة مـن هـذه     ويمكن للـدعاة االسـتف    
البطاقات في ميدان الـدعوة إلـى اهللا        
تعالى من خالل تصميم بطاقة تـشتمل       
على حديث نبوي، أو آيـة قرآنيـة، أو       
حكمة دعوية، وإرسالها إلى من يـراد       

.دعوتهم

 

 
وتقوم بعـض المواقـع اإلسـالمية       

الدعوية بصورة  بتصميم هذه البطاقات    
وتكون عادة فـي أحـد      جذابة وملفتة،   

جوانب اإلسـالم المختلفـة كالعقيـدة       
ــار   ــادات، واألذك ــالق، والعب واألخ

والزهد والرقائق وغير ذلك،    واألدعية،  
وإرسالها إلى من يرغب، ولدى الكثيـر    
من هذه المواقع قوائم بريدية يراسـلون       
أصحابها بهذه البطاقات، ويمكن للدعاة     

أن يزودوا هذه المواقع بعنـاوين مـن        
ون؛ ليقوم الموقع بمراسلتهم بهـذه      رغبي

البطاقات، كما يمكنهم أن يختاروا منها       
ما يرغبون ويرسلونها إلى من يقومون      
بدعوتهم، ومن أشهر هذه المواقع على      

الذي كتـب  ) البطاقة(سبيل المثال موقع  
:للتعريف بنفسه ما يلي

 

 
يحتوي الموقع على مجموعة كبيرة     (

ية، ومتميزة مـن البطاقـات اإلسـالم      

مصنفة وفقًا لما فيها من آيات وأحاديث       
نبوية صحيحة، ويمكنك أن تدعو إلـى       

تعالى من خـالل موقعنـا بنـشر        اهللا  
البطاقات عبر البريد اإللكتروني أو عبر      
المنتديات، أو بالقيام بطباعتها وتعليقهـا      

.)٢(..)في عملك أو مكان دراستك

 

 
ويستطيع الدعاة استخدام البطاقـات     

مراسلة غيـر المـسلمين،     البريدية في   
وهناك مواقع إسالمية تقـوم بتـصميم       
بطاقات بلغات أخـرى غيـر العربيـة        
كاإلنجليزية وغيرهـا، تـشتمل علـى       
الترغيب في اإلسالم والدعوة إليه، وقد      
كانت ترجمة بعض هذه البطاقات على      

:سبيل المثال كما يلي

 

 

 

لنتعرف على حقيقة اإلسـالم       (-

 

- 
Let's educate ourselves about 

the fact of Islam). 

 

تـشرق فـي    دع شمس اإلسالم     (-
قبلك 

 

– Keep the spirit of Islam 

shines in your heart).

 

 

 

عرفت اإلسـالم   سوف تسعد إذا     (-

 

– You will be happy if you 

know Islam).

 

 
وبعض البطاقات يشتمل على بعض     

ألحاديث النبوية التـي    ااآليات القرآنية و  
 .)٣(لى اإلسالمتلفت النظر إ

                                                           
نـشطاء  : (انظر اخلرب اآليت يف موقع إسالم أون اليـن        ) ١(

م ٢٠/١١/٢٠٠٢بتـاريخ   ) اإلنترنت أوقفوا إيزي مـوزو    
:على هذا الرابط

 

 
www.islamonline.net/Arabic/news/ 

 

۲۰۰۲-

  

۲۲/۲۰/article.html 

:وانظر أيضا

 

 

 

www.maghress.com/attajdid/

 

۱٤۰۲۲ 

:موقع البطاقة على هذا الرابط: انظر) ٢(

 

 
www.albetaqa.com 

خرى اليت تقدم هذه اخلدمـة      وهناك العديد من املواقع األ    
:موقع قلوب األتقياء: منها

 

 
www.qolob.net 

:وموقع طريق القرآن

 

 
www.quranway.net 

:انظر موقع اجللسة الدعوية على هذا الرابط) ٣(

 

 
www.al-jalsa.com 

 

/vb/showtherad.php?t=

 

٤۲٦۸ 



 

 

 

                                                              

 

 
 

 



 

   



 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 





 




 



 

 
 




 


 




 


 




 


 



 





 


ق قـدرة   الغيب فو لما كانت مسائل    

أن نـؤمن بهـا،      العقل، أمرنا اهللا    
وإيماننا بها نابع من إيماننا بطالقة قدرة       

اإلنـسان   ال يستشير    ، فاهللا   اهللا  
وال يحتكم إليه فـي أي قاعـدة مـن          
القواعد التي شرعها؛ فاهللا هو الكمـال       

كل الكماالت له، منـزه عـن       المطلق،  
النقص، وال يتـأتى عقـالً أن تحـتكم         

ى الكائن المتصف بالنقص،    الكماالت إل 
!!.وهو اإلنسان

 

 
لقد جاء الوحي هاديا للعقـل فـي        

األمور التي ال يتأتى للعقـل أن يـسلك         
وهذه الميادين هي سبلها أو يقتحم حماها،  

ـ الدين، والدين ليس رأيا      شريا، لـيس   ب
اختراعا عقليا، إنما هو مـن اهللا، إنـه         

الـدين  تنزيل من حكيم حميد، ولو كان       
عقل ألصبح الناس كل يوم فـي ديـن        بال

جديد، بل ألصبح لكل فئة دين يناسـب        
!.عقلها ومستواها الفكري

 

 
أما الطبيعـة والكـون مـن أرض        
وفضاء وجبال وبحـار، مـن كواكـب        
وأقمار وشموس، من مادة وطاقة، فكـل       
ذلك قد جعله اهللا مجاالً للعقـل، وحـث         
العقل على أن يجتهد في اكتشاف سـنن        

قوانين الطبيعة، ليرى صنع    واهللا الكونية   
ولكي يتأتى لـه  اهللا الذي أتقن كل شيء،  

بكل ما سخر اهللا له في السماء       أن ينتفع   
.واألرض

 

 




 


ن تدلنا بوضوح جلي على     آآيات القر 

أن نتـدبر   بحـسبنا   .. الحقيقة الناصـعة  
الدالـة  المعاني اآلتية في إطار اآليـات       

:عليها

 

 

 

الم أمر بالعلم، وحث عليـه،      اإلس -
، اقْرْأفأول آية نزلت دعوة إلى العلم       

يرفَِع اللَّه الَّـِذين    : والعلم سبب الرفعة  
 نُوا ِمنكُماتٍ    آمجرد ُأوتُوا الِعلْم الَِّذينو 

.)١١: المجادلة(

 

 

 

اإلسالم يجعل مـن العلـم آليـة         -
ِإنَّمـا  .. للوصول إلى حقيقة اإليمـان    

: فـاطر  (ى اللَّه ِمن ِعباِدِه العلَماء    يخْشَ
٢٨.(

 

 

 

 اإلسالم يجعل العلم فـي خدمـة        -
البشرية وليس في خدمـة الـدمار وال        

تُفِْسدوا ِفي اَألرِض بعد     والَ.. الخراب
وتَعاونُوا ،  )٥٦: األعراف (ِإصالِحها
 لَى الِبرى عالتَّقْوالَ ولَى اإلِ   ونُوا عاوثِْمتَع 

).٢: المائدة (والْعدواِن

 

 

 

يأت بشيء يخالف العلـم،      القرآن لم    -
وهذه نتيجة علمية لبحث موريس بوكـاي       

التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم    : (في كتابه 
).الحديث

 

 
إذًا اإلسالم مع العلم، يأمر به ويحـث        
عليه، لكن العلم وسيلة وليس غاية، العلم ال        

!!.يمكن أن يكون إلها

 

 
للقرآن السبق العلمـي فـي الحقـائق        
العلمية التي ذكرها قبل أن يكتشفها العلـم        

.فالعلم يكتشف وال يخلق. الحديث

 

 


 


التطور هو التغير من حال إلى حـال،        
وهو تغير مستمر دائم، إنه يعبر عن حركة        

التطور الفكري أنجز حضارة مادية     . الحياة
 الدين، فـال مكـان      عظيمة، أما في جانب   

:لتطور الدين لألسباب التالية

 

 
أن الدين ليس رأيا بشريا حتـى       : أوالً

.يصيبه التطور، إنما هو من اهللا

 

 
أنه لما كان الدين مـن اهللا، واهللا        : ثانيا

منزه عن النقص؛ فال تغير في الـدين وال         
.تطور

 

 
أن فكرة التطور لو حدثت فـي       : لثًاثا
الدين بآراء البشر   ألدت إلى استبدال    الدين  

وأهوائهم، ولتحول الدين من إلهي قدسـي       
فـي  : إلى بشري ناقص متغير، وخذ مثاالً     

اهللا واحد، فهـل غـدا      : العقيدة مثالً نقول  
اثنان أو ثالثة أو نصف، بحسب ما       : نقول
تتبـدل  وهل بحسب فكرة التطـور      . نراه؟

!.األخالق والقيم فتكون الفضائل رذائل؟

 

 
 فكرة التطـور؛ ألن     عنفدين اهللا بعيد    

فكرة التطور خاصة بالشأن البشري وليس      
 الَ تَبِديَل ِلكَِلمـاِت اللَّـهِ     : بالشأن اإللهي 

).٦٤: يونس(

 

 
   وناِلما ِإالَّ العِقلُهعا يمو *   ـامو

فَاعتَِبروا يـا    * يذَّكَّر ِإالَّ ُأولُوا اَأللْبابِ   
.ُأوِلي اَألبصاِر
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الـسيد  سماحة  قامت مشيخة الطريقة العزمية تحت رعاية       
 العزمية  محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم شيخ الطريقة       

 ا، تأكيـد  ه١٤٣٩  عدة محاضرات خـالل شــهر     
:بصير األمة بالواجب المطلوب منهالدورها الكبير فى ت

 

 



 


 مـت  أقي م١٩/١/٢٠١٨، الموافق   ه١٤٣٩  ٣جمعة  الفى يوم   

بقاعة اإلمام المجدد السيـد محمد      مائةال بعد   عشرةة  لثاثال أهل البيت ليلة  

ماضى أبى العزائم حيث حضرها عدد من أساتذة الجامعـات والمراكـز        

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

.وأبناء الطريقة العزمية من مختلف المحافظات

 

 

الشعب المـصري إلـى     احة شيخ الطريقة العزمية     سمدعا فيها   وقد  

لفترة رئاسية ثانية؛ حتى يتمكن مـن       انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي      

. قوياستكمال المشاريع التي بدأها، مع التواصل معه من أجل بناء وطن            

يادة السكانية التي تعيق التنمية، وتأكـل األخـضر         وطالبهم بمواجهة الز  

ب العاطل على المقاهي أن يتجه نحو العمل والبناء         واليابس، وطالب الشبا  

 ،كما فعل الشباب السوري بمصر، مع دراسة الماضي واالسـتفادة منـه           

.واالستمتاع بالحاضر، والتخطيط للمستقبل

 

 

وتعرض بالحديث لمؤتمر حكاية وطن وأشاد به، وكـذلك مـؤتمر           

اإلخـوان  القدس الذي عقده األزهر لكنه أكد عدم تفاؤله بسبب الـسلفية و         

. يعششون باألزهر الشريفنالذي

 

 

 عام علـى مـيالد      ١٠٠وتعجب سماحته من الذين يحتفلون بمرور       

الرئيس جمال عبد الناصر، مشيرا إلى أنه سبب تخلف وخراب مـصر،            

.حيث أضاع التعليم والثقافة واإلعالم واألخالق

 

 

 الشريف عبد الحليم العزمي الحسيني حديثه حول سيرة أهل          واصلو

، حيـث   )الحسين مع بني أمية   اإلمام  ( مرحلة   الحديث عن ب البيت  

الـسياسة  : أشار إلى السياسات المنحرفة للحكم األمـوي المتمثلـة فـي          

االقتصادية، سياسة التفرقة، سياسة البطش والجبروت، الخالعة والمجون        

إظهار الحقد على النبي والعداء ألهل البيت، العنـف         واالستخفاف بالقيم،   

كـشف عـن    ثم  مع أحباب أهل البيت، فرض البيعة بالقوة ليزيد الفاجر،          

وجرائمه، ثم بدأ الحـديث عـن محـاوالت       حقيقة صفات يزيد المنحرفة     

مواجهة معاوية وبيعـة    : اإلمام الحسين إليقاظ األمة في عهد معاوية مثل       

ووعـد  لمة، وفضح جـرائم الحكـم األمـوي،         لة جمع الك  ويزيد، ومحا 

.باستكمال الحديث في الليلة القادمة

 

 

وشارك باإلنشاد في الليلة الشيخ كامل جاد من مواجيد اإلمـام أبـي            

.العزائم

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

بينا اللقاء املاضي أن األحاديث املعتمـدة لـدينا التـي ختـص 
َّ َّ

 

أباه 

 

 ثالثة، واألحاديث الـصحيحة التـي ختـص أمـه 

 

 

 

فهي مخـسة، ومل يثبـت يف أي حـديث منهـا أنـه ذكـر لفـظ 
)

 

) والدي

 

بدال من 
ً

)

 

)أبي

 

(، أو لفظ 

 

) والدتي

 

بـدال مـن 
ً

)

 

)!!.. أمـي

 

ويف هذا املقال نوا

 

:صل احلديث فنقول

 

 

 

 




 






 



 


ما يلى نتـائج البحـث فـى برنـامج          
الموسوعة الشاملة للحديث النبوى بالحاسب     
اآللى عن الروايات الواردة فى أبوى النبى       

        فى تفسير الدر المنثور لإلمام المجـدد 
.)١(السيوطى

 

 
١

 

 الدر المنثور فى التفسير بالمأثور     -

 

– 
) ١١٣(الباب  

 

ـ ) ٥( الجـزء    –  ١٧٦صـ
والَّـِذين   ما كَان ِللنَِّبي   :تفسير قوله تعالى  

   شِْرِكينوا ِللْمتَغِْفرسنُوا َأن يكَـانُوا     آم لَـوو
.)١١٣: التوبة (ُأوِلي قُربى

 

 
وأخرج ابن جرير من طريـق عطيـة        

ما كَـان   :س فى قوله  العوفى عن ابن عبا   
نُوا  ِللنَِّبيآم الَِّذينو ـ   : قال ،اآلية  ي إن النب

أراد أن يستغفر ألبيه، فنهاه اهللا عن ذلـك         
:  فإن إبراهيم قد استغفر ألبيه فنزلـت       :قال
    َِألِبيه اِهيمرِإب ِتغْفَاراس ا كَانمو.  قلـت : 

إن األثر معلول ضعيف فإن عطية ضعيف       

 بن أبى طلحة عن     رواية على وهو مخالف ل  
     ثقـة   ابن عباس السابقة وتلك أصح وعلى 

.جليل

 

 
وبالبحث عن هذا األثـر فـى الكتـب         
األخرى لم يعثر عليه فى أى كتـاب مـن          

 ٨٨٦٦وعة الشاملة التى تـضم      كتب الموس 
.مجلدا

 

 
 أقل ما يقال فى     :قلت أنا الخويدم العبيد   

هذه الرواية أنها قد تكون موضوعة علـى        
.ام السيوطى من بعض الشائنيناإلم

 

 
٢

 

 مسند أبى يعلى     -

 

 باب أبى حـازم     –
 عن أبى هريرة    

 

 صـفحة   ١١ جزء   -
٥٥ 

 

 حدثنا أحمد بـن     :٦١٩٣ حديث رقم    –
منيع حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن        
 :كيسان عن أبى حازم عن أبى هريرة قال       

استأذنت ربـى أن    ( :قال رسول اهللا    
سـتأذنته أن   أستغفر ألمى فلم يأذن لـى وا      

 قال حـسين سـليم      ).أزور قبرها فأذن لى   
. إسناده صحيح على شرط مسلم:أسد

 

 
 وقد قبلنا هذا الحديث     :قلت أنا الخويدم  

على األم المدفونة بمقابر الحجـون بمكـة        
المكرمة والذى رجحنا إسقاطه على ثويبـة       

. فى الرضاعةأم النبى 

 

 
٣

 

 صحيح مسلم    -

 

 كتاب استئذان النبى –
   ربه 

 

 ٥جـزء    ال –

 

 حـديث رقـم     –
١٦٢٣:

 

 
حدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن عبـاد        
واللفظ ليحيى قاال حدثنا مروان بن معاوية       
عن يزيد يعنى ابن كيسان عن أبى حـازم         

  قال رسول اهللا     :عن أبى هريرة قال   
استأذنت ربى أن استغفر ألمى فلم يأذن لى        
واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لـى وورد        

ا فىهذا الحديث أيض:

 

 
أ

 

 سنن البيهقى    -

 

 بـاب نكـاح أهـل       –
الشرك وطالقهم   

 

 ١٧ صـفحة    ٧ جزء   –

 

– 
.١٣٨٥٧حديث رقم 

 

 
ب

 

 الجامع الكبير للسيوطى     -

 

 ١ جزء   –
 ٣٥٥٠صفحة  

 

 بهـذا   :٧ حـديث رقـم      –
:النص

 

 
تغفر ألمى فلم يأذن    ساستأذنت ربى أن أ   

لى واستأذنته فى أن أزور قبرها فأذن لـى         
أحمد، (وت  فزوروا القبور فإنها تذكركم الم    

ومسلم، وأبو داود، والنسائى، وابن حبـان       
.)عن أبى هريرة

 

 
، )٩٦٨٦، رقـم    ٢/٤٤١(أخرجه أحمد   

، وأبـو داود    )٩٧٦، رقم   ٢/٦٧١(ومسلم  
، ٤/٩٠(، والنسائى   )٣٢٣٤، رقم   ٣/٢١٨(

، رقـم   ٧/٤٤٠(، وابن حبان    )٢٠٣٤رقم  
٣١٦٩(  ابن أبـى شـيبة      :ا، وأخرجه أيض 

ــم ٣/٢٩( ــ)١١٨٠٧، رق ــن ماج ة ، واب
، ١/٥٣١(، والحاكم   )١٥٧٢، رقم   ١/٥٠١(



 

 

 

 

 



 



 


 











 



 صحيح علـى شـرط      :، وقال )١٣٩٠رقم  
، وأبو  )٦٩٤٩، رقم   ٤/٧٠(مسلم، والبيهقى   

.امختصر) ٦١٩٣، رقم ١١/٥٥(يعلى 

 

 
ولكن يبدو أن المصادر الكثيرة السابق      
ذكرها تخص الجزء الخاص بزيارة القبور      

. لقبر أمهوليس الخاص بزيارة النبى 

 

 
مـا  ) أ، ب، ج ( الروايات   أقول فى هذه  

.قلته فى الروايات السابقة أنه عن ثويبة

 

 
٤

 

 الدر المنثور فى التفسير بالمأثور     -

 

– 
والَّـِذين   ما كَان ِللنَِّبي   :تفسير لقوله تعالى  
 آمنُوا َأن يستَغِْفروا  

 

 ١١٣ باب   -

 

 جزء  –
٥ 

 

:١٧٦ صفحة –

 

 
    ِللنَِّبـي ا كَـاننُـوا أَ     مآم الَّـِذينن و

 شِْرِكينوا ِللْمتَغِْفرسـى     يبِلي قُركَانُوا ُأو لَوو 
*  ِمن بعِد ما تَبين لَهم َأنَّهم َأصحاب الجِحيمِ       

وما كَان اسِتغْفَار ِإبراِهيم َألِبيـِه ِإالَّ عـن         
 لِّلَِّه  وعدها ِإياه فَلَما تَبين لَه َأنَّه عدو       موِعدٍة

     ِليمح اهَألو اِهيمرِإب ِإن َأ ِمنْهرتَب)  التوبـة :
١١٤ ، ١١٣(.

 

 
وأخرج الطبرانى وابن مردويـه مـن       

أن النبـى    (:طريق عكرمة عن ابن عباس    
        لما أقبل من غزوة تبوك اعتمر، فلما 

هبط من ثنية عـسفان أمـر أصـحابه أن          
ذهب يستندوا إلى العقبة حتى أرجع إليكم، ف      

 الحديث سـبق    )...فنزل على قبر أمه آمنة    
.ذكره

 

 
 الحظ قول الـراوى     :قلت أنا الخويدم  

وقـول النبـى    ) فنزل على قبر أمه آمنـة     (
:)    فقط فقولـه  ) نزلت على قبر أمى: 

غلط جسيم  ) فذهب فنزل على قبر أمه آمنة     (
 ألن قبرها باألبواء يبعد بمـا ال        ؛من قائله 

يقل عن مائتى ميل من مكة، وهو إضـافة         
من الراوى ويثبت جسامة الخطأ قولـه أن        
النبى ولد بما يطلق عليـه ثنيـة عـسفان          

 والموضـع  والموضع الذى ولد بـه     
 هو اليوم مكتبة عامـة      الذى ولد به    

شرق الحرم المكى خارج الساحة الـشرقية       
.للحرم

 

 
ــاع ال ــدثين  إن إجم ــسرين والمح مف

والمؤرخين وكتاب السيرة النبوية هـو أن       
 مدفونة باألبواء ومن ثـم       آمنة   هأم

فهذه األم التى نزل على قبرها هـى علـى     
علـم  ا و ،األرجح ثويبة مرضعته قبل حليمة    

أخى القارئ المنصف  

 

 حماك اهللا ونجـاك  –
من تهوك المتهوكين    

 

 أن كل رواية عـن      –
لتى هى مقابر الحجـون     مقابر ثنية عسفان ا   

اليوم ورد فيها أن مقبرة آمنة بهـا غلـط          
.اجسيم يسقط الحديث إسقاطً

 

 
٥

 

 المعجم الكبير للطبرانـى      -

 

 بـاب   –
أحاديث عبداهللا بن العباس   

 

 ١١ جـزء    –

 

– 
 ٣٧٤صفحة 

 

:١٢٠٤٩ حديث رقم -

 

 
حدثنا محمد بن على المروزى ثنا أبـو        
الدرداء عبد العزيز بن المنيب ثنا إسـحاق        

اهللا بن كيسان عن أبيه عن عكرمة        دبن عب ا
 لمـا    أن رسول اهللا     :عن ابن عباس  

أقبل من غزوة تبوك واعتمر فلما هبط من        
ثنية عسفان أمر أصحابه أن يستندوا إلـى        
العقبة حتى أرجع إليكم فذهب فنزل علـى        

الحديث سبق  ..) .قبر أمه فناجى ربه طويالً    
.ذكره من قبل بطوله

 

 
) ٤(حديث رقـم   أن ال:قلت أنا الخويدم 

برواية الطبرانى وابن مردويه وفيـه قـال        
والنص المنـسوب   ) قبر أمه آمنة  (الراوى  

) قبر أمى ( برواية نفس الراوى     للنبى  
) ٥( وعالوة على هذا أن الحديث رقم        ،فقط

والذى نحن بصدده وهو عن ابـن عبـاس         
ولكنه لم يتضمن اسم ) ٤(ا كما فى رقم   أيض

 بالقول المنسوب   آمنة ال برواية الراوى وال    
.للنبى 

 

 
مع أن الحديث واحد الذى تتحدث عنه       

 أال وهو العمرة التى أداها النبى       :الروايتان
بعد غزوة تبوك .

 

 

ويؤكد ) ٤(وهذا يثبت خطأ الرواية رقم      
 للشك أنها إضـافة فـى       بما ال يدع مجاالً   

 أو  الرواية مكذوبة على رسـول اهللا       
مدسوسة على الراوى نفـسه مـن بعـض       

.الشائنين أو المتهوكين

 

 
فقط ال يلزم عنه أنها     ) قبر أمى (وقوله  

والدته آمنة عليهـا الـسالم، إذ ينـصرف         
مدلولها بالضرورة إلى أم له فى الرضـاع        

.دفنت فى مكة

 

 
٦

 

 الكتب التى ورد فيها هذا الحـديث        -
:بنصوصها

 

-

 

 
أ

 

 المستدرك للحاكم    -

 

 بـاب تفـسير     –
 التوبةسورة  

 

 ٢ جزء   –

 

 ٣٦٦ صـفحة   –

 

– 
:٣٢٩٢ث رقم حدي

 

 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنـا        

اهللا بن وهب أنبأ ابن      بحر بن نصر ثنا عبد    
جريح عن أيوب بن هانئ عن مسروق بن        

 : قـال  اهللا بن مسعود     األجدع عن عبد  
 ينظر فى المقـابر     خرج رسول اهللا    

وخرجنا معه فأمرنا فجلسنا ثم تخطا القبور       
. طويالًحتى انتهى إلى قبر منها فناجاه

 

 
صحيح على شرطهما ولم يخرجاه بهذه      
السياقة إنما أخرج مسلم حديث يزيـد بـن         
كيسان عن أبى حازم عن أبى هريرة فيـه         

امختصر.

 

 
 أيوب بـن    :تعليق الذهبى فى التلخيص   

هانئ ضعفه ابن معين وعالوة على ضعفه       
  فـى الحـديث     ا ما ذكرناه  سنداً فيبطله أيض 
.السابق عليه متنًا

 

 
ب

 

بد الرزاق    مصنف ع  -

 

– ٦٧١٤ 

 

– 
باب فى زيارة القبور     

 

 ٣ الجزء   –

 

 صفحة  –
٥٧٢ 

 

 عبد الرازق عن    ٦٧١٤ حديث رقم    –
 حدثت عن مـسروق بـن       :ابن جريج قال  

 خرج رسـول  :األجدع عن ابن مسعود قال  
 فخرجنا معه حتى انتهينـا       يوما اهللا  

إلى المقابر فأمرنا فجلسنا ثم تخطينا القبور       
منها فجلس إليه فناجاه    حتى انتهينا إلى قبر     

.الحديث سبق ذكره بطوله..) .طويالً

 

 
وأقول فيه ما قلته فى سـابقيه مـن         

اا ومتنًالغلط المسقط له سند.

 

 

                                             

 

 
لقد كلفت ابىن املهندس أمحد فاروق الدسوقى الفقى بإجراء         ) ١(

هذا البحث االستقصائي فقدم النتائج املدونة بالصفحات التاليـة         
 املتضمنة  ٣,٨إلصدار  ا" املكتبة الشاملة "من برنامج حاسب آيل     

.مرجعا) ٨٨٦٦(عدد 

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 


  







 



 


 




 



 




 

–


 

–


 



 






 



 

 



 





 




 



٢٢

 

 وتحـت   ٤٧صـ) ٧( وفى العدد    -

بقلم ابن باز جاء    " نصيحة واجبة   " عنوان  

: فيه 

 

 

 

 ليعلم حكام الدول اإلسالمية أن مـا        -

يقع من بعضهم من التحـاكم      

ــة   ــدل الدولي ــة الع لمحكم

وأمثالها من الهيئـات غيـر      

بغيـر  اإلسالمية هو تحـاكم     

شرع اهللا وال يجوز التقاضى     

 اإليها أو تحكيمها بين المـسلمين فليحـذرو       

ذلك وليتقوا اهللا ويخشوا عقابه الذى توعـد        

به من يعرض عن شرعه   

 

 

٢٣

 

 وتحـت   ٥٣صـ) ٧( وفى العدد    -

" حول دعوة أنصار السنة المحمدية    "عنوان  

بقلم سعد صادق محمد عـضو الجماعـة        

: ء فيه ومدير تحرير الهدى النبوى جا

 

 

 

 يتهم جميع الهيئـات اإلسـالمية        -

 

- 

ستثناء جماعة أنصار السنة المحمديـة       اب

 

-  

بأنها ال تهتم إال بمبادئ إسـالمية ثانويـة         

 ومنها ما تهتم بالقليل     ،وبالقشور دون اللباب  

جد       ا ا من التوحيد بينما نجد الشرك متـسرب

.ألصحابها من كل جانب

 

 

 

 ؛يوعنتشار وذا وأن هذه الهيئات ذات     -

 ،ألن الناس قد ألفوا الباطل وأقبلـوا عليـه        

.وهى تهتم بالعدد أكثر من اهتمامها بالمبدأ

 

 

٢٥

 

 وتحـت   ٣٩صـ) ٨( وفى العدد    -

بقلم " تحريم دفن الموتى فى المساجد    "عنوان  

: جاء فيه  ابن باز

 

 

 

ــصحيفة - ــوارد ب ــر ال ــار للخب  إنك

 بشأن دفن   ه١٧/٤/١٤١٥الخرطوم بتاريخ   

دريسى بجوار أبيه فى  السيد محمد حسين اإل   

  وأن ذلـك ال    ،مسجدهم بمدينة أم درمـان    

الشرك ومـن أعمـال     يجوز ومن وسائل    

.اليهود والنصارى

 

 

 

صـلى اهللا   (  يبرر وجود قبر النبى      -

وصاحبيه بالمسجد النبوى بأن    ) عليه وسلم   

 وأن الذى قام بذلك هـو       ،ذلك ليس به حجة   

الوليد بن عبد الملك وقد أنكر عليه ذلك أهل      

. لعلم وعمل الوليد ليس حجة ألحدا

 

 

٢٦

 

 وتحـت   ٤٢صـ) ٨( وفى العدد    -

علـى الـشريف    . د. بقلم أ " الختان"عنوان  

: وكيل كلية أصول الدين جاء فيه 

 

 

 

 الختان من الناحية األخالقية تكـريم       -

.للمرأة وصيانة لعرضها

 

 

 

تركه يهيج الشهوة ويثيـر الغريـزة        -

رية ويكثر من ممارسة المراهقات للعادة الس     

ا على عذريتهنالتى تشكل خطر.

 

 

 

 مشروعية ختان اإلناث ثابتـة فـى        -

صـلى اهللا عليـه     (كتاب اهللا وسنة رسوله     

 أهل الذكر مـن الفقهـاء       وفى أقوال ) وسلم

.والمحدثين

 

 

 

عــدم الختــان يجعــل اإلفــرازات  -

والبكتريا والفيروسات تتـراكم فـى هـذا        



 

 

 



 



 


 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى. د   

 

 

 .المكان

 

 

 

اإلناث وقاية مـن األمـراض       ختان   -

.ةالخطر

 

 

٢٧

 

 وتحـت   ٢٠صـ) ٩( وفى العدد    -

بقلم محمد  " قيام رمضان فى جماعة   "عنوان  

: صفوت نور الدين جاء فيه 

 

 

 

 يستشهد بقول األلبانى فـى رسـالة        -

يجوز الزيادة فيها عن     ال " :صالة التراويح 

". ركعة ةعدد المسنون أى أحد عشرال

 

 

٢٨

 

 وتحـت   ٧صـ) ١٠( وفى العدد    -

بقلم صـفوت  " االصوفية ليسوا كفار"عنوان  

: الشوادفى رئيس التحرير جاء فيه 

 

 

 

 يخطئ من يظن أن أنـصار الـسنة         -

أتباع السلف الصالح يقولون أو يعتقدون أن       

عتناقهم الصوفية أى   االمتصوفة قد كفروا ب   

بل ! ا لهم ختيارها طريقً اخرجوا من الملة ب   

اللهم مبتدعين ض!!!

 

 

 

 إنهم مسلمون ولكنهم مبتدعة وكثيـر       -

.ل كبير ضالمنهم على

 

 

٣٠

 

 وتحت  ٥٨صـ) ١٠( وفى العدد    -

إعفاء اللحية إضـافة    .... تأمالت  "عنوان  

بقلم حسين إبـراهيم الـسيد      " للدخل القومى 

: سكرتير الجماعة بالمنصورة جاء فيه 

 

 

 

 أن إعفاء اللحية توفر علـى الدولـة         -

مليارات من الجنيهات كانـت تنفـق فـى         

ستهالك الكهرباء واإلضاءة وفى محطات     ا

لمستهلك الف األطنان من الصلب ا    آ و هالميا

.فى صناعة شفرات الحالقة

 

 

٣١

 

 وتحت  ٦٠صـ) ١١( وفى العدد    -

بقلم التوحيد جاء   " حذر هذا الكتاب    ا"عنوان  

: فيه 

 

 

 

" اهللا فى اإلنـسان   " تحذير من كتاب     -

 ٣٤١نشر دار أخبار اليـوم فـى العـدد          

وهى ) بوحدة الوجود   ( تهامه بأنه يقول    او

.يةعقيدة كفر

 

 

٣٢

 

 وتحـت   ١صـ) ١٢( وفى العدد    -

بقلم صفوت الـشوادفى    " مع القراء "عنوان  

: جاء فيه 

 

 

 

 إن هناك مؤامرة أمريكيـة يهوديـة        -

إلفساد أبنائنا تحت ستار تطوير التعليم وأن       

 مليـون   ٥٧قامت بتخـصيص    مريكا قد   أ

.دوالر لذلك

 

 

 

 وأن هذا المركز به أمريكان وبرئاسة     -

.كوهمية للدكتورة كوثر كوج

 

 

 

ــذف  - ــام بح ــز ق ــذا المرك  وأن ه

) صلى اهللا عليه وسلم     (نتصارات الرسول   ا

.على اليهود فى الغزوات والمعارك

 

 

٣٣

 

 وتحـت   ٦صـ) ١٢( وفى العدد    -

" الخطأ والصواب ومنهج العتـاب    "عنوان  

: بقلم صفوت الشوادفى جاء فيه 

 

 

 

من أعظم المحرمات وأشنع المفاسد      -

إشاعة عثرات العلماء والقدح فـيهم وفـى        

 وأقبح من هذا إهـدار محاسـنهم        ،غلطاتهم

.ء من ذلكعند وجود شي

 

 

 

 يجب الذب عن أعراض أهل العلـم        -

.والدين وأن هذا من أفضل القربات

 

 

 

-      ا علـى    يقول هذا الكالم وذلـك رد

اعتراض بعض األخوة من أنصار الـسنة       

 ،"االصوفية ليسوا كفار  "مدية على مقال    المح

جتمع مع إخوانه ليبـين لهـم       اوأن بعضهم   

 ،فساد وخطأ المقال فـى غيـاب صـاحبه        

عترض على المقـال مـن وراء       اوالثانى  

عتـرض  ا والثالث   ،حجاب لحاجة فى نفسه   

على عنوان المقال وبسؤاله تبين أنه لم يقرأ        

!!المقال

 

 

٣٤

 

 وتحت  ٥٢صـ) ١٢( وفى العدد    -

الرد على مقال الـصوفية ليـسوا       "ان  عنو

بقلم أحمد طه نصر  جاء فيه " اكفار:

 

 

 

. الصوفية دخيلة على اإلسالم-

 

 

 

ية والجاهليـة    الصوفية أعادت الوثن   -

.اليوم باسم اإلسالم

 

 

 

 إلـه إال اهللا   وهم الذين إذا قيل لهم ال      -

.يستكبرون

 

 

 

وما يـْؤِمن    : والقرآن عاتبهم بقوله   -

: يوسـف ( وهم مشِْركُون للَِّه ِإالََّأكْثَرهم ِبا

١٠٦.(

 

 

     ا بعينه ولكـن    ـ ليس لنا أن نكفر أحد

.نذكره أن عمله كذا شرك أو كفر

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

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

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

 ونور بيـان    من بحر عرفان  
.مجدد هذا الزمان

 

 
 حكــم هـذه ال ىحـد إنقـدم  

قــ تعليايمة يعقبهــالعظ

 

 
ى نيلـ نسترشد به ف   

 

 
.المجد اإلسالمى       

 

 

األستاذ

 

 
قنـديلمحمود سميـح 

 

 
 



 







 





 



 

 

 

 

حكمة تربوية عالية فـى شـكل نـصيحة         
نورانية، حيث يطلب الحكيم المربى من تلميـذه        
المريد أن يحافظ على األدب مهما رفعه اهللا إلى         
أعلى الرتب، ويطلب منـه أن يخـضع للـسنة          

حتـى لـو     ا وحاالً  وخلقً  وقوالً ا وعمالً حضور ،
بشِّر بالجنة، ولكن المريد يحتـاج إلـى مزيـد          

يصل بالفهم إلى الغاية، ويعـرف      إيضاح وبيان ل  
.المراد ليكون من أهل العناية

 

 
ولقد تحدثنا فى الحكمة السابقة عن األدب،        
ببيان بعض ما ذكره فيه أهل التصوف، واألئمة        
من أهل البيت عليهم السالم، ثم تبين لنـا أننـا           
وقفنا على بحر من األدب ال سـاحل لـه، وأن           

يها المزيد  ساحة األدب ومعانيه مع أهل البيت ف      
.والمفيد من فضل الحميد المجيد

 

 
لذلك أردنا أن نقتطف من بستان المعرفـة        
والحكمة والبيان، من خزانة الفضل اإللهى عند       

، ما يزيدنا معرفة    أهل بيت حضرة النبى     
  ا له والتمسك بـه والعمـل       باألدب وأهله، وحب

بمقتضاه، وإذا كان اهللا هو الـذى أدب حبيبـه          
   لنبى   بأدبه، فإن ا   هـو الـذى أدب 

 ا  اإلمام علي      بأدبه، فيكون أدب اإلمام على 
، فال عجب أن نسمع منه كـل        من أدب اهللا    

هذا البيان والتبيان عن األدب وأهله، فهيـا بنـا         
نطرق باب مدينة العلم اإللهـى وننتظـر اإلذن         

.  بالدخول

 

 


 


     يفتح لنا اإلمام على   وهو يعلم   الباب
    ا لألدب ومعناه فيقـول    ما نريد، فيقدم لنا تفسير :

 ا لنفسك اجتناب ما تكرهه من غيـرك،        كفاك أدب
تكلم أمير المؤمنين عليـه     : ويقول عامر الشعبي  

، فقـأن   السالم بتسع كلمات ارتجلهن ارتجـاالً     
عيون البالغة وأيتمن جواهر الحكمة، وقطعـن       

 ثـالث   :جميع األنام عن اللحاق بواحدة مـنهن      
، وثالث منهـا فـي الحكمـة      ، منها في المناجاة  

.وثالث منها في األدب

 

 
إلهي، كفـى   : فأما الالتي في المناجاة فقال    

 بي عز    اا أن أكون لك عبد ،   ا أن  وكفى بي فخـر
  أنت كما أحـب فـاجعلني كمـا        ، اتكون لي رب

.تحب

 

 
قيمـة كـل    : وأما الالتي في الحكمة فقـال     



 




 





 

 

 

 

 



 


 

، رؤ عرف قـدره   امرئ ما يحسنه، وما هلك ام     
.والمرء مخبوء تحت لسانه

 

 
امنن علـى مـن     : والالتي في األدب فقال   

شئت تكن أميره، واحتج إلى من شـئت تكـن          
 .أسيره، واستغن عمن شئت تكن نظيره

ا ثم قال أيضاألدب  فى تفسير:

 

 
األدب كمال الرجل، عقل المـرء نظامـه،        
وأدبه قوامه، وصدقه إمامه، وشكره تمامه، يـا        

ن هذا العلم واألدب ثمن نفسك، فاجتهد       إ: مؤمن
فى تعلمهما، فما يزيد من علمك وأدبك، يزيـد         
فى ثمنك وقدرك، إنك مقوم بأدبك فزينه بالحلم،        
من لم يكن أفضل خالله أدبه كان أهون أحواله         
عطبه، األدب أحسن سـجية، أفـضل الـشرف        
األدب، حسن األدب خير مؤازر وأفضل قرين،       

 طالب الفضة والـذهب،     طالب األدب أحزم من   
حـسن األدب،   : ثالث لـيس علـيهن مـستزاد      

.ومجانبة الريب، والكف عن المحارم

 

 


 


ـ ويكشف لنا اإلمام عن عالقة وثي      ة بـين   ق

:األدب والنسب ال يعرفها إال أهل الفضل فيقول

 

 
األدب أحسن الحسبين، أشرف حسن حسن      
أدب، أكرم حسن حـسن األدب، حـسن األدب         

ل نسب وأشرف سبب، طلب األدب جمـال        أفض
النسب، عليك باألدب فإنه زين الحـسب، قليـل         
األدب خير من كثير النسب، حسن األدب ينوب        
عن الحسب، ال حسب أنفع من األدب، ال حسب         
أبلغ من األدب، كل الحسب متنـاه، إال العقـل          
         دسن األدب يستر قبح النـسب، فـسواألدب، ح

.حسب من ليس له أدب

 

 
ال شـرف   : يدنا اإلمام على بيانا فيقول    ويز

من قل أدبه كثرت مساويه، مـن       مع سوء أدب،  
بـئس   وضعه دناءة أدبه لم يرفعه شرف حسبه،

النفس  ال أدب لسيئ النطق،    النسب سوء األدب،  
مجبولة علـى سـوء األدب، والعبـد مـأمور          

والنفس تجري في ميدان    ، بمالزمة حسن األدب  
، دها عن سوء المطالبة   والعبد يجهد بر  ، المخالفة

ومن ، فمتى أطلق عنانها فهو شريك في فسادها      
أعان نفسه في هوى نفسه فقد أشرك نفسه فـي          

.قتل نفسه

 

 


 


أما عن العقل واألدب فيكشف لنـا اإلمـام         
على عليه السالم أن هناك عالقة وثيقة بينهمـا         

إن بذوي العقول    نعم قرين العقل األدب،   : فيقول

جة إلى األدب كما يظما الزرع للمطر،       من الحا 
كل شـي ء يحتـاج إلـى         صالح العقل األدب،  

لن ينجع األدب    والعقل يحتاج إلى األدب،   ، العقل
اآلداب تلقيح األفهام ونتـائج   حتى يقارنه العقل،

األدب فـي   األدب صـورة العقـل،   األذهان،
العقـل، الـدين واألدب      اإلنسان كشجرة أصلها  

العقل األدب، من زاد أدبـه      نتيجة العقل، أفضل    
على عقله كان كالراعى بين غنم كثيرة، ومـن         

أدبه  

 

 أي المرء    -

 

بد له منه،     أن ال يترك ما ال     -
  ا أن ال يشرك في نعمـه وإربـه         كفى بالعبد أدب

.غير ربه

 

 
ال أدب  : ويقول سيدنا اإلمام الحسن     

اإلمام زيـن العابـدين      لمن ال عقل له، ويقول    
 :      آداب العلماء زيادة في العقل، ويقـول 

أدبني أبي عليه الـسالم     : اإلمام الصادق   
يا بني من يـصحب صـاحب       : قال لي :  بثالث

السوء ال يسلم، ومن ال يقيد ألفاظه يندم، ومـن          
إن خير مـا    : يدخل مداخل السوء يتهم، ويقول    

ورث اآلباء ألبنائهم األدب ال المال،  فإن المال         
يعني بـاألدب   : قال مسعدة . بقىيذهب واألدب ي  

 .العلم



 


    يقول اإلمام على :    تولوا من أنفـسكم

زك  تأديبها، واعدلوا بها عن ضراوة عاداتهـا،      
قلبك باألدب كما تذكى النار بالحطب، وال تكـن       
كحاطب الليل وغثـاء الـسيل، ومعلـم نفـسه          
ومؤدبها أحـق بـاإلجالل مـن معلـم النـاس        

سبب  دب ما بدأت به نفسك،    ومؤدبهم، أفضل األ  
من كلف بـاألدب     تزكية األخالق حسن األدب،   

إذا فاتك األدب فالزم الصمت، إذا       قلت مساويه، 
رأيت في غيرك خلقا ذميما فتجنب من نفـسك         
أمثاله، ليس شيء أحمد عاقبة، وال ألـذ مغبـة،          
وال أدفع لـسوء أدب، وال أعـون علـى درك           

 إال رالـده  علـى  ال يستعان  مطلب من الصبر،  
يقول اإلمام   إال بالبحث،  بالعقل، وال على األدب   

اللهم اجعلنا من الذين    : على زين العابدين    
.تمسكوا بعروة العلم، وأدبوا أنفسهم بالفهم

 

 
من عني باألدب اهتم    : ويقول لقمان   

ومن تكلف علمه   ، ومن اهتم به تكلف علمه    ، به
اشتد له طلبه،  ومن اشتد له طلبه أدرك منفعته          

اتخذه عادة،  فإنك تخلف في سلفك، وتنفع بـه          ف
 .من خلفك

    يقول اإلمام على :    جـالس العلمـاء

  يزدد علمك، ويحسن أدبك، وتزكـو نفـسك،       
باألدب تشحذ الفطن، إذا زاد علـم الرجـل زاد          
أدبه، وتضاعفت خشيته لربه، قال اهللا لعيـسى        

مـن  : أدب قلبك بالخشية، وقيل له    : عليه السالم 
ا أدبني أحد،  رأيت قـبح الجهـل         م: أدبك؟ قال 

فجانبته، أفضل األدب أن يقف اإلنسان عند حده        
أحسن اآلداب ما كفـك عـن        وال يتعدى قدره،  

تحري الصدق وتجنب الكذب أجمـل   المحارم،
ضبط النفس عند الرغـب      شيمة وأفضل أدب،  

.والرهب من أفضل األدب

 

 


 


    يقول اإلمام علي : الء للظـالم   إن الب

، ولألنبيــاء درجــة، وللمــؤمن امتحــان، أدب
 ولألولياء كرامة، ويتوجه اإلمام الحسين      

، حـسان اللهم ال تـستدرجني باإل : إلى ربه قائالً  
مام زين العابـدين  إلا وال تؤدبني بالبالء، ويدعو  

 :وال تمكر بـي    ، ال تؤدبني بعقوبتك  ، إلهي
:  قائالً في حيلتك، ويحذر اإلمام الصادق      

أيما ناش نشأ في قومه ثـم لـم يـؤدب علـى             
 أول ما يعاقبهم فيـه أن       معصيته، كان اللّه    
.ينقص من أرزاقهم

 

 
 تلميـذه   ثم ينصح اإلمام أبو العـزائم       

واخضع للسنة ولو   :  له فى الحكمة   النجيب قائالً 
بشَّرك بالجنة، وهذا من كمال األدب الواجب مع        

، فإن اهللا بـشر بعـض       صاحب الشريعة   
لصحابة الكرام بالجنة على يد البشير، ومع ذلك        ا

ا ا بالـشرع وخـضوع    كانوا أكثر الخلق تمـسكً    
للسنة، حيث وقفوا باألدب مع أقوالها وأفعالهـا        

 ألنهم عرفوا أن العطيـة بالفـضل        ؛وتقريراتها
واستدامتها بالشكر مع األدب، واألدب فى الشكر       

.هو التحقق بالعجز عن الشكر

 

 
العزائم أفيـضت عليـه     وهاهو اإلمام أبو    

أنوار القدس من رب العزة، ومع ذلك يقف على         
:األعتاب المحمدية يناجيها بكل األدب ويقول

 

 
لى األبواب والنور قبلتىـت عـفـوق

 

 
خضعت على األبواب والخوف حليتى

 

 
اصوبـام مـال القيـتوجهت فى ح

 

 
تىـنى ووجهـاٍل بعيـة آمـبـلكع

 

 
ا مجلى الكماالت والصفاـك يـلذات

 

 
ةـال رهبـى حـتوجه هذا العبد ف

 

 
جىـل أرتـد الرسـله أمل فى سي

 

 
ى منيتىـوغـه بلـا طـقك يـبح

 

 










 









 










 





 





 



 



 



 

 

 

 

 



 



 


 

 

 

 

 
قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ 

 

 

 

 



 




 




 



يبين اإلمام أبو العزائم أن تقوى كل مسلم        
:بحسب مقامه

 

 

 التوبة النصوح :فهي عند العصاة

 

 
يا َأيها الَّـِذين آمنُـوا      : فاهللا تعالى يقول  

     وحةً نَّصبوا ِإلَى اللَِّه تَواتُوب )٨ :التحريم( ،
لنصوح هي ندم بالقلب، واسـتغفار      والتوبة ا 

باللسان، وترك بـالجوارح، وإضـمار أن ال        
.يعود إليه

 

 
لكي تتحقق تقوى العبد العاصي فإنه      : أي

. مطالب بالتوبة

 

 

والتوبة فرض على كل مـؤمن؛ يقـول        
ِمنُون ا َأيها الْمؤْ  وتُوبوا ِإلَى اللَِّه جِميع   : تعالى

 ونتُفِْلح لَّكُملَع )ولذلك قيـل   )٣١ :لنورا ، :

ليس من األشياء أوجب على هذا الخلق مـن         
الذي يتوب من غفلتـه فـي       : التوبة، والتائب 

الطاعات في كل طرفة ونفَس، ولـيس مـن         
.المعصية فقط

 

 

:يقول اإلمام 

 

 
أستغفر اهللا من علمي ومن عملي

 

 
أستغفر اهللا من طمعي ومن أملي

 

 

:إلى أن يقول

 

 
بتُ بـهأستغفر اَهللا ِمن صوٍم عج

 

 
وِمن صالٍة بها قد صرتُ في وجِل

 

 
أستغفر اَهللا ِمن كُفٍْر بنعمة مـن

 

 

للخيِر والفضِل واإلنعاِم سهل لي

 

 




 



والعبد مطالَب بالتوبة    

 

 حتى ولم يكـن     -
ا  عاصي

 

 ألن عناصره التي خُلق منها هيكله       -
اصر هـي التـراب،     تقتضي ذلك، وهذه العن   

ولَقَـد  : والماء، والهواء، والنار، قال تعالى    
 خَلَقْنَا اِإلنسان ِمن صلْصاٍل من حمٍإ مسنُونٍ      

. ، واإلنسان هنا هو آدم )٢٦: الحجر(

 

 
خَلَقَ الِْإنسان ِمن صلْصاٍل    : وقال تعالى 

.)١٤ :الرحمن( كَالْفَخَّاِر

 

 
  رق األجزاء، ثـم    متف: ا أي فكان أول تراب

ا؛ ثم ترك حتـى صـار       بلَّ بالماء فصار طينً   
ا، ثم يـبس فـصار      متغير: حمًأ مسنونًا؛ أي  

يصوت إذا  : ، يتصلصل إذا جف أي    صلصاالً

القرطبي . "نقرته، فإذا طبخ بالنار فهو الفخار     
".بتصرف

 

 

هي التراب، والمـاء،    : فعناصره كما قلنا  

.             والهواء، والنار

 

 
إلمام أبو العزائم هذا المعنى فـي   ويؤكد ا 

:إحدى قصائده بقوله

 

 
وب ألني ِمن هواٍء وِمن نَّــِارــأتُ

 

 
الْم ا ِطينَِة الْفَخَّاِرــِمنءاِء بد

 

 
وِتلْك الْعنَاصر تَقْتَِضى الظُلْم والجفا

 

 
ِد ِشيمةُ الْغَداِرـوسوء المقاِص

 

 
س والْهـوىأتُوب ألن الطَّبع والنَّف

 

 
اِرـتُفَارقُ َأهَل الصفْوِة األخي

 

 

:هذه العناصر تطورت إلى خلق آخر

 

 

وقد أنشأ اهللا تعالى اإلنسان خلقًـا آخـر         
بنفخ الروح فيه، وجمله بما جمله بـه مـن          
معاني أسمائه وصفاته العليـة، وأسـجد لـه        

مالئكته، وجعله خليفة عنه في أرضه، فيجب       
ب إلى اهللا سبحانه ِمـن أن       على العبد أن يتو   

يسند ذلك الفضل والجمال الذي كساه اهللا بـه         

إلى عناصره التي كُون منها؛ أو إلى نفسه، أو 
. إلى غير اهللا تعالى

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 

وبتلك التوبة يتحقق بالتقوى فيلتزم أعتاب      
.العبودية؛ ليمنح خير العطية

 

 
صورك ِبيديِه، (: يقول اإلمام في حكمة له 

 ِطينًا، َأو ماء مِهينًا، ونَفَخَ ِفيـك ِمـن          وكُنتَ
          لَـك دـجَأسانًا، وـسِإحو لًا ِمنْـهوِحِه فَضر

 تَكِْرمةً لَك وِبك حنَانًا، ولَم تَك شَـيًئا         لْمالَِئكَةَٱ
 يمنَحك خَير   لْعبوِديِة،ٱ تَاب َأع لْزمٱمذْكُورا، فَ 

.)لْعِطيِةٱ

 

 
:ل في إحدى قصائدهويقو

 

 
! سواك؟لَِّذيٱ مِن لْمِهينٱ لْماءٱيا َأيها 

 

 
! قَد واالَك؟َألحشَاِءٱ ِفي ظُلْمِة لَِّذيٱ ومِن

 

 
ـةً ِبقَراِرهـا قَد صورتْــ نُطْفَـيا

 

 
ننَلِِّذيٱ ذَا م؟ــاِنـِه َأنْشَــ ِبحـاك!

 

 

نـشأه   الحقيقة اإلنسانية بعد أن أ     ويخاطب
:ا آخرخلقً

 

 
ورةً ِمن حسِنِه قَد جملَتْـ صيا

 

 
نِذيـلَّٱ ذَا ماِلِه حم؟ـ ِبجالَّك!

 

 
رتَ مقَرباـ ِصإلنْسانٱ يَٰأيها

 

 
نقَّلَِّذيٱ ذَا موِدِه ر؟ـ ِبشُهاك!

 

 
لنِّداٱَأسمعك ) َألَستُ( ِبـ لَِّذيٱ ومِن

 

 
!اِلِه نَاداك؟ــ ِلِوصلَِّذيٱ ومِن

 

 
! تَعِصي ويغِْفر داِئما؟لَِّذيٱ ومِن

 

 
!ساك؟ـ تَنْسٰى والَ ينْلَِّذيٱ ومِن

 

 

: أن يقولإلى

 

 
ظَاِهفَكِّر اهاِلــ تَرما ِبجِهـر

 

 
 واالَكلَِّذيٱو ـــ وهمتَنَزالً

 

 

 تلك المعاني تتحقق التقـوى      وباستحضار
المن تاب توبة نصوح.

 

 


 



أما التقوى عند العلماء فهي الخشية مـن        
ِإنَّما يخْشَى اللَّـه ِمـن ِعبـاِدِه        اهللا تعالى،   

إنما يخشى اَهللا   : ، يعني )٢٨ :فاطر( الْعلَماء

    ويتقي عقابه بطاعته واجتناب معصيته العلماء
وهم الذين يعلمون أن اهللا علـى       ، به سبحانه 

ـ     ـ    كل شيء قدير، ويتفك  برون فـي عجائ
مصنوعاته، ودالئل قدرته، فيعرفون عظمته     

وكبرياءه، وجالله وجماله، ويتفكرون فيمـا      

أعد اهللا لمن عصاه مـن العـذاب ومناقـشة          
الحساب، وفيما أعد لمن خافه وأطاعه مـن        
الثواب وحسن المـآب، فيـزدادون خـشية،        

ورهبة، ومحبة، ورغبة في طاعته وموجـب       
 ابـن . " الجهال رضوانه، دون من عداهم من    

". عجيبة

 

 
إن : وعن اإلمام علي كرم اهللا وجهه قال      

الفقيه حقَّ الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة         
اهللا، ولم يرخص لهم في معاصي اهللا تعالى،        
ولم يؤمنهم من عذاب اهللا، ولم يدع القـرآن         

رغبة عنه إلى غيره؛ إنه ال خير في عبادٍة ال          

 ال  ٍةقه فيه، وال قـراء    علم فيها، وال علٍم ال ف     
".القرطبي. "تدبر فيها

 

 
:ويقول اإلمام أبو العزائم 

 

 
بالعلم يجعلني أخشى مــن الـر

 

 
لِبـاء والقـأراقب اَهللا باألعض

 

 
 لم أكن أخشى من ربي فِمن جهليإن

 

 
ولو علمتُ علوم الكشف والغيِب

 

 
 تحصلتُ ِمن علٍم وِمن فقـــٍهولو

 

 
ل حجِبيمثل الجباِل الرواسي لم يز

 

 
 معراج أهِل الحـب والحسنـىالعلم

 

 
ـِبـمهواةُ أهِل الجفا والبعد والري

 

 
اـ يهدي إلى المعلــوم يشِْهدنالعلم

 

 
ما غاب عنا من األنوار والشُّرِب

 

 
ذْبِقـ القلوِب به بالحـاِل والعشج

 

 
وِبـبه أفر لمعطي الخـيِر والت

 

 

 

اشتغل بالمعصية فهو جاهل    كل من     [ -
باهللا، قد انتزع منه اإليمان حتى يفـرغ، وإن         

 ا بكونها معصية،    كان عالم   لَىةُ عبا التَّوِإنَّم

اللَِّه ِللَِّذين يعملُون السوء ِبجهالٍَة ثُم يتُوبون ِمن    
.)]١٧ :النساء( قَِريٍب

 

 


 



ل اهللا تعالى وعظمته سبحانه،     مراقبة جال 
حتى يكون المتحقق بمقام اإلحسان كأنه فـي        

معية اهللا تعالى يراه حقيقة، أو يعتقـد أن اهللا          
 أن تعبـد اهللا     يراه، فاإلحسان كما بين     

.كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك

 

 

: يقول اإلمام في إحدى قصائده

 

 
 يخفَى عن عيِن روحي جماالكيف

 

 
وصـاالـا نوره يِنيُل المشرقً

 

 
"ألَستُ"ي بيــوم ـ روحشاهدتْه

 

 
في مقاٍم محا السوى والظالال

 

 
لوا وسفالًـ يخفَى والكون عكيف

 

 
ِل الح مثــاالـمظهر للجمي

 

 

أما تقوى أهل مقام اإليمان في معنى قوله     
يا َأيها الَِّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّـه حـقَّ         : تعالى

أن توحـد   :  فهي )١٠٢ :آل عمران ( اِتِهتُقَ
اهللا فال تجحده، وأن تشكره فال تكفـره، وأن         
تطيعه فال تعصاه، وأن تذكره فـال تنـساه،         

 الكـرام   سـلَه وهي التقوى التي منحها اُهللا ر     
عليهم الصالة والسالم وورثتَهم، وهي عندهم      

انكسار القلب بين يدي مقلب القلـوب       : أيضا
يا َأيها الَِّذين آمنُـوا     : ىواألبصار، قال تعال  

 :األحـزاب  ( سـِديدا  تَّقُوا اللَّه وقُولُوا قَوالً   ا
٧٠(        .

 

 
ال يبلغُ العبد أن    : (وعن رسول اِهللا    

يكون ِمن المتقين حتى يدع ما ال بـْأس بـه           
".الترمذي وغيره) "حذَرا لما به البْأس

 

 
جهـه أن   وعن اإلمام علـي كـرم اهللا و       

التقوى هي الخوف مـن الجليـل، والعمـل         
بالتنزيل، والقناعة   

 

 أو الرضـا     -

 

 بالقليـل،   -
.        واالستعداد ليوم الرحيل

 

 
إذا جمــع اهللا األولــين : (وفــي الخبــر

واآلخرين لميقات يوم معلوم، ناداهم بصوت      
يا أيها : يسمع أقصاهم كما يسمع أدناهم، يقول     

نذ خلقـتُكم إلـى     إني قد أنصتُّ لكم م    : الناس
يومكم هذا فأنصتوا إلي اليـوم، فإنمـا هـي          

إني جعلـتُ   : أعمالكم ترد عليكم، أيها الناس    
 نسبا، فوضعتم نـسبي ورفعـتم       تمنسبا وجعل 

إن أكْـرمكُم ِعنـد اِهللا أتْقَـاكُم،        : نسبكم، قلتُ 
وأبيتم إال فالن وفالن أغنى ِمن فالٍن وفالٍن،        

   كم وأرنسب عِبى، أين المتقون،    فاليوم أضنَس فَع
فينصب للقوِم لـواءهم إلـى منـازلهم،        : قال

.)فيدخلهم الجنةَ بغيِر حساٍب

 

 



 

 

 

 



 



 

الوهابية السعودية مرت من هنا
َّ ّ

:

 

 

 

من قتل املصليني يف مسجد 
ّ ُ َ َ َ َ

)

 

)الروضة

 

؟

 

 

 

ــادات   ــسيرات واالجته ــددت التف تع
اإلعالمية والسياسية في تفسير األسـباب      
الحقيقية للمجزرة التي وقعت في مـسجد       
الروضة ببئر العبد شـمال سـيناء أثنـاء         

) م٢٤/١١/٢٠١٧(صالة الجمعـة يـوم      
ورغم صحة بعضها، إال أنها      

 

 في أغلبها   -

 

 لم تجرؤ على أن توجه إصبع االتّهـام         -
 ألن في   ؛ى المجرم الحقيقي  لهكذا حوادث إل  

فم من يحرك أصـحاب تلـك التفـسيرات         
بإعالمهم ومنابرهم السياسية خاصة فـي      

مصر

 

نفـط  ( وإن شـئنا الدقّـة       ، مـاء  -
...جعل من الصمت فضيلة، خاصة لدى اإلعالم) سعودى

 

 
إال أن الحقيقة تقول بأن المجـرم الـذي ارتكـب هـذه             

ن األموال السعودية   المجزرة، رضع من الفتاوى الوهابية وم     
 ٨٥ل ا التي مولت ونشرت تلك الفتاوى وصرفت عليها قرابة       

ا لمـصادر    الماضية فحسب، وفقً   ا عام ٢٥لمليار دوالر في ا   
لقد رضع هؤالء من مدرسة وهابية تقول       .. سعودية محايدة 

بأن قتْل المتصوفة ومنهم أصحاب ومريدو مسجد الروضة،        
ثواب سيكافئهم اهللا عليه يوم      وإن قتلهم    ، ألنهم كفرة  ؛حالل

 لذلك داسوا المسجد والمصاحف في داخله باألحذية        ،القيامة
هات والجروح المميتـة     مصلّين وأصابوا بالعا   ٣٠٥وقتلوا  

١٣٠ صليالحظوا أن هذه أول جريمة في التاريخ       ( آخرين   ا م
 ألنهم كـانوا    ؛يكون فيها عدد القتلي أكبر من عدد الجرحي       

بدقّة تدخلهم الجنة على حد ما يدعو إليـه         يريدون الموت و  
لقد اعتبروا هذا القتـل بمثابـة تطهيـر         !!) معتقدهم الفاسد 

للمصلين من شركهم الصوفي كما جاء على لـسان شـاهد           
هذا تطهيـر    ((:عيان سمعهم وهم يقتلون بدم بارد ويقولون      

.!!!)لكم وسنعلّمكم الدين من جديد يا صوفية يا كفرة

 

 
 بـاز   ابـن الفعل اإلرهابي تتلمذ على يد      إن من قام بهذا     

الوهـاب وبـاألموال      عبـد  ابن ومن قبلهما    ، عثيمين وابن
ورغم وضـوح   ... السعودية التى عبرت بهذا الفكر الحدود     

لكن لم ينطق أحد ولم يوجه      ... هذا البعد المهم في الجريمة    

أحد من اإلعالميين والسياسيين المصريين     
التجاه الصحيح  االتهام في ا  !!) المحترمين(

 ألنهم في أغلبهم من مريدي منـزل       ،لماذا؟
... السفير السعودي الوهابي في القـاهرة     

.!لذلك خرسوا

 

 
اآلن دعونا نتأمل الخلفية الفكرية التي      
حركت هؤالء القتلة وستظل تحركهم طالما      
هناك صمت على توجيه إصبع االتّهام إلى       

تـي  الوهابية السعودية وال  : القاتل الحقيقي 
بن بـاز   ايقول  : تقول فتاوي كبرائها اآلتي   

رسـائل  ) فتاوى فـي العقيـدة    (في كتابه   
 عن المستغيثين والمتوسـلين باألنبيـاء       ١٣إرشادية صـ   

مشركون كفرة ال تجـوز      ":واألولياء وفي مقدمهم الصوفية   
مناكحتهم وال دخولهم المسجد الحرام وال معاملتهم معاملـة         

 بـل   ل وال يلتفت إلى كونهم جهاالً     هالمسلمين ولو ادعوا الج   
".يجب أن يعاملوا معاملة الكفار

 

 
وهم في األغلب   : الصوفية أقسام  (:ابن باز أيض  اويقول  

مبتدعة عندهم أوراد، وعبادات يأتون بها ليس عليها دليـل          
بن عربي، فإنه صوفي مبتدع ملِحد، وهـو        اشرعي، ومنهم   

 وحـدة ب  المعروف محيي الدين بن عربـي، وهـو صـاح         
الوجود، وله كتب فيها شر كثير، فنحـذّركم مـن أصـحابه            
وأتباعه؛ ألنهم منحرفون عن الهدى، وليسوا بالمـسلمين،        
وهكذا جميع الصوفية الذين يتظاهرون بعبادات ما شـرعها         

 "هـو ، هو، هو، اهللا، اهللا"اهللا، أو أذكار ما شرعها اهللا مثل        
ال إلـه إال    "لمـشروع   هذه أذكار ما شرعها اهللا، المذكور وا      

هذا " اهللا، اهللا، اهللا، هو، هو"أما  " اهللا، سبحان اهللا والحمد هللا    
.)ما هو بمشروع

 

 
وهذا شيخ وهابي آخر شهير واسـمه محمـد أحمـد           *

أبـو  ": يقول ١٦ص  " كيف نفهم التوحيد  "باشميل في كتابه    
    ـ    جهل وأبو لهب أكثر توحيد ا بـاهللا مـن     ا وأخلـص إيمانً

 ؛يقولون ال إله إال اهللا محمـد رسـول اهللا         المسلمين الذين   
  .".ألنهم يتوسلون باألولياء والصالحين

 

 



  

 

 



 







 



 




 




 



ووهابي آخر هو علي بن محمد بن سنان        
المدرس في المسجد النبوي والجامعة المسماة      

فــي كتابـه المــسمى  " الجامعـة اإلسـالمية  "
 :٥٥ص" المجموع المفيد من عقيدة التوحيـد     "
ينفع إسالمكم إال إذا أعلنتم     أيها المسلمون ال    "

الحرب العشواء على هذه الطُـرق الـصوفية        
فقضيتم عليها قاتلوهم قبل أن تقاتلوا اليهـود        

".والمجوس

 

 
   ى  قالوا في كتابهم المص " فتح المجيد "سم

١٩٠" :إذا عرف أن أكثـر علمـاء        اخصوص 
األمصار اليوم ال يعرفون من التوحيـد إال مـا       

".أقر به المشركون

 

 
 ألنهـم يعبـدون     ؛أهل مصر كفّار  : " قال ثم

 وأهل العراق ومن حولهم كأهل      ،أحمد البدوي 
 وأهـل   ، ألنهم يعبدون الجيالنـي    ؛عمان كفّار 
 وكـذلك   ،بن عربي ا ألنهم يعبدون    ؛الشام كفّار 

أهل نجد والحجاز قبل ظهور دعوة الوهابيـة        
".وأهل اليمن

 

 
الـدين  "قال القنوجي في كتابه المـسمى       

تقليد المـذاهب مـن     ): "١/١٤٠ج" (الخالص
وبذلك على زعمه كفّـر كـّل األمـة         " الشرك

 ألن األمة اليـوم هـم أهـل         ؛اإلسالمية اليوم 
.المذاهب األربعة

 

 
في مقدمة محمد بن صالح الفوزان عـن        

بن خزيمـة يقـول     ال" التوحيد"الكتاب المسمى   
األشاعرة والماتريديـة   " ):أي صالح الفوزان  (

".تالميذ الجهمية والمعتزلة وأفراخ المعطلة

 

 




 


وفي مصر التي وقعت فيها الجريمة       ***

فـي  ... اإلرهابية يقول دعاة السلفية الوهابية    
) التوحيـد (مجلّة  أهم مجالّتهم الذاِئعة الصيت     

عن التيار السلفياالتي تصدر شهري :

 

 
وحـدة   "٢ المجلّـد    ٢٩ ص   ٩ في العدد   

جاء " األديان عند الصوفية لعبد الرحمن الوكيل     
:فيه

 

 

 

إله الصوفية هو عـين الـصنم فـي          "-
".الجاهلية والعجل في السامرية

 

 

 

إن كبار الـصوفية يكفـرون بالبعـث         "-

"  ألنهم يكفرون باأللوهية والربوبيـة     ؛وبالجزاء
.

 

 

 

 ٢٠ المجلّـد    ٢٢صــ  ) ٧( وفي العدد    -
" أولياء اهللا وأوليـاء الـشيطان     "وتحت عنوان   

:بدوي محمد خير جاء فيه : بقلم 

 

 

 

 دين المتصوفة    -

 

 حمل كل وثنيات األمم     -
 السابقة بدء   غريقيـة  ا باإل ا من البوذية ومرور

وإنتهاء بفكر الشيعة والباطنية، وضـم بـين        
جنباته عقائد اليهـود والنـصارى وشـركيات        

، وكانت مـصر رائـدة      الجاهلية العربية األولى  
.في ذلك حين احتضنت دعوة الشيعة

 

 

 

 ٢٩  المجلّد    ٢٦صــ  ) ٥( وفي العدد    -
لجنـة الفتـوى    : بقلم" الفتاوى"وتحت عنوان   

بالمركز العام لجمعية أنصار السنّة التي تمثّـل        
الـسلفية فـي    "رأس الحربة الخاطف لمفهوم     

زيـارة األضـرحة وقـراءة      : جاء فيه   " مصر
ك بآل البيت هو عين الشركالفاتحة والتبر.

 

 
وهو يمثّل المرجعية   (ويقول ياسر برهامي    

الرئيسية  لحزب النور السلفي المرخّص مـن        
بن عطاء اهللا السكندري وأبي     ا"بكفر  !!) الدولة

كتاب شرح  "الحسن الشاذلي وإبراهيم الدسوقي     
.٣٤ص" منّة الرحمن في نصيحة اإلخوان

 

 

 

وهـذا الداعيـة    ( ويصف محمد حسان     -
 ولـبعض   للمـسئولين لسلفي الوهابي صديق    ا

شيوخ األزهر ومسموح له بالخطابة وبالظهور      
!!) اإلعالمي وبالتجوال في جميع مساجد مصر     

ضريح السيد البدوي أحد أهم أئمة      (إنه يصف   
نظـر  ا) ورموز الصوفية التاريخيين بالـصنم    

. م٤/٩/٢٠٠٨منتديات روض الرياحين 

 

 
 الـشريف   عالوة على تكفير علماء األزهر    

، تكفيـر وزارة    ٢٥ المجلّـد    ٢٢ ص   ٧العدد  
 المجلّـد   ١٦ ص   ٨األوقاف المصرية  العـدد      

 ٢٠ ص   ٣، تكفير جامعة األزهـر العـدد        ١٦
، تكفير وزارة الثقافة المصرية العـدد  ٧المجلّد  

 تكفير العالّمـة يوسـف      ،٢٩ المجلّد   ٦ ص   ٣
، وتكفير الشيخ   ١٦ المجلّد   ٤٣ ١الدجوي العدد 

 المجلّد  ٤٤ ص ١١اقوري العدد   أحمد حسن الب  
 ٩،٨، وتكفير اإلمام عبد الحليم محمود العدد        ٨

ناهيك عـن تكفيـر نجيـب       . ٣ المجلّد ٥٨ص
، وتكفير طه   ٢١ المجلّد   ٨ ص   ٢محفوظ العدد   

، وتكفيـر  ٢٩ المجلّـد  ٦ ص ٣حسين العـدد    
الموسيقار محمد عبد الوهاب ومحمد الكحالوي      

مـال  ، تكفيـر ج   ٢٠ المجلّـد    ٤٢ ص   ٦العدد  
، تكفيـر  ٢١ المجلّـد  ٨ ص ٢الغيطاني العـدد    

 المجلّـد   ٢٧ ص   ٧محمد حسنين هيكل العـدد      
 المجلّد  ٦ ص   ٣، تخوين سعد زغلول العدد      ٢٣
. وغير ذلك كثير٢٣

 

 
فهل بعد هذه النقـول مـن مـصادر          **

السلفية الوهابية السعودية والمـصرية  نلـوم        
من ذهب إلى مسجد الروضة التـابع للطريقـة         

ليقتـل المئـات    ... ة األحمدية الصوفية  الجريري
 ألنهم في عقيدته، كفّـار ألنهـم        ؛من األبرياء 

الوهـاب   بـن عبـد   اكما أفتى لـه     ) صوفية(
هل نلومه هو   ... وتالمذته في السعودية ومصر   

وحده أم نلوم  الفكر الذي حركه والدولة التـي          
مولت ونشرت هذا الفكر والذي بسببه دمـرت        

ا والـيمن واآلن مـصر؟      العراق وسوريا وليبي  
واألهم من كل هذا من يجرؤ على الكالم ضـد          

.آل سعود ودينهم الوهابي في بالدي؟

 

 
لألسف أقول وفي الفم مرارة وفي العـين        

 إن  :لذلك يؤسفنى أكثر أن أقول    ..  ال أحد  :دمعة
هذه الجريمة ستتكرر في مصر طالما أحد أهـم         

) هناك أسباب سياسية وأمنية أخـرى     (أسبابها  
كن األسباب الجوهرية المتّصلة بالبعد العقائدي      ل

المحرك ال زلنا فـي مـصر نخـشي فـضحه           
 ألن في الفم نفط مـن رأس        ؛لماذا؟... وكشفه

واهللا ... الدولة إلى ذيلها اإلعالمي والـسياسي     
.أعلى وأعلم

 

 



 

 

 

 

 



 





 




 



ِإذَا ما رأَت عيِني الْجمالَ ِبصورِتي     

 

 

      هـرا غَيا أَنِبه بِنس تحمي اننعو

 

 

     الَـهمِض الِْمثَاِل جور ِمن تنايعو

 

 

    لَتدِل بفِْل ِبالْفَضكُلُّ ِصفَاِت السو

 

 

   ا با ِإذَا أَنهيِنـي     لَدِإن مالَ لَـو تح

 

 

والَ بر يبـدو ِلـي ألَِنـي ِبعيِنـهِ         

 

 

 

 

 

وشاهد قَلِْبـي حـسنه ِبـسِريرِتي       

 

 

أَضاَءت شموس الْحق ِمن كُلِّ ِوجهةِ     

 

 

وِمن حضرِة التنِزيِه حـق حِقيقَِتـي      

 

 

ِبأَوصاِفِه الْعلْيـا وشـمٍس مـِضيئَةِ      

 

 

ـةِ       غَِريقـِر لُجغَي ِب ِمنيِر الْغحِبب 

 

 

رأَيت جماِلي ظَاِهرا ِفـي ِبـدايِتي       

 

 

 

 
  

 

 
  

 

 
   



 



يتقدم شيخ الطريقة العزميـة بـدعوة       
جميع محبى آل البيت الكرام لالحتفـال       
بمولد سيدة نـساء العـالمين فاطمـة        

  ٢٠ يوم الخميس    الزهراء  
، م٢٠١٨ مـارس  ٨الموافق  ه ١٤٣٩

.بمشيخة الطريقة العزمية بالقاهرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






نعـى  بقلوب راضية بقضاء اهللا أ    * 

ــا  ــد األمــة اإلســالمية عموم فقي

والصوفية خصوصا أخي سـماحة     

البـاقي الحبيبـي شـيخ       السيد عبد 

الطريقة الحبيبية بمـصر وعـضو      

 .االتحاد العالمي للطرق الصوفية

 

 

العالم العامل، الذى سلك الطريقة متبعا الكتاب العزيز والـسنة          

اليـد  النبوية، فكان له القدم الراسخ فى أحـوال النهايـات، و          

البيضاء فى علم الموارد، والباع الطويل فى مواقف الرجـال،          

جمعه اهللا مع الذين أنعم اهللا علـيهم        .. فحظى بثناء الناس عليه   

من النبيين والصديقين والشهداء والـصالحين وحـسن أولئـك     

.رفيقًا

 

 

فضيلة العالم الجليل الشيخ عبد المجيد منيسي مـدير عـام           * 

يس لجنة الفتوى سابقًا والـد األخ       منطقة وعظ اإلسكندرية ورئ   

.الصادق مهندس محمد عبد المجيد منيسي

 

 

المرحوم األخ محمد إبراهيم بالل الشهير بميمي بالل خادم         * 

مسجد اإلمام السيد عز الدين ماضي أبي العزائم شقيق األستاذ          

عبد الرحمن بالل وحرم األستاذ     . أ: أسامة بالل ووالد كل من    

.بدمنهور.. م المحاميمحمد رأفت عبد العظي

 

 

فقيد الشباب المغفور له محمود على الطنطاوي ابن شـقيق          * 

بأورين  .. األخ الفاضل األستاذ مجاهد الطنطاوي    

 

 شبراخيت  –

 

. بحيرة–

 

 

األستاذ شحاته علي عمارة مراجع بالمعاش والـد األسـتاذ          * 

بأبو كبير .. أسامة شحاته عمارة

 

. شرقية–

 

 

.بالسويس.. ه عبد الحكيمالحاج سمير يوسف عوض وعديل* 

 

 









 

 

 

 

تـهــانــى

 

 












األخ الفاضل والمحب الصادق المهنـدس إبـراهيم حجـازي          * 

لحصول كريمته الدكتورة رشا على درجة الدكتوراه فـي طـب           

.بالقاهرة.. وجراحة العيون

 

 

األخ األستاذ محمد محمد أبو شنب لحصول كريمته نهاد علـى    * 

بقرية مستناد .. درجة الماجستير في القانون

 

. شبراخيت–

 

 

.بالسويس.. ن كريمته اآلنسة أميرةالحاج محمد طه بعقد قرا* 

 

 









