
 

 

 

 

 



 


العارف باهللا
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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
.الىت فطر الناس عليها

 

 
 اإلسـالم نسب يوصـل   :ثانياً

.ص إىل رسول اهللا

 

 
 اإلسالم وطن واملسلمون    :ثالثاً

.مجيعاً أهله

 

 

االشتراكات

 

 
.ا خالصة رسوم الربيدسنوي جنيه ١٠٠ر ـداخل مص

 

 
. دوالراً سنوياً خالصة رسوم الربيد٥٠باقى دول العامل 

 

 

اللــه  معـبودنا

 

واجلهـاد خلقـنا 

 

 
والرسول مقصودنا

 

واخلـالفـة غايتنا 

 

 
والقـرآن  حجتنا

 

وأبو العزائم  إمامنا 

 

 

 

 

 

)..!؟إالَّ رسول اهللا: رسالة للغاضبين دوما( :االفتتاحية* 
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عزائملإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبى ال.. )٥( مقامات الصوفية *
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..)١٧(إعادة المجد الذي فقده المسلمون .. غايتنا ..لماذا الطريقة العزمية؟* 

 

 

 

 

 

 

 

 
لعزائم اأبيالدين ماضى السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        
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العقادالمفكر اإلسالمي الكبير المرحوم عباس محمود .. )١٩(معاوية في الميزان  *
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عمار علي حسن. د].. الحلقة األولى[تجليات لصوفية أرضية .. مقام الشوق  *
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محمد اإلدريسي الحسني.  د)..٦(األشعري واألشعرية * 
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المستشار رجب عبدالسميع وأ عادل سعد)..  ٢٥(نصرة النبي المختار في أهل بيته األطهار * 
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بليغ حمدى. د.أ ..) ١/٣(فقه جماعات التكفير * 
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جمال أمين. د .. )٢٢(تربية األوالد في اإلسالم  *
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األستاذ هشام سعد الجوهري  ..اإلسالم وطن وجولة مع أخبار الوطن اإلسالمى *
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عزيز محمود الجندى.  د..قول أنفذ من صول  *
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٣٠  العزائم أبومحمد ماضىاإلمام  .. ]الظهور والظاهر والمظهر[حكم الدين  *

 

  

 

 
 األستاذة لبنى محمد الشعراوى..مستقبل األمة  *
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نور الدين أبو لحية. د. أ.. ) ١٦(شيخ اإلسالم في قفص االتهام * 
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 ..) ١/٢! (فكيف نحصن أنفسنا وأوالدنا؟..  سرطان الليبرالية ينخر في المجتمعات اإلسالمية*

 

 

 

 

 

 

 

 
 الحسينى عبد الحليم العزمىالشريف                                                           
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أحمد محمود كريمة. د.أ.. ) ١/٢(الجندية في الميزان الشرعي * 

 

 ٤٠

 

 

 

 

 

 
فضيلة الشيخ علي الجميل) .. ٥(إشراقات نورانية في توقير خير البرية * 
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سامي عوض العسالة. د) . ١٢(يدة مصادر اإلمام أبي العزائم في العق* 
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محمد الشندويلى.. .. )٢/٢(قيمة الوقت عند أهل التصوف * 
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      هـ١٤٤٢من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خالل شهر جماد أول * 
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فاروق الدسوقى. د. أ .. )٥٩(الصالة والسالم على والدي خير األنام * 
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محمد حسينى الحلفاوى.  د.. ]٢٠) [األسس الفكرية لإلرهاب (أباطيل اإلسالم السياسي* 
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سميح قنديل.أ )السابعة عشرة بعد المائةالحكمة ( لإلمام أبى العزائم  شرح جوامع الكلم *
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الهادى  قنديل عبدالشيخ )..١ (في أرض العبودية وسماء الحقيقة *
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 )..٤(دراسة في فكر عالم جليل .. لشهيد رهين المحبسين العصري جمال حمدان ا *

 

 

 

 

 

 

 

 
رفعت سيد أحمد. د                                                                           
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المجتمع العزمى* 
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إخواني الغاضبون في مشارق األرض ومغاربها

 

 

بشكل دوري متكرر، وخالل كل عقد مرة أو مرتين أو ثالث، تخرج            

، غالبا ما تصدر من جماعـة  " اهللا؟إال رسول"علينا حمالت رافعة شعار   

اإلخوان

 

 الساعية للـسلطة  -

 

 والـسلفيون -

 

 التـائهون فـي األرض  -

 

- 

يستهدفون بها قيادة العالم اإلسالمي في معركة مع طـواحين الهـواء،    

لتحقيق نصر وهمي يستهدف في النهاية أن تقود هذه الجماعات الرأي           

.العام اإلسالمي وتعبث بثوابته

 

 

، فتضطر المؤسسات الدينية العاقلـة  الردود والغضباإلدانات وتكثر  

والتائهة أيضا إلى مجاراتهم في إصدار بيانات شجب ورفـض وإدانـة            

تارة بأشد العبارات، وتارة بالوعد بتدشين مشاريع لنـصرة الرسـول           

             ا ما تبدأ توضع أحجار أثاثها في مقدمة البيان، ويتم هـدمهاغالب ،

.مع نقطة الختام

 

 

اإلخوانية تلعب على إشـعال مـشاعر الغـضب،         / لفية  الحملة الس 

الغضب هنا هو الغضب المجرد، وال يتبعـه أي تـصدي، فهـي لعبـة               

.مشاعر ليست أكثر من ذلك

 

 

م، أقاموا حملة ضد فرنسا بسبب الرسـومات المـسيئة،          ٢٠١٤في

م وقبل ذلـك، ال لـشيء إال ألن فرنـسا           ٢٠٠٥التي كانت مكررة منذ     

ينية، فكانوا يريدون تقليـب العـالم اإلسـالمي         اعترفت بالدولة الفلسط  

.ضدها حتى ال يقوم غيرها بتكرار ذلك

 

 

وفي أواخر العام الماضي، كان الغرض واضحا وهو االنتقـام مـن            

شخص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لـصالح خليفـة الـسراب           

وأمير الخراب القابع على حكم الدولة التركية، رجب طيب أردوغـان،           

.عم تابعوه أنه أصبح حاميا لإلسالمالذي ز

 

 

، "حامي اإلسالم "هذه الحماية الهالمية، ال تتجاوز عدد أحرف جملة         

فهذا الرجل ال يعرف من اإلسالم إال اسمه، ومن القـرآن إال رسـمه،              

همـج  وكذلك من انساقوا وراءه من عبيد السلطة خـوان األمـة، وال           

.من السلفيةرعاع أتباع كل ناعق ال

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 


لقد نجح السلفيون واإلخـوان، فـي       
تحويل األمة اإلسالمية من أمة فاعلة إلى       

قديما إذا كانت األمة في     أمة مفعول بها،    
حالة تهديد، كان رجالها يهبون لنـصرتها    
بالعمل ال القول، وما فعله الـسيد أحمـد         
البدوي في صد الحمالت الصليبية، ومـا       
فعله الشيخ العز بن عبدالسالم في صـد        

.التتار، ليس ببعيد

 

 
أعداء األئمة أدركـوا كيـف أن       لكن  

رجال التصوف عندما قادوا الرأي العـام       
الشعبي لألمة اإلسالمية، كـانوا خنـاجر       
مغروسة في رقاب أعدائها، فعمدوا إلـى       
تمكين سفهاء اإلخـوان والـسلفية مـن        

ـ       ارة المسلمين، تارة بالدعم المـادي، وت
.بالتلميع اإلعالمي، وتارة بالتمكين بالحكم

 

 
هؤالء السفهاء سرعان مـا جـردوا       
األمة من إرادتها، وأدخلوها في الجاهلية      
الخامسة، فأبعدوها عن أهل بيـت نبيهـا        

       ثم نزعوا عنهم اإلرادة، فأصـبحوا ،
.كغثاء السيل

 

 
في كل معركة من معاركهم الوهمية،      

ـ        ط، يدفعون المسلمين إلـى الغـضب فق
لون ، ويبد "إال رسول اهللا  " : شعار نيرفعو

صورهم الشخصية على مواقع التواصـل      
االجتماعي، وكلها أشياء ال تعدو إال أنها        

، سرعان ما يغيب ويـأتي      "مواكبة للترند "
. غيره"ترند"

 

 
هذا الغضب ما هو إال تنفيس، لكـن        

 التنفـيس رد    ،يءماذا بعد التنفيس؟ ال ش    
.ليس فعالًوفعل 

 

 
 فعـالً ويخربـون     اننا يحاربو نؤفأعدا

ننا ويسرقون ثرواتنا، ونحن أصبحنا     اأوط
األمة الغاضبة على لوحات المفاتيح فـي       

.مواقع التواصل فقط

 

 
هذا الغضب المجرد يعطي انطباعـا      

عـاجزة علـى أن     لألعداء أن هذه األمة     
.تقوم بشيء أكثر من الغضب

 

 
أيعقل أن تكون األمة فـي حـروب        

سية واجتماعيـة،   اقتصادية وفكرية وسيا  

وتكتفي بالغضب؟ هكذا يريـدنا الـسلفية       
.واإلخوان

 

 
أي غضب إذا لم يتحول إلـى قـوة         
فاعلة تحرك صاحبه نحو اإلنتاج والعمل،      
فهو غضب مرفوض، نهانا عنه رسـول       

).ال تغضب: ( بقولهاهللا 

 

 
مـن  إني ألستعجب تمـام العجـب،       

اإلخوة الغاضبين الذي يعلنـون مقاطعـة       
لتي ينقـل لهـم الـسلفية       بضائع الدولة ا  

، يوما  واإلخوان أنها أساءت للرسول     
وبعـدها  أو يومين، أو أسبوعا أو شهرا،       

.تعود األمور كما كانت

 

 

ال "البائع الذي وضـع الفتـة       كما أن   
الدولـة الفالنيـة نـصرة      نبيع بـضائع    

يقوم بنزعها بعد أيام ويعود لبيع      " للرسول
ننـا  أنفس المنتجات، هذا يقـدم صـورة        

اجزون عن اإلرادة ومبادئنا تجاه الدين      ع
.مذبذبة وليست ثابتة

 

 


 


 بينـي وبـين      دار  حوارا لنفترض أن 
ة التائهين الذين تم إشـعال      أحد شباب األم  

:مغضبه

 

 
 السلفية واإلخـوان    دفعككيف   :سؤال

؟صرة للرسول لن

 

 
ت مجلة أو صحيفة    اءلقد أس : اإلجابة

ر صور مسيئة لذاتـه      بنش كذا لرسول اهللا  
.الشريف

 

 
هل كانت المجلة قد أرسـلت      : سؤال

مبعوثًا

 

 عبر آلة السفر عبـر الـزمن       -

 

- 
 للقرن األول الهجري لتصوير النبي      

ومن ثم تشويهه؟

 

 
.ال، لكنه يقصدونه: اإلجابة

 

 
إذن، صف لـي شـكل هـذا        : سؤال

.الرسم

 

 
رجل يرتدي عمامة، مكتوب    : اإلجابة

، "حمد رسول اهللا  م.. ال إله إال اهللا   "عليها  
ويرتدي حزاما ناسفًا حول وسطه، وفوق      

.يه تظهر فوهات البنادقفكت

 

 
هل كان هذا رداء النبـي؟ أو       : سؤال

ثم إن من يرتدي عمامة     .. أسلحة عصره؟ 
عليها شهادة التوحيد فمن المؤكد أنه ليس       

فصف لي شكل   . .النبي بل هو تابع للنبي    
وجه المرسوم؟

 

 
ليقة لحيتـه   حليقٌ شاربه، ط  : اإلجابة

.تصل إلى نصف صدره

 

 
هل قرأت صـفات نبـي اهللا       : سؤال
؟هارون 

 

 
ال، لكن لماذا؟: اإلجابة

 

 
لو قرأتها لعلمت أن هذه اللحية      : سؤال

كانت لحيته التي أمسكه منها سيدنا موسى       
       وألن   عند عودتـه مـن الميقـات؛ 

السلفية يسيرون على سنن أنبيـاء بنـي        

 

 
 رئيس االتحاد العالمى للطرق الصوفية

 على للطرق الصوفيةعضو المجلس األ
شيخ الطريقة العزمية

 

 

السيد محمد عالء الدين ماضى أبو العزائم

 

 

















 





 

 

 

 

 



 



 

ه، وما كان   إسرائيل، فإنهم قد ورثوها من    
 بهذا المنظر أبدا، بل كان      رسول اهللا   

يشذب لحيته وال تزيد عن قبـضة اليـد،         
وكان يحف شاربه أي يـساويه ويقـص        

.الزيادات، وال يحلقه

 

 
بل إنك إذا عدت إلى صفات الخوارج       

 مـنهم، لوجدتـه     الذين حذرنا النبي    
).. قين رؤوسـهم وشـواربهم    محلِّ: (يقول

فـي الرسـمة   فماذا عن الزي الموجـود      
صفه لي؟

 

 
كـان رداء ال يـصل إلـى        : جابةاإل

.، تقريبا إلى نصف الساقاألرض

 

 
لته لك صحيحا، فهي    إذن فما ق  : سؤال

 شكل الخارجي، وصدق النبي  لرسمة  
أزرهم إلـى أنـصاف     : (حين قال عنهم  

تعالى معي ألوضح لك حقيقـة      ).. سوقهم
.األمر

 

 


 


يعرف لمـاذا   ي الغاضب الذي ال     أخ
غضب

 

 
إن السلفية واإلخوان ما أثاروا غضبك      
إال ألنفسهم، لو تأملنا مالمح الصورة التي       

، يقولون إنهـا إسـاءة لرسـول اهللا         
ــري اســنجدها رســم ــشخص التكفي  لل

اإلرهابي، الذي خرج دوما مـن رحـم        
جماعة اإلخوان ومفارخ الـسلفية، حتـى       
أساء لإلسالم أمام العالم أجمع، ورسـخ        

ة المسلمين في أعين الغرب مقرونة      صور
.باإلرهاب والتخريب

 

 
باهللا عليك أن تكـون نـصرة النبـي         



 

 كما يدعون  -

 

بتفجير وقتل أبريـاء     -
في الدول األوروبية؟ وأحيانًا ينـصرون      

النبي بقتل المسلمين؟

 

 
إن صورة مرتدي الحزام الناسـف،      

 السلفي الـذي أقنعـه شـيخه      هي صورة 
ل المدنيين من   منتفخ البطن بأن يذهب لقتا    

المسلمين وغيرهم بحجة نـصرة الـدين،       
وهو اإلخواني الذي أقنعه مرشده    

 

 إلـى   -
جنهم

 

بأن يستهدف الناس كـي يـصلوا        -
.للحكم

 

 

وأما الذي يضع قنابله داخل ردائـه،       
فهو األبله الذي أرسله شيخه الـسلفي أو        
مرشده اإلخواني للقتال وتـدمير بلـدان       

رة العالم اإلسالمي، تحت مـسمى نـص      
.اإلخوة المجاهدين

 

 
وأما عمامة التوحيد، فما عليك إال أن       
تبحث في نشرات األخبار، وفيـديوهات      

رؤوس مواقع التواصل، لتجـدها فـوق       
الــدواعش وعناصــر القاعــدة وجبهــة 
النصرة، وغيرهم من مجرمـي الحـرب       
الذي تلوثت أياديهم بدماء المسلمين وغير      

 ألنهـم يعملـون     ؛المسلمين، سوى اليهود  
.صالحهملم

 

 
وأما الزي واللحية والشارب وما إلى      
ذلك، فلقد أوضحت لكم، أنها من صـفات        
الخوارج، وخوارج هذا العصر بال شك،      

ان والسلفية ومن تناسـل     هم جماعة اإلخو  
تحالفا أو منهم فكريا معهم سياسي.

 

 
ت لكن بعيدا عن الرسومات واإلساءا    

ن أكثـر   م :المدعية، علينا أن نسأل أنفسنا    
.؟أهل األرض إساءة لرسول اهللا 

 

 


 


خوارج هذا العصر من جماعـة      إن  

اإلخوان والسلفية، وكل من على شاكلتهم      
من أصـحاب المـسميات اإلقـصائية      

 

- 
ن بعقدة شعب اهللا المختـار عنـد        يالمتأثر
اليهود

 

 يكفرون ويشركون ويبدعون كل     -
ــاتهم،   ــين لجماع ــسلمين، إال المنتم الم

وفية والشيعة واألشاعرة والماتردية    فالص
كلهــم كفــار عنــدهم، وزوار األوليــاء 

لون بمولـد  فوالصالحين مشركون، والمحت  
..  وموالد الصالحين مبتـدعون    النبي  

فلماذا يفعلون ذلك؟

 

 
هـم يريـدون أن يرسـلوا       : الجواب

 يقولون  رسالة بسوء أدب لرسول اهللا      
لقد تركت أمة كـافرة ومـشركة      : له فيها 

دعة، في حين أنهم يعتبرون أن محمد       ومبت
بن عبدالوهاب وابن تيمية وحسن البنـا       ا

وغيرهم تركوا جماعات مسلمة، فيكـون      
هؤالء الِسفلة أفضل مـن سـيد الخلـق         

.!! .وهذه أول إساءة.

 

 
لذلك ال نستغرب حينما يسيئون للنبي      

 ويقولون ، :  إن والديه وعم  ه ه وجـد
مثل باقي  ليسوا من أهل الجنة، وأهل بيته       

ـ         نالخلق ليس لهم ميزة، واعمل مثلهم تك
مثلهم، ويشككون في وجود السيدة زينـب      
واإلمام الحسين بمصر، لفصل األمة عن      
أهل بيت نبيها، وكـذلك يـشككون فـي         

 إنهـم   :ويقولـون  أصحاب النبـي    
ن وكفار ومبتدعون، فعبداهللا بـن      وكمشر

ق الحروز في أعناق    عمرو أشرك لما علَّ   
 كفر وأشرك،   الحارثالل بن   األطفال، وب 

يـا  : (وعبداهللا بن عمر كفر لمـا نـادى       
عندما خدرت رجله، وابتدع لمـا      ) محمد

تبرك وتمسك بأبواب وجدران وشـبابيك      
.الحرمين

 

 
ها شيء خطيـر،    ء ورا اتاإلساءهذه  

فلو كانت قضية والدي النبي وعمه وجده       
 واألولياء لقلنـا لـم      هوأهل بيته وأصحاب  

 .ثنا لهم عن عـذر    يفهموا النصوص، وبح  
لكن المشكلة أن الخصومة بيـنهم وبـين        

، ففـي الوقـت الـذي         نفـسه  النبي
يطلبون مـن المـسلمين     يزعمون حبه و  

الغضب لنصرته، يريدون نزع محبته من      
القلوب، وسلخ الناس من دينه، ويرددون      

النبي مات مات مات، ال ينفع وال       : كثيرا
مدحوه، تيضر، واعمل مثله تكن مثله، ال       

وال ترفعوا أصواتكم بالصالة عليه، هـو       
نجـد  : (ة، وقال والذي بدأ أهل نجد بالعدا    

بالد الزالزل والفتن ومنها يخـرج قـرن    
 والهدف هو فصل األمة عـن       ،)الشيطان

.سيدنا وموالنا رسول اهللا 

 

 
لذلك ال نستعجب إذا رأينا فرخًا مـن        

    م الـسيادة   فراخ الوهابية أو اإلخوان يحر
، أو الصالة عليـه بعـد       اهللا  لرسول  

اآلذان، أو االحتفال بمولـده، أو زيـارة        
ويسمونها مسجد الرسول، حتى    روضته،  

روضة، والهدف  : مسجد، وال يقال  : يقال
من ذلك أن ينسى المسلمون روضة نبيهم       

       ويصبح فقط مجرد مسجد كغيره من 



 

 

 

 

 



 



 

إن زيارته ليست من    : المساجد، ويقولون 
ـ    ان الحـج،  واجبات وشروط وسنن وأرك

ولكن أيـن شـروط     .. ونحن لم نقل ذلك   
 وواجبات المحبة؟

 

 
بالنسبة لهؤالء   ا، نصرة النبي    إذً

جرون بهـا عنـد     الخوارج سـلعة يتـا    
الضرورة لنيل مكاسب دنيويـة سياسـية       
كانت أو اجتماعيـة، يتـاجر أردوغـان        
لالنتقام من أوروبا، ويتـاجر اإلخـوان        

حواذ للعودة للمشهد، ويتاجر السلفية لالست    
على مساجد وعقول المسلمين، وتفريـغ      
الدين من مضمونه وفصل األمـة عـن        

.نبيها

 

 
يا أخي يكفيك أن هؤالء الخونة فـي        

 يعملـون   كل عام في المولد النبوي      
على إفساده، تارة بشغل األمـة بقـضية        
الرسومات، وتارة بتفجيـرات وعمليـات      
إرهابية لتعلن الدول اإلسالمية الحداد وال      

بيها، وإذا لما يجدوا ال هـذا وال        تحتفل بن 
ذاك، لجأوا إلى إثارة الجدل وتجريم أكل       
حلوى المولد النبوي واالحتفال به، كأنهم      

.يكرهون أن تفرح األمة بنبيها

 

 
، ن لرسول اهللا    وهؤالء هم المسيئ  

 للنبي،  موإذا كان علينا أن نغضب إلساءته     
فأرجو أن تكون غضبة تتبعها خطة عمل       

ر من بين عقـول أبنائنـا،       لنسف هذا الفك  
وإبعاد هؤالء الخوارج عن الـتحكم فـي        

.المسلمين

 

 


 


 تكون فـي المقـام      نصرة النبي   

مكـارم  : ( بتطبيق ما جاء إلتمامـه  األول
، ولكن ألن مكـارم األخـالق       )األخالق

صعب تطبيقها 

 

 عوضا عن إتمامها   -

 

 في  -
مجتمع بعيد عن األخالق، فعلينـا علـى        

، ولنبدأ بأخالقـه    األخالقاألقل أن نطبق    
الصدق واألمانة: ( قبل البعثة.(

 

 
السلفية واإلخوان نجحوا   إني ألعلم أن    

في تحويل المسلمين إلى آالت صماء تقوم       
ي ثمرة، وأوهمـوهم أن     بالعبادات دون أ  

. تكفي لدخول الجنةالعبادة وحدها

 

 

كيف يـدخل الجنـة مـن اتـصف         
ــسيئة والمعام ــاألخالق ال ــسيئة ب ــة ال ل

ـ   .. للمحيطين به؟  هـؤالء فعلي  عوا ا ضـي
.المسلمين بتضييع أخالقهم

 

 
ــد أضــح  األخــالق منعدمــة، تلق

ب أهبــل، والمفــاهيم معكوســة، فالطيــ
وهلـم  اب فهلوي، والبلطجي فتوة،     صوالنَّ
اجر.

 

 
 فلنبـدأ   إذا أردنا نصرة النبـي      

ر صورة طيبة عـن     وأن نصد باألخالق،  
تنا حتى مـع     ومعامال  بأخالقنا النبي  
.أعدائنا

 

 
خليفة السراب وأمير الخراب    لقد ظل   

عي كذبا   يد القابع على حكم الدولة التركية    
 ويهـدد هـو     ألسابيع نصرة النبـي     

ــح   ــل وذب ــرات وقت ــصاره بتفجي وأن
للفرنسيين، وما زاد ذلك الغرب إال عنادا،       

متزنًا على النقيض كان التعامل المصري      
دة المـصرية التـي     وكانت كلمات القيـا   

تحدثت عن جوهر الـدين وعلـو القـيم         
الدينية على القيم اإلنسانية، دافعا ألن يقوم       
الرئيس الفرنسي ويعلن االعتـذار أمـام       

.العالم

 

 
طالما أننا نفـسد  إن العالم لن يحترمنا    

في األرض، العالم لن يحترمنا طالما أننا       
، العالم لن   ال نتخلق بخلق رسول اهللا      

طالما استبدلنا الحوار بـالتفجير     يحترمنا  
.والتدمير

 

 
 تكـون   كما أن نـصرة النبـي       

بنصرة أهل بيتـه، وإزاحـة المظلوميـة     
.، وتكريم المعاصرينعنهمالتاريخية 

 

 
نـا  ئبتعليم أبنا  تكون   نصرة النبي   
ه كانوا من أهل     وجد أن والدي النبي    
.الفطرة الناجيين

 

 
 تكون بتعليم أطفالنا    نصرة النبي   

، الذين انتقـل    ابة رسول اهللا    أن صح 
رسول اهللا وهو عنهم راٍض، لهـم كـل         

.التقدير واالحترام

 

 

 تكـون بـاحترام     نصرة النبـي    
ة فـي الـوطن القـومي       محقوق أهل الذِّ  

المعاصر، وعدم االعتداء عليهم، تنفيـذًا      
.يا النبي المتكررة بحقهمالوص

 

 
 تكـون بتـصنيع     نصرة النبـي    

 فـال يجـوز أن      غذائنا ودوائنا وسالحنا،  
تنصر األمة نبيها وهي تحتاج في سالحها       

.ودوائها وغذائها لعدوها

 

 
 تكـون باالهتمـام     نصرة النبي   

.بالبحث العلمي لرفعة األمة وتقدمها

 

 


 


 النـصرة   ن نصرة النبي    إ: ختاما
بد أن تكون مـشروعا متكـامالً        الحقة ال 

.يتضمن ما عرضته في السطور الماضية

 

 
المــشروع فــي المقــام األول هــذا 

يستهدف شطب الفكر السلفي واإلخـواني      
من الوجـدان الـشعبي لـشعوب األمـة       

 اإلسالمية، إلعادة الرابطة بين النبي      
وأمته، ووقتها سيكون لألمـة اإلسـالمية       

.شأن عظيم

 

 
هؤالء الشرذمة ليس لهـم مـشروع       
لألمة اإلسالمية، سوى أنهم يريـدون أن       

يحكموا الناس 

 

 لإلخوان والشارع    السلطة -
للسلفيين

 

 الناس كيفما يريدون    ن، فيحركو -
 لذلك من الضروري أن     ؛ولمصالحهم فقط 

.تتخلص األمة اإلسالمية من فكرهم لألبد

 

 
هم، ال نتزوج منهم وال     ععلينا أن نقاط  

 حكموا علـى    لقدنتاجر معهم،   نشتري أو   
أنفسهم بأن مـن يـسيء للنبـي تقـاطع          

، فعلينـا   بضائعه، فألنهم أكثر من أسـاء     
م في التجارة والزواج وفي كـل       مقاطعته

" إال رسـول اهللا   "شيء، وأن نرفع شعار     
.في وجههم هم ال في وجه غيرهم

 

 
أسأل اهللا أن يهدينا جميعـا للطريـق        

 القويم، وأن يرزقنا محبة رسول اهللا       
.والعمل على نصرته

 

 
وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلـى       

.آله وسلم

 

 



 

 

 

 

 



 



اإلمام ادد

 

 
 السيد حممد ماضى أبو العزائم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 



ورهباِنيةً ابتَدعوها ما كَتَبنَاها علَـيِهم      : قال اهللا تعالى  
 :الحديـد  (ِإال ابِتغَاء ِرضواِن اللَِّه فَما رعوها حقَّ ِرعايِتها   

٢٧.(

 

 
اتِق اهللا حيثما كنتَ، وَأتِْبِع السيئةَ الحسنةَ       : (وقال  

حٍنتَمسبخُلٍُق ح ١()ها، وخَاِلِق الناس(.

 

 
نظر بعين القلب إلى مقلبه، ينتج منها مالحظة     : الرعاية

األعمال واألحوال واألوقات، مالحظة تجعل السالك يحـافظ        
على الفرض والنفل، ما قام به بالنسبة لمـن قـام لـه            

 

- 
سبحانه

 

 ثم يقرب من قرباته، لشهود أنه مـا قـام بـه             -
له سبحانه، ثم يقرب من قرباته، لـشهود        بالنسبة لمن قام    

أنه ما قام بها إال بمعونة من اهللا، وتوفيق وهداية ومراقبة           
.أن تلك القربات هل قبلت أو ردت؟

 

 
.والرعاية عندهم فى األعمال واألحوال واألوقات

 

 






حفظ من اهللا للعبد بعنايتـه     : رعاية األعمال 

 

 تعـالى  -

 

- 
فيقه، وغاية األعمال احتقارها بعد القيام بهـا، إجـالالً        وتو

لمن قام له بها   

 

 سبحانه -

 

 ألن  ؛ فيكون بذلك أحياها ونماها    -
اهللا تعالى يقبلها ويضاعفها، ثم تأديتها على الوجه األكمل،         
غير ناظر إليها، وعملها على طبق العلم واألثر باإلخالص،         

ومـن  : ال اهللا تعالى  ال متزينًا بها، فإنه بذلك يكون كما ق       
          نِهم ملَيع اللّه مَأنْع الَِّذين عم لَـِئكوَل فَُأوسالرو ِطِع اللّهي
       ُأولَــِئك نسحو اِلِحينالصاء ودالشُّهو يِقيندالصو ينالنَِّبي

 .ومن تشبه بقوم اتصل بهم). ٦٩ :النساء (رِفيقًا

 

 



 

 

 

 

 



 













أن تشرق أنوار الحق    : رعاية األحوال 

فى أفق قلب العبد، فيـرى النقـائص فـى          
 ألن أحدا   ؛أعماله، حتى يشهد االجتهاد رياء    

ال يقدر قدر اهللا تعـالى، وال يقـدر قـدر           
اإلخالص لذاتـه، وال يقـدر قـدر القيـام      
بأحكامه، ويشهد ما يطمئن إليه قلبـه مـن         

ويعتقد أن مـا يعـروه مـن        اليقين تشيعا،   
األحوال القاهرة دعوى ال حقيقة لها، حتى       
يكون قاهرا لنفسه، محتقرا كل ما يـورده        

وِللَِّه ما ِفي : على ربه، متحققًا بقوله تعالى   
       الَّـِذين ـِزيجِض ِليا ِفي اَألرماِت واومالس

وا َأساُؤوا ِبما عِملُوا ويجِزي الَّـِذين َأحـسنُ       
الَِّذين يجتَِنبـون كَبـاِئر اِإلثْـِم       * ِبالْحسنَى

والْفَواِحشَ ِإال اللَّمم ِإن ربك واِسع الْمغِْفـرِة       
         ِإذْ َأنتُمِض واَألر نِإذْ َأنشََأكُم م ِبكُم لَمَأع وه
       كُمكُّوا َأنفُـسفَال تُز اِتكُمهطُوِن ُأمَأِجنَّةٌ ِفي ب 

٣١:الـنجم  (هو َأعلَم ِبمِن اتَّقَـى    

 

- ٣٢ .(
وليس المراد بكثرة العبادة والتجمل بالحال      
نسيان يوم الحساب، ونسيان القوى المتعال،      
بل المراد من ذلك كله القـرب منـه جـل     
جالله، وكلما قرب العبد من الحق، كلمـا         
شهد عزيزا، وعظيما، وجلـيالً، وقهـارا،       

، وكبيرا، ومتعاليـا، ومـن      ومنتقما، وقويا 
كانت عباداته وأحواله منتظمة فـى عـين        
نفسه، وتجعله يحتقر غيره، فقد بعد عن اهللا        

.بعمله وحاله

 

 











بمراعاة مقتضى الوقت   : رعاية األوقات 

فى كل حركة وسكنة، وهمة ولمة، ونَفَـٍس        

ــون  ــى تك ــة، حت ولحظ
بالـشهود  األنفاس عامرة   

والمراقبة، مـع مالحظـة     
كمال األدب فى الوجـود     

والمحاضرة والغيبة، عما كان منـك لـه       

 

- 
سبحانه

 

، والشكر لما كان منه    -

 

 سـبحانه  -

 

- 
لك حال الصفا، مع المحافظة على الرسوم،       
والفناء عن شهود الصفو إقباالً على من منه        

. الصفاوبه 

 

 
الوقت كالـسيف إن لـم      : ومعنى قولهم 

أن لكل وقت حكما الزمـا،      . تقطعه قطعك 
وشكرا واجبا، ونوافل مرغبا فيهـا، فمـن        
عمر الوقت بمقتضاه قطع الوقت الذى هـو    
بين بينه، وبين ربه، فاتصل بالحق اتصاالً       
بعمله بأوامره، واتباعه لوصاياه، واقتدائـه      

.بأئمة الهدى

 

 
 ِإظْهارلْقُرِبٱ ِفي لْقُرِبٱِرعايةُ َأهِل 

 

 
فَار        ـ ِإسقَِةـلْحِقيٱس ـِه شَممقَام ِب

 

 
 بغَي وناعرِبٱيِة لْغَيظْوفَاٱ ِفي حلص

 

 
 ِإضمارلْجهرٱوٍت ِبِه ـ رهبِرعايةَ

 

 
ـفَيونعدغَبـ ر    وِدِهمةً ِفي شُهبها ر

 

 
 َأنْوارلْقُرِبٱ ِفي لْمشْهودٱ بين ووالَ

 

 
 الَ قُرب ِعنْدهالْبيِنٱمحِو  حاِل وِفي

 

 
ـِٰكن تَّار        ـخِْفيِه سـ يلْعبِدٱ رسم ولَ

 

 
ي  ـرِبـي تَقَـهِِ ِفـجماِلـ ِبيـيظَلِّلُِن

 

 
اِدر غَفَّار           ـظْهر قَـ ويٰىـَأخْفَـفَ

 

 
قْٱا ـ َأنََأكُونـلْموردقَـ َأشْه ا         ـداِدر

 

 
نمو روٱ صرِلٱ لْقَدـلْعـ فَكَي       فَّار

 

 
تَلُوح ٱ ِلياءمِتي َألسريـلَِّتٱ ِفي ِسد    

 

 
 َأسوار لْحجِبٱ ِبها ِفي حالَِة تُِحيطُ

 

 
مر وِريسـو ثْٱزِةـلْماِجنَِويـ ح      ب

 

 
ـٰذَا ِإذَا ه ٱ فُكزملر اررَأس رتَظْه      

 

 
قَدوِمٱ كُنْتُ ِفي ِتيِه وسِني      ـَأنَّـ كَلر

 

 
ِلخَِفيـ جو شَاِهٱيـلْمـ َأطْد          ارو

 

 
ي     ـِتـ تَخْفَٰى حِقيقَلِْحسٱ ِبعيِن َأراِني

 

 
ورا والََ نَار       ـال ونُـوَأشْهدِني ِظ

 

 
ي     ـِتـتْب قَدِري ِفي معاِليِم رألَِعِرفَ

 

 
لَمَأعِزي ِبوجِقيٱ عـ فَِنـلْي        تَارَأح

 

 
ي   ـ بين عيِن بِصيرِتي وجواِرِحوما

 

 

راد ومخْتَار        ـجاوزه مـ تَِخالَفٌ

 

 
ةًـ سِكينَبـِريـلْقَٱ للَّهٱزَل ـ َأنِْإذَا

 

 
ار       ـ جبلْمقَدرٱ جبر كَسِري وِبها

 

 
ٍهـب آِلـم قَلْـه نَعـفَتَكْسر صولَتُ

 

 
كُونِعي مِلـ نَعـنِْدي وتَّارسو ي

 

 



 





 



ــالى ــال اهللا تع ــم : ق ِإنَّه ــب فَارتَِق
ونتَِقبرم) وقـال سـبحانه    )٥٩:الدخان ، :
       ضاَألراِت واومالَِّذي خَلَـقَ الـس وه 
).٤:الحديد(

 

 
أن : ( عن اإلحسان فقـال    وسئل  

تعبد اهللا كأنك تراه فإن لم تكن تـراه فإنـه           
.)٢()يراك

 

 
معلوم أن المراعاة تـورث المراقبـة،       
والمراقبة تورث خلوص السر والعالنية هللا      

المراقبة هى مراعاة السر لمالحظة     . تعالى
الحق

 

 سبحانه -

 

عالمـة  .  مع كل خطـوة    -
اهللا تعالى، وتعظيم ما    المراقبة إيثار ما آثر     

عظم اهللا تعالى، وتصغير مـا صـغر اهللا         
.تعالى

 

 











استحضار معانى صفات الحـق حـال       
السلوك بما فهم من العلم النافع، استحضارا       
يجعل لطائف القلب محل اسـتجالء تلـك        
األنوار، حتى تقـوى المراقبـة بموجـب        

ك، والجذبة الحاملة له    التعظيم المدهش للسال  
 عنـد   على التخلى عن سـوى الحـق        













 

 



 

 

 

    

 



 



شروق وميض الجـالل، والبهجـة حـال        
اإلقبال بشميم عبير الجمال، فيكون الـسالك    
فى المراقبة بين ذهول من العظمة، وإقبال       

.من الجذبة، وبهجة باألنس باالستجالء

 

 











 يراك وإن لم     ألن اهللا  ؛إشراق نور العلم  

تكن تراه، فتقوى دواعى المراقبة الموجبـة       
للتجمل بحلل العبودة للحق جـل جاللـه،        
وينتج عنها بواده ترد من حضرة القـدس،        
تجعل المراقب يتحلى ببعض أحوال مقـام       
الرضا، فيتخلى عن المعارضة فى الشئون،      

والمعارضة . وعن االعتراض فى المقدور   
حقاق العبـد   واالعتراض عندهم شهود است   

حقا على اهللا تعالى، وهذا من جهل السالك        
بنفسه، ولـيس منهمـا التملـق والتبتـل،         
واالبتهال، والتـضرع، والـدعاء لكـشف       
الكروب، وإزالة الخطوب، وجلب الخيرات، 
ودفع البليات، فإن ذلك من معرفة الـسالك        

 ألنه إذا تحقق بعجزه عن دفـع مـا        ؛بنفسه
من أهل مشهد   يضره، وجلب ما ينفعه، كان      

وأهل هذا المشهد،  . ال حول وال قوة إال باهللا     
 ألنهم يسألون   ؛الدعاء عندهم هو مخ العبادة    

اهللا

 

ــالى-  تع

 

ــالهم - ــل ح  ال ألن اهللا يجه
سبحانه، وال ألنه بعيد ال ينبه إال بالنداء، بل    

يسألونه

 

 سبحانه -

 

 بما   ليتجملوا أمامه    -
يحبه

 

 سبحانه -

 

 منهم، من الذل والخنـوع      -
 شوع والرجاء والرغبة واعتقاد أنه      والخ

المنفرد باإليجاد واإلمداد، واإلعطاء والمنع،  
فيكونون فى هذا الحال فـى مواجهـة رب        
كريم، معط منعم متفضل، وبذلك يحـصل       

لهم القرب المعنوى، الذى    
به يستجلى لـسرهم سـر      
: المعية من قولـه تعـالى     

      ْاتَّقَـوا الَِّذين عم اللّه ِإن
). ١٢٨ :النحـل  (ِذين هم محـِسنُون    والَّ

ولذلك فإنهم يتكلمون معه، كما يتكلم المتكلم       
وفـى مقـام    . مع القريب منه الجالس معه    

فتكـون  " كـن   " الدعاء، قد تتجلى أنـوار    
اإلجابة أقرب للداعى من ارتداد طرفه، كما       
حصل آلصف بن برخيا، عنـدما أحـضر        

إذا وال يكون ذلك للداعى إال      . صرح بلقيس 
كان عنده علم من الكتاب، يجعلـه يتجمـل        

 ولديها تحـصل    بآداب العبد أمام الرب     
مواجهة معانى العبد بمعانى حضرة الرب،      
وتكون األسماء المواجهة للعبد، المقتـضية      
إغاثته، وتيسير حاجته، أقرب إلـى العبـد        
 منه، حتى يكون سر اتحاد من مضنون علم       

لَه    ِهمبر ِعند ونشَاءا يم م) ٣٤:الزمر .(
فإن العبد فى حال تجمله بحقيقـة العبديـة،    

بحقيقة االتحـاد   " كن  " فتكون مشيئته بسر    
الكشفى فى مقام رفع الحجاب، عند التفضل       

وهناك سر آخر من مضنون     . عليه بالعندية 
االستجابة، وهـو أن العبـد عنـد تجملـه          

 الربوبيـة عليـه،     بمعانيه، وإشراق  أنوار   
ينكسر قلبه فيكون اهللا عنده، ومتى كان اهللا        

    أيسر ما يعطيه اهللا    " كن  "  عنده، كانت
 .  قال :  أنا عند  : (يقول اهللا تعالى

وهذا هو سر   . )٣()المنكسرة قلوبهم من أجلى   
اهللا األعظم، الذى إذا دعى به أجـاب، وإذا         

ولما كان الوهاب الكريم ال     . سئل به أعطى  
مواهبه على أهل الخصوصية من كُمل   تقف  

الرسل، فإنه كما وهب لرسله ما تعلمه من        
فلق البحر، وإحياء الموتى، ونبـع المـاء،        
وشق القمر، وقد وهـب للـصديقين مـن         
أتباعهم ما نعلمه من إحضار صرح بلقيس،       
وإيجاد الفاكهة فى غير أوانهـا للـصديقة        

: وكم أكرم أصحاب رسول اهللا     . مريم
م إلى يوم القيامة بمـا ال يمكـن أن    وأتباعه

يتصوره العقل، فضالً من اهللا، يتفضل بـه        
، وال   على أحبابه إكراما لرسـول اهللا     

 أخبر فى القرآن    تعجب يا أخى فإن اهللا      
أنه يستجيب لعباده الصالحين، الذين قـال        

اهللا

 

 تعالى -

 

ويستَِجيب الَِّذين آمنُوا   :  فيهم -
 اِلحِملُوا الصعِلِه      وـن فَـضم مهِزيدياِت و

    شَـِديد ذَابع ملَه ونالْكَاِفرو)  الـشورى: 
.ويستجيب اهللا للذين آمنوا: ، أى)٢٦

 

 











تزكية النفس من موجب التعرض لنيل      

غير فضل اهللا  

 

 تعالى -

 

 ورضوانه، وذوق   -
رهبة مـن  أسرار التوحيد ذوقًا يجعله دائم ال  

سر السابقية أزالً، حتـى تكـون أحوالـه         
محصنة بحصون الهيبة، فال يأمن المكـر،       
وشهود عجائب الحكمة، وغرائب القدرة من   
شأن األبد شهودا يجعل صاحبه ال يغيـب        
باألبد عن األزل، وال يحصل له لبس مـن         
خلق جديد، ثم يغيب عن المراقبة بالرقيب،       

. لحبيـب ليكون من المخلصين فى معاملة ا     
ولما كان ال بد ألهل الطريق فى بـداياتهم         
من تنبيههم ليقظة القلب بالمراقبة، كـان ال        
بد فى البداية مـن استحـضار المرشـد،         
استحضارا يجعل صورته ترسم على لـوح   
الخيال، بالمعانى الفاضلة، التى جملـه اهللا       
بها، من االستقامة، والمسارعة إلى تأديـة       

 األخالق، والتواضع   الواجب والنفل، وجميل  
والزهد، حتى تكون تلك الصورة مواجهـة       

.لقلب المريد السالك

 

 
وهى فى الحقيقة محبوبة له فى بدايته،       
حبا يجعله يسارع إلى التشبه به فى جميـع         

وقد . شئونه، فتنمو فى قلبه أحوال المراقبة     







.

 

 



 

 

 

 

 



 



تقوى مراقبة المريد للمرشد، حتى تنـتقش       
ا، فـال   صورته على لوحة الخيـال، نقـشً      

يغمض عينيه إال ويراه، ومـن بلـغ مـن          
المريدين هذا المبلغ، دل ذلـك علـى أنـه          
مؤهل للرقى على معارج أهـل الـشهود،        
ومن المريدين المخلصين من يشهد األستاذ      
وهو فى اليقظة بعينى رأسه عند المقتضيات  

 ألن صورته منتقشة على الخيـال،   ؛الداعية
ـ       ه فيمـا   ولطائف قلبه مراقبة فعند تقلب قلب

ــه اهللا يحب

 

ــبحانه-  س

 

ــه اهللا-  أو يكره

 

- 
سبحانه

 

 تنتبـه لطـائف القلـب، فتـشهد         -
البصيرة صورة اإلمام المرشد فى لوحـة       
الخيال، فتنفذ أشعتها إلى البصر، فتحجـب       
المشهود عنه، ويرى كأنه مع األستاذ فـى        
مكان واحد، ومأخذهم فـى ذلـك، تفـسير         

مـتْ  ولَقَد ه : بعض أهل العلم لقوله تعالى    
    ِه كَـذَِلكبر انهرَأى بال َأن را لَوِبه مهِبِه و
         ِمـن ـشَاء ِإنَّـهالْفَحو وءالس نْهِرفَ عِلنَص

 خْلَِصيناِدنَا الْمِعب) أن سيدنا  ) ٢٤ :يوسف
وما ورد عن بعـض     . )٤(يعقوب دفعه بيده  

أئمة الطريق، أنه وقـف أمـام الروضـة         
ل المحبة والوجد، حتى    الشريفة، وقهره حا  

 تجرد عن حسه، فشرفه رسـول اهللا        
، واألمـر روحـانى،     )٥(بيده الشريفة فقبلها  

ولكن حجبـت أنـوار الـروح الحـواس،         
وشهدت فى حضرة إطالق، وإن ثبـت أن        
الحاضرين رأوا ذلك حسا، فإن حال المرشد 
قهرهم، حتى غابوا عن حواسهم، وحضرة      

د شهد أحوال   اإلطالق ليست حظرا على أح    
المرشد الكامل، فإن السباع والطيـور كـم        
قهرت بأحوال الرجال، فإذا كانت الحيوانات 
! تقهرها أحوال الرجال، فكيف باألناسـى؟     

فمراقبة المريد فى البداية تنمو بهـا قـوة         
اللطائف للمراقبة، فينتقل من مراقبة األستاذ      

إلى مراقبة حضرة رسول    
ــتاذ اهللا  ، واألســ

كامل هو الختم،   المرشد ال 
ــة  ــصورة المحمدي أو ال

الكاملة للمريد، واألمن الروحانى للـسالك،      
فإذا تحقق بمراقبته، ورقاه اهللا إلى مراقبـة        

 أمكنه أن يتخيلـه     حضرة رسول اهللا    
صلوات اهللا وسالمه   (ببعض معانيه ومبانيه    

 ألن السالك ال يقوى على استحضار       ؛)عليه
ـ      ال مـن   المعانى والمبانى المحمدية فى ح

األحوال، بل وال يقوى على استحضار ختم       
العصر معنى ومبنى، فكيف يقـوى علـى        
استحضار تلك المعانى المحمدية العلية؟ فإذا    
استحضر بعض تلك المعانى، سارع إلـى       
كمال االتباع، وحفظه اهللا مـن االبتـداع،        
وترقى إلى أن يكون من أهل معية رسـول        

هللا  بجمال أوصافهم التى ذكرها ا     اهللا  
فى آخر الفتح، وإذا قويت روحانيته، حتى       
شرفه اهللا باستحضار تلك المعانى المحمدية، 

ــه  ــاع وأعان ــه لالتب ــه وتوفيق  بهدايت
لحضرته، وجمله بأوصاف أهـل معيتـه       
عمالً، وحاالً، وخُلقًا، من عليـه بـوميض        
أنوار المواجهة، وحصلت لـه مراقبـة اهللا        
تعالى فـى ظـاهره وباطنـه، واتـصلت         

وحانيته بالروحانيات العاليات، وسـبحت     ر
روحه فى الملكوت األعلى، واقتـبس فـى        
مقام فنائه فى المرشد الكامل مـن مـشكاة         
األنوار المحمدية، حتى تنبعث فـى قلبـه        
أنوار اإللهام، وأسرار القرآن، ويكون لسان      

وسأبين . بيان، وحال تمكين، وإماما للمتقين    
طريقنا، عنـد   بيانًا مفصالً فى مراقبة أهل      

ذكر خصوصيات هذا الطريق فـى بـاب        
واهللا سبحانه وتعالى أسأل أن يهدينا      . خاص

صراطه المستقيم، وأن يجملنا بجمال أهـل       

، وأن يعيـذنا     معية حبيبه ومصطفاه  
بوجهه الجميل من الجـالل كلـه، ومـن         

.إنه مجيب الدعاء.. المعصية وأسبابها

 

 
يبا ِإن خَلَوتَ رِقللَّهٱِب ـراِق

 

 
راه ربا مِجيباـِه تَـب ِإلَيـتُ

 

 
ناٍنموتْ ِفي همةً يٰى خَلْوري 

 

 
لْعيوباٱ واـلْخَنَٱ ولشَّرٱيفْعِل 

 

 
 ِإن خَلَوتَ تُحصنللَّهٱ راِقِب

 

 
ي مِنيباـ تَحلْمِجيِدٱ لْقُرآِنٱِب

 

 
 جلَّ عِليمللَّهٱلُو وـ َأخْكَيفَ

 

 
اـلَّ رِقيبـ جلنُّفُوِسٱ اياِبخَفَ

 

 
ي جِهلْتُ آيةَ ربيـ نَفِْسويَل

 

 
ا قَدٱ تَالَهاداٱ تُنِْبي َألفْرَألِديب

 

 
ٰى ثَالَثٍَة﴾ فَآيواـٱ ﴿نَجَأنْهقْر

 

 
ِصيباـوةً تَراك مـ تَقُْل خَلْالَ

 

 
وِدـ نَللَِّهٱ ِإلَى تُبشُه ا ِمناِدم

 

 
 تَحيا مِهيباجوِدلْوٱ ِفي خَلْوٍة

 

 
ٱونْهدٍة ِفي شْهاٍعٱ ِفي خَلْوِتمج

 

 
لْغُيوباٱ تَنَاُل لدنْياٱ خَير تُعطَ

 

 
                                              

، والترمذى  ٢١٣٩٢ ح ٥/١٥٣أخرجه أحمد    )١(
، ٢٧٩١ ح ٢/٤١٥، والدارمى   ١٩٨٧ ح ٤/٣٥٥

، والبيهقى فـى شـعب      ١٧٨ ١/١٢١والحاكم  
ــان  ــزار ٨٠٢٦ ح٦/٢٤٥اإليم  ٩/٤١٦، والب

.٤٠٢٢ح

 

 
، والبخارى  ٩٤٩٧ ح ٢/٤٢٦ه أحمد   أخرج) ٢(
، وابـن ماجـه   ٩ ح١/٣٩، ومسلم  ٥٠ ح ١/٢٧
.٦٤ ح١/٢٥

 

 
 ح ١/١٦٩المقاصــد الحــسنة للــسخاوى ) ٣(

، ٨٣ ح ١/٤٩، اللؤلؤ المرصوع للقاوقجى     ١٨٨
.٦١٤ ح١/٢٠٣وفى كشف الخفا للعجلونى 

 

 
الجزء الثالث من حاشية شـيخ زادة علـى         ) ٤(

تفسير القاضى البيضاوى  

 

ـ     - ف  طبعـة دار وق
.٨٠م، ص١٩٩١اإلخالص بتركيا 

 

 
.السيد أحمد الرفاعى  )٥(

 

 







.

 

 



 

 

 



 



 



 

 



 


في الوقت الذي يواجه فيه     

ا ا فكريــالمجتمــع تطرفَــ
ـ  وشذوذً ا باسـم   ا أخالقي
الدين  

 

 والدين منه براء    -

 

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

ـ  تكسب الفرد ذوقً   ا ا رفيع
 حقة،  ا جليلة وعقيدة  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     

ون عليه عقيدة  يجب أن يك  
ا، وعبادة ومعاملة وأخالقً  

ليصح السلوك إلى ملـك     
.الملوك سبحانه
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 بعد أن قررت الجمعية الوطنية 

م إبعاد  ١٩٢٤ مارس   ٢بأنقرة في   

الخليفة عن تركيا، وتخليـه عـن      

عـدد أدعيـاء    الخالفة، ونظرا لت  

الخالفة فقد دعا اإلمام أبو العزائم 

 

 

إلى عقد مؤتمر عام بمكـة المكرمـة سـنة          

م تمثل فيه جميع الـشعوب اإلسـالمية        ١٩٢٦

لتعود مياه الخالفة إلى مجاريها، األمـر الـذي       

أغضب الملك فؤاد، فجند جنوده وأنشأ جماعـة        

أخرى للخالفة اإلسالمية، وبذلك أصبحت هناك      

 حكوميـة   :هيئتان للخالفة اإلسالمية، إحـداهما    

 شعبية برئاسـة    : واألخرى يرعاها الملك فؤاد،  

.اإلمام أبي العزائم

 

 


 



واشتد الخالف بين اإلمام أبي العزائم والملك       

فؤاد، فالمِلك كـان يطمـع أن يكـون خليفـة           

. للمسلمين، وجند جنوده لتحقيق هذه الرغبة

 

 

وعندئذ أعلن اإلمام بأن مصر دولة   

ـ     وا فـي  محتلة، وحكامها قـد ترب

بفكرتهم،   أحضان األجانب، ودانوا  

ومن ثم فال يكون لهذا البلد في ظل       

االستعمار، وفي ظل هذه الشرذمة     

أن يتـصدر مِلكُهـا      من الحكـام،  

.عرشَ الخالفة اإلسالمية

 

 

اول الملك فؤاد استمالة اإلمام ـوح

 

 
فأرسل إليه رئيس الديوان الملكي      

 

 حـسن   -
باشا نشأت   

 

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

.دينية في الدولة وأمواالً طائلة

 

 
فربت اإلمام بيده على وجه حسن باشا نشأت        

 

 لما بينهما من مودة      -

 

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

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

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

."صدق وثبت أينما كان، والخير اإللهي لمن

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 

 



 

 

 



 



 


 

ثم قال له اإلمام كلمته الخالدة عن فؤاد وأمثالـه مـن أمـراء              

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

والعامة ألعجز أن يفيضوه على غيرهم ودعوة سواهم إليه، وفاقـد           

".الشيء ال يعطيه

 

 

             أن الملك فـؤاد يتهـدد اإلمـام ا اإلماموأبلغ سعد زغلول يوم

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

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

".يزول، وجانب اهللا يبقى وال يزول

 

 

وعندئذ قامت الحكومة والسراي بمحاربة اإلمام بشتى الطـرق         

.     العلنية والسرية

 

 



 



ُأعِلن موعد انعقاد مؤتمر الخالفة اإلسالمية بمكة المكرمة فـي          

م بمكـة   ١٩٢٦ يونيـو    ٩ وبالتحديد يـوم     ه١٣٤٤موسم حج عام    

عزيـز آل سـعود، وكـان الغـرض       المكرمة برئاسة الملك عبد ال    

الخالفة وتعيـين الخليفـة،       من انعقاده النظر في موضوع     األساس

 للـشعب المـصري،     و العزائم هذا المؤتمر ممثالً    بوحضر اإلمام أ  

.وقدم مقترحاته لمعالجة أحوال األمة

 

 

ولكن مسار المؤتمر انحرف عن الهدف األسمى منذ اللحظـة          

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

فرعية تاركًا مسألة الخالفة، وبدأ االنقسام في صفوف المـؤتمرين          

.جلسة األولى، ثم فترت جلسات المؤتمر شيًئا فشيًئامنذ ال

 

 



 



وعاود اإلمام أبو العزائم جهاده بعد عودته إلى مصر، وسـعى           

سعيه لتنبيه الشعوب بالرسائل والخُطـب والـدروس والمـواعظ؛          

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

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

.عليهم كما تتداعى األكلة على قصعتها

 

 

ورَأى اإلمام أن تنقية الجانب الروحي مـن نـوازع الهـوى            

وشوائب النفس تستلزم إضافة التصوف فـي منهاجـه التربـوي؛           

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

م  ١٩٣٣  أبريل ٣  الموافق ه١٣٥١ذي الحجة سنة    

 

 ١١٤ ومقرها   -

شارع مجلس الشعب بالقاهرة     

 

، وأخذ اإلمام على عاتقه تبـصرة       -

الناس برسالة التصوف الروحية واألخالقية، ويبين لهم أن التصوفَ        

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

.أعلى مثُله، واإليمان في أسمى أنواره وإشراقاته

 

 



 



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

اإلسالم، ونسبنا اإلسالم، وسعادتنا في الدنيا واآلخـرة باإلسـالم،          

. فهلموا بنا أيها المسلمون نتدارك األمر قبل فواته

 

 

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

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

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

.وآله وسلم

 

 



 





  

 

 



 


 

 

 



 




 





 




 




 


 



 



 مع الزرقاء بنت عدي خطيبة       معاوية حوارالسابق  أشبه بالمقام   

بعد سنوات، فأرسل إليها يستدعيها،      صفين حين ذكرت في مجلسه    

لـي فـإني ال      إن كان أمير المؤمنين جعل الخيار     : فقالت للرسول 

عتبة بن  : أذهب، فلما شدوا عليها في الذهاب دخلت المجلس، وفيه        

فهـش  . ليد، وسعيد بن العاص، وعمرو بن العاص      والو أبي سفيان، 

فيم بعثت إليك؟ أتدرين: لها ورحب بها، ثم سألها

 

 

…ال يعلم الغيب إال اهللا … وأنَّى لي بعلم ما لم أعلم : قالت

 

 

ألست أنت الراكبة الجمل األحمـر فـي        : فسكت هنيهة، ثم قال   

.بين الصفين على القتال؟ صفين تحضين الناس

 

 

فما حملك على ذلك؟: قال …! نعم: قالت

 

 

يا أمير المؤمنين، مات الرأس وبِتر الذَّنَب، ولن يعود ما          : قالت

ومن تفكر أبصر، واألمـر يحـدث بعـده          ذهب، والدهر ذو غير،   

.األمر

 

 

.ال واهللا، ُأنسيتُه: قالت، صدقت، أتحفظين كالمك يومئذ؟: قال

 

 

ـ ! أيها الناس ": لكني أحفظه، وهللا أبوك حين تقولين     : قال وا ارع

أصبحتم في فتنة، غشيتكم جالبيب الظلم، وجـارت         وارجعوا، إنكم 

عمياء، صماء، بكماء، ال تسمع      بكم عن قصد المحجة، فيا لها فتنة      

الـشمس،   لناعقها، وال تسلس لقائدها، إن المصباح ال يضيء فـي         

."والكواكب ال تنير مع القمر، وال يقطع الحديد إال الحديد

 

 

واهللا : يد عليها كالمها إلى أن قـال      واسترسل في قول الرواة يع    

.ا في كل دم سفكهعلي لقد شركت… يا زرقاء 

 

 

أحسن اهللا بشارتك وأدام سالمتك، فمثلك بشر بخير وسر         : قالت

…نعم : قالت أويسرك ذلك؟: قال …جليسه 

 

 

 من حبكم فـي     اهللا لوفاؤكم بعد موته أعجب إلي     و: قال معاوية 

…حياته، اذكري حاجتك 

 

 

أمير المؤمنين، آليت على نفسي ال أسألن أميرا أعنت         يا  : قالت

ا عليه أبد…

 

 

.ولكنه على هذا أجزل لها العطاء وأرضاها

 

 

 بـصرها،   )١(وجاءته بكارة الهاللية بالمدينة، وقد أسنَّت وغشي      

كيف أنت يا خالة؟: عليها السالم، وقال فسلمت وجلست، فرد

 

 

كذلك : دهر، قالت غيرك ال : بخير يا أمير المؤمنين، قال    : فقالت

.كبر، ومن مات قبر هو ذو غير، ومن عاش

 

 

:هي واهللا القائلة يا أمير المؤمنين: قال عمرو بن العاص

 

 
يا زيد، دونك فاحتضر من دارنا

 

 
ي التراب دفيناـاما فـسيفًا حس  



 

 

 

 

 



 


 

 















 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 





 



ةـريهـوم كـقد كنت أدخره لي

 

 
وناـان مصـفاليوم أبرزه الزم  

:مير المؤمنينوقال مروان، هي القائلة واهللا، يا أ

 

 
الكًاـالفة مـأترى ابن هند للخ

 

 
يدـذاك، وإن أراد بع.. هيهات  

اللةـمنّتك نفسك في الخالء ص

 

 
 أغراك عمرو

 

  للشقا–

 

  وسعيد-

:وقال سعيد بن العاص هي واهللا القائلة

 

 
اولتـي فتطـر مدتـفاهللا أخّ

 

 
 حتى رأيت من الزمان عجائبا

مـفي كل يوم للزمان خطيبه

 

 
باـل أحمد عاتن الجميع آلـبي  

وأنـا واهللا   … نبحتني كالبك يا أمير المـؤمنين       : فقالت بكارة 

قائلة ما قالوا، ال أدفع ذلك بتكذيب، وما خفي عليك منـي أكثـر،              

…المؤمنين  فامض لشأنك، فال خير في العيش بعد أمير

 

 

ليس يمنعنا ذلك من بـرك، اذكـري        : فضحك معاوية، وقال  

.فال أما اآلن: حاجتك، قالت

 

 

إنه قضى حوائجها وردها إلـى      : ويتم الرواة روايتهم فيقولون   

…بلدها 

 

 

المزدلفين لصاحب األمـر     )٢(وال مخالفة للمعهود في ازدالف    

ممن يكره ذلك من خاصة أهله، فإن        بالوقوع في خصمه بمحضر   

كما أصـاب    نجا المزدلف بزلفاه فقد رضي وأرضى، وإن أصيب       

مجلس األمير مستحقة مـن      الملقي في    )٣(فليست كل كلمة يزجيها   

أن يشتريها بالثمن الذي يعنته وال تطيقه دولتـه فـي            ذلك األمير 

فسلموا، وازدلف إليه غيـرهم،      مطلعها، وقد ازدلف إليه الكثيرون    

كمـا    فيه عربيان يؤمنان بحق الجواب     )٤(فأصيبوا بحق ال يمتري   

يؤمن به سائر العرب، وال يمتري فيه مسلمان يؤمنان بالحق حيث           

.العدوان في غير داعية للعدوان ان، وأظهره ردك

 

 

كان عنده زيد بن عمر بن الخطاب، وأمه بنت علي أم كلثوم،            

من اإلمام، فما أمهله زيد أن قام إليـه فعـاله            فنال بسر بن أرطأة   

عمدت إلى  : قال لزيد  بالعصا وشج رأسه، فلم يزد معاوية على أن       

 :ت إلى بـسر، فقـال  شيخ قريش وسيد أهل الشام فضربته؟ ثم التف 

 ا على رءوس الناس وهو جده وابن الفاروق، ثـم تـراه            تشتم علي

.!يصبر على ذلك؟

 

 

بسر بن أرطأة قاتل طفلين بـاليمن       : وكل أولئك شبيه أن يكون    

ينال من علي في حضرة معاوية، وزيـد بـن           لعبيد اهللا بن عباس   

جده في مكـان حيـث       )٥(الفاروق ال يشبه أباه إن صبر على ثلب       

ان، ومعاوية يرضى عن سفاهة بسر أن مضت في سبيلها، ولكنه           ك

يبطش بزيد أن غضب لجده وأصاب السفيه بجريرة سفاهته، وال  ال

أن يشتريها بالنكال الذي تعود عليه الالئمة فيه         تساوي تلك السفاهة  

أولئك   وال تعود عليه منه زيادة في ملكه، وكل       

 

 كمـا أسـلفنا      -

 

- 

بل   أحد في ذلك العصر من حلم معاوية،شبيه أن يكون، فال يحسبه    

.يحسبه من جبن زيد إن لم يصنع ما صنع بابن أرطأة

 

 
                                                           

.أظلم: غشي بصرها) ١(

 

 
.دنا وتقرب: ازدلف) ٢(

 

 
.دفعه برفق: أزجى الشيء وزجاه: يزجيها) ٣(

 

 
.يشك: يمتري) ٤(

 

 
.سب وشتم: ثلب) ٥(

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 



 




 





 




 



 



  



 



أيها المولعون بما قد مضى فحسب، له       

وحده القداسة في نفوسكم ورؤوسكم، عليكم      

إدراك أن بينكم اآلن وهنا، مـن ال يقلـون          

والية وهداية وتزكية وتقوى عـن الـذين        

فمن بين  . راحوا، وسكنوا في الزمن الغابر    

الذين يعرقون بينكم ويكـدون فـي حـالل       

وشرف، ويضحون في صمت، وترونهم في 

الذهاب واإليـاب دون أن تلتفتـوا إلـيهم،         

أولياء، ال يقلون أبدا عمـن تُجلِّـونهم، ال         

. لشيء إال أنهم راحوا

 

 

ها نحن هنا قد ننزع عنكم بعض التتيم        

 إن بينكم كثيـرا     :بالراحلين، حين نقول لكم   

نظـروا،  امن أهل الوالية، فانصتوا إليهم و     

ليس لتعطوا ظهوركم للذين ذهبـوا،      

القول والفعل ما يـستحق     ففيهم من   

الرعاية، إنما لتنتبهوا إلى مـن هـم    

بــين أيــديكم وال تــرونهم، وهــم 

يطيرون في الملكوت الفسيح، بينما     

يحطون على األرض يكافحون في سـبيل       

.تحسين شروط الحياة

 

 



 



 ؛كل شيء هالك إال الكلمة، وحدها تبقى      

ألنها اهللا، وهي الروح، والمساحات غيـر       

لة بين ما نريد وما ال نستطيع، لهـذا         المأهو

نحن منجذبون إليها دوما، حتى لو أخـذتنا        

إلى ما فوق طاقتنا، وأدركنا ونحن ذاهبون       

في طاعة أنها السجن الناعم الـذي يلـف         

طيات من الحرير على كل ما فينا فيخمـد          

،  يمدنا همستسلما لسحر الكالم ومعانيه، لكن    

لى اختراق  دون توقف، بما يجعلنا قادرين ع     

كل جدار، والتحليق بعيدا بعيدا، ونحن في        

إيمان راسخ بأن الحرف بعد الحرف طريقًا       

. إلى أحالمنا المجنحة

 

 

 وحده يصمد   كل شيء يزول إال الكالم،    

 في ألواح محفوظة،   في وجه الفناء، محموالً   

هناك حيث ال شيء    . وذاكرة ال يأكلها الدود   

ستعيد ما  نأخذه معنا، لن يكون بوسعنا أن ن      

وحدها التـي   . سمعناه رأيناه إال بالحروف   

المباني : سترسم كل ما خلفناه وراء ظهورنا     

الشاهقة، والمصانع، والغابات، والصحاري    

الشاسعة، والبحار الهائجة، ومقاهي المساء،     

ومحطات القطـارات، والمطـارات التـي     

أخذتنا إلى أماكن بعيدة، وكل الوجوه التـي        

الحيـاة الطويلـة،    طلت علينا في رحلـة      

. متجهمة وباسمة، مختلفة ألوانها وأشـكالها     

كل شيء سيكون بوسعنا أن نستعيد رسمه،       

حتى حبات العنب التي التقطناها من عناقيد       

تدلت، أو تمددت فوق أطباق نظيفة، أكانت       

.على حالها أم صافية في كؤوس عذبة

 

 

كيف لنا، ونحن هناك أن نـصف مـا         



 

 

 

 

 



 




  



  
  



 



مما تـستغرقه   جرى لنا هنا، راح في أقل       

رفة جناح فراشة، وانقطعنا عنه، ما رأيناه،       

وأغلقنا عنه العيون في آخر إغماضة بـين        

الناس، أو في عزلة اختيارية أو مجبـرين        

ال أرض هناك ندب فوقها إنما فيص       . عليها

وطيف ونسائم عفية، ومدى ال نهايـة لـه،    

وأبدية أعطيت لنا كي نمرح فيها، كما كانت  

،  مزارع الـدنيا المفتوحـة     الثيران تلهو في  

مثلها سندرك هناك أننا كنا مجرد أعطيـة        

.ورهان زائل

 

 

، إلهي، أنت خلقت كل شـيء جمـيالً       

معجزات بعضها فوق بعض، أولها نحـن،       

في أنفسنا وال نبصر،    . قبل سماء وأرضين  

هنا، حيث  عطنا اليقين هناك، لتبدد حيرتنا      أف

:أنت، وحدك من تقول لنا

 

 


 



ا ستزول الحيرة التي أقامت وأكلت     وبه

فالحرف، الكلمـة،   . نفوسنا حتى ذهبنا إليك   

الكالم، كل ما يبقـى بعـد زوال األشـياء          

جميعا، وألنك كلمة يا خالقنا، فأنـت فـوق    

الفناء، ونحن دونه، نرسـف فـي أسـفل         

 وال تبيد، وال تكون إال      أنت ال تفنى  . سافلين

ها هنا،   ألنك الكلمة، فامنح لنا بعض     ؛ما تريد 

حتى نؤتى ناصية البرهان إليـك، قبـل أن         

يلتف الساق على الساق، وتفـارق الباقيـة        

.التي هي منك، الفانية التي هي علينا

 

 

وحدها الكلمة روحك ومشيئتك، وكل ما      

جرى لنا، وأجرينـاه بحولنـا الـضعيف         

فالـذين  . فيف، وما حسب علينا وحسبناه    الخ

يحصون علينا كل شيء، قلناه أو فعلناه، ال        

صادهم قمحـا أو شـعيرا إنمـا        يقدمون ح 

.  متتابعة، ملضومة كلؤلـؤ مكنـون      احروفً

حتى إشاراتنا وإيماءاتنا ليست لدينا ولـديهم     

سوى كالم، حتى الصمت، الـذي وحـدك        

تعرفه يا صاحب الكلمة، ليس سوى حروف  

تبئة خلف خوفنا وترددنا وخجلنا وترفعنا      مخ

.أو تعالينا وغرورنا

 

 

الكلمة هي ما سيذهب معنـا، ومـن ال        

يدرك معناها هنا حيث الضجيج الذي يكـاد     

يصم اآلذان جميعا، سيكون عليه أن يـتعلم        

كيف يصغى إليها هناك، ويتذوق المعـاني       

التي تحمله فوق أجنحتها التي يقف الكـون        

 كم خسر كثيـرا حـين       كله عليها، ويدرك  

توهم أن الكالم عبء، وأن بوسعه أن ينتقل        

.إلى التدبير دون تعبير

 

 

يا إلهي، الذين فهموا أنك الكلمة الحرة       

الكاملة المتعالية، هم من سعوا إليـك فـي         

يقين، وهم من لم يركنوا إلى ما هـم فيـه           

 ألنهم أدركـوا أن     ؛على أنه غاية كل شيء    

كالمنا هنا مهمـا    الكلمة ال نهاية لها، وأن      

ارتقت بالغته فهو طفل يلهو فـي حـدائق         

المعنى، ومهما علت فصاحته عاجز عـن       

تحديد أو تصوير أو تفسير كل مـا نريـد          

قوله، وكل ما يدور في أذهاننا، ويجـوب         

.نفوسنا بال استئذان

 

 

نحن هنا يضيع كالمنا تحت ركام مـن        

سوء الفهم واإلضمار والمبالغات والكـذب      

ـ   سمومة بالريبـة والظنـون،     واألفهام الم

واالستخفاف بأمانة الكلمـة، والتيـه بـين        

الثرثرة والحجة، واحتقار الكالم على زعم      

أنه مضيعة للوقت، مع أن كل شيء يبدأ من  

.الكالم وينتهي إليه، طوعا أو كرها

 

 

هؤالء الواهمـون هـم أغلـب أهـل         

. إنهم اإلفك الذي تـذروه الـريح      . األرض

الـزرع الـذي    .  الدود األكاذيب التي يأكلها  

 ألن أيـدي    ؛يصفر ويشيخ وتبلعه أرضـه    

الحصادين تأبى أن تمنحه ما يجعله مفيـدا        

للناس، حتى ولو صار وقـودا للمتحلقـين        

.حول مدافئ الشتاء البارد

 

 

هؤالء إن تكلموا فـإن حـروفهم إبـر        

. مسنونة، ما إن يلمسها أحد حتـى تدميـه        

الحرف إما ورد أو شوك، نسيم أو عاصفة،        

والذين يؤمنون بأن الحرف    . وجود أو عدم  

ورد ونــسمة ورســوخ أبــدي هــم مــن 

 ألنهم أقرب إلي صاحب الكلمة      ؛الواصلين

 إنهم من نالوا الحكمـة التـي        ؛وعين ذاتها 

تأخذهم في أقرب سير على درب المعـاني        

.حتى يبلغوا سدرة المنتهى

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 




 



 



 





 





 


كان اإلمام األشعري يعيش في كنف المعتزلة؛ فهو ربيب إمام          
من أكبر أئمتهم أال وهو أبو علي الجبائي فهو زوج أمـه، تتلمـذ              
عليه منذ نعومة أظفاره، حيث لقنه أصول المعتزلة وطريقتهم قبل          

لمقرب؛ ظل يالزمه ويأخذ عنه     أن يشتد عوده، فهو ال جرم تلميذه ا       
ال يفارقه أربعين سنة، حتى وصل األمر بالجبائي أنـه كـان إذا             
عرض له عارض من مرض أو غيره، يمنعه من الحضور فـي            

. نب عني : المجالس العلمية والمناظرات يبعث األشعري ويقول له      
فأبو الحسن تمرس في طريقة المعتزلة حتـى تبحـر فـي كـالم           

كانة مرموقة لديهم، وصار يشار إليـه بالبنـان،         االعتزال وبلغ م  
 عن الحقيقة   اولكنه كان ذا عقل منير وفطرة سليمة، كما كان باحثً         

ته في الـدرس، وال  دون تعصب، فقد كان يورد األسئلة على أساتذ    
  ايجد فيها جواب ا عن  ا؛ فتحير في ذلك أشد الحيرة، وبقي باحثً        شافي
ى اهللا أن يلهمه رشده ويدلـه علـى         ا إل ا لها، ملتجئً  الحقيقة متعطشً 

.الحق الذي يريده اهللا ويرتضيه

 

 
ولما جاوز حد األربعين ازدادت الحيرة لديه بازدياد بحثه عن          
الحقيقة مع زيادة االلتجاء إلى اهللا، فغاب عن الناس في بيته خمسة            

 عشر يوم ثم خرج إلى الجامع؛ فصعد المنبر يـوم     . ا متأمالً ا متفكر
 معاشر الناس؛ إني إنما تغيبت عنكم في هذه المـدة           :الجمعة، وقال 

ألني نظرت فتكافأت عندي األدلة، ولم يترجح عندي حـق علـى            
باطل، وال باطل على حق؛ فاستهديت اهللا فهداني إلى اعتقـاد مـا             
أودعته في كتبي هذه، وانخلعت من جميع ما كنت أعتقـده كمـا             

رمى به، ودفع   وانخلع من ثوب كان عليه و     . انخلعت من ثوبي هذا   
وكتاب أظهر فيه فساد رأي     ) اللمع: (الكتب إلى الناس، فمنها كتاب    

. وغيرهمـا ) كشف األسرار وهتك األستار   : (المعتزلة سماه كتاب  
فلما قرأ تلك الكتب أهل الحديث والفقه من أهل السنة والجماعـة            

وه أخذوا بما فيها وانتحل   
واعتقدوا تقدمه واتخذوه   

ــ ــسب اإمام ــى ن ؛ حت
ــذهب ــهم ــا . هم إلي أم

المعتزلة فأعلنوا عليـه    
الحرب وشنعوا عليـه    
ولفقـــوا األكاذيـــب 

. واألباطيل وحقدوا عليه

 

 
وتثبــت المــصادر 

ا عدة لهذا التحول    أسباب
ــاة   ــي حي ــري ف الفك
األشعري، من أهمهـا    
تلــــك المــــسائل 
ــي   ــكاليات الت واإلش
صادفته، والتي لم يجـد    

 ا عنـد شـيخه     لها جواب
الجبائي؛ األمـر الـذي     

قعه في حيرة وتشكك    أو
في مـذهب المعتزلـة،     
بصورة جعلتـه غيـر     
ــالمرة،  ــه ب راٍض عن
وبوجه عام يمكن تحديد    
دواعـــي الموقـــف 
المعارض الذي اتخـذه    
األشعري من المعتزلة،   
والــذي أدى بــه إلــى 

التحول  

 

 كمـا يـذكر     -
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المستشرق هنري كوربان 

 

:  بأمرين أساسيين-

 

 
١

 

لى دعم الدين، كمـا     أن منح العقل أهمية مطلقة ال يفضي إ        -
زعم المعتزلة، بل على العكس قد يفضي إلى نفي الـدين، أو إلـى          
استبدال العقل باإليمان، وأي قيمة لتشريع سماوي إذا كـان العقـل            

!أسمى منه وأرفع؟

 

 
٢

 

يؤكد القرآن في كثير من آياته على اإليمان بالغيب كمبـدأ            -
أركـان الـدين،    أساسي في التصور الديني، إذا انهار انهارت معه         

والغيب هذا أمر يجاوز حدود الفكر البـشري ونطـاق البـراهين            
العقلية، فاتخاذ العقل إذن كمقياس مطلق في أمور العقيـدة يتنـافى            

.والحالة هذه مع مبدأ اإليمان بالغيب

 

 
وفي هذه األجواء والتحديات وضع اإلمام األشعري منهجه في         

اب والسنة وما كان عليـه      استنباط قواعد االعتقاد الصحيح من الكت     
.السلف الصالح

 

 
تجمع كل مصادر السير والطبقات على أن اإلمام األشعري من          
أبرز وأهم أئمة السلف الصالح، وأنه من أئمة أهل الـسنة الكبـار،    
لذلك فقد تنازع فيه أصحاب المذاهب الفقهية يتشرفون به، فقد ترجم       

، وكـذلك نـسبه المالكيـة       انفية في كتبهم على أنه كان حنفي      له الح 
والشافعية إليهم، ومثلهم الحنابلة، وقد رجح اإلمـام محمـد زاهـد            

   ا كما ذكره اإلمام مسعود بن شيبة في كتـاب          الكوثري أنه نشأ حنفي
التعلم، وعول عليه الحافظ عبد القادر القرشي والمقريزي وجماعة،         
ولم يثبت منه الرجوع عن المـذهب الحنفـي حـين رجـع عـن               

عتزال، وقرر العالمة الكوثري أن سبب تجاذب أهل المذاهب له، اال
أنه كان ينظر في فقه المذاهب، وال يتحزب لبعضها على بعض، بل 
ينسب إليه القول بتصويب المجتهدين في الفروع، وهذا مما سهل له          
جمع كلمة أهل السنة حول دعوته الحقة وأفكاره التصحيحية، ويقول 

ا ونظر): "موسوعة عباقرة اإلسالم  (شوخ في   الدكتور محمد أمين فر   
لعمق تأثير األشعري في أرائـه ومواقفـه، تجاذبـه الـشافعيون            
والمالكيون والحنابلة، ساعدهم في ذلك أن أبا الحسن أخذ من كـل            

ا للدين علـى مـنهج الـسلف        ا موافقً المذاهب وتخير ما ظنه حسنً    
ـ          ا شـعواء،   الصالح، ومن جهة أخرى فقد شن عليه المعتزلة حرب

  وقد ساد في كتب     "ا بعد وفاته ألكثر من مئتي سنة      وبقي الجدل قائم ،
العقائد في بالد المغرب العربي أنه مالكي الفقه، فقد ورد مثالً فـي             

مـن  (كتاب اختصار المباحث العقلية ألبي عمران موسى الجزولي         
 :وهو يؤرخ لإلمام األشـعري قولـه      ) أعالم القرن الثامن الهجري   

لكي المـذهب،   وهو ما (
وقد كان مذهب مالـك     

ا في العراقبارز(.

 

 

ويرى مـن جهـة     

أخرى الحسن بن محمد    

الهداجي الدرعي فـي    

شرح أم البراهين، فـي    

سياق ترجمة األشعري   

مـالكي المـذهب    (أنه  

وإليه تنسب جماعة أهل    

ــون  ــسنة، ويلقبـ الـ

). باألشاعرة واألشعرية 

ويرجع الدكتور حمودة   

غرابة سـبب تنـازع     

ة لهـذا اإلمـام،     المالكي

وجعله مالكي المذهب،   

إلى خلـط وقـع فيـه       

هؤالء، ومرده إلـى أن     

 الباقالني كـان فعـالً    

ا فـاختلط األمـر     مالكي

على الناس فقاسوه على    

ا أنـه   علم. هذا األخير 

كان شافعي المـذهب،    

ويضيف الدكتور غرابة   

قد تنازعته المـذاهب    (

ويؤكد . الفقهية بعد موته 

صاحب الطبقات أنـه    

ان شـافعي المـذهب     ك

وأن اإلمام الباقالني هو    

ـ     ا ال  الذي كـان مالكي

األشعري كمـا يـزعم     

).بعضهم

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 



 





 





 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    المفكر الصوفي           المستشار              

 

 





 



 




 




 




 




 


:الفضائل الخاصة: بقية

 

 
١: بقية

 

سيد  ( من فضائل النبى –
:)آل بيت النبوة

 

 
وصف الرسول : اثالثً: بقية

 

 
دنا محمـد   صف سـي  ي حسان بن ثابت  

:

 

 
 من النـور فـى      ا روح بأنه كان   

: جسم من القمر، فى قوله

 

 
تـواره سطعـظرت إلى أنـا نـلم

 

 
ى على بصرىوضعت من خيفتى كفِّ  

ا على بصرى من حسن صورتهخوفً

 

 
درىـلى قـ عإالره ـت أنظـفلس  

وار من نوره فى نوره غرقتـاألن

 

 
وجه مثل طلوع الشمس والقمرـوال  

سم من القمرروح من النور فى ج

 

 
ت فى األنجم الزهرـة نسجـكحلي  

لما سـلمت   : وعن كعب بن مالك     
 وهو يبرق وجهـه،     على رسول اهللا    

ـ  وكان رسـول اهللا      إذا س اسـتنار  ر 
وجهه كأنه قطعة قمر، وكنا نعـرف ذلـك         

.)١(منه

 

 
 إذا رضى    وكان  

 

 كما وصـفه    –
:أبو بكر الصديق 

 

 
أمين مصطفى للخير يدعو

 

 
له الظالمكضوء البدر زاي  

.) كذلككان : فيقول الناس

 

 
ا ما ينـشد قـول       كثير وكان عمر   

لهرم بـن   : زهير بن أبى سلمى حين يقول     
:سنان

 

 
 سوى بشريءلو كنت من ش

 

 
  ليلة البدريءضـنت المـك

ــر  ــول عم فيق
كان : ومن سمع ذلك  

 كذلك،  النبى  
ولــم يكــن كــذلك 

.غيره

 

 
وعن أبى عبيدة   

بن محمد بن عمار    ا
قلت : بن ياسر قال  ا

: للربيع بنت معـوذ   
صفى لى رسول اهللا    

 لـو  : ، قالت
الشمس : رأيته لقلت 

.)٢(طالعة

 

 
ــة  ــى رواي وف

يا بنـى لـو     : قالت
رأيته رأيت الشمس   

.طالعة

 

 
: وأخرج الترمذى عن أبى هريرة قـال      

 كـأن  ا أحسن من النبى ما رأيت شيئً  "
.)٣("الشمس تجرى فى وجهه

 

 
شبه جريان الشمس فـى     : قال الطيبى 

، وفيه  كها بجريان الحسن فى وجهه      فل
ويحتمـل أن   : عكس التشبيه للمبالغة، قـال    

يكون من باب تناهى التشبيه، جعل وجهـه        
٤(ا للشمسا ومكانًمقر(.

 

 
أنا أشبه الناس بأبى    : "وكان يقول   

 أشبه الناس    وكان إبراهيم    ،آدم  
.)٥(بى خلْقَاً وخُلُقاً

 

 
ويصفه موالنا اإلمام صالح الجعفـرى      

: بهذه األبيات) رحمه اهللا(

 

 
ث اللحيةـامه وكـيم هـعظ

 

 
ةـ الحكميءوواسع الصدر مل  

لون بهى الطلعةـيض الـوأب

 

 
ه بحمرةـاضـرب بيـشـوم  

ان ذو البيانـج األسنـلـفـم

 

 
انـب السنـا وأشنـنـيـبـن  

ن ذو جاللـل العينيـحـوأك

 

 
ى الجمالـزيد فـج يـذو دع  

الحةـن ذو مـيـأزج الحاجب

 

 
راديس ورحب الراحةضخم الك  

 األذنين ال تزيدـةن شحمـع

 

 
دـديـا شـوادهـه سـتـلم  



 

 

 

 

 



 



 



 








 










 



ف فى الضياءـه كالسيـوأنف

 

 
در فى الظلماءـالبـه كـجبهت  

اض عنقهـة بيـد دميـكجي

 

 
هـقـلـى خـوكامل مكمل ف  

هـط فى مشيتـا ينحـمـكأن

 

 
هـب وذاك من قوتـمن صب  

ه من أحسن األصواتـوصوت

 

 
تاـالمئـآلالف كـع لـيسم  

سيد آل   (من فضائل النبى     :رابعا
)بيت النبوة

 

 
 بفـضائل جمـة،     أكرم اهللا نبيه    

وصفات عدة، فأحسن خلقه وأتم خلقه، حتى       
وِإنَّك لَعلـى خُلُـٍق     : وصفه تعالى بقوله  

، ومنحـه جـل وعـال       )٤: القلم( عِظيٍم
فضائل عديدة، وخصائص كثيرة، تميز بها      

       ـ وة  عن غيره، فضالً عن مكانة النب
.التى هى أشرف المراتب

 

 
ا ا يسير ونتناول فى األسطر التالية شيئً    

 العميمة، التـى ال تقـع       من فضائله   
:تحت حصر والتى منها

 

 
١ 

 

 فعن عبد اهللا بـن      :خليل الرحمن  -
: قال رسـول اهللا     :  قال مسعود  

أال إنى أبرأ إلى كل خل من خله، ولو كنت "
ن ، إ متخذا خليالً التخذت أبا بكـر خلـيالً       

وهـذه  . رواه مـسلم  " صاحبكم خليـل اهللا   
الفضيلة لم تثبت ألحد غير نبينا وإبـراهيم        

.الخليل عليهما الصالة والسالم

 

 
٢ 

 

 فعن عقبة بن عامر     :شهيد وبشير  -
، فـصلى علـى     ا خرج يوم  أن النبى   

أهل أحد صالته على الميت، ثم انـصرف        
إنى فـرط لكـم      : "إلى المنبر، فقال  

 

 أى  –
سابقكم

 

د عليكم، وإنى واهللا ألنظر      وأنا شهي  -
إلى حوضى اآلن، وإنى أعطيـت مفـاتيح        
خزائن األرض، أو مفاتيح األرض، وإنـى       
واهللا ما أخاف عليكم أن تـشركوا بعـدى،         

" ولكن أخاف عليكم الدنيا أن تنافسوا فيهـا       
].متفق عليه[

 

 
٣ 

 

قال : أولى بالمؤمنين من أنفسهم    -
 النَِّبي َأولَى ِبالْمْؤِمِنين ِمن َأنفُِسِهم    : تعالى

.)٦: األحزاب(

 

 
": فتح القدير "قال الشوكانى فى تفسيره     

 ودعـتهم   يء لـش  فإذا دعاهم النبى    "
أنفسهم إلى غيره، وجب عليهم أن يقدموا ما        
دعاهم إليه، ويؤخروا ما دعتهم أنفسهم إليه،      
ويجب عليهم أن يطيعـوه فـوق طـاعتهم         

هم، ويقدموا طاعته على ما تميل إليه       ألنفس
".أنفسهم، وتطلبه خواطرهم

 

 
٤ 

 

 فقد ثبت عـن     :سيد ولد بنى آدم    -
كنا مـع النبـى     : " أنه قال  أبى هريرة   

  فرفع إليه الذراع وكانـت     ،  فى دعوة
أنـا سـيد   : تعجبه، فنهس منها نهسة، وقال    

.متفق عليه" القوم يوم القيامة

 

 
٥ 

 

لحديث  حيث جاء فى ا    :ةمأمان األ  -
النجوم آمنة للسماء، فإذا ذهبـت      : "الصحيح

النجوم أتى السماء ما توعـد، وأنـا آمنـة          
ألصحابى، فإذا ذهبت أتى أصـحابى مـا        
يوعدون، وأصحابى آمنة ألمتى، فإذا ذهب      

.رواه مسلم" أصحابى أتى أمتى ما يوعدون

 

 

٦ 

 

 :أول من تنـشق عنـه األرض       -
قال : وأول من يشفع؛ فعن أبى هريرة قال      

أنا سيد ولـد آدم يـوم       : "ول اهللا   رس
القيامة، وأول من ينشق عنه القبـر، وأول        

].رواه مسلم" [شافع، وأول مشفع

 

 
٧ 

 

 ففـى   :صاحب المقام المحمـود    -
إن الناس يصيرون   : "حديث ابن عمر    
يوم القيامة جثا    

 

 أى جالسين على ركبهم     –

 

يـا فـالن    :  كل أمة تتبع نبيها، يقولون     –
 حتى تنتهى الـشفاعة     اشفع، يا فالن اشفع،   

، فذلك يوم يبعثه اهللا المقام      إلى النبى   
].رواه البخارى" [المحمود

 

 
٨ 

 

ن أ،  عن حذيفة  :نبى التوبـة   -
إنه نبـى   : " قال عن نفسه   رسول اهللا   

.].رواه اإلمام أحمد" [التوبة

 

 
                                                           

أخرجه البخارى فى مواضع كثيـرة مـن        ) ١(
 صحيحه مختصر انظر كتاب  ا ومطوالً،   ا، مجزء

فتح البارى  (المغازى باب حديث كعب بن مالك       
، ومسلم فى كتاب التوبة باب حـديث        )٨/١١٦

واإلمام أحمد فى   . توبة كعب بن مالك وصاحبيه    
.٣/٤٥٩المسند 

 

 
) ٨/٢٨٠فى مجمع الزوائـد     (عزاه الهيثمى   ) ٢(

للطبرانى فى الكبير واألوسط وفى فتح البـارى        
. عزاه للطبرانى والدارمى٢/٢٦٢

 

 
الترمذى فى كتاب المناقب باب فـى صـفة     ) ٣(

، واإلمام أحمـد فـى      ٣٦٤٨ حديث   النبى  
 وفى فـتح    ٣٨٠،  ٣٥٠،  ٢٩٥،  ٢/٢٥٨المسند  
. عزاه البن سعد وابن حبان٦/٢٦٢البارى 

 

 
 .٦/٢٦٢فتح البارى ) ٤(

اللفظ أعاله من دالئل النبـوة ألبـى نعـيم          ) ٥(
، وأخرجه البيهقى فى دالئل النبـوة       ٥٦٦حديث  

١/٢٩٨ 

 

 وفيه زيادات كثيرة عن لفـظ       ٣٠٦ –
أبى نعيم، قاله السيوطى فى الخصائص الكبرى       

 أخرجه ابن خيثمة فى تاريخه والبيهقى       ١/١٦٩
، الوفـا البـن     ١/٣٣٣وابن عساكر فى تاريخه     

.٤٠٣الجوزى ص 

 

 



 

 

 

 

 



 









 





 



 





 



للهنود الحمر عبر التاريخ القصصي     

القابع في أذهاننا منذ قرون سيرة ذاتية       

استثنائية من أبرز مالمحهـا الوحـشية       

والقتل والطباع الفطرية غير المهذبـة      

ااجتماعي،     ا  ورغم ذلك امتلك هؤالء قدر

من الحكمة التي جعلـتهم لفتـرة فـي         

 ،مواجهة المستكشفين لعوالمهم المجهولة   

 : حكمة قديمة تقـول    ، هذه الحكمة  ومن

ـ        ا إنك لو اكتشفت فجأة أنك تركب فرس

ا أو باألحرى على وشك الموت فإن       ميتً

.أفضل طريقة هي أن تنزل عنه بسرعة

 

 

وهذه الفكرة تروق لكثيـرين مـن       

مدربي التنمية البشرية الـذين مـألوا       

 ا وجداالً ولغطً  األرض صخبا حتى ا نفسي

ـ أصبح بعضهم وليس الكل عب     ا علـى   ًئ

 ألنهم ال يزالوا يفكرون     ؛مجتمع ينهض 

بمنطق القرون الوسـطى ويظنـون أن       

التنمية البشرية أشبه بـالعالج النفـسي       

للمريض المزمن وهي ليـست كـذلك       

 وهذا منطق معظم المـصريين      ،بالطبع

اليوم الذين يفكرون في القفز من علـى        

 بل إنـه    ؛الحصان الذي لم يمت بالفعل    

ستراتيجيات إخدام  بحاجة ماسة إلى است   

وطرائق متعددة لبث الحيوية فيه وفـي       

ا الذي يمتطيهالفارس أيض.

 

 

والبعض يرى أنـه مـن األفـضل        

 سـوداني أو    )كربـاج (استخدام سوط   

صومالي أو قطري أو من أي بلد مـن         

أجل إيقاظ هذا الحصان فتكون النتيجـة       

.القطعية هالكه ال نشاطه

 

 

والبعض اآلخر يظن أن مقارنة هذا      

صان بأحصنة أخرى تبدو ميتـة أو       الح

ميتة بالفعل هي أفضل وسـيلة لقبـول        

 .األمر الواقع المرير

 

 



 



هذه التقدمة كانت كفيلة لرصد بعض      

التحوالت التي حفظها المشهد السياسي     

في مصر منذ قيـام انتفاضـة ينـاير         

 من مخاضها الثـوري بعـض       م٢٠١١

ـ  ،صور للتحـول الـديموقراطي     ان  ك

أبرزها الظهور االسـتثنائي المفـاجئ      

      ا وغير المحظور وغير المقـنن أيـض

لجماعة اإلخوان التي صارت بعد ذلك      

ا على كاهل مصر والمصريين حتى      عبًئ

وقتنـا الــراهن، فعقـب نجــاح هــذه   

االنتفاضة العـشوائية بحكـم قـوانين       

الثورات واالحتجاجات بصورة مؤقتـة     

 شاهدنا انتفاء قـرار الحظـر والمنـع       

والرفض السياسي والمجتمعي لجماعـة     

اإلخوان التي كانت محظورة دون أحكام    

قضائية أو حزبية تبيح الحظر أو فـك        

 ألننـا نعـيش     ؛ومع ذلك قبلنا  . .الحظر

 وهذا الظهور لحقه    ،عهد الربيع الثوري  

وأتبعه ظهور خاص لكافـة التيـارات       

والتنظيمــات والتجمعــات الراديكاليــة 

ـ    ا والتي ك  األكثر تطرفً  ا انت أكثـر قمع



 

 

 

 

 

 

لجميع طوائف المجتمع منذ سـبعينيات      

.القرن الماضي

 

 

وبعدها بقليل أصبح للجماعـة ذراع      

سياسي هو حزب الحرية والعدالة الذي      

استطاع رغم والدته المبكرة أن يحصد      

المقاعد التاريخيـة للحـزب الـوطني       

المنحل سواء في مجلـس الـشعب أو        

مجلس الشورى وهو يتعهـد بتحقيـق       

الثورة مـن العـيش والحريـة       مطالب  

 ،والديموقراطية والعدالـة االجتماعيـة    

وبالضرورة لم يحقق ما كان يدغدغ به       

 ؛مشاعر البسطاء الحالمين بجنة األرض    

ألنهم لم يفطنوا إلى الغياب الحقيقي لما       

.عرف آنذاك بمشروع النهضة

 

 

 وبالفعل نجـح الحـزب برعايـة       

الجماعة التاريخيـة    

 

الـضاربة فـي     -

النضال السري غير المعلن والمعروف     

ا بممارسة االغتيـاالت الـسياسية      دوم

    اللخصوم ألكثر من ثمانين عام 

 

 فـي   -

تحقيق الحرية والعدالة فقط من حيـث       

تحقيق الديموقراطية لمن واالهـم فـي       

المالمح الفكريـة واألطـر المرجعيـة       

العامة السيما منطق السمع والطاعة في      

 حيث سمحوا للتيارات    ،مكرهالمنشط وال 

السلفية والجماعات اإلسـالمية وحفنـة      

قليلة من السوريين أن يتواجـدوا فـي        

مشهد الصدارة في إحداثيات المجتمـع      

.المصري

 

 

وفي كل يوم وليلة كنـت وغيـري        

نفاجأ بقيـادات الحـزب الـذين هـم         

بالضرورة المنطقية يمثلـون قيـادات      

 ،الجماعة يؤكدون بأنهم اختيار الشارع    

وأن وجودهم السياسي جـاء بطريقـة       

شرعية وليست عرفية أو مزورة مـن       

خالل ثقة المواطن في الجماعة ككيـان       

سياسي ديني وكذلك ثقتهم فـي رمـوز        

وال أعرف على حد    . .الجماعة والحزب 

اليقين لماذا كان يريد الحـزب ويـصر      

ا الوقوف في موضع المدافع عـن       دائم

نفسه وتبرئة أعـضائه مـن اتهامـات        

 في الوقت الذي كان ينبغـي       ،ستدامةم

عليهم العمل بالمشاركة لالرتقاء بهـذا      

الوطن الذي كان يحلـم ببدايـة قويـة         

واستثنائية عقب االحتفال بنجاح مزيف     

النتفاضة قام بها بعض الـشباب غيـر        

 بأنهم   بل أكاد أزعم قوالً    ،المؤهل للثورة 

غير مؤهلين لمصر الضاربة في التنوير   

. ارةوالتطوير والحض

 

 

ولكن كم كنت أتمنى أن يراجع هذا       

 التنظيم

 

 الذي احترف الـسرية بقـدر       -

احترافه لالغتياالت الدمويـة وترويـع      

المواطنين حتى لحظة الكتابة     

 

 نفـسه   -

بعد هـذا الـصعود الـسياسي والمـد         

االجتماعي الرهيب الذي تحقق له وقت      

الصعود في ظل أحداث تشير بالفوضى      

اتيــة  وهــذه ظــروف مو،واالنفــالت

وسانحة لتصاعد أي تنظـيم راديكـالي       

متطرف ال يرى سواه وال يسمع سـوى   

 بدالً مـن أن هـذا       ،صوته وصداه فقط  

التنظيم وغيره من التيارات المتطرفـة      

ا  فكري

 

رغم مراجعاتهـا المتعـددة       -

 

- 

أصبحت مهمومة بالرد على االتهامات     

 وجملـة   ،واالنتقادات التي توجه إليهـا    

 ،تصق بها ليل نهـار    االفتراءات التي تل  

ا إن المشكلة الرئيسة في أن هـذه        وحق

التيارات التي باتت تحترف اإلرهـاب      

    ا من  والتطرف لم تستوعب الدرس جيد

مشاهد أخرى مماثلة حدثت في كثير من       

 لكن هي مـشكلة     ،البلدان عبر التاريخ  

  ا أنها ال ولم ولن     الطوائف المتطرفة دوم

عقـول  تقرأ سوى ما يقذفه أمراؤها في       

األتباع والمريـدين وذوي االنـصياع      

المطلق لألوامر بغير تـدبر أو تحليـل        

.لها

 

 



 

 

 

 

 



 


 

تربيــــــــــة تربيــــــــــة 

األوالد في  األوالد في  

ــالم ــالماإلســـ اإلســـ
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 إلـى من العوامل الكبيرة التي تـؤدي       

انحراف الولد، رفـاق الـسوء والخلطـة        
 كان الولد بليد الذكاء،     إنالفاسدة؛ وال سيما    

وضعيف العقيدة، متميع الخلق فسرعان ما      
ـ   األشرار بمصاحبة   يتأثر ار؛ ، ومرافقة الفج

 العـادات،   أحـط وسرعان ما يكتسب منهم     
معهم في طريـق    يسير  بل  . األخالق وأقبح

 اإلجرامالشقاوة بخطى سريعة، حتى يصبح      
متأصلةا من طباعهم، واالنحراف عادة    طبع 

 إلـى من عاداتهم، ويصعب بعد ذلـك رده        
 من وهدة الضالل،    وإنقاذهالجادة المستقيمة،   

.وهوة الشقاء

 

 
 اآلبـاء ه التربوية وجه     بتعاليم واإلسالم

 مراقبـة  أوالدهـم  يراقبوا أن إلىوالمربين  
تامة، وخاصة في سن التمييز والمراهقـة؛       

 أينليعرفوا من يخالطون ويصاحبون، والى   
 األمـاكن  يألـى   إحـون؟ و  ويغدون وير 

يذهبون ويرتادون؟

 

 
 يختاروا لهـم الرفقـة      أنكما وجههم   

لـق كـريم،    الصالحة؛ ليكتسبوا منهم كل خُ    
. رفيع، وعادة فاضلةبوأد

 

 
 يحذروهم مـن خلطـاء    أنكما وجههم   

الشر، ورفاق السوء؛ حتى ال يقعـوا فـي         
.حبائل غيهم، وشباك ضاللهم وانحرافهم

 

 
 وتحذيراته من   اإلسالمليكم توجيهات   إو

:قرناء الشر، ورفاق السوء والفساد

 

 

 

ويوم يعض الظَّاِلم علَٰى    : قال تعالى  -
 خَذْتُ مع الرسوِل سِبيالً يا لَيتَِني اتَّيديِه يقُولُ 

      َأتَِّخذْ فُال تَِني لَملَتَٰى لَييا ونًا خَِلـيالً   ي    لَّقَـد 
 وكَـان   َۗأضلَِّني عِن الذِّكِْر بعد ِإذْ جـاءِني        

 ٢٧: الفرقان (نساِن خَذُوالً الشَّيطَان ِلإلِ 

 

– 
٢٩(

 

 

 

ينُه ربنَـا مـا     قَاَل قَرِ : ايضأوقال   -
: ق (ٍل بِعيـدٍ  غَيتُه ولَِٰكن كَان ِفي ضـالَ     َأطْ
٢٧(

 

 

 

ء يومِئٍذ بعضهم   َألِخالَّا: وقال كذلك  -
)٦٧: الزخرف ( الْمتَِّقينِلبعٍض عدو ِإالَّ

 

 

 

وقال عليه الصالة والسالم فيما رواه       -
المرء على دين خليله، فلينظـر      (: الترمذي

.)م من يخاللحدكأ

 

 

 

 البخـاري   ها فيمـا روا   يـض أوقال   -
ل الجليس الـصالح والجلـيس      مث(: ومسلم

السوء كمثل حامل المسك؛ ونـافخ الكيـر،        
و تشتري  أ،  )١(ن يحذيك أما  إفحامل المسك   

ا طيبة، ونافخ الكيـر      تجد منه ريح   أومنه،  
ـ      أو يحرق ثيابك،    أن اإم ا تجـد منـه ريح

.)منتنة

 

 

 

: ه الترمـذي  وقال كـذلك فيمـا روا      -
.)حب، وله ما اكتسبأالمرء مع من (

 

 

 

وقال عليه الصالة والسالم فيما رواه       -
نك بـه   إياك وقرين السوء ف   إ(: ابن عساكر 

.)تُعرف

 

 

 

 يأخذوان  أباء والمربين   جدر اآل أفما   -
ريمـة، حتـى تنـصلح     كبهذه التوجيهات ال  

، ويظهر في  أخالقهمموا  س وت أوالدهم أحوال
 أداة األمةيكونوا في   ؛ وحتى   أدبهمالمجتمع  

، ودعاة هداية؛ فينصلح إصالحخير، ورسل 
 بكـريم   األمـة المجتمع بصالحهم، وتفتخر    

.فعالهم، وجميل صفاتهم

 

 


 





 

 

 

 

 



 


 

إن اهللا لمـا قـضى      : (قال رسول اهللا    
إن رحمتـي   : الخلق كتب عنده فوق عرشه    

  ).سبقت غضبي

 

 
          

 

رواه البخاري في صحيحه  -

 

-

 

 






 



 التي يكـاد يجمـع علمـاء        األمورمن  
 عومل من قبـل     إذا الولد   أنالتربية عليها،   

 مـن   وأدب ومربيه المعاملة القاسية،     أبويه
م بالضرب الشديد، والتـوبيخ القـارع،      قبله

 واالزدراء، ا الهدف في التحقيـر      وكان دائم
ـ     ن ردود الفعـل    إوالتشهير والـسخرية؛ ف

ن ظـاهرة   إستظهر في سلوكه وخلقـه، و     
الخوف واالنكماش ستبدو فـي تـصرفاته       

 االنتحـار   إلى األمروقد يؤول به    . وأفعاله
ـ  هأبويلة  ب مقا إلى أوا،  حينً  إلـى  أو،  اأحيانً

 ترك البيت نهائيا مما يعانيـه مـن   ا، تخلص
.األليمةالقسوة الظالمة، والمعاملة 

 

 
فال عجب   

 

 وهذه حالـه     –

 

 نـراه   أن –
ا، وفي هذه الحياة     مجرم ع في المجتم  أصبح

علـى   أ ينش أنوال عجب   !! اا ومنحرفً شاذ 
!!االعوجاج والميوعة واالنحالل

 

 
مر أ بتعاليمه القويمة الخالدة، ي    واإلسالم

من كان في عنقه مـسؤولية التوجيـه        كل  
 مـنهم،   واألمهات اآلباءوالتربية، وال سيما    

 العالية،  باألخالقن يتحلوا   أا ب  جميع يأمرهم
والمالطفة الرصينة، والمعاملة الرحيمـة،     

 على االستقامة، ويتربـوا     األوالد أحتى ينش 
 الشخصية، وبالتـالي    واستقالل الجرأةعلى  

 ذوو تقـدير واحتـرام      أنهـم حتى يشعروا   
. وكرامة

 

 
 األخـالق  في   اإلسالمليكم توجيهات   إو

العالية، والمعاملـة الرحيمـة، والمـسايرة       
:اللطيفة

 

 
ِإن اللَّـه يـْأمر ِبالْعـدِل       : قال تعالى 

 :النحـل  (واِإلحساِن وِإيتَاِء ِذي الْقُربـى    
٩٠.(

 

 
والْكَـاِظِمين الْغَـيظَ    : وقال سـبحانه  

الْعِن النَّاِس    وع ۗاِفين   ِسِنينحالْم ِحبي اللَّهو  
).١٣٤ :ال عمران(

 

 
 وقُولُوا ِللنَّـاِس حـسنًا    : وقال كذلك 

)٨٣البقرة، (

 

 
ولَو كُنتَ فَظا غَِليظَ الْقَلِْب     : ايضأوقال  

ِلكوح وا ِمنالنفَض) ١٥٩ : عمرانآل(

 

 

 

ن إ(:  فيما رواه البخـاري    وقال   -

.)مر كله يحب الرفق في األاهللا

 

 

 

: حمد والبيهقي أ فيما رواه    وقال   -
دخـل  أا  هل بيت خير  أراد اهللا تعالى ب   أن  إ(

ا لمـا   ن الرفق لو كان خلقً    إعليهم الرفق، و  
ن العنف لو   إحسن منه، و  أا  اس خلقً نى ال أر

).قبح منهأا اس خلقًنى الأا لما ركان خلقً

 

 
بو الشيخ في الثواب عن رسول     أوروى  

عان ولده  أا  رحم اهللا والد  (: نه قال أ   اهللا
هعلى بر(.

 

 
:  داود والترمذي عنـه      أبووروى  

الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا مـن      (
.)مكم من في السماءحرض يرفي األ

 

 
 في لـين    اإلسالمية التوجيهات   أهمتلكم  

. الجانب، وحسن القول، وفضيلة المعاملـة     
 بها،  ذوايأخ أن إال واألمهات اآلباءفما على   

وينفذوا ما جاء فيها، ويعملـوا بمقتـضى        
 الحياة  ألوالدهم أرادوا إن،  وإرشادهاهديها  

ائمـة، والخلـق    دالفاضلة، واالسـتقامة ال   
.االجتماعي النبيل

 

 
 يسلكوا معهم الطرق الملتويـة،      إن أما

 الفظة القاسية، والعقوبة الظالمـة      ةوالمعامل
ين  ح أبنائهمالشديدة؛ فيكونون قد جنوا على      

 الحياة في جو هذه التربيـة       إلىيقذفون بهم   
الخاطئة، والتوجيه الملتـوي الـذميم، بـل       

ـ   أو عقـوقهم    أو مانحـرافه ا  سيرون حتم 

 هم الذين غرسوا في نفوسهم      ألنهم ؛تمردهم

 

 وهم صغار    –

 

و أ بذور هذا االنحـراف      –
. التمردأوالعقوق 

 

 
  عمر بن الخطـاب      إلىجاء رجل   

حضر عمر الولـد    أ عقوق ابنه، ف   إليهيشكو  
، ونسيانه لحقوقـه،    ألبيه على عقوقه    بهنَّوأ

؟ أبيـه أليس للولد حقوق علـى      : فقال الولد 
 المـؤمنين؟   أميرفما هي يا    : قال. بلى: قال

، ويحـسن اسـمه،     أمه ينتقي   أن: قال عمر 
يـا  : قال الولد ). نآ القر أي(ويعلمه الكتاب   

ا مـن    لم يفعل شـيئً    أبي إن المؤمنين   أمير
 زنجية كانت لمجوسي،    فإنها أمي أماذلك،  

، ولـم   )خنفـساء : أي (وقد سماني جعـالً   
.اا واحديعلمني من الكتاب حرفً

 

 
جئت : قال له ف الرجل   إلىفالتفت عمر   

 أن تشكو عقوق ابنك، وقد عققْته قبـل         يإل
!؟إليك يسيء أن قبل إليه سأتأويعقّك، 

 

 
 أهمـل وهكذا حمل عمر الرجل حـين       

. عقوق ولده لهتربية ابنه مسؤولية

 

 
 من هـذين الخبـرين      اآلباء فليأخذ أال

، ألوالدهـم العظة والعبرة فـي المالطفـة       
وحسن المعاملة لهم، والرفق بهم، واتبـاع       

.ربيتهم وتوجيههمتقوم في الطريق األ

 

 
                                                           

.يعطيك: حيذيك) ١(

 

 



 

 

 

 

 



 



  

 





 



 



  

 تشريع يدعم االنتقـال الـديمقراطي فـي         األعضاء ثلثي   بأغلبية األمريكيجاز مجلس النواب    أ
السودان من شأنه إنهاء سيطرة الجيش على الشركات االقتصادية العـسكرية وإجبـاره علـى               

.تسليمها إلى الحكومة

 

 
بقانون ” م٢٠٢٠قانون التحول الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية لعام          "وألحق  

 الخاص بميزانية للجيش والمؤسـسات      م٢٠٢١للسنة المالية   ) NDAA(ميزانية الدفاع الوطني    
 مجلس النواب قانون الدفاع الوطني بأغلبية سـاحقة        أجاز ديسمبر،   ٨وفي   .العسكرية األميركية 

نه سبق لـه    إحيث  ) الفيتو(لمنع الرئيس ترامب من استخدام حق النقض        )  ضد ٧٨ مع و  ٣٣٥(
 اأيـض  ملحق بالميزانية العـسكرية      آخرالتهديد بعدم التوقيع على القانون إال بعد سحب قانون          

تر وفيس بوك من المساءلة القانونية ضد ما ينشر عليها          ي يحمي تو  ،خاص بالوسائط االجتماعية  
.من الجمهور

 

 
. ضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين تجاه القـانون       أعرؤية  وسيحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للتصويت على الرغم من عدم وضوح             

ـ       ا للجـيش  كما ال يعرف ماذا سيكون موقف الرئيس ترامب المنتهية واليته من هذا القانون الذي لم يجرؤ رئيس على رفض التوقيع عليه احترام
.األميركي

 

 
تعزيـز  "قديم المساعدة للحكومة السودانية من أجـل  ، ويخول للرئيس األميركي تم٢٠٢٠عد مشروع القانون الخاص بدعم السودان في مارس    أو

 ال تسهم في استمرار الصراع في السودان أو الحد         األجهزةهذه  أن   والتأكد من    ،سيطرة الحكومة المدنية على أجهزة األمن والمخابرات السودانية       
".من الحريات المدنية لجميع الناس في السودان 

 

 
 تسبقها  أنبد   ال) اإلرهاببعد رفع اسمه من قائمة      (لواليات المتحدة إلعادة هيكلة وإلغاء ديون السودان        كما نص مشروع القانون على أن جهود ا       

. من الرئيس األميركي تتضمن قيام السودان بالخطوات المطلوبة تجاه الشفافية المالية للمؤسسات االقتصادية العسكريةإفادة

 

 
 وميزانية هذه القوات، والكـشف عـن أسـهم          ، العسكرية واألمنية  األجهزةعلى أموال وأصول    مل هذه الشفافية على وجود الرقابة المدنية        توتش

.المؤسسات العسكرية في جميع الشركات العامة والخاصة وتحويلها إلى وزارة المالية أو أي جهاز مستقل يخضع لسيطرة الحكومة المدنية

 

 
".قطاع التنقيب والموارد المعدنية، بما في ذلك البترول والذهبوالعسكرية في   أي تدخل لألجهزة األمنيةإنهاء"كما نص مشروع القانون على 

 

 
 وإن مثـل هـذه   ،"أمر غيـر مقبـول  " إن مشاركة الجيش السوداني في شركات القطاع الخاص :الوزراء السوداني عبد اهللا حمدوك رئيس  وقال

".مساهمة عامة"الشركات يجب أن تتحول إلى شركات 

 

 
يوش العالم يكون لديها عالقة باالستثمار، لكن االستثمار المتعلق بميزتهم التفضيلية، مثل االستثمار في الصناعات الدفاعية،                كل ج : "وقال حمدوك 

".وهذا مهم ومشروع، لكن أن تستثمر المؤسسة العسكرية في قطاع اإلنتاج وتزيح وتحل محل القطاع الخاص هذا أمر غير مقبول

 

 
".ما ممكن أن تدار موارد خاصة بالشعب السوداني من غير شفافية ومساءلة، فهذا أمر ال تنازل فيه: "وأضاف حمدوك

 

 
الفريق أول محمد عثمان الحسين، أن القوات المسلحة ستظل عصية على مكر الماكرين وكيد الكائدين حتـى                 السودانية  أكد رئيس هيئة األركان     و

.جنبي واستجلبوا لذلك القوانين من وراء البحاروإن استعان البعض عليها باأل

 

 
ا للدستور ألن قاعدته الشعب السوداني، وعقيدتها هي واجبها المقدس الموكل لها وفقً؛وأوضح الحسين، أن القوات المسلحة أساسها متين.

 

 
ت على عسكريين سواء كـانوا فـي الحكومـة        ووصف الخبير القانوني عثمان محمد الحسن خيري، التشريع بأنّه فخٌ أو مخلب قط لتوقيع عقوبا              

رس األمريكي درج جالغرض منه الضغط على شركات عسكرية أو أمنية كي تلتزم مع المالية، وأكد أن الكون          كما أن   الحالية أو الحكومة السابقة،     
ا من  ن تُطبق في دول أخرى، واعتبر ذلك جزء       على إنشاء قوانين، انطالقاً من النظرية التي تدعو إلى إلغاء سيادة الدول، ولذلك أصبح يتخذ قواني               

.!!لعبة دولية يتم تنفيذها اآلن

 

 
ا أن الجيوش لديها موارد خارج الموازنة، وحتى الجيش األمريكي لديه استثمارات ضخمة، وأكد أن الـصناعات                 من الطبيعي جد   “:وقال خيري 

.سلحة والجهات األمنيةالقوات المالدفاعية ال يمكن أن تكون تجارية، وإنما تعمل تحت 

 

 



 

 

 

 

 



 











 



 





 




 


اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة مشروع القـرار المـصرى بـشأن الجـوالن              

  إلى الجمعية العامة، ويطالب إسرائيل بإنهـاء  االسورى المحتل، والذى تقدمه مصر سنوي 

.م١٩٦٧لرابع من يونيو عام احتاللها للجوالن واالنسحاب لحدود ا

 

 

وأشار مندوب مصر الدائم لدى األمم المتحدة فى نيويورك السفير محمد إدريس             

 

 في  -

بيان ألقاه أمام الجمعية العامة      

 

 إلى المبادئ التي تضمنها ميثاق األمم المتحدة في ظـل           -

 الـدول    على إنشاء األمم المتحدة، خاصة مبادئ احترام سيادة        ا عام ٧٥االحتفال بمرور   

وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول األخرى وحق الشعوب في تقرير المصير وعدم             

.جواز ضم األراضي بالقوة

 

 

ولفت إلى أنه بعد مرور كل هذه العقود مازال الشرق األوسط يعاني من عدة أزمات،               

القـانون  وأنه ال يمكن وقف حالة التدهور الجارية في المنطقة؛ ما لم يتسن احترام قواعد  

.الدولي ومقررات الشرعية الدولية

 

 

 إن أولى الخطوات الواجب اتخاذها تتمثل في إنهاء احتالل جميـع األراضـي              :وقال

 المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد      با، مطال م١٩٦٧ يونيو عام    ٥العربية، التي احتلت في     

. تجاه إنهاء احتالل الجوالن السوري واألراضي الفلسطينية

 

 

 مشروع القرار على أن استمرار احتالل الجوالن السورى من قبل إسرائيل            كما يؤكد 

. أمام تحقيق السالم العادل والشامل والدائم فى المنطقةايمثل عائقً

 

 

جلسة اعتماد مجموعة من القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، حيـث          الكما شهدت   

محور األمن واالسـتقرار فـي   أكد السفير محمد إدريس أن القضية الفلسطينية تظل هي          

 بنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة عبر إقامة دولته المستقلة على           االمنطقة، مطالب 

 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس مقررات الـشرعية الدوليـة           م١٩٦٧حدود عام   

   ا على استمرار مصر في العمل مع جميـع الـشركاء           والمرجعيات المتفق عليها، مشدد

.ين من أجل الوصول إلى حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينيةالدولي

 

 



 




 


دعا مجلس األمن الدولي المرتزقة لمغادرة ليبيا، ووافـق         

ا لألمم  ا خاص على تعيين البلغاري نيكوالي مالدينوف مبعوثً     

.المتحدة إلى الدولة الواقعة بشمال أفريقيا

 

 

 إنهم يدعون إلى    :ل األعضاء في بيان صدر باإلجماع     وقا

انسحاب جميع المرتزقة األجانب من ليبيا بما ينسجم واتفاق         

وقف إطالق النار الذي توصلت إليه األطراف الليبيـة فـي           

، والتزامات المـشاركين فـي مـؤتمر         الماضي  أكتوبر ٢٣

". برلين، وقرارات مجلس األمن الدولي

 

 

وفي البيان الذي صدر بختام اجتماع مغلق عبر الفيـديو          

عقده المجلس حول الوضع في ليبيا، شدد األعـضاء علـى           

أهمية أن تكون هناك آلية لمراقبة وقف إطالق النار جديرة          "

".بالثقة وفعالة تقودها ليبيا

 

 

قرر أن يرفع األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو        كان قد ت  و

إلـى مجلـس األمـن      م  ٢٠٢٠ ديسمبرجوتيريس في نهاية    

مقترحات بشأن إنشاء هذه اآللية التي ستعمل تحت رعايـة          

 إن األوروبيين يرغبـون     :قال دبلوماسيون و.  األمم المتحدة 

في أن تكون هذه اآللية معززة قدر اإلمكان، بما فـي ذلـك             

إمكانية أن يكون لها وجود علـى األرض، فـي حـين أن             

حدة تريد أن تكون المشاركة األممية      األمانة العامة لألمم المت   

.فيها بالحد األدنى

 

 

بـاكو،  لعاصـمة األذريـة     أشعل بيت شعر من قصيدة قالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خالل زيارته ل             
.لحضور عرض عسكري للقوات األذربيجانية، الصراع مع إيران

 

 
 وقالت وزارة الخارجية    ،في شؤون البالد  التدخل   على   استدعت وزارة الخارجية اإليرانية السفير التركي لالحتجاج      

أبلغنا السفير التركي بأن حقبة المطالب المتعلقة باألرض واإلمبراطوريات التوسـعية قـد              ":على موقعها اإللكتروني  
".لن تسمح إيران ألحد بالتدخل في وحدة أراضيها. انقضت

 

 
لم يجر إخطار الرئيس أردوغان بأن  ":تر في وقت سابق  وقال وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف على توي        
ال أحد يمكنـه     ":وأضاف". األم) اإليراني(عن الوطن   ...ما أساء ترديده في باكو يشير إلى االنفصال القسري للمناطق         

ن وأبدت طهران قلقها من أن تعزز تصريحات أردوغان الميول االنفصالية بـي           . "الحديث عن منطقتنا األذرية الحبيبة    
.أبناء األقلية األذرية في إيران

 

 
           ا السفير اإليراني في أنقرة     وذكرت وكالة أنباء األناضول التركية الرسمية أن وزارة الخارجية التركية استدعت أيض

ال أساس "ردوغان أ وأبلغت الخارجية السفير اإليراني أن االدعاءات بحق         ،واحتجت على مزاعم طهران عن أردوغان     
".انزعاجه" من استخدام قنوات أخرى للتعبير عن بالنسبة إلى ظريف أن يغرد بدالً" غير المقبولمن "وأنه " لها

 

 



 

 

 

 

 



 





 



ا ثالث دول    أن المغرب تعهد بتطبيع عالقاته مع إسرائيل، كما فعلت مؤخر           ديسمبر الماضي،  ١٠في  أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب      

. اإلمارات والبحرين والسودان:عربية هي

 

 

 السالم بين المغرب مفاوضات

 

: مؤخرا، ساعدت عدة عوامل على اإلسراع بإعالنهم، لكن٢٠١٧ حيز المناقشة منذ تيل دخل إسرائ–

 

 

١

 

. االتفاقات التي وقعتها اإلمارات والبحرين والسودان مع إسرائيل-

 

 

٢

 

. توسط المستثمر المغربي، ياريف الباز، الذي يقوم بأعمال تجارية في إسرائيل، بين واشنطن والرباط-

 

 

٤

 

مريكي باالعتراف بالصحراء الغربية كشرط لتحسين العالقات مع إسرائيل، وقد طفا ذلك على الـسطح بعـد الحملـة                    طرح الوعد األ   -

.المغربية على المنطقة العازلة بينها وبين الصحراء الغربية الشهر الماضي

 

 

بالفعل بالسيطرة اإلداريـة يمكـن أن       واقترح كبير مستشاري ترامب، جاريد كوشنر، أن االعتراف بسيادة المغرب على منطقة تحتفظ فيها               

. إن هذه قضية كانت موجودة منذ فترة طويلة دون إحراز أي تقدم باتجاه حل:، وقال”يكسر المأزق“

 

 

.وكجزء من اتفاقية االعتراف، ستفتتح البعثة الدبلوماسية للواليات المتحدة في المغرب قنصلية في مدينة الداخلة في الصحراء الغربية

 

 

 وزارة التربيـة    . بإضافة التاريخ والثقافة اليهودية إلى المنـاهج الدراسـية          قرار ب قد مهد لالتفاق في سبتمبر، من خالل اتخاذ        وكان المغر 

 إن الدروس ستدرج من الفصل الدراسي المقبل لألطفال في السنة األخيرة من المدرسة االبتدائية، كجزء من عملية تجديد     :والتعليم المغربية قالت  

.م٢٠١٤لمناهج المدرسية المغربية منذ مستمرة ل

 

 

 إنهـا سـتطول    :ا، بحسب فؤاد الشفيقي، رئيس البرامج األكاديمية بالوزارة، الذي قال         راز تنوع الهوية المغربية تاريخي    الخطوة تهدف إلى إب   

.مناهج المرحلة الثانوية في العام المقبل

 

 

، فهو األول من نوعه فـي       ”تسونامي“ إن القرار سيكون له تأثير       :ي المغرب، قال  سيرج بيردوجو، األمين العام لمجلس الجاليات اليهودية ف       

. ”لم يمح قط ذاكرته اليهودية“ إن المغرب :زهور رحيحيل، أمينة المتحف اليهودي المغربي بالدار البيضاء، وقالت دول المنطقة

 

 

االتفاقات التفصيلية بين المغرب     رغم أن   

 

لكن التوقعات تشير إلى أن سالم البلدين سيفتح باب العمل المشترك كمـا             .  إسرائيل لم تعلن بعد    –

 .ا للدبلوماسية المغربيةلى الصحراء الغربية انتصارا مهمبخالف ذلك، يعتبر انتزاع االعتراف األمريكي بسيادة المغرب ع. فعلت اإلمارات

 مليارات دوالر من االسـتثمارات، معظمهـا    ٣ن، أعلنت إدارة دونالد ترامب استعدادها للمساعدة في فتح الطريق أمام ما يصل إلى               بالتزام

كما أخطر البيت األبيض الكونجرس بعد يوم واحد من االتفاق بصفقة .مخصص للبنوك المغربية والفنادق وشركة الطاقة المتجددة

 

مبيعات أسلحة  

.ذخائر هيلفاير وبيفواي وذخائر دقيقة التوجيه، والر، تشمل أربع طائرات بدون طيار بقيمة مليار دومحتملة للمغرب

 

 

 

 

 

 

 

 

بينمـا  .  إن جهودها أثمرت أخيـرا     :الكويت تقول .  سنوات ٣نحو حلحلة األزمة المستمرة منذ أكثر من        ” تقدما“السعودية وقطر   أعلنت  

بجهود مكثفة يقودها كبير مستشاريه جاريد كوشنر الذي زار السعودية وقطر لجمع الفرقاء سـعيا  يتحرك الرئيس األمريكي دونالد ترامب     

 .إلطباق الحصار على إيران قبل وصول جو بايدن الساعي إلعادة إحياء االتفاق النووي

حـال نجـاح    . ”قليمية أوسـع  محادثات إ “يمهد لـ   ” مبدئي“ إن السعودية وقطر توصلتا التفاق       :مسؤولون أمريكيون وخليجيون يقولون   

.”الخماسي“ا على االتفاق لس التعاون الخليجي التوقيع رسميالمحاولة، يفترض أن يشهد اجتماع مج

 

 

اإلمارات : لكن التحذيرات قائمة من أن المبادرة الوليدة تحتاج التفاق أشمل مع بقية رباعي المقاطعة

 

 مصر–

 

. البحرين-

 

 

.ل ترامب التدخل بنفسه لتسويتهامصر واإلمارات أبديتا تحفظات يحاو

 

 

لكن مسؤولين خليجيين أعربوا عن شكوكهم في أن        . األهم بالنسبة لإلدارة األمريكية أن تجبر الصفقة قطر على النأي بنفسها عن إيران            

.م٢٠١٤ستصل لنفس مصير االتفاق الذي أنهى أزمة و ، األساسية التي أدت إلى الخالفتفاقية لن تعالج القضاياالا

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 



:بن أبى طالب  على اإلمام  أمير المؤمنينقال

 

 

 

-  ما يسأمر الدنيا كله؛ ألنـي أكـره       ني أني كُفيت    ر

.عادةَ العجز

 

 

 

ـ          - بين، صاجتماع المال عنـد األسـخياء أحـد الِخ

دبينواجتماع المال عند البخالء أحد الج.

 

 

 

.من عِمَل عمَل أبيه كُِفي ِنصفَ التعب -

 

 

 

 المصطَِنع إلى اللَِّئيم كمن طَـوقَ الِخنزيـر ِتبـرا،           -

وقَرط الكلب درا، وألبس الِحمار وشْـيا، وألْقَـم األفعـى           

.شَهدا

 

 

 

 الحازم إذا أشكَل عليه الرأي بمنزلـة مـن أضـل          -

لؤلؤة، فجمع ما حول مسقطها من التراب ثم التمسها حتى          

    جو وه الـرأي فـي األمـر       وجدها، ولذلك الحازم يجمع

المشكل، ثم يضرب بعضه ببعٍض حتـى يخلُـص إليـه           

.الصواب

 

 

 

.بون بالِهجران ال بالِحرمان األشراف يعاقَ-

 

 


 



ثالث ال يصلح فسادهن بـشيء      : الحسن بن سهل  قال  

العداوة بـين األقـارب، وتحاسـد األكفـاء،          :من الحيل 

.والركاكة في العقول

 

 

الشدة مع الحيلة، والعجلة مع      :ثالثع  موثالث تبطل   

.التأني، واإلسراف مع القصد

 

 

.الحياة والعافية والمال: وثالث ال يشبع منهن

 

 


 



قال اإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبـو العـزائم          

:رضوان اهللا عليه

 

 

 

- انِإلَـى          : اِإلنْس َأخْلَـد ِإن ـاِفِلينفَِل سِفي َأس كُوني

          فَرو هكَتْ نَفْسز ِإن نلَٰى ِعلِّيِفي َأعو ،اهوه عاتَّبِض واَألر

.ِإلَى اللَِّه

 

 

 

-         مو ،ـدحو ،ـاِطنبو ،ِقيقٍَة ظَـاِهرِلكُلِّ ح طلَـع .

انفَاِإلنْس :ظَاِهراِطنُ هبو ،مالِْجس    ،وحالـر هـدحو ،الْقَلب ه

 والِْجسم ِظلُّ الروِح، والروح ِظـلُّ       ،ومطْلَعه نَفْخَةُ الْقُدسِ  

ِإنِّـي  : قَاَل تَعالَىٰ . نَفْخَِة الْقُدِس، ونَفْخَِة الْقُدِس ِظلُّ اللَّهِ     

ا سويتُه  فَِإذَ:  وقَاَل ِفي الْخَِليفَةِ   جاِعٌل ِفي اَألرِض خَِليفَةً   

اِجِدينس واْ لَهوِحي فَقَعنَفَخْتُ ِفيِه ِمن رو.

 

 

 

ركَّب اللَّه اِإلنْسان ِفي َأحسِن صورٍة روحا وبـدنًا،    -

.وميزه ِبالنُّطْقِِ والْعقْلِِ ِسرا وعلَنًا

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 



نَىا بي: 

 

 

 إذا غابـت الـشمس؛      :الظهور والنور 

أشرقت النجوم للنور ال للظهور، وكل نجم       

. أشرق للظهور، حجب عنه النور

 

 

 بين الظاهر والظهور  :الظهور والظاهر 

كما بين الدنيا واآلخـرة، والظهـور لمـن         

تزكت نفوسهم في الدنيا، والظـاهر لمـن        

. آلخرةسبقت لهم الحسنى في ا

 

 

١

 

 أظهر المظاهر؛ ليظهـر     : الظاهر -

بجماله وجالله، وأخفى جماله وجالله ببهائه     

وضيائه، وستر بهاءه وضـياءه بكمالـه،       

وغيب كماله بأحدية ذاته، فال ظهور للنور       

والبهاء، وال بيان للكمال، وال إشارة عنـد        

مجلى الذات، وكان وال شيء قبله، وهـو         

. على ما عليه كان

 

 

٢

 

 من لم يظهر له الظهـور     : الظهور -

فيجذبه إلى ما يحبه الظـاهر، كـان إلـى          

الوعيد أقرب، ومن أيـن لـه مـن ذلـك           

؛ ألن ظهوره فيه لـك مـستحيل        !المهرب؟

عليك، وظهوره فيك لك ليظهر، فال تنسب       

ما هو فيك منه لك، لئال يسلبه منك، ويظهر         

. لك بجالل وقهر، وهو الظاهر في الحالتين

 

 


 



 المظهر والظهور بـرزخ الـسلب       بين

واإليجاب، ولكـل حـق حقيقـة تظهـر،         

. والظهور ال يلوح إال في مظهر

 

 

١

 

ــور- ــبحانه : الظه ــوره س  ظه

 

 

 

 



 


       سماحة موالنا اإلمام المجدد حجة اإلسالم

والمسلمين فى هذا الزمان السيد محمد ماضى       
أبو العزائم 

 

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

 

 نظرا  -
ن، نود من   اللتباس بعض المعاني على السالكي    

سماحتكم التكرم ببيان معنى الظهور والظـاهر       
والمظهر، والفرق بين ظهوره سبحانه وظهور      
العبد، والمقـصود بظهـور عجائـب القـدرة         

.وغرائب الحكمة

 

 
:فأجاب سماحته قائالً

 

 



 

 

 

 



 

 

بمقتضيات األسماء الجالليـة بالنـسبة      

للذات األحدية، هو عين ظهوره بمقتضيات      

األسماء الجمالية، وهذا الظهور يظهر فـي       

.األسباب لألحباب

 

 

٢

 

أمامـك، ولـو     مطلوبك   : المظهر -

أنست في مقام الرضوان األكبر، وأنت أنت       

ولو استجلت فيك معاني صفاته، فلست إال       

. مظهرا

 

 


 



إنما يحجب عنك الظاهر ما دمت فـي        

المظهر، ويلوح لك الظهـور وأنـت فـي         

السور؛ لتجمع بين الضدين؛ ولتنكشف لـك       

أنوار الحضرتين بال حجب وال بين؛ فتفـر        

ك ومن الكونين إلى القريب الظاهر، وال       من

أثر بعد عين االقتراب بك في مقام التوبـة،       

والتقريب به في حال الرغبة، إنما يعـرف        

الظهور بضعف المظهر، وإنمـا يعـرف       

الظاهر إذا علت حكمة الظهـور، ظهـور        

المظهر خفاء الظهور وبطون الظاهر، وهو      

. األول واآلخر

 

 


 



 وأوجدك ليظهـر، ال لتظهـر       أظهرك

فاحذر أن تظهر نفسك متلـذذًا بظهـورك،        

واشهد ظهوره فيك؛ ليكون أقرب إليك منك،   

. وافن عن وجودك الباطل؛ لتكون حقا لحق

 

 

١

 

 إذا غيبك عنـك     : ظهوره سبحانه  -

وظهر فطب نفسا، وإذا غاب عنك وأظهرك    

. فابِك على نفسك

 

 

٢

 

 إذا ظهرتَ لك؛ حجبـك      : ظهورك -

ن شهود ظاهر الحـق، وربمـا       ظهورك ع 

استدرجك في هذا المقام، فرفعك في أعـين        

. الخلق

 

 

 ظهرت مزينة الظاهر :الظواهر الكونية

لمن وقف عندها، ومحالة األطراف لمـن       

اشتغل بها، ومنطوية على آللـيء الكنـز        

األعظم والنور المطلسم، لمن تأمـل فـي        

. مبدئها

 

 

 كما أن هللا الخلـق      :المظاهر والظهور 

 ا    إظهـارا للماديـات، فلـه األمـر إيجــاد

للمعنويات، فإذا ظهر لك فيك بمـا تحـب،         

وظهر لك فيما أحاط بك من الحقائق بمـا         

، حيث تلك الحقائق تكره ما تحب، أو        تحب

أنها ال تكره وال تحب، فقم له تعـالى بمـا           

منك يحب، وابرأ إليه سبحانه من حولـك،        

وطولك، وقوتك، واستحقاقك، مرتشفًا مـن      

طهور التوحيد سلسبيل العيان، أو زنجبيـل       

البيان، حتى يدخلك حصن األمان، وال حول  

لك بك،   ألنه سبحانه ظهر     ؛وال قوة إال باهللا   

وبما ال بد لك منه؛ حتـى ال تـدعي أنـه            

سبحانه حجب عنك، فإذا تقربت إليه سبحانه   

بما ظهر لك فيه، قربـك إليـه، وكاشـفك          

بجماله به سبحانه، وإذا شغلك ما ظهر لك        

فيه، حجبك عنه سبحانه، وطالبك بحقوقـه،     

. وله الحجة البالغة عليك

 

 

١

 

.  حضرة الخلق: المظاهر-

 

 

٢

 

.األمر حضرة : الظهور-

 

 




 


هو نفي األسباب الممكنـات إظهـارا       

فَلَم تَقْتُلُوهم ولَِكـن    للقدرة وإثباتًا للتوحيد    

 ماَهللا قَتَلَه) وإثبات األواسط   )١٧: األنفال ،

واألسباب إظهارا للحكمة التي اقتـضت أن       

تكون الحادثات الممكنة مؤثرة بقوة أودعها      

 فيها، وتأثيرها إنما هو بإذنه تعالى، قال        اهللا

 ،)٣٦: التوبة (وقَاِتلُوا الْمشِْرِكين : تعالى

و    ـِديكُماُهللا ِبَأي مهذِّبعي مقَاِتلُوه)  التوبـة :

١٤(.

 

 

أخفى قدرته في جميع مـا      : فاهللا تعالى 

أظهر فيه حكمته، فظهـرت حكمتـه فـي         

على األشياء لعود األحكام على من ظهرت       

أيديهم، وبطنت قدرته في األشياء لرجـوع       

.األمر كله إليه

 

 

: فإذا نظرت إلى القدرة بـدون حكمـة       

محقت الكائنات وشهدت قادرا وقدرة ليست      

.غيرا

 

 

شـهدت  : فإذا من عليك بشهود الحكمة    

األواسط صدرت عن حكيم قادر منزه عن       

الحلول والزمان والمكان وتميزت مرتبتـا      

.كن الوجودواجب الوجود والمم

 

 

من ال يشغله شأن في مظهر      : فالموحد

الصور الكونية الحادثة عن شـأن ظهـور        

.الحق في أسمائه وصفاته

 

 

فال عباب مشاهد التوحيد يبغـي علـى        

. برزخ الحكمة فيفني حقيقة العبودة

 

 

وال مكفوف موج الحكمة يبغـي علـى      

.مسجور القدرة فيحجب أنوار التوحيد

 

 



 

 

 

 

 



 

 ٣٢ 



 





 



     محمد أيمن أحمد خليل     نجالء عبد الناصر شامه    مريم علي الجويلي          محمد عصام قنديل

 

 
   دمنهور            سجين          

 

 قطور –

 

 غربية                األســكــنــدريــة–

 

 

   هاجر سعيد صبحي سالم      زياد عالم العليمي            مريــم وأمــانــي علــي حســن

 

 
               تــــال 

 

ن  مـنـوفـية                               الحــدي–

 

 كـوم حـمادة-

 

 
 






اعلَم َأن اللَّه تَعالَى ِلنَاِفِذ قُدرِتِه وباِلِغ ِحكْمِتِه، خَلَقَ الْخَلْقَ ِبتَـدِبيِرِه وفَطَـرهم               :ابني مستقبل األمة  

ن وفَطَرهم عاِجِزين، ِليكُون ِبالِْغنَى     ِبتَقِْديِرِه، فَكَان ِمن لَِطيِف ما دبره وبِديِع ما قَدره، َأنَّه خَلَقَهم محتَاِجي           
منْفَِردا وِبالْقُدرِة مخْتَصا حتَّى يشِْعرنَا ِبقُدرِتِه َأنَّه خَاِلقٌ، ويعِلمنَا ِبِغنَاه َأنَّه راِزقٌ، فَنُذِْعن ِبطَاعِتِه رغْبـةً          

    ا وزجِبنَقَاِئِصنَا ع نُِقرةً وبهرةًواجاِن           ،  حويالْح ِمن اِن؛ َألنويِميِع الْحج ةً ِمناجح َأكْثَر انَل اِإلنْسعج ثُم
واسِتعانَتُه ِصفَةٌ الِزمةٌ ِلطَبِعـِه،     ،  ما يستَِقلُّ ِبنَفِْسِه عن ِجنِْسِه، واِإلنْسان مطْبوع علَى االفِْتقَاِر إلَى ِجنِْسهِ          

.وخُِلقَ اِإلنْسان ضِعيفًا: وِلذَِلك قَاَل تَعالَى، ةٌ قَاِئمةٌ ِفي جوهِرِهوِخلْقَ

 

 
ن َألولَما كَان اِإلنْسان َأكْثَر حاجةً ِمن جِميِع الْحيواِن كَان َأظْهـر عجـزا؛               :عزيزي مستقبل األمة  

اسـِتغْنَاُؤك عـن   : قَاَل بعض الْحكَمـاء   ،  ، والْمفْتَِقر إلَى الشَّيِء عاِجز ِبهِ     الْحاجةَ إلَى الشَّيِء افِْتقَار إلَيهِ    
.الشَّيِء خَير ِمن اسِتغْنَاِئك ِبِه

 

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

 

].١٠٩ص القاهرة –

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

٣٣ 

بالهنا

 

 

 

والشفا

 

 

 

 


 



 




 

 

 

 

 ،ظيم من الناس وأصلح اهللا بأنفاسه خلقًا كثيـرا        عالرفاعي يؤم مجلسه جمع     أحمد  كان اإلمام   

:فجاء واحد من مريديه، وقال له

 

 

!.يا إمام، بم نلت ما أنت فيه من المنزلة؟

 

 

:فقال

 

 

زدحمة، إال بابا واحدا وجدته خاليـا،       مية إلى اهللا تعالى فوجدتها كلها       نظرت إلى السبل المؤد   

.سلكت منه، هو باب االنكسار والتواضعف

 

 

]٧٩انتفاع الساعي بسيرة اإلمام الرفاعي، ص[                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دراسة بريطانية جديدة أن عصير     أظهرت  

التوت البري يسهم في خفض ضغط الـدم        

.وتحسين صحة القلب

 

 

قدرة كل من   دن بين   جامعة الملكة ماري في لن    من  باحثون  لوقارن ا 

 ،عصير التوت البري والكاكا والشاي األخضر، على حماية القلـب         

وميرك بوسياندين موجودة في كوكتيل عصير      جوجدوا أن مادة أولي   و

.التوت البري الخفيف والعادي

 

 

أن هذه المادة الموجودة فـي التـوت        وأثبت الطبيب روجر كوردر     

 ١مادة أنـدوثيلين    البري تحسن صحة القلب من خالل وقف إنتاج         

وهي مادة موجودة في الشرايين تـؤدي إلـى اإلصـابة          ،ستنتيزس

.بأمراض القلب

 

 

هذه الدراسة الجديدة تظهر أن عصير التوت البـري         : وقال كوردر 

.هو بديل واعد جدا لعالج ضغط الدم وأمراض القلب

 

 

 



 



 



 



 



من الممكن أن تقطعى األرانب وتقليها ثم تسلقيها بالماء وبعد          
.أن تنضج تزيلين المرقة عنها وتضيفيها إلى الملوخية

 

 



 



 

.أرنب مقطع أربع قطع نظيف ومغسول -

 

 

 

.   حبة طماطم-

 

.   حبة بصل–

 

. مستكة–

 

 

 

-هان  حب

 

 ملعقة سمنة –

 

. كيلو ملوخية مخروطة-

 

 

 

 ثوم  -

 

. كزبرة ناشفة–

 

 


 



 

يشوح األرنب مع البصل والطماطم والسمن علـى نـار           -
.. هادئة حتى ينضج  

 

اخرطـى  و انـشليه مـن الـشوربة،        –
.. الملوخية خرطًا ناعما  

 

 اعصرى ربع كيلو طماطم وضعيه –
.مع شوربة األرنب وبعد الغليان أضيفى الملوخية

 

 

 

  أثناء غليان الملوخية دقى الثـوم مـع الكزبـرة اليابـسة            -
وحمريها فى الزيت ثم طشيها علـى الملوخيـة، وحمـرى           

.األرنب وقدميها ساخنة

 

 
.وبالهنا والشفا لك ولألسرة

 

 



 

 

 



 



 





 




 




 



 



 

 
















 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

األستاذ الدكتور

 

 

نور الدين أبو حلية

 

 

اجلمهورية اجلزائرية

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 




 





 



عرفـت البينـة األولـى،      : قال القاضـي  

.فهات البينة الثانية.. ووعيتها

 

 

البينة الثانية سيدي القاضـي     : قال الميالني 

تتعلق بمحاوالت ابن تيمية المستميتة من أجـل        

تأويل حديث األعمى الـصريح فـي التوسـل         

.. وصرفه عن المقصد منه

 

 

ومن التأويالت التي ذكرها للحديث حتـى       

يحرم األمة من االستفادة منه ذكره أن التوسـل         

كان في حضور النبي ال في غيابه، وبذلك فإنه         

 في حال غيابـه،     ال يصح التوسل بالنبي     

مع أن الحديث نص على أن الـضرير توسـل          

 في غيابه، بشهادة ذيـل الحـديث        بالنبي  

فـواهللا مـا   :(حيث يقول الراوي وهو ابن حنيف     

تفرقنا وطال بنا الحديث، حتى دخل علينا كأن لم      

  قوله  )يكن به ضر قد دخل علينا، دال عن     : ، فإن

 والصالة فـي    وءأن األعمى قد ذهب إلى الوض     

 وعمل بمـا    مكان بعيد عن محضر النبي      

 ثم جاء إليـه وقـد ذهـب          أمر به النبي  

.ضره

 

 

        ومن تأويالت ابن تيمية للحديث ذكـره أن

 وإن لم يكـن     التوسل كان في حياة النبي      

في محضره، وبذلك ال يـصح عنـده التوسـل          

 بعد وفاتـه، وهـذا مخـالف    برسول اهللا  

للواقع فقد ورد من الروايات ما يـدل علـى أن          

الراوي للحديث فهم منه شـموله لفتـرة حيـاة          

 وبعــد وفاتــه، فقــد روى رســول اهللا 

الطبراني عن عثمان بن حنيف أن رجالً كـان         

يختلف على عثمان بن عفان في حاجته، وكـان         

عثمان ال يلتفت إليه وال ينظر في حاجته، فلقي         

ابن حنيف فشكا ذلك إليه، فقال له عثمـان بـن           

ائت الميضأة ثم ائت المسجد فصّل فيـه        : حنيف

نّي أسألك وأتوجـه إليـك      اللهم إ : ركعتين وقل 

 نبي الرحمة، يا محمد إنّـي       بنبيك محمد   

وتـذكر  . أتوجه بك إلى ربي فتقضي لي حاجتي     

حاجتك ورح حتى أروح معك، فانطلق الرجـل        



 

 

 



 



 











 



فصنع ما قال له، ثم أتى باب عثمان بن عفـان           

فجاءه البواب حتى أخذ بيده فأدخله على عثمان        

: ، فقـال  بن عفان، فأجلسه معه على الطنفـسة      ا

ما : حاجتك، فذكر حاجته وقضاها له، ثم قال له       

ما كانت  :ذكرت حاجتك حتى كان الساعة، وقال     

لك من حاجة، فاذكرها، ثم إن الرجل خرج من         

جـزاك اهللا  : بن حنيف فقال لهعنده فلقي عثمان   

اخير          ما كان ينظر في حاجتي وال يلتفت إلـي ،

 واهللا ما   :حتى كلّمتَه في، فقال عثمان بن حنيف      

 كلّمتُه فيك، ولكنّي شـهدت رسـول اهللا         

وأتاه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره فقـال لـه          

.)١(إلى آخر الحديث... النبي 

 

 

ولهذا نجد المحدثين في كتبهم يروونه فـي        

األبواب المرتبطة بالدعاء وصالة الحاجة، فهكذا      

ذكره النسائي، وابن السني فـي عمـل اليـوم          

 في الدعوات، والطبراني في     والليلة، والترمذي 

الدعاء، والحاكم في المستدرك، والمنذري فـي       

الترغيب والترهيب، والهيثمي في مجمع الزوائد      

في صالة الحاجـة ودعائهـا، والنـووي فـي          

فـي بـاب    ) العدة(األذكار، وابن الجزري في     

صالة الضر والحاجة، وقد قال الـشوكاني فـى    

ث دليل علـى    وفي هذا الحدي  ): (تحفة الذاكرين (

  إلـى اهللا     جواز التوسل برسول اهللا     

، وأنه المعطى   مع اعتقاد أن الفاعل هو اهللا       

 .)٢()المانع ما شاء اهللا كان، وما لم يشأ لم يكن

 

 

باإلضافة إلى هذا    

 

 سيدي القاضي    –

 

 فـإن   –

 ووفاته عين   التفريق بين حياة رسول اهللا      

الشرك، ذلك أن اهللا هو الفاعـل فـي الجميـع،     

 مجرد واسطة، فالتفريق بين     ورسول اهللا   

الحياة والموت يدل على أن الشخص لـه مـن          

، تالقدرة والتأثير في الحياة ما ليس له في المما        

امع أن األمر هللا جميع.

 

 

باإلضافة إلى ذلك    

 

 سيدي القاضي    –

 

 مـا   –

على حياة األنبياء علـيهم  ورد من األدلة الكثيرة  

الصالة والسالم في قبورهم، ومن ذلـك قولـه         

) :٣()نبياء أحياء في قبورهم يصلون    األ( ،

:  في الحـديث الـذي رواه مـسلم       وقوله  

مررت على موسى وهو قـائم يـصلي فـي          (

.)٤()قبره

 

 

أفترى  

 

 سيدي القاضي    –

 

 يتـاح لموسـى     –

عليه السالم من الكرامة والفضل مـا ال يتـاح          

.ول اهللا لرس

 

 

وقد قال ابن القيم     

 

 وهو تلميذ ابن تيميـة      –

النجيب  

 

 في نونيته عند الكـالم علـى حيـاة          -

:)٥(الرسول بعد مماتهم

 

 

 والرسل أكمل حالة منه بال  

 

 

انـبيـشك وهذا ظاهر الت

 

 

فذلك كانوا بالحياة أحق من

 

 

رهانـشهدائنا بالعقل والب

 

 

 وبأن عقد نكاحه لم ينفسخ   

 

 

 وصيانفنساؤه في عصمة

 

 

 وألجل هذا لم يحل لغـيره  

 

 

منهن واحدة مدى األزمان

 

 

يل أنـهـأفليس في هذا دل

 

 

حي لمن كانت له أذنـان

 

 

باإلضافة إلى هذا، فقد ورد في الروايـات        

 الكثيرة التي يقر بها ابن تيمية أن النبـي          

  باألنبياء   اقد صلى إمام      ،فـي اإلسـراء 

     وراجعـه   اوهذا متواتر، وكانوا قد ماتوا جميع ،

 في الصلوات ورأى غيـره فـي        موسى  

السماوات، فمن كان هذا حالـه فكيـف يقـال          

 فـي   بالتفريق بين حياته وموته، وقد قال       

حياتى خير لكـم    : (االحديث الذي سقناه لك سابقً    

تُحدثون ويحدثُ لكم، ووفاتي خير لكم تعـرض        

على أعمالكم فما رأيت من خير حمدت اهللا عليه         

، وهـو   ) من غير شٍر استغفرت لكم     وما وجدت 

ا مـا قـال     حديث صحيح، وقد ذكرنا لك سـابقً      

 .الحفاظ عنه

 

 



 


                                                           

 .٣١ و٩/٣٠ :املعجم الكبري للطرباين) ١(

).١٦٢ص (حتفة الذاكرين ) ٢(

 

 

وأبو يعلـى يف  ). ١٥ص(رواه البيهقي يف حياة األنبياء      ) ٣(

، )٢/٤٤(، وأبو نعيم يف أخبار أصبهان       )٦/١٤٧(مسنده  

،  وقال اهليثمـي يف       )٧٣٩ / ٢( وابن عدي يف الكامل     

).ورجال أيب يعلى ثقات): (٢١١ /٨(امع 

 

 

والبغـوي يف   ) ٣/١٢٠(، وأمحـد    )٤/١٨٤٥(مسلم  ) ٤(

.وغريهم) ١٣/٣٥١(شرح السنة 

 

 

.٢/١٦٠النونية مع شرح ابن عيسى ) ٥(

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


    

 




 






 



   





 







  



 



 


    
   



 





 



 

 

 
خالل العقود الماضية نحن نتراجع ونخسر، وأعداء األمة 
اإلسالمية يتقدمون إلى األمام، السؤال الذي يجب أن ننطلق 
منه بالبداية من هو المسؤول؟ نحن أم هم؟

 

 
فالت في حي من ه باللص الهالوضع الحالي يمكن تشبي

 والذي يقوم بسرقة البيوت بشكل مستمر على مدى ،األحياء
 وأهالي الحي يعلمون بهذا الشيء وال يتحركون، ،سنوات

وتستمر سرقة المنازل، ويقوم صاحب المنزل بالشكوى 
بالتحقيقات يكتشفون أن صاحب المنزل لم يقم بأي وللشرطة، 

.والشبابيك مفتوحةإجراءات للحماية، فقد ترك الباب مفتوحا 

 

 
إذن فمن يتحمل المسؤولية؟

 

 
 الشرطة التي لم تقم بإلقاء القبض :ا صاحب المنزل، ثاني:أوالً

. اللص الذي قام بالسرقة:اعلى هذا اللص، ثالثً

 

 
لو أردنا أن نسقط هذه الحالة على وضعنا في العالم اإلسالمي 

 ألنه ال ؛ إنه ال توجد شرطة:بشكل عام نستطيع أن نقول
ا يبقى نحن يوجد قانون دولي وال توجد مؤسسات تضبط، فإذً

ا كيف وهم، ونحن أصحاب البيت هل أغلقنا األبواب؟ وإذً
:بحالتيننردعه نردع اللص؟ 

 

 
 واآلن ال يوجد ردع دولي ،إما بالردع من خالل القوة

والمؤسسات الدولية غير موجودة والقانون الدولي واألخالق 
..الدولية كلها غير موجودة

 

 
تحصين المنزل، فكيف نحصن المنزل؟ هذا بيدنا، ب إماو

ي  والتحصين أهم من الشرطي، ف،فالتحصين أهم من الردع
ن منزلناغياب كل العوامل األخرى نستطيع أن نحص.

 

 
األعداء يعرفون أن هذه المجتمعات ال تستطيع أن تقوم بشيء 

سرعان ما تهدأ، وأكثر من الغضب تجاه أي هجمة تحدث، 
. اآلن في حالة حربم أنهارغ

 

 
هذه الحرب اقتصادية وعسكرية، لكن أخطر أنواعها الحرب 
الفكرية، التي تتوجه باتجاه العقائد، وألنها حرب فعلينا أن 
نتصرف فيها مثل العساكر، والعسكري لكي ينجح في الحرب 
ال بد من أن يأخذ الموقع الصحيح واالتجاه الصحيح والطريقة 

.سر المعركةالصحيحة كي ال يخ

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  

 

حات، فيها هجوم   صطالالحرب فيها كل اال    
 وفيها هجوم تـضليلي وفيهـا       ،وفيها دفاع 

  في الحرب الفكرية   .رصد وكمائن وغيرها  
على العاملين في الوسط الـديني اسـتخدام        

 ، الصحيحة والسلوك الصحيح   طالحاتصاال
وكالهما ينطلق من تعاليم الدين وينطلق من       

 أن نحضر خطة عمل،     مقاصد الدين، فال بد   
:تتضمن محاور

 

 
ما هي الصورة التي نقدمها عن الـدين        
وعمن نقتدي به؟ يعني الذي يمثل هذا الدين        

    ا و أوا  على األرض هو الرسول عمليثـه  ر
القرآن هو كالم اهللا واهللا فوق       و ،ونالمجدد
 ولكن الشيء الملموس بالنسبة لنا هو    ،البشر

 الغضب؟ أم   م لنا نماذج في   قدفهل   .الرسول
م نماذج في الهدوء ورباطة الجأش؟ مـع       قد

أنه كان يعيش في زمـن الكرامـة كانـت          
 وكانت تندلع الحـروب مـن       ،أخطر شيء 

 ومـع   ،أجل الكرامة وتسيل الدماء ألجيال    
ذلك تعامل دون أدنى اهتمـام مـع الـذين          
حاولوا اإلساءة له وإلقاء القاذورات عليـه،       

وا وأبدعوا  وكان هناك شعراء جاهليون تفنن    
هذه مجرد   ،في هجاء الرسول ولم يذكرهم    

ا إال القليل عن تلـك       وال نعرف شيئً   ،نماذج
 هل يجوز للمسلمين أن     :المرحلة، فالسؤال 

يتبعوا الرسول في العقيدة ويخـالفوه فـي        
.السلوك؟

 

 


 


مات، األهم من ذلك هو ما يرتبط بالمسلَّ      

اها منذ كنا في المدرسة     مات تعلمن لدينا مسلَّ 
والمفروض أن أي مسلم لديه الحد األدنـى        

مات موجـودة فـي      هذه المسلَّ  ،يمانمن اإل 
حات التي استخدمت في تلك     صطالال ا ،عقله

المراحل السابقة عندما يقوم بها المـسلمون       
 ، نـصرة الـدين    تحت شعار بهذا الغضب   

ولكن الدين هو الذي أتـى لكـي ينـصر          
هـو الـذي ينـصر      وي  اإلنسان، الدين إله  

 وال يمكـن للبـشري أن ينـصر         ،البشري
.مة وهذه مسلَّ،اإللهي

 

 
 ولكـن   ،نحن ندافع عن الدين   : يقواون

وأردنا صطالح  منا بهذا اال  لنفترض بأننا سلَّ  
  ا أن نستخدمه فأنا أقـول     جدالً أو افتراضي: 

إن الدين ينتصر ليس بالغـضب، ينتـصر        
بشكله ا عندما نطبق الدين      وعملي ،بالتطبيق

الصحيح في المجتمع من خـالل تطبيـق        
المقاصد أو الوصول إلى مقاصـد الـدين        

ا، ى وسليم فعندها سيكون هذا المجتمع معافً    
عندها ينتصر الدين، الدين ال ينتصر إال إذا        

 والمجتمع ال ينتصر إال إذا      ،انتصر المجتمع 
اكان سلوكه بشكل عام سليم.

 

 
ـ      ا نـضرب   من خالل الحمـاس أحيانً

مات من دون أن نشعر بحسن النوايا،       لَّبالمس
  وهذا ألن جزء ا من مفاهيم الدين غير     ا كبير

.واضحة

 

 
في اإلطار نفسه عندما يتحـدثون فـي        

 إال رسول اهللا، نحن     :اإلعالم وغيره يقولون  
 من يهـان؟    لكننقبل بأن يهان الرسول،      ال

.يهان اإلنسان الضعيف

 

 
مات والمفـاهيم  ا واحدة من المـسلَّ  أيض

ي نعرفها بأن األنبياء أكبر من أن يهانوا        الت
أقوى من أن يستضعفوا فـال يجـوز أن         و

نقول أن الرسول قد أهين أو مس.

 

 
بالمحصلة نحن نسير باتجاه قد يخـالف   

 وهذه األشـياء يجـب أن     ،ماتبعض المسلَّ 
مات هي أسـاس أي      ألن المسلَّ  ؛نعمل عليها 

مات شيء يفكر به اإلنسان سواء كانت مسلَّ      
.مات دينيةدية أو مسلَّعقائ

 

 

إال الرسول   :ونقولي عندما   أتعجبا  دائم 
الرسـول  نهم يعـاملون    أل ؛الرسول يهان و

 ،كشخص عادي بينما هـو رمـز مقـدس        
  ق بين الرموز العادية وبـين      ويجب أن نفر

ليس بيننا  الرموز المقدسة، الرموز العادية     
 لكن الرمز المقدس بيننا وبينه      وبينهم التزام، 

 فالرسول رمز مقدس ليس فقط لكي       التزام،
القرآن رمـز   و به،   أسىنحب وإنما لكي نت   

مقدس ليس فقط لكي نحفظ ونفهم بل لكـي         
 واهللا مقدس ليس فقط لكي   ،نطبق ما ورد به   
  ونعـرف   ا لكـي نطيعـه    نعبده وإنما أيض 
 : عندما نسأل أنفـسنا    وهنا ،ونتخلق بأخالقه 

مات مع هذه   هل تعاملنا من خالل هذه المسلَّ     
 لـو عـاد     :أنا أسأل نفسي سؤاالً   فلرموز؟  ا

 سيدنا وموالنا  ا النبي الكريم    األنبياء وتحديد
 إلى هذا العالم ما هي األشـياء        محمد

ـ      ا مـن أحاديثـه     التي ربما تؤلمـه انطالقً
ا من تعاليم القرآن؟ أشياء كثيرة ال       وانطالقً

     ا، قلت شك، ولكن هذا السؤال سألته مؤخر: 
عض السفهاء الـذي    هل يؤلمه أكثر كالم ب    
 أم يؤلمه   ، عنه   نسمعه من وقت آلخر   

.أكثر ارتكاب الكبائر؟ سؤال بدهي

 

 
، قتل األبريـاء   ؟ا، هل ترتكب الكبائر   إذً

 ا من الكبائر، في أحد األحاديث      أليس واحد
كان ترتيبها الثالثة، األولى كانـت الـشرك     

 مـن  نبدأ فقـط  والثانية كانت السحر،  باهللا،  
ا غزوه  تسعينيات والحقً حصار العراق في ال   

 وصوالً إلـى الـيمن وليبيـا        م٢٠٠٣في  
ا، كيـف   ذًإوسورية هل هذا من الكبـائر؟       

للمسلم أن يغضب على كالم سفهاء ال يعني        
، قبل أن ينتقل إلى الرفيق األعلـى      الرسول  

وال يغضب من كبيرة من الكبائر؟ أين هي        
المظاهرات؟ أين هو الغضب؟ أيـن هـي        

ؤالء األبرياء ولمنـع    األفعال للدفاع عن ه   
.هذه الكبائر؟

 

 
 ؟،ا، هل من الممكن أن نجتزأ الـدين       إذً

 هل من الممكـن أن نتعامـل        ،غير ممكن 
.؟بازدواجية

 

 
هل يمكن أن نفترض أن هذه األشـياء        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األمين العام والمتحدث الرسمي

 

 
                               طرق الصوفيةلالتحاد العالمى لل

ى الحسينىلعزم اعبد الحليمالشريف 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  

 

التي تسيء إلى الرسول ال تستحق منا ردة        
فعل على مستوى الشارع اإلسالمي؟ أشياء      
ه كثيرة تحصل، أنا أعتقد بأنها تمـس هـذ        

الرموز بشكل مباشر، وأنا أقول بأنه عندما       
نبجل هذه الرموز بالكالم ولكن نأتي إلـى        
التطبيق ونفعل عكس ما هي موجودة مـن        

 ونحن مـن يـشجع      ،أجله فنحن من يمسها   
اآلخرين على قلة احترام هذه الرموز والتي       

.تمثل جوهر العقائد

 

 
  ا بهذه المقدمة أحاول أن أضع تشخيـص

يع أن ندخل بعـالج مـن   للمشكلة، ال نستط 
 فلذلك أنا أحاول أن أجمع      ،دون أن نشخص  

بعض العناوين، العناوين كثيرة لـو أردنـا        
 ألننا نتحدث عن تراكمـات، ال       ؛نغرق فيها 

.نتحدث عن أشياء طارئة

 

 
ــدين   ــشوه لل ــم الم ــصلة الفه بالمح

ــطالباال ــةص ــة بالممارس  ،حات الخاطئ
ــدروس  ــر الم ــشوائي غي ــسلوك الع وال

شاعر العابرة بـالرغم مـن      بالعواطف والم 
استمرار اإلساءة واستمرار وجود الـسبب      
فنحن من يقوم بتـشجيع اآلخـرين علـى         

ا وعلى اإلساءة إلى مشاعرنا،     االعتداء علين 
 :صنا ولو بـشكل مبـدئي، وقلنـا        شخَّ إذا

ا، ال بد من التصدي،     الغضب لن يحقق شيئً   
كيف نتصدى؟ أين يبدأ التصدي؟ التـصدي       

ة العـدو الحقيقـي وأيـن       يبدأ أوالً بمعرف  
.يتواجد؟

 

 


 



الحقيقة أول عدو ألي عقيدة ال يأتي من        
الخارج، فعبر التاريخ لم يحصل أن هنـاك        
عقيدة انهارت بهجوم خـارجي، بـالعكس       

تمام ا كان األبنـاء يتمـسكون بهـا        ا، دائم
وتصمد وهذا هو سياق الحياة وهـذه هـي         

فـالخوف  القواعد اإللهية لحياتنا البـشرية،    
على الدين من الخارج غير مبرر وال مكان        

.له ولن أضيع وقتي بالحديث عنه

 

 
ا الخطر يأتي من الداخل، الخطـر       دائم

، ويبـدأ هـذا     العقائدتباع  أبعض  من  يأتي  

الخطر بالتخلف والتطرف وبالتعصب وبعدم 
قدرة أبناء أو اتباع تلك العقيدة على التفكير        

ن أتحدث عنه ولم    السليم، أما اإلرهاب فأنا ل    
        ألن  ؛اأقل بـأن اإلرهـاب يـشكل خطـر 

ااإلرهاب مجرد نتيجة وليس سبب.

 

 
لسنا في صدد االنبطـاح كمـا يفعـل         
البعض كلما حصلت مشكلة في الغرب يبدأ       

يصل إلى مرحلة التبرؤ مـن      وقد  بالتبرؤ،  
ا اإلسالم بريء من     وبلغة أكثر لطفً   ،اإلسالم

ال  ، نحـن  كل هذه الجرائم، هذه بـدهيات     
نبحث عن شهادة حسن سلوك من الغـرب        

   ا أكثر من ذلك فهـم      كمسلمين هذا أوالً، ثاني
من يتحملون المسؤولية، اإلرهـاب لـيس       

منتجا، هذا بدهيا إسالمي..

 

 
اإلرهاب هو منتج لثغرات لها عالقـة       

 ولكن من يستغل هذه الثغرات      ،في المجتمع 
ض  هـو مـن حـر      ،هو المجتمع الغربي  

 واألهم من ذلك    ، المنطقة اإلرهاب في هذه  
 ا من اإلرهاب الذي يضرب عندهم      أن جزء

في أوروبا ال عالقة له باإلرهاب الموجود       
لدينا، هم أدخلوا الفكر الوهابي فقط مقابـل        
البترودوالر، مقابل أموال واآلن يـدفعون      
الثمن، ولكنهم يلقـون بالمـسؤولية علـى        

 وإلـى   ...المسلمين وعلى تطرف المسلمين   
.والً إلى رموزناآخره وص

 

 
 ،ا التصدي يبدأ من معرفة الخطـر       فإذً

 ا من معرفـة نقـاط الـضعف،        ويبدأ أيض
وتحديد هوية العدو الحقيقي، هنـا تكمـن        
المشكلة، يعني عندما يحصل شيء بطبعنـا       
نشخصن األمور ونهاجم األشخاص الـذين      
ـ        اقاموا بالهجوم، رغـم كـونهم أشخاص 

ا، ن تيار ن ال يمثلون أنفسهم هم يمثلو     يعابر
أقصد التيار الذي يقوم بهذه الهجمات على       

ا نتيجة  نهم أحيانً أ أو   ،المجتمعات اإلسالمية 
ألسباب مصلحية يقومون بهذا العمل، هـذا       

    ا للكثير هو تيـار   التيار الذي لم يكن واضح
الليبرالية الحديثة والقلة من الناس تعـرف       
عنهم، فالليبرالية الحديثة تهـدف لتـسويق       

ــم  الديمقرا ــالم، وه ــة للع ــة األمريكي طي

يستخدمون الديمقراطية من أجـل الهيمنـة       
على الشعوب ويستخدمون حقوق اإلنـسان      

.من أجل شن الحروب

 

 


 




 



بدأت الليبرالية الحديثـة تتطـور منـذ     
بـشكل  الماضـية   حوالي الخمسة عقـود     

تدريجي وخبيث على مبدأ السرطان، الذي      
يشعر به اإلنسان ويستمر فـي التطـور        ال  

أسـاس منهجيتهـا هـو      وا وببطء،   تدريجي
 ،تسويق االنحالل األخالقي بـشكل كامـل      

وفصل اإلنسان عن أي مبـادئ أو قـيم أو    
انتماءات أو عقائد مـن أجـل الوصـول         

:ألهدافها، من خالل عدة محاور

 

 



 



 


    ق الزواج  الليبرالية الحديثة هي من سو

مثلي من خالل التسويق الذي ابتـدأ فـي         ال
 ا إلى أن وصـلوا منـذ       السبعينيات تدريجي

حوالي عشرة أعوام إلى أن أصـبح هـذا         
 وأعتقد  ،ا، واآلن بدأ يكون لديهم أبناء     قانونً

.بأنها تختلف عن صيغة التبني

 

 



 



 


    قت فكرة  الليبرالية الحديثة هي التي سو

دينه بنفسه وأن هذا تعد     أن الطفل ال يختار     
على حرية هذا الشخص، هذا يولد من دون        

ا عندما يكبر يختار الـدين      دين ولكن الحقً  
 مع أن هذا مناقض لطبيعة      ،الذي ينتمي إليه  

 ألن اإلنسان منذ أن كان يختـرع        ؛اإلنسان
ا كـان   ا ويخترع آلهة ويخترع أصنام    أديانً

االبن بشكل غريزي ينتمي لدين العائلة التي       
.ولد فيها فهم يناقضون إنسانية اإلنسان

 

 



 



 


       قت الليبرالية الحديثة هـي التـي سـو

المخدرات على اعتبار أنها ليست ضـارة       
وأصبحت تباع بشكل قانوني وعلنـي فـي        

هذا المخـدر ال    : بقولهمالمتاجر، ويبدؤون   
 ا وبعدها يصلون ألنواع أعلـى      يعتبر مخدر



 

 

 

 

 



 



 

  

 

.من المخدرات

 

 
واآلن تستطيعون في بعض األماكن أن      

ا من الخبز بنكهة هذا المخدرتطلبوا أنواع.

 

 



 



 


     قت الليبرالية الحديثة هي نفسها التي سو

 وهي ،"السيولة الجنسية"اآلن البدعة الجديدة    
     هو ا وال أنثى،    تعني أن الطفل يولد ال ذكر

.ا أو أنثىا إن كان ذكريختار الحقً

 

 
شيء عجيب؟

 

 
ماذا تفهمون من هذا الكالم؟

 

 
المطلوب من هذه الليبراليـة ضـرب       

 ألن  ؛إنسانية اإلنسان وهنا تتناقض مع الدين     
 فتأتي ، أنزل من أجل تكريس اإلنسانية الدين

ا، الليبرالية لتفصل اإلنسان عن إنسانيته، إذً     
يفصل عن قيمه   عندما يفصل عن إنسانيته و    

 :وعقائده ما الذي يقود هذا اإلنسان؟ شيئان      
 والغريزة، وعنـدها تـسهل قيادتـه      ،المال

.باالتجاه المطلوب

 

 


 




 



الليبرالية الحديثة ترفض العقائد، فهـي      
تطلب من اإلنسان أال ينتمي للعقائد، ولذلك       
فإن منهجيتها هي أن تحول مرجعية الفـرد        

رجعية الجماعية، كما هـو الحـال       من الم 
.الطبيعي بالنسبة للبشر، إلى مرجعية الفرد

 

 
ومرجعية الفرد المقصود بها أن كل ما       
يرغب به هذا الفرد هـو صـحيح بغـض         

ا رغبات الفرد هي    النظر عن المجتمع، فإذً   
األساس ال األسرة وال المجتمـع األكبـر،        
وانسالخ الفرد عن هذه القيم هـو منهجيـة      

.ثانية

 

 
النسالخ عن األسرة واالنسالخ عـن      ا

ا هو ال ينتمي إلـى أي شـيء،         الوطن، فإذً 
ينتمي لنفسه في الداخل، وينتمي لهذه العقيدة     

  قون أن هذه العقيدة ليست     الليبرالية، هم يسو
عقيدة، هي ترفض العقائد لكن في الحقيقـة        

.هي عقيدة

 

 
عندما نقول بأنهـا تـسحب أو تلغـي         

نـي؟ تحولـه إلـى      إنسانية اإلنسان ماذا يع   
حيوان، مـا هـو الفـرق بـين اإلنـسان           

أشياء مشتركة، اإلنـسان    هناك  والحيوان؟  
لديه عواطف والحيوان لديه عواطف ويكره      
ويحب، اإلنسان ينطق والببغاء ينطق، قـد       
يقول البعض وهذا متداول بأن الفرق بينهما       

 ألن الحيـوان    ؛ غير صحيح  ،هو العقل، ال  
مـن التجربـة    لديه عقل ويتعلم، ويـتعلم      

والخبرة، الفرق بين اإلنسان والحيوان شيء      
.وحيد يتميز به اإلنسان، هو العقيدة

 

 
ا، فعندما  ا جديد ضرب العقائد ليس شيئً   

سقط االتحاد السوفييتي وبدأ التفكك ما هـو        
كـان أول   ح طرح في أمريكا؟     صطالاأول  

ى يعني ال   زمن العقائد قد ولَّ   أن  : اصطالح
بداية أو كانت   اله هي   توجد عقائد، يعني هذ   

. الليبرالية الحديثةمراحلمرحلة مهمة من 

 

 


 



الليبراليــة الحديثــة بالمحــصلة هــي 
أيديولوجيا ذات هـدف سياسـي لكنهـا ال         
تستطيع أن تصل إلى هذا الهدف مـن دون         

ا، إذا  األدوات االجتماعية، ال يمكن لهـا، إذً      
  هي المشكلة بيـنهم    ا فما   كان الهدف سياسي

وبين الدين؟ هل هناك مشكلة؟ بـالمظهر ال       
توجد مشكلة، ال مانع لديهم من أن نـصوم         
ونصلي ونزكي ونحج وكل شـيء، لكـن        

.يجب أن نتخلى عن المبادئ والقيم

 

 
يعني مقبول الدين الفارغ من المضمون      

للـدين   المتطـرف    مفهـوم مسموح به، ال  و
مسموح به، أما دين صـحيح فـال، غيـر          

نا سـأعود مـرة     ه .موح على اإلطالق  مس
أخرى إلـى التـسعينيات عنـدما بـدأت         

:الفضائيات تنطلق، تذكرون كنا أمام حالتين

 

 
إما فضائيات تفرغ العقل وتدفع الجيـل       

 أي باتجـاه الفكـر      ،الشاب نحو التغـرب   
ـ       ا الغربي وخروج عن القيم، ومقابلها تمام

 فكنا  ؛الفضائيات التي بدأت تكرس التطرف    
 إما األولى أو الثانية، سـيقول       :لتينأمام حا 
ا،  هذا طبيعي فالمجتمع كان منقسم     :البعض

والتطرف األول يخلق التطـرف الثـاني،       
والتطرف الثاني يخلق التطرف األول، هذا      
كالم صحيح لو كان تمويل هـذه القنـوات         
يأتي من مـصادر متطرفـة أو مـصادر         

 ولكن تمويل هذه القنوات كان من       ،متغربة
حد، نفس الدول تـدعم األولـى       مصدر وا 

ا كالهما يـصب باتجـاه      وتمول الثانية، فإذً  
.المضمون نفسه

 

 
مفهـوم  إن مشكلتهم معنا عندما نكرس      

 الدين الـصحيح    مفهوم ألن   ؛الدين الصحيح 
هو الذي يمنع األهداف السياسية عبر خلق       
حاجز يمنعهم من تحقيق األهداف ويمنعهم      

تقـاد  من تحويلنا إلى قطعان من المواشي       
ـ    ا مـن هـذه الفكـرة       إلى المذبح، انطالقً

تستطيعون أن تفهموا لماذا نرى هذا الهجوم       
 الصوفية التي   الشرس على المؤسسة الدينية   

 ؛تسير خلف أئمة الهدى ومصابيح الـدجى      
 معركة الوعي  دألنها هي المؤسسة التي تقو    

الـدين الـصحيح،    مفهوم  من أجل تكريس    
لـدين  وتدفع الشهداء من أجـل تكـريس ا       

الصحيح على كل الساحة اإلسالمية، فمـن       
الطبيعي أن تكون هذه المؤسسة هي العـدو     
ــخاص   ــاء كأش ــاجمون العلم األول، فيه

الدين الصحيح الذي   مفهوم   ألن   ؛ومؤسسات
نتحدث عنه هو الذي يؤسس لبنية اجتماعية       

 ا للبنية االجتماعية المطلوبـة     مناقضة تمام
.لتسويق الليبرالية

 

 
ر مـن الهجـوم علـى       لذلك جزء كبي  
يأتي من الخارج،   الصوفية  المؤسسة الدينية   

  فيجب أن نمي ف مـن هـو العـدو       ز ونعر
فـي هـذا المقـال      الحقيقي الذي نواجهه،    

.ماذا نفعل؟فصنا العدو شخَّ

 

 
 ؟، هذا مـا     وأوالدنا ن أنفسنا كيف نحص

.سنبينه اللقاء القادم إن شاء اهللا تعالى

 

 
وبنا حقيقة  نسأل اهللا تعالى أن يكشف لقل     

الذى به ننجذب بكليتنا إلى     ، الجمال الربانى 
.الرضوان األكبر

 

 
وصلى اهللا وسلم وبارك علـى سـيدنا        

.وموالنا محمد وعلى آله أجمعين

 

 



 

 

 

 

 



 


 



 




 




 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 







 




 



 

 

 


تضافرت نصوص شـرعية محكمـة،      

ئمة العلـم   أوقواعد فقهية راسخة، وإجماع     
الذين يعتد بعلمهم، على شـرف الجنديـة        
للدفاع عن األرض والعرض والمال وأناط      

     ا، فأمـا   بهم واجبات من الرباط والجهاد مع
معناه المعاصر مالزمـة الحـدود      " الرباط"

 واْاصِبر :لحمايتها وصيانتها، قال اهللا     
).٢٠٠: آل عمران (وصاِبرواْ وراِبطُواْ

 

 
لربـاط   العلم على المراد با    أئمةوأطبق  

المالزمة فـى   : فى اآلية القرآنية المحكمة   
سبيل اهللا   

 

 تبارك وتعالى    –

 

، وأنه أصـل    -
، وقال سيدنا محمد رسول     )١(الجهاد وفرعه 

رباط يوم فى سبيل اهللا خير من       : (اهللا  
 :، وأفضل الربـاط   )٢()....الدنيا وما عليها  
 ألن مقامه به أنفع، وأهله      ؛اأشد الثغور خوفً  

.)٣(أحوج

 

 
 الحراسة، وكالهما   :ومما يلحق بالرباط  

.يتحققان فى الجيش والشرطة

 

 
ومفهومـه فيمـا نحـن      " الجهاد"وأما  

 مجاهدة العدو والظـاهر بالقتـال       :بصدده
والدفاع للذود عن البالد والعباد، وفـضله       

ل اإلنسان نفسه ابتغـاء     بذ :عظيم، وحاصله 
ـ     ا بـذلك إليـه،     مرضاة اهللا سبحانه وتقرب

ويتحقق فى الجهاد المشروع، أمـا جـرائم      
ا فليست جهاد " الصيال" ،"الحرابة"،  "البغى"

ا، بل هى جرائم مخلة باألمن العام   وال رباطً 
والدماء واألعراض واألموال ولها عقوباتها     

 الجنـائي التـشريع   "لة فـى    صالدنيوية المف 
 الحـدود   :بصفة عامة، وأبواب  " اإلسالمي

 الـشرعي والجنايات على النفوس، والدفاع     
الخاص والجيش والجندية جهاد مشروع فى      

 الذين يقاتلون    : العلم أئمةالدين الحق، قال    

 

– 
.األعداء، قد بذلوا مهج أنفسهم

 

 
والنصوص الشرعية فى فضل الجندية     

:كثيرة منها) القوات المسلحة(

 

 
الْمجاِهـِدين   وفَضَل اللّه:  قول اهللا   

، )٩٥: النساء (علَى الْقَاِعِدين َأجرا عِظيما   
         مهَأنفُـس ـْؤِمِنينالْم ى ِمـناشْتَر اللّه ِإن

 ،)١١١: التوبـة ( ِبَأن لَهم الجنَّةَ   وَأموالَهم
 قُِتلُواْ ِفي الَِّذين نبسالَ تَحِبيِل اللِّه َأ واتًا سوم

    قُونزري ِهمبر اء ِعنديْل َأحب)  آل عمران :
١٦٩.(

 

 
 : قول الرسول    :من السنة النبوية  

مثل المجاهد فى سبيل اهللا كمثل الـصائم        (
القائم، وتوكل اهللا للمجاهد فى سبيله، بـأن        

      ا مع  يتوفاه أن يدخله الجنة، أو يرجعه سالم
ء ، وروى أن رجالً جـا     )٤()أجر أو غنيمة  

 على عمل يعدل    دلني : فقال إلى النبى   
هـل  ( :، ثم قـال   )ال أجده ( :الجهاد ؟ قال  

دخل مسجدك  تتستطيع إذا خرج المجاهد أن      
 : قـال  )فتقوم وال تفتر، وتصوم وال تفطر؟     

. )٥(ومن يستطيع ذلك؟

 

 

 فإن مـن أبـشع وأفظـع        :إذا علم هذا  
الجرائم االعتداء على الجند بتنوع رتـبهم       

ذلك مما قرره الفقهاء مـن  ومهامهم لما فى    
مما يسبب مفاسد عظمى    " تخذيل"و" إرجاف"

.تلحق سالمة البالد وأمن العباد

 

 
 ي مفهومه الشرع  :اإلرجاف :التوضيح

 التماس الفتنة، وإشاعة الكذب     :ياالصطالح
.)٦(والباطل لالغتنام به

 

 
، وتركه   حرام شرعا  :وحكمه الشرعى 
 بالمـسلمين   اإلضـرار واجب لما فيه من     

لَِئن لَّـم ينتَـِه      :عله آثم، قال اهللا تعالى    وفا
  الَّـِذينو نَاِفقُونالْم       ضـرِفـي قُلُـوِبِهم م

   نَّكِدينَِة لَنُغِْريِفي الْم ِجفُونرالْمالَ    و ثُـم ِبِهم 
جا ِإالَّ  يِفيه ونَكقَِليالً اِور  * وِنينلْعـا    منَمَأي

، ٦٠: األحزاب(  تَقِْتيالً لُواثُِقفُوا ُأِخذُوا وقُتِّ  
٦١.(

 

 
ا  بلغه أن ناس   وروى أن رسول اهللا     

يثبطون الناس عن الجهاد فـى سـبيل اهللا،         
فبعث إليهم نفر من أصحابه، وأمـرهم أن        
يحرقوا عليهم البيت، ففعل طلحة بن عبيـد        

.)٧( ذلكاهللا 

 

 
 نشر االضـطراب  :"اإلرجاف"ومضار  

، بين الناس، لصدهم عن الرباط والجهـاد      
.وترك البالد عرضة الحتالل األعداء

 

 
 الناس فـى حراسـة       ترهيب :التخذيل

 والتخذيل  .البالد وأمن العباد، وترك الجندية    



 

 

 

 

 



 








 

 

–


 

–




 



كاإلرجاف فى العدوان األثيم على الجـيش       
ومضاره منع الناس من النهوض للقتـال،       

ويجب صد ومنع    )٨(وترك الحراسة والجهاد  
خذلين، وقد ذمهـم    مومقاومة المرجفين وال  

ولَــِكن   :لشرع المحكم، قال اهللا تعالى     ا
   مطَهفَثَب ماثَهانِبع اللّه كَِره     ـعواْ مدِقيَل اقْعو

  واْ ِفيكُم   *الْقَاِعِدينجخَر ِإالَّ      لَو وكُـمادا زم
    غُـونَكُمبي واْ ِخالَلَكُمعضاالً وَألوالِْفتْنَـةَ   خَب

    ملَه وناعمس ِفيكُمو   ِبالظَّـاِلِمين ِليمع اللّهو 
).٤٧، ٤٦: التوبة(

 

 
 يحرم االعتـداء    :وعلى ضوء ما سلف   

على الجند باإلرجاف والتخذيل واإلشاعات     
واألباطيل آلثاره الخطيرة فى أمن الـبالد       

.والعباد

 

 
ـ ويحرم االعتداء عليهم بالجنا    ة علـى   ي

النفس وما دون النفس، لما هو معلوم مـن         
موال واألعراض، الثابتة   عصمة الدماء واأل  

بالنـصوص الـشرعية المحكمـة العامــة    
وال تخفى إال فـى متعـامى أو        . والمطلقة
 .!متغابى

 

 
ومما يدعو إلى الغرابة والنكارة تفـوه       
قواد جماعات وفصائل اإلرهاب واإلرعاب     

 العنف المسلح، وقواد مليـشيات      ومنظري
وتهديـد الـسالم    ) الحرابـة (قطع الطرق   

، والتعرض  )البغى( م للبالد  والعا االجتماعي
) الـصيال (للدماء واألموال واألعـراض     

باستهداف واستحالل دماء ومنشآت الجيش     
والشرطة، ومعروف أن االستحالل تحليـل      
ما حرمه الشرع المحكم ومؤداه إنكار مـا        
يثبت ضرورة أنه من دين اإلسالم وفى ذلك   

.)٩( القتل:، وأشد االستحاللتكذيب له 

 

 
 الجندية بتنوع رتبهـا     :خالصة ما ذكر  

فى الجيش والشرطة شرف عظيم، ومقـام       
.كريم لها فى الدين توقير وإجالل

 

 
وجوب أعانتهم وتأييدهم ومـساعدتهم     
على شتى المستويات الفرديـة واألهليـة،       

.الجماعية والحكومية

 

 
ضـعافهم وتخـذيلهم    إتحريم وتجـريم    

ألضرار جسيمة تلحق بسيادة الدولة وأمنها      
اخلى بإشـاعات وأباطيـل      والـد  يالخارج

 .كاإلرجاف والتخذيل

تحريم وتجريم االعتداء علـى الجنـد       
مطلقاً  

 

– سلم   ا  ا أو حرب

 

– ـ    جهار ا ا أو رباطً
 .سواء على أبدانهم أو منشآتهم ومؤسساتهم

يجوز للجيش والشرطة مقاومة المعتدين 
سبق إيراد  (عليهم بكل سبيل بالقتل والتدمير      

 ).واقعة طلحة بن عبيد اهللا

المعتـدون علـى الجـيش والــشرطة    
، البغـي  الحرابـة،    :مرتكبون لجرائم ثالث  

مــستحقون  .الــصيال

 

 أى المعتــدون –

 

– 
.العقوبات الدنيوية الزجرية

 

 




 


 : قـال  روى عمر بن الخطـاب      

إذا فتح اهللا   ( : يقول سمعت رسول اهللا    
    فـذلك  ا  ا كثيفً عليكم مصر فاتخذوا منها جند

، فقال أبو بكـر     )الجند خير أجناد األرض   
:        ألنهـم  ( : ولم يـا رسـول اهللا؟ قـال

  .)١٠()وأزواجهم فى رباط إلى يوم القيامة

 

 
 قوله  :وشواهد أخرى تقوى الخبر منها    

: )        إنكم سـتقدمون علـى قـوم جعـد
   ا، فإنهم قـوة    رؤوسهم، فاستوصوا بهم خير

.)١١()لكم، وبالغ إلى عدوكم بإذن اهللا

 

 
قال رسول اهللا    ": قالت م سلمة   عن أ 

: ) اهللا اهللا فــى قــبط مــصر، فــإنكم
ا ستظهرون عليهم، ويكون لكم عدة وأعوانً     

.)١٢()فى سبيل اهللا

 

 

تكون فتنة أسـلم    : (قال رسول اهللا    
الناس فيها أو خيـر النـاس منهـا الجنـد       

.)١٣()الغربي

 

 
 " : قال :روى سعد بن أبى وقاص      

ل الغرب  ال يزال أه  ( :قال رسول اهللا    
.)١٤()ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة

 

 
 أن المـراد بـالجيش    :وضح أئمة العلم  

، )١٥( جـيش مـصر    :، وأهل الغرب  الغربي
وأن الطائفة المنصورة من الجند أنما هـم        

.)١٦(المصريين

 

 
 تعاضدت أخبار   :وعلى ضوء ما سبق   

وآثار وشواهد ووقـائع تراثيـة علـى أن         
 ، خيـر  الغربـي الجيش   (المصريالجيش  

).أجناد األرض، الطائفة المنصورة

 

 
                                                           

، فـتح   ٨/٣٥٤، المغنى   ٤/٣٢٣ير القرطبى   تفس) ١(
.٤/٢٧٨القدير 

 

 
أخرجه البخارى ) ٢(

 

.٦/٨٥ فتح البارى –

 

 
.٨/٣٥٥، المغنى ٢/٥٠٩مطالب أولى النهى ) ٣(

 

 
.٦/٦فتح البارى : أخرجه البخارى) ٤(

 

 
.٦/٤فتح البارى ) ٥(

 

 
 من سورة األحـزاب،     ٦٠تفسير القرطبى لآلية    ) ٦(

، المغنـى   ٤/٩٥ وحاشية الجمل على شرح المنهاج    
٨/٣٥١.

 

 
، معـين   ٢/٥١٧أخرجه ابن هشام فى الـسيرة       ) ٧(

.٢١٠الحكام ص 

 

 
، عـدة أربـاب     ٣/٤٥٨أحكام القرآن للجصاص    ) ٨(

.٨٢الفتوى ص 

 

 
، المـواق علـى خليـل       ٩/٨٧الشروانى على التحفة    ) ٩(
.٨/٦٥، الزرقانى على خليل ٦/٢٨٠

 

 
، المؤتلـف   ١٨٩فتوح مصر البن عبـد الحكـم ص         ) ١٠(

، تاريخ دمشق البن عـساكر   ٢/١٠٠٣لف للدراقطنى   والمخت
، ٨٣، فــضائل مــصر البــن زوالق ص ١٦٣، ٤٦/١٦٢

حـسن  : ، قال الهيثمـى   )١٤/١٨٥إمتاع األسماء للمقريزى    
: صـحيح : ، وقـال العبـولى   ٦/٩٧مجمع الزوائد   : الحديث

 ة، فى معرض الدفاع عن أحـد الـروا        ٩تحفة األريب ص    
ف الحديث بالنظر إليـه،  وهو ابن لهيعة الذى استند إلى ضع    

النهاية فى الفتن والمالحكـم     ( إسناده جيد   : وزكاه ابن كثير  
لئن ضعف من طريق ابن لهيعة فقد جـاء         : ، قلت )٢/٣٧٤

     حـسن  : ا وبما يجعلـه   من طرق أخرى يقوى بعضها بعض
.صحيح

 

 
سنده صحيح على شرط مسلم، ومسند أبى يعلى        ) ١١(
رقم ،  ١٥/٦٩، صحيح ابن حيان     ١٤٧٣، رقم   ٣/٥١

.٥٣، فتوح مصر البن عبد الحكم ص ٦٦٧

 

 
.٥٦١، ٢٣/٢٦٥أخرجه الطبرانى فى الكبير ) ١٢(

 

 
 ٥/٢٨١، مجمع الزوائد ٤/٤٩٥مستدرك الحاكم ) ١٣(

، المعجم األوسـط للطبرانـى      ٦/٢٨٧مسند البزار   
.١/٥٤، الفتن ألبى نعيم ٨/٣١٥

 

 
.١٩٢٥، رقم ٣/١٥٢٥صحيح مسلم ) ١٤(

 

 
.٤/٥١٤ الديباج على مسلم للسيوطى) ١٥(

 

 
مسالك األبصار فى ممالك األمـصار لـشهاب        ) ١٦(

. وما بعدها٣/١٨٠الدين القرشى 

 

 



 

 

 

 

 



 



 











 



 



 





 


الحمد هللا رب العالمين بجميع محامده كلها ما علمنا منها          

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

ثنى على نفسهأ عليه هو كما ثناء.

 

 
دومان المتالزمـان   كمالن األ تمان األ والصالة والسالم األ  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

لنا ملحظ في حديث السيدة عائشة مـا        

، )٧٣٦(، والترمذي   )٢٦٠١٨(رواه أحمد   

: عن عاِئـشَةَ قَالَـتْ    ) ١٣٨٩(وابن ماجه   

ــِه  ــوَل اللَّ ستُ رــد ــٍة، فَقَ  ذَاتَ لَيلَ

فَخَرجتُ، فَِإذَا هو ِبالْبِقيِع راِفع رْأسه ِإلَـى        

نت في حاجـة    أ سبحان اهللا    :السماِء، فقالت 

َأكُنْـِت  : (اهللا وأنا في حاجة نفسى، فَقَاَل ِلي      

، )تَخَاِفين َأن يِحيفَ اللَّه علَيـِك ورسـولُه؟       

ظَنَنْتُ َأنَّك َأتَيتَ بعض ِنساِئك،     : قُلْتُ: قَالَتْ

ِإن اللَّه عز وجلَّ ينِْزُل لَيلَةَ النِّصِف       : (فَقَاَل

   ِإلَى الس انبشَع ِمن     َألكْثَـر غِْفرا فَينْياِء الدم

.)ِمن عدِد شَعِر غَنَِم كَلٍْب

 

 

 أم قـضية   هل القضية قـضية اهللا      

؟النبى 

 

 

 لكـن   ، النبيبال شك هي قضية     

أتَخَاِفين َأن يِحيفَ اللَّـه علَيـِك        :لماذا قال 

ورسولُه؟ أقول للتأكيد على هـذا المعنـى،        

 اهللا يحيف فأنـا      كنت تعتقدين أن   نإ :وهو

.أحيف

 

 

ولذلك لما وقف ذو الخويـصرة كمـا        

) ١٠٦٤(ومـسلم   ) ٣٦١٠(روى البخاري   

     ِّريِعيٍد الْخُدعن أبي س  َـا  : " قَـالنَميب

 وهو يقِْسم ِقسما    نَحن ِعنْد رسوِل اللَِّه     

َأتَاه ذُو الْخُويِصرِة وهو رجٌل ِمن بِني تَِميٍم        

! ويلَـك : (يا رسوَل اللَِّه اعِدْل، فَقَالَ    : فَقَاَل

قَد ِخبتَ وخَِسرتَ   ! ومن يعِدُل ِإذَا لَم َأعِدْل؟    



 

 

 

 

 



 



 

 

 
فضيلة الشيخ علي الجميل

 

 
واعظ مركز رشيد

 

 

 

 

 

 
       

        
    
   
   
  

    
   
  
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 

، وجـاء فـي بعـض       )ِإن لَم َأكُن َأعـِدلُ    

الروايات هذه قسمة ما أريد بها وجـه اهللا         

 حيث لم يقتصر فـي اتهـام النبـى          ،تعالى

       وفى   في قسمه فقط بل اتهمه في نيته 

 وكأنه يقول هذه قـسمة مـا        ،وجهته القلبية 

 وهذا هو الكفر بعد     ،اهللانت بها وجه    أأردت  

.يماناإل

 

 

وذو الخويصرة هذا هو رأس الخوارج،     

 ؛ جهة واحـدة   ا جهة اهللا ورسوله     إذً

 لم يكن التعامل مع رسـول اهللا        :لذلك أقول 

        تعامالً مع صورته وال مع وجـوده 

ة برسـول اهللا     ولو كانت العالق   ،المتعارف

        مع جـسده المتعـارف النقطعـت 

. الرفيق األعلىإلىعالقتنا بانتقاله 

 

 

من حديث زيِد بـِن      لكن سيدنا أبا بكر   

سـِمعتُ عمـر بـن      : َأسلَم، عن َأِبيِه، قَالَ   

َأمرنَـا رسـوُل اللَّـِه     :  يقُولُ  الْخَطَّاِب

     ِافَقَ ذَلقَ، فَودنَتَص ا َأنموـ   ي م االًك 

الْيوم َأسِبقُ َأبا بكٍْر ِإن سبقْتُه      : ِعنِْدي، فَقُلْتُ 

يوما، فَِجْئتُ ِبِنصِف ماِلي، فَقَاَل رسوُل اللَِّه       

 :   ُ؟، قُلْتِلكتَ َألهقَيا َأبقَالَ : م ،ِمثْلَه :

 ِبكُلِّ ما ِعنْده، فَقَاَل لَـه       وَأتَى َأبو بكٍْر    

: ما َأبقَيتَ َألهِلك؟ قَـالَ    :  اللَِّه   رسوُل

 متُ لَهقَيقُلْـتُ َأب ،ولَهسرو ال:  اللَّه  ـاِبقُكُأس 

.ِإلَى شَيٍء َأبدا

 

 

لى الرفيق  إ انتقل   لكن رسول اهللا    

بى بكر وهو قد ترك رسـول       أاألعلى قبل   

 ًا له في أهلـه، فهـل انتقـضت          خلف

 .قضية الصديق أم بقيت قائمة؟

 

 

 ألن جهــة اهللا ؛لمــاذا بقيــت قائمــة؟

 وعالقتنا بالنبى   ، جهة واحدة  ورسوله  

    وإنما هي عالقة    بدان،أ ليست عالقة

واصلة بمعالم وأعالم النبوة في شخـصه،       

فال جرم أننا نشهد له بالرسالة ونشهد لـه         

اهللا  ا عبـد   محمد أن{بالبالغ في كل صالة     

مة في فهم   فبذلك أقول لم تفتن األ    } ورسوله

ِإن الَِّذين يباِيعونَـك ِإنَّمـا      ية الكريمة   اآل

 اللَّه وناِيعبي       لم يفتن في فهمها، ولكن مع 

هذا هل كان في استطاعتنا أن نمدح النبـى         

 ؟،لى النبـى بمثلهـا    إ أو أن نتوجه     ؛بمثلها

 : هل قول ربنـا    ؟، فهل هذا غلو   ، ال :أقول

  ونَكاِيعبي الَِّذين ِإن   اللَّه وناِيعبا يِإنَّم   في 

 لم يكن   ، ال ؟ غلوا شخص رسول اهللا    

غلو       أو أن   ،اا جل ربنا أن يشرك معه أحـد 

ا ليس هذا   ذاته العلية، إذً   يثبت األلوهية لغير  

 ألن اللسان العربى حمال     :بغلو لماذا؟ أقول  

 ،خبار علـى الحقيقـة    لألوجه، فتجد فيه األ   

مجازية التي هي وليـدة  وتجد فيه المعانى ال   

ِإن الَِّذين يباِيعونَك    : فقوله تعالى  ،التراكيب

  اللَّه وناِيعبا يِإنَّم       إنما يقصد بـه تعزيـز 

ــه  ــى ،بيعت ــه المعن ــصد ب  وال يق

ية على المسيح   ولو نزلت هذه اآل    ،المنحرف

لقامت حجة النصارى فيما يعتقدون فيـه،       

م نفـتن    ول لكنها نزلت في حق نبينا      

مر كذلك  في فهمها، فأين الغلو؟ وما كان األ      

 ،ا تقصيرإال لنرى كل مدح في جانبه  

ال يتجـرأ    حتى ينفرد الحق بالثناء عليه بما     

 حتى يكون الحق هو     ،مخلوق أن يقبل عليه   

 بما ال    النبيالمنفرد بالثناء على هذا     

ومـا  ن يمدحـه بـه      أيستطيع مخلـوق    

  ِإالَّ ر لْنَاكسَأر  ـالَِمينةً لِّلْعمح)  األنبيـاء :

.يات تأملوا هذه اآل)١٠٧

 

 



 

 

 

 

 



 



 









 




 



 





 


تكاد كلمة المسلمين تتفق على أن المعارف التي يجب على المسلم   

. أصول الدين، وأحكام الشريعة: استيعابها هي

 

 
وإن كانت المعرفة    

 

 بشكل عـام   -

 

، وبكـل  ة مطلوبـة، ومـراد  -
ا يتعلق بالكون والحياة، وبخاصة ما يرتبط بالجوانـب         فروعها، فيم 

االجتماعية واإلنسانية التي تحدد عالقة اإلنسان ببني نوعه، وذوات         
جنسه من كافة المخلوقات، كاألخالق الفاضلة، والمعاملة الحـسنة،         

  ا جبارة من المصلحين، وفي مقدمتهم األنبياء       التي استقطبت جهود
.لحين من الناسواألئمة، والعلماء، والصا

 

 

 

 

 

 



 






 




 



رأى اإلمام في المعتزلة ومنهجهم فـي       

:)١(استقاللية العقل

 

 

اتخذ هؤالء العقالنيون من المعتزلة     

ا آخر غير منهج السلف في إثبات       منهج

العقائد حيث ذهبوا إلي أن النـصوص       

 ائد بـل ال  قوحدها ال تكفى في إثبات الع     

. بد من النظر العقلي

 

 

ويعد المعتزلة أول من فعـل ذلـك        

حيث إنهم كانوا أول الطوائـف التـي        

حملت لواء الدفاع عن اإلسـالم ضـد        

أصحاب الديانات األخرى والذين درسوا  

الفلسفة والحجـج والبـراهين العقليـة       

فجاراهم المعتزلة في مـنهجهم حتـى       

ا يستطيعوا أن يثبتوا أمـامهم، ويقـدرو      

علي دحض شـبههم، وإقامـة األدلـة        

والبراهين العقلية علي إثبات العقيـدة،      

مما جعلهم يقصرون طريـق المعرفـة       

.على العقل

 

 

 له رد على    واإلمام أبو العزائم    

منهج المعتزلة الذي خالفوا بـه مـنهج        

:السلف الصالح، حيث يقول

 

 

ومعرفة اهللا تعالى وطاعته واجبة،     "

ال بالعقـل،   بإيجاب اهللا تعالى وشرعه     

ا لقول المعتزلة، فـإن العقـل وإن        خالفً

إما أن يوجبها   : أوجب الطاعة فال يخلو   

لغير فائدة، وهو محال، فإن العقـل ال        

يوجب العبث، وإما أن يوجبهـا لفائـدة        

إما أن يرجـع   : وغرض، وذلك ال يخلو   

إلى المعبود، وذلك محـال فـي حقـه         

تعالى، وإما أن يرجع ذلك إلى غـرض        

 ألنه ال غرض    ؛ا محال  أيض العبد، وهو 

له في الحال، بل يتعب به، وينـصرف        



 

 

 

 

 



 



 

 

 

     
  
  
   
   
          

      
    
      
    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
سامي عوض العسالة. د

 

 

 

مدير عام بوزارة األوقاف

 

 

عن الشهوات بسببه، وليس فى المآل إال       

.الثواب والعقاب

 

 

إن السبيل الموصلة لمعرفة اهللا، هي      

معرفة صفاته وأفعاله، وإن معرفـة اهللا       

اهللا (الحقة، مؤدية إلـى أن تعـرف أن         

، وهذه المعرفة تصل بك إلـى أن      )أكبر

ك فى اهللا وحده، وخوفـك      يكون رجاؤ 

منه وحده، وعملك له وحده، وهذا يصل       

بك إلى أعظـم مرتبـة مـن مراتـب          

.)٢("التوحيد

 

 

 يسير في    ونالحظ هنا أن اإلمام   

الرد على المعتزلة على قواعـد علـم        

 مما يثبت أنه فى نقده لعلم الكالم        ؛الكالم

 

 كما سيتبين    -

 

 ال ينتقده كعلم، وإنمـا      -

ن الكتـاب والـسنة،     ينتقد االكتفاء به ع   

.واالستغناء به عنهما

 

 

رأى اإلمام في الحشوية ومنهجهم في      

:)٣(استبعاد العقل

 

 

وأمـا : " يقول اإلمام أبو العزائم   

إن طريق معرفـة    : الحشوية فإنهم قالوا  

: اهللا تعالى هو السمع ال العقـل، يعنـى    

يـكفى تلقى اإليمان عن النبي بوجـود       

ن أن يفهم   اهللا تعالى والتسليم لذلـك دو    

ا عنـه، كــما نـؤمن       المؤمن به شيئً  

.)٤("بالميعاد وغيره

 

 

 له رد على    واإلمام أبو العزائم    

منهج الحشوية الذي جعلهم يقصرون به      

: طريق المعرفة على السمع، حيث يقول     

وليـست هـذه العقيدة من روح الدين      "

في شيء، فإن القرآن الشريف يتمـشى       

قـيم  مع العقل في كثير مـن آياتـه، وي     

الدليل الواضح على وجـود اهللا تعـالى    

وإبداعه الخلق، بحيث ال يجد اإلنـسان       

 أي غموض في بيانه أو إبهام مثل قوله       

قَالَتْ رسلُهم َأِفي اللَِّه شَك فَاِطِر  :تعالى

 يدعوكُم ِليغِْفر لَكُم    ۖالسماواِت واَألرِض   

  يو ذُنُوِبكُم ى      ِمنمـسٍل مِإلَٰى َأج كُمَۚؤخِّر 

 بشَر ِمثْلُنَا تُِريـدون َأن      قَالُوا ِإن َأنْتُم ِإالَّ   

تَصدونَا عما كَان يعبد آباُؤنَـا فَْأتُونَـا        

. )١٠: إبراهيم( ِبسلْطَاٍن مِبيٍن

 

 

 واعتقادي أن المالحدة زنادقة هـذا      

ـ      لـك  ين إال تدالزمان لم يعلموا مـن ال

العقـيدة التـي هـي عقيـدة التـسليم         

األعمى، فظنوا لجهلهـم أن اإلســالم       

كالنصرانية ليس يتمـشى مـع العلـم،        

 األصول التـي    قرءواوكذبوا، ولو أنهم    

أخذ بـها العلماء الربانيون عقائـدهم ؛       

لما وسعهم إال أن يحكموا على أنفـسهم         

.)٥("بالجهالة العمياء الصماء

 

 
                                                           

من كبار الفرق اإلسالمية، وهم فرق كـثرية         : املعتزلة) ١(
ل والتوحيد، والوعد   العد: جيمعهم القول باألصول اخلمسة   

والوعيد، واملرتلة بني املرتلتني، واألمر باملعروف والنهى عن        
الفرق بني الفرق لإلمـام عبـد القـاهر         : يراجع. املنكر

١١٤ص: البغدادي

 

ـ حممـد حم  / حتقيق الشيخ . ٢٠١ - ي ي
 .الدين عبد احلميد، ط دار املعرفة، بريوت، بدون تاريخ

.٢٠ ص، العزائمحمكمة الصلح الكربى لإلمام أىب) ٢(

 

 
هم طائفة من احلنابلة والساملية املتمـسكني       :احلشوية  ) ٣(

فقد كان مذهبهم أضل من املعتزلـة        بالظاهر دون تعقل،  
.كما يذكر الشيخ السنوسي

 

 
.٢١عقيدة النجاة لإلمام أىب العزائم ص) ٤(

 

 
.نفس الصفحة، املرجع السابق) ٥(

 

 



 

 

 

                                                              

 

 

 

 



 

 
 



 



 



 





 



 



 





 



 



 





 



 



 





 



 



 





 





 



 

 

 





 



  





 











 





 


حقيقة إني أسمع هذه الكلمـة عـن       

".قتل الوقت" تعاَل نـ:بعض الناس

 

 

مبـذرين ومبـددين    وهؤالء أيضا   

يجلسون الساعات الطوال من ليـل أو       

 وهذه مقولة يجب أن     ،نهار حول موائد  

.يبعدها المسلم عن حياته وال يرددها

 

 

ألن الوقت من العمر فكـل وقـت        

يمر هو من عمر اإلنسان المحـسوم،       

.والساعة التي تمر ال تعود أبدا

 

 

أوقات العبـد   : يقول بعض العارفين  

النعمـة، والبليـة،    :  ال خامس لها   أربعة

وهللا عليـك فـي     .. والطاعة، والمعصية 

ـ   وقت منها    ة يقتـضيه   سهم من العبودي

.الحق منك بحكم الربوبية

 

 



 


 الزمن سقطت ورقـة مـن       كلما مر 

عمر اإلنسان وال تعـود الورقـة إلـى         

فمن بـاب أولـى علـى       .. الشجرة أبدا 

ز الفرصة بإدراك   اإلنسان العاقل أن ينته   

الواجب الذي هو مكلـف بـه، سـائالً         

 أن يكون يومه خيـرا مـن        المولى  

. خيرا من يومه، وغدهأمسه

 

 

وعلى اإلنسان العاقل أن يأسى على      

.نفسه بما انهدم من بنيان عمره

 

 

رحم اهللا اإلمام الحسن البصري حين      

يا ابن آدم إنما أنت أيام مجموعـة        : قال

!.ككلما ذهب يوم ذهب بعض

 

 

:وكان أبو علي الدقاق ينشد

 

 

كـل يـوم يمـر يأخذ بعضي

 

 

يورث القلب حسرة ثم يمضي

 

 

:وقال غيره

 

 

إنـا لنـفرح بـاأليـام نقطعها

 

 

وكل يوم مضى جزء من العمر

 

 



 


: إن العبد بين مخافتين   (وفي الحديث   

بين أجل قد مضى ال يدري ما اهللا صانع         

ض د بقي ال يدري ما اهللا قا      قفيه، وأجل   

فيه، فليأخذ العبد من نفسه لنفسه، ومـن        

دنياه آلخرته، ومن الـشيبة إلـى الهـرم،         

فوالذي نفسي بيده، ما بعـد المـوت مـن          

مستعتب، وما بعد الدنيا من دار إال الجنـة         

).أو النار

 

 



 


يقول اإلمام أبو حامـد الغزالـي فـي         

":إحياء علوم الدين"

 

 

ساعة ال تعب فيهـا     : الساعات الثالث 

 فـي مـشقة أو      :على العبد كيفما انقضت   

رفاهية، وساعة راهنة ينبغي أن يجاهد فيها       

نفسه ويراقب فيها ربه، فإن لم تأته الساعة        

الثانية لم يتحسر على فوات هذه الـساعة،        

وإن أتته الساعة الثانية استوفى حقه منهـا        

 أملـه   كما استوفى من األولى، وال يطول     

إلى خمسين سنة، فيطول عليه العزم علـى    

المراقبة فيها، بل يكون ابن وقته، كأنه في        

آخر أنفاسه وهو ال يدري، وإذا أمكـن أن         

يكون هذا آخر أنفاسه، فينبغـي أن يكـون         

على وجه ال يكره أن يدركه الموت وهـو         

في تلك الحالة، وتكون أحوالـه مقـصورة       

:  من قوله    على ما رواه أبو ذر      

: المؤمن ظاعنًا إلى فـي ثـالث      ال يكون   (

تزود لمعاد، أو مرمة لمعاش، أو لذة فـي         

).غير محرم

 

 

وكم أتمنى من الجهات المعنيـة فـي        

 أن تهتم بمقوالت    اوغيره اإلسالمية   البالد

أكثر الناس  أهل التصوف الحقيقيين؛ ألنهم     

معرفة بالوقـت، وبـالوطن، وبالـسياسة،       

.وبالعلم، وغير ذلك
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–


 


 



 



 

 



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

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

 

 



 


مـت   أقي م١٨/١٢/٢٠٢٠ ، الموافق ه١٤٤٢  ٣فى يوم   

بقاعة اإلمام المجـدد     مائةال بعد   وناألربع و الثامنة أهل البيت ليلة  
حيث حضرها عدد من أبنـاء       ،السيـد محمد ماضى أبى العزائم    

.الطريقة العزمية من مختلف المحافظات

 

 
وقد افتتحها سماحة السيد عالء أبو العـزائم شـيخ الطريقـة            

زي نبيه على ضرورة ارتداء الكمامات كإجراء احتـرا     العزمية بالت 
ضد فيروس كورونا، موضحا أنه أثناء رحلته بالواليات المتحـدة          
وجد أن الجميع يلتزم بها، حتى وإن كان البعض يشكك في وجود            

.الفيروس

 

 
ذون خطة من عـدة محـاور        اليهود ينفِّ   أن ولفت سماحته إلى  

:للسيطرة على العالم أجمع

 

 

 

 إفقار الدول الغنية، من خالل خفـض أسـعار البتـرول،            -
.خدام الطاقة البديلةواست

 

 

 

عالم كي يسيطر الصهاينة على العالم، وفرض  هدم اقتصاد ال-

الدين اإلبراهيمي، ويتلقون المـساعدة فـي ذلـك مـن بعـض             
.الحكومات

 

 

 

 الترويج لخطر الكورونا من خالل وكاالت األنباء العالميـة     -
.التي يمتلكها اليهود، ثم ينقل عنها اإلعالم المحلي في جميع الدول

 

 
طالب سماحته أبناء األمة اإلسالمية بالعمل واإلنتاج حتى ال         و

ث العلمي، وأن يتحلوا باألخالق      وأن يهتموا بالبح   ينهار االقتصاد، 
.الفاضلة حتى يتغير حالنا لألفضل

 

 
أال ينحازوا لعمليات التطبيع مع الـصهاينة، وأن        كما طالبهم ب  

 النَّاِس عداوةً لِّلَِّذين آمنُـوا       َأشَد لَتَِجدن: يتمسكوا بالنص القرآني  
ودهالْي) ٨٢: المائدة.(

 

 
ن مقصرون في حق أهـل      يوأكد سماحته إلى أن جميع المسلم     

ها تحب أهل البيـت قـوالً ال        البيت، وأن سبب تخلف األمة هو أن      
.عمالً

 

 
الحليم العزمي الحسيني حديثه حول       الشريف عبد  واصلقد  و

دور اإلمام الباقر في بنـاء       يث عن ، بالحد سيرة أهل البيت    
 آخر مظهرين مـن مظـاهر       تحدث عن الجماعة الصالحة، حيث    

:بنائها العشرة وهي

 

 
١

 

 النظام االجتماعي للجماعة، بدءا من األسرة ثم األرحـام          -
. ثم المجتمع الصالحةثم الجماعة

 

 
٢

 

.ةح مستقبل الجماعة الصال-

 

 
 البـاقر   تحدث عن مالبسات اغتيال بني أمية لإلمام        ثم  

وصيته لجـابر بـن     : ودوافعهم لذلك، وعرض نماذج من وصاياه     
.يزيد الجعفي، ووصيته لولده اإلمام جعفر الصادق 

 

 
وقامت الفرقة العزمية بإنشاد القصائد العزمية بقيادة األسـتاذ         

.أحمد مخلوف

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

بينا اللقاء املاضي أن الكمال التام لسيدنا وموالنا رسـول 
َّ َّ

 

اهللا 

 

 الذي يلي الكمال املطلق، أي الذي هو أدنى من 

 

املطلق هو كماله باعتباره رسوال نبيا 
 ً



 

، ومن ثم فهـو 

 

.. بهذا الكمال سيد النبيني واملرسلني وإمامهم

 

و

 

يف هذا 

 

:اللقاء نواصل احلديث فنقول

 

 

 

 


 




 




 




 







 



علينا أن نتساءل هل يصح أن يقال أنه        

؟ا سيد آباء العالمين أيض!.

 

 

للرد على هذا السؤال أقول وباهللا تعالى       

ـ      إن اهللا   : التوفيق ا  قد نفى عنه كونه أب

 :ألحد من الرجال بين الصحابة بقوله تعالى      

         لَِكـنو اِلكُمجن رٍد ما َأحَأب دمحم ا كَانم

    كَانو ينالنَِّبي خَاتَموَل اللَِّه وسِبكُـلِّ     ر اللَّـه 

 ِليمٍء عاشَي )فلـم يكـن    ) ٤٠: األحزاب

 من صلبه بلغ مبلـغ      ابنًا لرسول اهللا   

مـوت أوالده الـذكور      ل الشباب والرجـال  

وآخرهم إبراهيم    اصغار ،   والحكمـة 

 خاتم النبيـين     ألنه   ؛من ذلك واضحة  

ا ومن   لكان نبي  ولو عاش أحدهم بعده     

ولكن رسول اهللا وخاتم     (... :ثم قال تعالى  

وهذه هى الحكمة مـن مـوت       ...) النبيين

 أبنائه الذكور مـن الـسيدة خديجـة         

فـى   ماهي وكذلك موت ابنـه إبـر      ،اصغار 

 ا، ولو عاش لكان صِ    المدينة صغيريقًد اا نبي 

أن  (: عن ابنه إبراهيم بعد موته     لقوله  

 ا فى الجنة يتم رضـاعه، ولـو        له مرضع

عتقـت  ا، ولو عاش أل   ا نبي يقًدعاش لكان صِ  

.)١()أخواله من القبط وما أسترق قبطى

 

 

 ابن عساكر عن جابر وعـن       وأخرجه

فى والمـاوردى  ابن عباس وعن ابن أبى أو   

لو عاش إبـراهيم    (:عن أنس بلفظ مختصر   

 ومن ثم فالوالدية هـى      )٢()اا نبي يقًدلكان صِ 

 ؛ الواحد الذى كماله لغيـره       االعتبار

   ا ألحد من رجال الصحابة،     ألنه لم يكن والد

وليس معنى هذا أنه ال ذريـة لرسـول اهللا          

   فذريته     بعشرات الماليين فى 

 بـن   يسالمى وهم أبناء عل   أرجاء العالم اإل  

.ا جميعأبى طالب وفاطمة 

 

 

 وإن كان أب لكل المؤمنين       فهو

 والمسلمين روحي    ا لرجـل   ا إال أنه ليس والد



 

 

 

 

 



 



 
















 



منهم لحكمة ختم النبوة، أخرج الطبرانـى       

 : قال رسول اهللا    :عن ابن مسعود قال   

ـ        ( ) يأن اهللا أمرنى أن أزوج فاطمة من عل

 والخطيب عن   وأخرج الطبرانى عن جابر   

إن  (: قـال  ابن عباس أن رسول اهللا      

 ، ذرية كل نبى فـى صـلبه   علاهللا تعالى ج  

 يوإن اهللا تعالى جعل ذريتى فى صلب عل       

، والحكمة معلومة وهى ختم     )بن أبى طالب  ا

         دوج النبوة كما وضح لنا، ومن ثم فهو َأب

  يا من فاطمة وعل    جميع لذريته  

    ومن ثم فسيد اآلبـاء     . اوإن لم يكن لهم والد

ـ   الوالدين للعالمين غيره     ؟ و، فمن ه

 سيد الخلق بجميـع     ولقد تأكد لنا أنه     

ــصفات   ــصائص وال ــارات والخ االعتب

واألحوال والتخصصات واألعمـال، فهـو      

سيد الدعاة إلى اهللا تعـالى وسـيد القـادة          

 فال نعلم   ،العسكريين وسيد المؤسسين للدول   

 أقام دولـة     وال حتى من أولى العزم     رسوالً

الخالفة هللا فى األرض فى حياتـه إال هـو          

، سيد المرسـلين والـسياسيين      هو ف 

ين والمطببين  ين والمعلمين والعابد  يوالعسكر

.والتجاريين وهكذا

 

 

 جعلـه   ألن اهللا  ؛وهو سيد األخالق  

أعلى من كل القيم الخلقية الصالحة والطيبة       

: القلم( وِإنَّك لَعلَى خُلٍُق عِظيمٍ    :فقال له 

فهو سيد البـررة بالوالـدين      ....  وهكذا )٤

.امطلقً

 

 

 ثم نسأل    ومن

 

-     ا  وقد علمنا أنه ليس أب

ألحد من الصحابة أبوة الوالدية لحكمة ختم       

 ومن هى   ؛فمن هو سيد آباء العالمين    . النبوة

سيدة أمهات العالمين؟ والمقصود بـاألبوة      

 ،مومة الوالدية واألمومة هنا أبوة الوالدية وأ    

:أى بكلمة واحدة

 

 

 

 هو سيد اآلباء الوالدين؟ من -

 

 

 

 هى سيدة األمهات الوالدات؟ ومن -

 

 

 السيادة على أصحاب حـال مـا أو         إن

خاصية ما أو صفة ما هى باعتبار أثـر أو          

آثار هذه الخاصية أو هذا الحـال أو هـذه          

.الصفة، أو حتى المهنة

 

 

 لموضوع الوالدية فإن أثر هذه      وبالنسبة

صية هو المولود، ومن ثـم      الصفة أو الخا  

فأعظم والدين هما اللذان يلدان أعظم مولود       

.  والجنلإلنسبالنسبة 

 

 

 المقياس الدقيق لألبوة الوالدية، ال      وبهذا

        ا يوجد فى العالمين والدان قد أنجبا أو ولـد

 ألنه  ؛اهللا وآمنة     ولد عبد  نأعظم مم 

بنهما محمد بـن    اليس ثم مولود أعظم من      

.المطلب  داهللا بن عب عبد

 

 

ا سـيدا آبـاء وأمهـات        هما إذً  أفليس

!.العالمين؟

 

 

المطلب هو سيد   اهللا بن عبد    إن عبد  احق

 كما أن آمنة بنت وهب هـى        ،آباء العالمين 

. سيدة أمهات العالمين

 

 

المطلـب   اهللا بن عبد    بسيدنا عبد  وكأنى

 هذا ابنى محمد فليرنى ابنـه       : يقول 

.!!!من ينازعنى سيادة آباء العالمين

 

 

  بسيدتنا آمنة بنت وهـب       وكأنى

هذا ابنى محمد فلترنى ابنهـا مـن        : تقول

.!!!تنازعنى سيادة أمهات العالمين

 

 

                                             

 

 
أورده السيوطى ىف اجلامع الكبري وعزاه البن ماجة عن         ) ١(

) ٣٢٢١٢(اهللا بن عباس وجاء ىف كرت العمال بـرقم           عبد

.٤٧٠ ص١١جملد 

 

 

 ١١/جملد  ) ٣٢٢٠٤(أورده صاحب كرت العمال برقم      ) ٢(

.٤٩٦ص

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 







 









 



 

 














 



 



 



 





 



 



 



 





 



 

 



 






 



:الرد: بقية

 

 
٢

 

مجرد الخوف على المـسلمين ال       -
:يبيح قتل األبرياء

 

 
وفـى  : " كما جاء بالموسوعة الفقهيـة    

وجه عند الشافعية ال يجوز رميهم، وعللوه       
بأن مجرد الخوف ال يبيح الدم المعـصوم،        

 يهم عند المالكية إذا كانكما أنه ال يجوز رم 
الخوف على بعض الغـازين     

 .)١("فقط

 

 
٣

 

ــد   - ــا يؤكـ وممـ
استخفاف ابن تيمية بالدماء    

ولو لم يخـف علـى       ":قوله
" المسلمين جاز رمى الترس   

:على أحد قولى العلماء

 

 
من هؤالء العلماء الـذين  : ونحن نتسأل 

قالوا بقتل البرآء حتى فى حالة عدم الخوف       
!على المسلمين؟

 

 
: جوابال

 

 
!!!لم يقل بهذا أحد غير ابن تيمية

 

 
وعلى افتراض أن أحد العلمـاء قـال        
بذلك فماذا يفعل ابن تيمية بعشرات اآليات       
القرآنية واألحاديث النبوية وأقوال األئمـة      

! حول تعظيم حرمة الدماء؟

 

 
نأخذ بـالقرآن   : وأين مبدأ السلفية القائل   

ا من كان   والسنة ونترك أقوال الرجال كائنً    
! قائلها؟

 

 
هل يطبقون هذا المبـدأ فـى اللحيـة         
والجلباب فقط أم الدماء فيأخـذون بـأقوال        
الرجال وبالـضعيف ويتركـون اآليـات       

!! المحكمات واألحاديث الصحاح؟

 

 
.وإلى اهللا المشتكى

 

 
٤

 

قول ابـن تيميـة بقتـل البـرآء          -
" وأن  " يبعثون على نياتهم    " بدعوى أنهم   

".القاتل مجاهد والقتيل شهيد 

 

 
وهكذا باسم الجهـاد تـستباح الـدماء        

.المعصومة بحجة أنهم يبعثون على نياتهم

 

 
 نبـوي  أو نـص     قرآنيهل هناك نص    

يقول بقتل البرآء وأنهـم سـيبعثون علـى         

! نياتهم؟

 

 
ولكنـه   . ال يوجد أى نص يقول بذلك     

.من تدليسات ابن تيمية واستخفافه بالدماء

 

 
 بالبخاريكل ما هنالك أنه يوجد حديث       

يقول أنه من أشـراط الـساعة أن        ومسلم  
 وأن هنـاك    ، بالكعبة ويحتمي سيلوذ   المهدي

جيش جرار سيحاول الهجوم على الكعبـة       
 وأن  ،المشرفة والقضاء على من لجأ إليهـا      

اهللا جل وعـال سيخـسف بهـذا الجـيش          
 األرض، وعندما سألته السيدة عائشة      

 

 راوية الحديث    –

 

 عن موقـف مـن تـم        -
 الجـيش ومـا      هـذا  يسوقهم من العامة ف   

!ذنبهم؟

 

 
يبعثـون علـى    (:  بـأنهم  أجابها  

.)نياتهم

 

 
. )يبعثون على نياتهم(هذه مناسبة 

 

 
ونــص الحــديث أن اهللا جــل وعــال 

سيخسف بهذا الجيش    

 

 المهاجم للكعبـة     -

 

– 
أى أن هذا عقاب إلهى من أفعال       ،  األرض

الخالق الذى ال يسأل عما يفعل وهو أدرى        
.بعباده

 

 
ذه المقولة مـن    ولكن ابن تيمية انتزع ه    

 ،سياقها وجعلها جحة لإلرهابيين لقتل البرآء     
 وتـدليس علـى     لى علـى اهللا     أوهذا ت 

المــسلمين وإعطــاء اإلرهــابيين ســالح 
لالستخفاف بحرمـة الـدماء بـدعوى أن        

 ا سـيبعثون علـى     ا وعـدوانً  المقتولين ظلم
!نياتهم

 

 
 ألنهـم   ؛يعنى اقتل األبرياء ومـتقلقش    

!!ابن تيميةسيبعثون على نياتهم بفتوى 

 

 
ا اآليات القرآنية واألحاديث النبوية     تاركً

:التى تحرم القتل وتعظم حرمة الدماء 

 

 

 

: مثل قوله تعالى  -

 

 
١

 

-     اٍدفَـس ِر نَفٍْس َأون قَتََل نَفْساً ِبغَيم
        ـنمِميعاً وج ا قَتََل النَّاسِض فَكََأنَّمِفي اَألر

 :المائـدة ( اس جِميعاًَأحياها فَكََأنَّما َأحيا النَّ  
٣٢.(

 

 
٢

 

-       اُؤهـزداً فَجمتَعْؤِمناً مقْتُْل من يمو
        نَـهلَعِه ولَيع اللَّه غَِضبا وخَاِلداً ِفيه نَّمهج

).٩٣ :النساء( وَأعد لَه عذَاباً عِظيماً

 

 

 

:وقوله  -

 

 
١

 

لو أن أهل السماء وأهـل األرض       ( -



 

 

 



 



 


 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى. د   

 

 

 )هم اهللا فى النار   من ألكب اشتركوا فى دم مؤ   
].رواه الترمذى[

 

 
٢

 

لزوال الدنيا أهون عند اهللا من قتل        (-
].رواه مسلم[ )رجل مسلم

 

 
٣

 

- )  ا لم يـرح رائحـة      من قتل معاهد
الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين       

رواه البخارى[ )اعام.[

 

 
٤

 

إن دماءكم وأمـوالكم    : أيها الناس  (-
ذا فى شهركم   عليكم حرام كحرمة يومكم ه    

أال هل بلغـت؟ اللهـم      ، هذا فى بلدكم هذا   
 ].رواه البخارى ومسلم[ )فاشهد

 

 
٥

 

ما أطيبك    (-

 

 الكعبة   –

 

 وما أطيـب    -
، ما أعظمك وما أعظـم حرمتـك      ، ريحك

والذى نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عنـد   
 ].رواه ابن ماجه[ )اهللا أعظم من حرمتك

 

 
٦

 

ال يزال المؤمن فى فسحة من دينه   ( -
 ].رواه البخارى[ )اا حراملم يصب دمما 

 

 
٧

 

ا فاغتبط بقتله لم يقبل من قتل مؤمنً  ( -
 ].رواه المنذرى[ )ا وال عدالًاهللا منه صرفً

 

 
٨

 

 )أول ما يقضى بين الناس الـدماء  ( -
].رواه البخارى ومسلم[

 

 
٩

 

إن من ورطات األمور التـى ال       ( -
مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام    

.]يرواه البخار[ )بغير حله

 

 
٥

 

 لم يلتزم ابـن تيميـة بالـشروط         -
الصارمة التى وضعها الفقهاء فى مـسألة       

:التترس

 

 
وفى ذلك يقـول اإلمـام أبـو حامـد          

: الغزالى

 

 
قد وصف من هـذه األوصـاف   فإن فُ " 

      ـ  بأن كـان الوصـف مناسـب ا، أو  ا حاجي
ضروري اا ظني،أو ضروري ـ ا قطعي ا، ا جزئي

ى ما عرف عن الـشارع      لم يجز اإلقدام عل   
إذا تترس  : تحريمه فى الجملة، ومثال ذلك    

الكفار فى قلعة بمسلم، إذ ال يحـل رمـى          
رورة إلى فتح القلعة، فنعدل     الترس إذ ال ض   

.)٢("عنها

 

 
وبذلك يتبين لنا أن استدالل اإلرهابيين      

" يبعثون علـى نيـاتهم     ":بمقولة ابن تيمية  
 ـ      واعتبارها مستند ارد ا لقتل األبرياء بـدم ب

مـا هـى إال     .. أثناء عملياتهم اإلرهابيـة     
خطيئة من خطايا ابن تيمية المنهجية التـى        

خالف فيها القرآن والسنة وأقـوال األئمـة        
..األعالم 

 

 




 



جاء فى كتب التـراث أن رسـول اهللا         
       حاصر أهل الطائف ونصب علـيهم 

.اعشرة يومالمنجنيق سبعة 

 

 
وهذه الرواية هى عمدة مـن يقولـون        

.بمسألة التترس

 

 
فهل هذه الروايـة ثابتـة عـن النبـى       

؟!

 

 
بمعايير علماء الحديث هـذه الروايـة       

.ضعيفة السند

 

 
عالوة على أنها تخالف الثابت من سيرة  

 الذى رفض    النبى  

 

 كما جـاء فـى      –
الصحيحين  

 

 أن يأمر ملك الجبال باإلطباق      -
على الطائف عندما أساءوا إليه فى بدايـة        

.الدعوة

 

 
بل أرجـو أن يخـرج اهللا مـن         : قائالً

أصالبهم من يعبد اهللا وحده وال يشرك بـه         
. اشيًئ

 

 
وهذا هو الثابت مـن عفـوه وكرمـه         

.

 

 
فماذا يقول علماء الـسند حـول هـذه         

! األثر؟

 

 
١

 

ــماعيل   - ــن إس ــد ب ــام محم اإلم
:عانىالصن

 

 
أخرجه أبو داود فى المراسيل     : " يقول

ورجاله ثقات، ووصـله العقيلـى بإسـناد        
 وأخرجه الترمـذى     يضعيف عن عل  

ـ        م يـذكر   عن ثور رواية عن مكحـول ول

 .)٣("مكحول فكان من قسم المعضل

 

 
عالوة على أن رواية الترمـذى علـى        

 ضعيف هو عمر بن     إعضالها فإن فيها راوٍ   
ظ ابـن حجـر   هارون  قـال فيـه الحـاف     

. متروك: العسقالنى فى التقريب

 

 
٢

 

:الشيخ متولى البراجيلى -

 

 
يوجد فى كتب السير والمغازى     : " يقول
 أمر بضرب حصن الطائف     أن النبى   
 وهو عبارة عن رافعـة تحمـل        ،بالمنجنيق

حجارة وكرات من النار وتـضرب مثـل        
ا فتصل إلى الحـصون     طريقة المدفع حديثً  

.المرتفعة

 

 
يقة من ناحية السند هـذه      ولكن فى الحق  

 ونحن قلنـا    ،القصة لم تصح رغم شهرتها    
قبل ذلك ليس معنى شهرة األمر أو األثر أو     

. على صحته الالحديث أن ذلك دليالً

 

 
 وردت بها أسانيد غيـر      التيواألسانيد  

 عند مسلم   صحيحة، بل إن حديث أنس      
 أمـر بنـصب      النبـي لم يـذكر أن     

.المنجنيق وال بضرب المنجنيق

 

 
 التـي  روى هذه الرواية     يبل إن البيهق  

بها نصب المنجنيق وضرب المنجنيق وذكر    
عن أبى قالبة أنه أنكر ذلك وأن ذلـك لـم           

.يحدث

 

 
إذن مسألة ضـرب حـصن الطـائف        
بالمنجنيق رغم شهرتها، لكن أهـل العلـم        

إن هذه القصة ليست متـصلة ولـم        : قالوا
 أمر بنصب    النبيتصح ولم يصح أن     

  .)٤("المنجنيق

 

 
....وبعد

 

 
يتبين لنا مدى التدليس والكذب الذى يقع       
فيه اإلرهابيون عندما يبـررون جـرائمهم       
اإلرهابية من قتل وتفجير واغتياالت للبرآء      
بدعوى أن هذا يقع تحـت بـاب التتـرس          

.الموجود فى كتب الفقه

 

 
                                                           

.٢١٧ ص ٤ املوسوعة الفقهية الكويتية  ج :نظرا) ١(

 

 
.٢٩٦ ص ١كتاب املستصفى ج ) ٢(

 

 
.١١١ ص ٤سبل السالم ج ) ٣(

 

 
١١مقطع فيديو على اليوتيوب بتاريخ ) ٤(

 

-١١

 

.م٢٠١٥-

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

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     

 عرفان ونور بيـان     من بحر 
.مجدد هذا الزمان

 

 
 حكــم هـذه ال ىحـد إنقـدم  

قــ تعليايمة يعقبهــالعظ

 

 
ى نيلـ نسترشد به ف   

 

 
.المجد اإلسالمى       

 

 

األستاذ

 

 
قنـديلمحمود سميـح 

 

 
 



 









 




 



 

 

 

 

الكون أوجده اهللا من العدم على غيرمثـال        
سبق، وأودع فيه من أسـرار القـدرة وأنـوار          
الحكمة، ما ال يدركه إال الخالق سبحانه، أو من         

   التى ال ترى    آياتها من   تفضل عليه فأشهده شميم 
إال بعين البصيرة، فيشرق فى الكائنـات وفـى         

:القلب نورمصباح أسرار الحقيقة

 

 
بصيرة الحــانور المكون لل

 

 
فى الكائناِت فأشرقت مصباحا

 

 
لم يبق فى ذا الكون من جزئية

 

 
إال والحت بالضياء صراحـا

 

 
دلت على سر العلى تقدسـت

 

 
أسماُؤه بل أفصحت إفصاحـا

 

 
      ا مـن   ويكشف اإلمام فى هذه الحكمة سـر

أسرار المكون سبحانه، فيعرفنا أن الكون كتاب،       
ـ       د ومطلـع،   وهذا الكتاب له ظاهر وباطن وح

فظاهره الكائنـات، وباطنـه اآليـات، وحـده         
التجليات، ومطلعه مجلى الذات، والكـون هـو        
الصورة المفصلة للموجودات، أما اإلنسان فهـو      

 .الصورة المجملة بمعانى التجليات

 

 
فمن أبصر بعيون الرأس شـهد الكائنـات،        
ومن أبصر بعيون القلب شهد اآليـات، ومـن         

لتجليات، ومن كان   أبصر بعيون األرواح شهد ا    
الحق سمعه وبصره شهد ما ال يبين بعبارة وال         
بإشارة، وهنا تسجد األرواح، فكيف يكون حـال      

.األشباح؟

 

 
وعلى ذلك فالكون كلـه ألـواح، سـطرت         
الحقائقُ فيها آيات مقتضى األسماء والـصفات،       
ولكل اسم من األسماء اإللهية كمال ومقتـضى،        

اهللا، ومقتضاه ظهوره   فكماله حقيقة ال يعلمها إال      
فى المظاهر، وبذلك يكون الكون مـرآة الـرب         
وليس مرآة اهللا، فافهم يا مـراد اهللا، أن الكـون           

ا، وأنت قبله إرادةقبلك وجود.

 

 
وعلى العبد أن يسعى لفهم حقيقـة الكـون         
الذى يعيش فيه، فإن لم يـستطع ذلـك بنفـسه           
فليذهب إلى من يعلمه أن الكون مرآة لمعـانى         

 ليظهر الموصوف جل منزهـا عـن        الصفات،
الكيفيات، وليس منه سبحانه وتعالى فى الكـون        
شيء، كما أن ليس فيه سبحانه من الكون شيء،         

.فنزه فى مقام الشهود

 

 
وفى مشهد تشبيهى بديع يـرى اإلمـام أن         
البحر يمثله وجود الكون، والحوت وجود الرسم       



 




 





 

 

 

 

 



 


 

 

 يعنى هيكل اإلنسان     -

 

 والظلمـة المخالفـة،     -
 حوته اإلنسان، يعنـى أن هـذا الكـون        والكون

الكبير هو البحر، وفيـه الحـوت وهـو رسـم       
اإلنسان، فإذا ارتكب اإلنسان المخالفة التى هـى    
الظلمة، أدخل نفسه فى ظلمـة رسـمه وهـو          
الحوت، فإذا تاب وتذكر وندم واستغفر، ونـادى     

ال إله إال أنت سبحانك إنـى       : (فى ظلمات البعد  
ا، اب له المولى فـور    ، استج )كنت من الظالمين  

فأخرجه بالتوبة واإلنابة من ظلمات البعد إلـى        
شهود أنوار الحقيقة، وكذلك كـل مـن تـذكر          
واستحضر، فإذا انجاب غمام األين، وانـسلبت       
نقطة الغين، وذاب سحاب البين، نطقت ألـسنة        
الكائنات بحقائق اآليات، ظـاهرة فـى مـرأى         

.الكائنات

 

 
ه عن عيون قلبه    ومن لم تستر آياتُه مكونات    

فهو محجوب، ومن لم تستر تجليات الحق آياته        
عن عيون روحه فغير مطلوب، ومن لم يـستر         
مجلى ذات الحق عيون سره عن تجلياته فغيـر         
منسوب، نور الجمال بهاء، ونور الجالل خوف،       
ونور الكمال خشية، ونور مجالى الذات رهبـة،      

 ،"العطايـا "ال تحجبك اآلالء عن مفيض الجدواء    
.فإن الحجاب بها بالء

 

 


 


الكون  

 

 بكل ما فيه من آيات وتجليـات         -

 

– 
هو إال رمز لكنز عظيم، هذا الكنز إن فك لك           ما

     ا  وجدتَه أنت أيها اإلنسان، وأنت أيض

 

 بكل ما   -
فيك من أسرار باريك     

 

 رمز لكنز كـريم، إن      -
فك لك وجدتَه كتاب اهللا، فارجع إلى كونك ثـم          

ا، ا ومتـذكر ا مستحـضر ا متدبركرإلى ربك متف  
تشرق عليك أنوار معرفتك بنفسك وكتاب ربك،       

:يقول 

 

 
يه ومجـــالهـالكون عين تجل

 

 
ون إن حققت إالهـوليس فى الك

 

 
اق عن التقييد معتقدـِفاشهد وأطل

 

 
 فــيك أوالهاالًـنزه وشبه جم

 

 
ه واشهد عين مظهرهـوذق مجالي

 

 
ل أعـالهـفيما تجلى تنل بالفض

 

 
ن الفناءـفا عـا صواشرب رحيقً

 

 
ن توالهـلحان أسمائه مع م وِمل

 

 
رـس غيـفليس فيما ترى فى الح

 

 
نوِر الصفات تجلى فيه مواله سنا

 

 
الكون إنسان كبير، واإلنسان كون صغير،       
ولكن اإلنسان فيه ما لـيس فـى الكـون مـع            
صغرحجمه، والمالئكة لم تسجد إال لما فيه مـن      

الكون ستارة   ا، وأبد ، وعناية اهللا به أزالً    األسرار
سترت اآليات، واآليات ستارة سترت التجليات،      
والتجليات سترت الكماالت، والكماالت سـترت      
الذات، والكون بما فيه أنوار تجليـات الظـاهر         
سبحانه وهو حان شراب األسرار اإللهية، وفيه       
الراح وهو شهود المعانى فى المبانى للصادى،       

ديد الوله والظمأ والرغبة للتجليات، التى      وهو ش 
    ا لربـه، يقـول     تقدس وادى قلبه، ليكون مطهر

:قدس اهللا سره

 

 
الكون حان وفيه الراح للصــادى

 

 
لما تجلَّى لنا قد قدس الــــوادى

 

 
ثغر البرلس فيه البحر يتبعــــه

 

 
بحيرة ماؤها ملح لقصـــــاد

 

 
وال ضرع وأرضها الرمل ال زرع

 

 
 تجذب األرواح للهـــادىلكنها

 

 
فيها البساتين من أشجارها إنـس

 

 
قد جملوا بالهدى من روح إرشاد

 

 


 


الكون آيات بينات تنبئنا بـالنور الهـادى،        
والسر يشهدنا أسرار تعيين الحقائق المجلوة فى       
أفق أعلى، ليصح بها التمكين فى مقامات القرب        

تسليم المطلق لوجه   اإللهى، واألمر يحتاج إلى ال    
الحق، حتى ينال العبد التوفيـق لمـا يحبـه اهللا          
ويرضاه، فيدخل بفضله بعد التسليم إلى حمـى        

وهـم   ُأولَِئك لَهـم اَألمـن    : التأمين فى دائرة  
ونتَدهم) ٨٢: األنعام:(

 

 
الكون ينبئنى والنور يهدينــــى

 

 
ــىـوالسر يشهدنى أسرار تعيين

 

 
رقةٌ للقلب ظاهـــرةٌواآلى مش

 

 
فى أفق أعلى بها قد صح تمكينى

 

 
ى النور بالتسليم فانكشفتـسما ب

 

 
ستائر بها والتسليم يدنينــــى

 

 
أسلمتُ وجهى لوجهته فوفقنــى

 

 
لما يحب وأدخلنى ِحمى التأمـين

 

 
والكون لإلنسان صورة أبدعتها يد القـدرة       
اإللهية، يدير منهـا العبـد شـراب المعرفـة          

تحقيق، لتشرق فـى قلبـه شـمس التجلـى          وال
والظهور، ومنها ظهور المعـانى قبـل وجـود      
التراب، فالكون أوجده اهللا لى قبـل وجـودى،         

  وجعل لى فيه حق     ا وجماالً وأقامه القريب إبداع ،
 ألن الكون كله عاليه ودانيه مسخر لى،        ؛اإلمامة

فأنا الخليفة العبد عن اإلله الحق لذا يقول قـدس          
: سره

 

 
ن لى صـــورةٌالكو

 

 

ــــهداممنها م أدير

 

 
الحت بها من وجودى

 

 
التجلى أمامــه شمس

 

 
االراح معنـــاى بدء

 

 
ا رغامــهلوأعلى وع

 

 
الكون لى قبل بدئــى

 

 
أقامــه حيث القريب

 

 
ــاالًـُأبدعتُ بدءا جم

 

 
لى فيه حق اإلمامــه

 

 
وبصورة أوثق وأدق يشير اإلمام إلـى أن        

معانى والحقائق واألسرار اإللهية،    حان شراب ال  
هو هذا الوجود الظاهر، بما فيه مـن تجليـات          
القدرة والحكمة، وهو المدامـة التـى تحجـب         
العقول عن المبانى الظاهرة، وهو خمرة العشاق       
       ،وهو النور والبراق للجمال البهى للغيب الجلى

:فيقول 

 

 
الظاهــــر الشراِب هو الوجود حان

 

 
ول يخـامـرـقـدامةُ للعـو المـوه

 

 
وهو الشراب الصرفُ عند أولى الصفا

 

 
م مظاهــــــرـق ثَـولكم به للح

 

 
هو خمرةُ العشاق بل هو نورهــــم

 

 
ال الزاهـرـو الجمـم وهـهـراقُـوب

 

 
  ا إلى أنه دخل حان الـشهود،       ثم يقول مشير

وشرب من هذه المدامة ما أسكره، فغاب عـن         
وتحقق له الفناء الكلـى     الوجود بأنوار الشهود،    
ر الظاهر، فنطق لـسانه     حتى صار عرشا لظهو   

هتزت منابر القلوب، وغرق فى بحـر       بالبيان فا 
اإلحاطة، وصار هو المحـيط الجـامع لكنـوز         

 ا على نهج األنبياء، حتى انجلـت       المعرفة، عابر
، وتحقق أنـه مـصدر      له أسرار الحبيب    

:اإللهية النور والخير واألسرار

 

 
 الحان حان شهــوِدهولقد دخلتُ

 

 
رـد يسـكـوشربتُ منها كلَّ ما ق

 

 
وفنيتُ حتى صرتُ عرشَ ظهوره

 

 
تهتز لى عند البيان منـــــابر

 

 
وغرقتُ فى بحر اإلحاطة فارقًـا

 

 
رـا ذاخـطورا أخوض وتارةً أن

 

 
حتى لقد صرتُ المحيطَ وصح لى

 

 
م عابـرـأنى على نهج ابن مري

 

 
ـدحتى انجلت أسرار طه لى وق

 

 
حققتُ أنى مصدر ال صـــادر

 

 
وصلى اهللا علـى حبيـب اهللا ومـصطفاه،         

.شمس الحق المشرقة بنور هداه وآله

 

 










 



 





 













 



 



 





 





 





 



 



 



 

 

 

 

 



 



 


 

 

 

 

 
قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ 

 

 

 

 




 


هـو  : بين يدي تفسير قول اهللا تعالى     

          ـا ثُـمِميعِض جا ِفي اَألرالَِّذي خَلَقَ لَكُم م
استَوى ِإلَى السماء فَسواهن سبع سـماواٍت       

   ِليمٍء عِبكُلِّ شَي وهو) ن  )٢٩ :البقرة؛ يبـي
أسـرار  : "العزائم فـي تفـسيره    اإلمام أبو   

أنه معلوم أن اهللا تعالى قادر غنـي        " القرآن
حكيم، فهو غني عن كل شيء بذاته العلية،        
وغني أيضا بذاته عن أسـمائه وصـفاته،        
وأسماؤه العلية ليست مخلوقة وال محدثة بل       

     ا بها جميعا موجودا، فإيجاد ما   لم يزل قائم
أوجد من عالم الملك والملكـوت       

 

ـ  - و  وه
الغني عنه   

 

 دال على أن إيجـاده لحكمـة        -
اقتضت أن تبـرز القـدرة تلـك األنـواع       
المتباينة واألجناس المتـضادة واألشـكال      

. المختلفة لنفع اإلنسان في دينه ودنياه

 

 
 ثم فصل اهللا فيما أباحه منها تفـصيالً       
شافيا في القرآن المجيد، فبين لنا سبحانه ما        

لوجوه التي  أحله لنا من األرض مما فيها وا      
نناله بها، وأطلق لنا الحكم في استعمال كل        
شيء خلقه لنا مما أثبتته التجارب، فانتفاعنا       
بما في األرض في دنيانـا هـو االنتفـاع          
بنباتاتهــا وحيواناتهــا ومائهــا وهوائهــا 
ومعادنها، في طعامنـا ولباسـنا وفراشـنا        

 ومساكننا، وفي إعداد العدة كما أمرنا       

دواْ لَهم ما اسـتَطَعتُم مـن       وَأِع: في قوله 
.)٦٠ :األنفال( قُوٍة

 

 
ويبين اإلمام في هذا السياق من تفسيره       

 سـرا   ما اسـتَطَعتُم  : أن في قوله تعالى   
عجيبا، جعل سلفنا الصالح يكتشف بـالعلوم      
الصناعية والرياضية والطبيعية ما به نفـع       
األبدان ودفع األعداء وراحـة المجتمـع،       

قيـة  سلفنا الصالح هم الذين اخترعوا البند     ف
.والبارود واألساطيل الحربية

 

 
وكان المسلمون إذ ذاك ال يتقيدون بأمر       
الخليفة في استعداداتهم، بل كان كل مـسلم        
يرى نفسه أنه كالخليفـة لقيامـه بالعمـل         
بالقرآن، وكان الخلفاء فـي هـذا الزمـان         
صناعا بارعين، وكان منهم القائد العظـيم       

لسياسي الخبيـر واالجتمـاعي الحكـيم       وا
يسهرون الليل هم ووالتهم في رعاية راحة       
األمة، ويقومون النهار في تنفيذ حـدود اهللا        
تعالى، والضرب علـى أيـدى الزنادقـة        
والفسقة والظلمة، وبذلك أخضعنا التيجـان      

 وقهرنا الظلمة الطغاة، هذا ما به جعل        
.ما في األرض لنا للنفع في الدنيا

 

 
جعلها للنفع في الدين فبما أمر بـه        أما  

سبحانه من النظر لالعتبار، ومن الفكر في       
بدائع إبداع صنع الصانع البديع، وللـسياحة    
في األرض للتبصرة والنظر واالسـتدالل      
بعجائب قدرة الحكيم على كمالـه الـذاتي،        
وجمال وجـالل وبهـاء وضـياء ونـور         

.حضرته العلية

 

 


 


وأهل النفوس الخبيثة أبى عليهم كفـر       
نفوسهم إال أن يسمعوا كالم اهللا تعالى بآذان        
الشهوة والحظ والرأي الباطـل المـضل،       
ففهموا أن اهللا أباح لهـم مـا فـي األرض          
جميعا، وهم اإلباحيون قـبحهم اهللا، فمـنهم      



 

 

 



 



 


 

 

 

المالحدة وأهل الجحود، ومنهم القائلون بأن      
ـ         نهم أصل اإلنسان قـرد أو نـسناس، وم

وقَالُوا : الدهرية الذين شنع اهللا عليهم بقوله  
نَحيـا ومـا     حياتُنَا الدنْيا نَموتُ و    ما ِهي ِإالَّ  
، والهدايةُ  )٢٤ :الجاثية(  الدهر يهِلكُنَا ِإالَّ 

.من اهللا تعالى، حفظنا اُهللا من الفتن

 

 
يقول الشيخ العقاد في تفسيره لهذه اآلية       

 هذه اآلية دليل على العدالـة       وفي: الكريمة
اإللهية التي سوت بين جميع الخالئق فـي        
التمتع بنعم اهللا، ال فرق في ذلك بين قـوي          
وضعيف، ولكن الحق تعالى أقـام شـرائع        
للتملك في الدنيا بالوسائل المؤسـسة علـى        

...الفضائل

 

 




 


ال وفي تفسير القرطبي أنه استدل من ق      

إن أصل األشياء التي ينتفع بها اإلباحة بهذه        
وسخَّر لَكُم ما   : اآلية وما كان مثلها كقوله    

      نْهِميعاً مِض جا ِفي اَألرماِت واومِفي الس 
. )١٣ :الجاثية(

 

 
خَلَـقَ  : وقال أرباب المعاني في قوله    

لتتقووا به على   : لَكُم ما ِفي اَألرِض جِميعا    
.ته؛ ال لتصرفوه في وجوه معصيتهطاع

 

 
يقـول  : ومن المعنى عند ابن عجيبـة     

 ما ألجلكم   هو الَِّذي خَلَقَ   :الحقّ  
 تنتفعون به في    اِفي األرِض جِميع  استقر  

الظاهر قوتًا ألشـباحكم، ودواء ألبـدانكم،       
ومتعة لنفوسكم، وتنتفعون به فـي البـاطن        

مانكم وقوة  بالتفكر واالعتبار، وزيادة في إي    
. إليقانكم

 

 
 قـصد إرادة،  إلَى الـسماءِ  ثم قصد   

 مستوية تامة، ليس    سبع سمواتِ فخلقهن  
فيها تفاوت وال خلـل، تظلكـم ِبِجرِمهـا،         
وتضي عليكم بشمسها وقمرها وكواكبهـا،      

وقد أحاط علمه باألشياء كلها، فلذلك خلقها       
.على هذا النمط الغريب واإلتقان العجيب

 

 


 


يا عبـادي   : ومن اإلشارة البن عجيبة   

خلقتُ األشياء كُلَّها مـن أجلكـم، األرض        
      ،تُقلكم، والسماء تُظلكم، والجهات تَكْتَـِنفُكُم
والحيوانات تخدمكم، والنباتـات تـنفعكم،      
وخلقتكم من أجلي، فكيـف تميلـون إلـى         

ء غيري، وتنسون إحساني وبري؟، األشـيا     
أنت مع  "كلها عبيدكم وأنتم عبيد الحضرة،      

األكوان ما لم تشهد المكَون، فـإذا شـهدتَ         
".المكون كانت األكوان معك

 

 
وفي بعض الكتب المنزلـة يقـول اهللا        

يا عبدي؛ إنمـا منحتـك صـفاتي        : (تعالى
لتعرفني بها، فإن ادعيتها لنفـسك سـلبتُك        

. الوالية، ولم أسلبك صفاتي

 

 
ت صفتي وأنـا صـفتك،      أن: يا عبدي 

. فارجع إلي أرجع إليك

 

 
فيك للعلوم باب مفتاحه أنـا،      : يا عبدي 

        وفيك للجهل باب مفتاحه أنت، فاقـصد أي
.البابين شئت

 

 
قربي منك بقدر بعدك عـن      : يا عبدي 

نفسك؛ وبعدي عنك بقدر قربك من نفـسك،     
       فقد عرفتك الطريق، فاترك نفسك تصل إلي

. في خطرة واحدة

 

 
كل ما جمعك علي فهو مني،      : يا عبدي 

وكل ما فرقك عني فهو منك، فجاهد نفسك        
. تصل إلي، وإني لغني عن العالمين

 

 
إن منحتني نفسك رددتها إليك     : يا عبدي 

راضية مرضية، وإن تركتها عندك فهـي       
أعظم بلية، فهي أعـدى األعـادي إليـك؛         

).فجاهدها تَعد بالفوائد إليك

 

 
مرويـة عـن اهللا     وفي بعض اآلثار ال   

أنا بدك الـالزم فـالزم      : يا عبدي : (تعالى

أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ     ) "بدك
".بغداد

 

 
ويمكن أن يشار باألرض إلـى أرض       
العبودية، وبالسماء إلـى سـماء الحقيقـة،        
: وبالسبع سماوات إلى سبع مقامات؛ وهـي      

الصبر، والـشكر، والتوكـل، والرضـا،       
والمعرفة، واهللا تعـالى    والتسليم، والمحبة،   

.أعلم

 

 




 


رفعة السماء عن األرض فـي معـان        

:مخصوصة

 

 
ثُـم اسـتَوى ِإلَـى      :  يقول اهللا تعالى  

السماِء فَسواهن سبع سماواٍت وهـو ِبكُـلِّ        
  ِلـيمٍء عشَي ) معلـوم أن    )٢٩ :البقـرة ،

هة العلو، واألرض جهة الـسفل،      السماء ج 
 في اآلية لـم يكـن للتعقيـب         ثُم: فذكر

.والتراخي بمعنى التأخير في الزمان

 

 
ثُم اسـتَوى ِإلَـى     :  ففي قوله سبحانه  

بخلقه واختراعـه   :  قصد إليها أي   السماِء
علـى دون تكييـف وال      : فهذا قول، وقيل  

.تحديد

 

 
 هنـا   ثُمويبين اإلمام أبو العزائم أن      

تفيد رفعة السماء عن األرض فـي معـان         
منها أن األرض كل شيء فيها      : مخصوصة

ناقص فيحتاج إلى نمو وكمـال، والـسماء        
سواها اُهللا كاملة تامة منتظمة منتسقة لـيس        
فيها من فطور وال تفاوت وال احتياج إلـى         

الَِّذي : شيء آخر بعد تسويتها، قال تعالى     
ِطباقًا ما تَرى ِفي خَلْـِق     خَلَقَ سبع سماواٍت    

الرحمِن ِمن تَفَاوٍت فَارِجِع الْبصر هْل تَرى       
، بخـالف األرض    )٣ :الملك( ِمن فُطُورٍ 

التي جعلها اهللا مظهرا لشئونه في كل نفَس        
. للتغيير والتبديل والمحو واإلثباتومحالً

 

 



 

 

 

 



 



 

 مجال محدان

 

:الشهيد رهني احملبسني العصري

 

 

 

دراسة يف فكر عامل جليل

 

 

 



 





 



حقيقة األمر أن الوحدة الـسياسية ال تـأتي       
وإنمـا مـن     بالضرورة من الوحدة الطبيعية،   

الوحدة البشرية تأتي، فالعبرة من قيام دولـة        
 ا هي وحدة الناس، أي وحـدة       موحدة دستوري

القومية بمعنـى تجانـسهم فـي المقومـات         
ريخ ملـتحم   األساسية من لغة مـشتركة وتـا      

ا دة، وهذه جميع  ئومصلحة مترابطة وعقيدة سا   
أركان متوافرة في القومية العربية، ربما كانت       

.ال تتوافر في قومية أخرى معروفة

 

 
 ثم أن ،ال عبرة بعد هذا بتجانس أو تباين األرض التي يحتلونها  

الوحدة السياسية وحدة وظيفية، والوحدة الوظيفية في أي مجال          
فأي جدوى  . وحدة التركيبية، بل من التنوع التركيبي     ال تأتي من ال   

من أن تتحد أقطار متشابهة منمطـة فـي إنتاجهـا ومواردهـا             
وإمكانياتها، إال أن يكون مجرد تمدد أميبي عقيم؟ وهذا بالدقة ما           

).الوحدة في التنوع(أو ) التنوع في الوحدة(يعرف بمبدأ 

 

 
ليس ما يضير قضية الوحدة العربية إذن 

 

جمال /  للدكتور وفقاً-
حمدان  

 

 أو يخرب حركة القومية العربية أن يكون لكل قطر من           -
أقطارها شخصيته الطبيعية المتبلورة بدرجة أو بـأخرى داخـل          

وهذا التنوع والتباين في البيئات إنما يثري    . اإلطار العام المشترك  
وهو . الشخصية العربية العامة ويجعلها متعددة الجوانب واألبعاد      

 الوقت أمر ال عالقة له بالتعدد الدسـتوري، وال يعنـي            في نفس 
التمزيق السياسي أو تأكيد االنفصالية الراهنة بحال، وال يـشجع          
الوالءات الوطنية أو روح اإلقليمية في وجـه الـوالء القـومي            
العربي الكبير أو على حسابه، ال، وال هو يمهـد لنعـرة محليـة              

 إلـى العـزة القوميـة       وانعزالية فكرية وسياسية بقدر ما يضيف     
وهذه المعانى الجليلة التى قالها حمـدان لـم         ". الواسعة وينميها 

ديـدة لألسـف خاصـة      يفهمها حكام ما بعد الثورات العربية الج      
ا ، فلقد ركزوا على عوامل الفرقة وجعلوها أساس       اإلسالميين منهم 

ا وتعاملوا مع التكفيريين المحبين والممولين من إسرائيل        ومنطلقً
 حالة سـوريا والعمـالء      :انظر(ا  خليج المحتل وسموهم ثوار   وال

، إن هذا الوضع فى مجمله رفـضه        )المنتشرين بها باسم الثورة   

جمال حمدان ودعى إلى الثورة المستمرة وهو       
.ما نرجو له التحقق 

 

 



 



ثم ينتهى جمال حمدان فى تفنيـده لمـسألة         
البيئيـة بـين    الوحدة مع وجود االختالفـات      

األقطار العربية إلى القول أنه ال بد أن نـدرك          
أن إهمال هذه الحقيقة أو االهتمام      ) أو نعترف (

. بها قد أصبح له مغـزاه الـسياسي الخطيـر         
فهناك مـن يحـاول أن يبـالغ فـي جانـب            
االستمرارية في كياننا ال ليبرز أصالة ما، ولكن 

بعد ليقلل من جانب االنقطاع، وبالتالي ليضخم ال
الفرعوني في تاريخنا فيبعدنا بذلك عن عروبتنا ويطمس معالمها،      

فرعونيـة أم   "هم يفعلون ذلك حين يتساءلون في كالم له خبـئ           
ونود أن نضيف    ". عربية؟

 

 بين قوسين    -

 

 أنهـم قـد يخفـون       -
السؤال نفسه وراء قضية أخرى جديدة هي المقابلة بين الوحـدة           

تبون على المقدمات السابقة أن    فهم ير . العربية والوحدة األفريقية  
ليست عربية ولكنها متكلمة " "ليست عربية ولكنها مستعربة"مصر 

وهذا عبث ال يليق من     " ا ولكن أشباه أعراب   ليست عرب " "بالعربية
.وجهة نظر حمدان 

 

 

في المغرب األوروبـي ومعـه،      ) المستعرب(لقد اندثرت كلمة    
. ي المشرق العربـي   ولكن هناك اآلن من يبدو أنه يعمل لبعثها ف        

ا تخريجات سياسية واضحة والهدف من كل هذه الدعاوى هو دائم
ترمي إلى التشكك في عروبة مصر، وبالتالي إلى عزلهـا عـن            

هكـذا  . العالم العربي واإلسالمي وهو ما يناقض هويتنا الحقيقية       
يؤكد حمدان فى غالب دراساته الرائدة الداعية إلى الوحدة العربية 

في سنة  مصر العربية، الرائدة والقائدة، وليست مصر       وإلى هوية   
 حكم اإلخوان

 

 لألسف –

 

 التى تقودها دويلة مثل تلك الدويلة التى –
تحتلها قاعدة العديد، دويلة ال ترى على الخريطـة، وال ينطبـق            

كلمة دولة، فهى   ) الدول(ا لتعريفات حمدان عن مفهوم      عليها وفقً 
بعـض  الغرب مثلهـا مثـل      مجرد شركة وراثية لها دور لخدمة       

مشيخيات الخليج األخرى أو مثل الكيان الصهيونى مجرد شركات         
.أو جماعات وظيفية ليس إال

 

 



  

 

 



 









  



 




 





 



في منظومة كتبه ودراساته المهمـة،      

يضغط الشهيد الدكتور جمال حمدان، على      

 إياها ليس بهـدف     ا، مبرز )عيوب مصر (

 للكمال في   االتنقيص من قدرها، بل نشدانً    

بناء شخصيتها وإعادة دورها التـاريخي      

ــسفته   ــا وفل ــته الجغرافي ــذى هندس ال

الحضارة، وحمدان ال يقف عنـد حـدود        

إبراز العيوب، ولكنه يتصدى لمن ينتقـد       

دون سـند مـن حـق وواقـع،         ) مصر(

ا ومن هنا نجده يرد مـدافع     . وموضوعية

بشراسة وعلمية فـي آن واحـد، عـن         

تتـصيد أخطـاء    المدارس الغربية التـي     

ولقـد  . ستراتيجية لمصر، دون وجه حق    إ

خمـسة انتقـادات    ) جمال حمـدان  (حدد  

أساسية وجهت إلى شخصية مـصر، ورد       

 عليها مفند  الـرد ( ألهمية   اا إياها، ونظر (

: نوجزه فيما يلياأيض" االنتقاد"و

 

 





 



يرى جمال حمدان أنه     

 

 وأوالً   -

 

مـا   -

من بلد لم يتعـرض أو يخـضع للغـزو          

واالحتالل طويالً أو قليالً فـي تاريخـه،        

وإنما المهم اعتبار الظروف الموضوعية     

ومدى المقاومة، وفي مصر عاشت الدولة      

     ا المستقلة أو اإلمبراطورية المطلقة نحـو

 إلـى   ٣٤٠٠ابتداء من   ( سنة   ٢٤٠٠من  

 سـنة   ٧٠٠، ثم تلت    )ام تقريب . ق ١٠٠٠

ا بين االسـتقالل واالحـتالل      يبمنصفة تقر 

)١٠٠٠ 

 

لتعقبها نحو ألف   ) م. ق ٣٣٢ -

ســنة أخــرى مــن االســتعمار الكامــل 

م  .ق٢٣٢

 

 سـنة   ٢٧٠٠، فتلك   )م١٤٠ -

 من التبعيـة،    ١٣٠٠من االستقالل مقابل    

بل إننا إذا أضفنا     

 

 كما يفعل فير جريـف      -

 

 تاريخ ما قبل التوحيـد المتـد عـصر          -

 لم تخضع  سنة كاملة٤٠٠٠االستقالل إلى 

 أجنبـي، أمـا العـصر       فيها مصر لغـازٍ   

اإلسالمي فله   

 

ا   يقينً -

 

 حكمه الخـاص،    -

وعلى أية حال فقد كانـت دولـة مـصر          

ـ   ا فـي ذاتهـا، بــل وذات   مـستقلة تمام

إمبراطورية وقوة حربية، على األقل طوال      

الفترة من الفاطمية حتى المملوكيـة، أي       

 ٩٦٩( قرون   ٦نحو  

 

قل نحو  ) م١٥١٧ -

. اإلسالمى نصف العصر

 

 

 ٣٣٠٠ا وعبر كل التاريخ     فذلك جميع 

 مـن   ٢٠٠٠سنة من االسـتقالل مقابـل       

التبعية، وال يختلف حساب حسين فـوزي       

ا فهو يتوصل إلى أن مـصر خـالل         كثير

 سنة تمتعت باستقالل كامل علـى       ٥٠٠٠

 سنة  ٢٥٠٠ سنة منها نحو     ٣٥٠٠مدى  

حكمتها أسرات مصرية صـرف، ونحـو       

ت أجنبية، وعلى  سنة حكمتها أسرا ١٠٠٠

مـن  % ٧٠هذا فإن عصر االستقالل يمثل   

تاريخها وليس هذا أو ذاك بالشيء القليل،       

إذا نحن نظرنا إلي طبيعـة الموقـع وإذا         

قارنا ببلـد متطـوح وجزيـرة منفـصلة         

كبريطانيا نصف تاريخها المعروف علـى      

األقل  

 

 وعلى قـصره     -

 

 خـضع للغـزو     -

والحكم األجنبي، أو كما يقول فيرجريـف       

ا عن دهـشته مـن ضـخامة هـذه          عبرم

اإلنجازات المصرية، فكر في تواريخ كـل       

الدول في العالم، ما من واحدة اسـتمرت        

.لنصف الوقت وهي متحررة من الغزو

 

 

تـسقط كـذلك نظريـة أطـول        : اثاني

 ... اعمرة، أو على األقل تتعدل جوهري     مست

 ألن طول عصر التبعية في تـاريخ        ؛لماذا؟

ل عن طـول تـاريخ      مصر ال يجب أن يعز    

مصر العام نفسه، وإال كان األمـر أشـبه         

بخداع أرسطو، فإنما يبدو األول أطول منه       

 ألن الثاني هو    ؛في كثير من البالد األخرى    

ببساطة أطول تاريخ معروف على األرض      

٤٠ا، وإذا كان البعض قد عد نحـو         تقريب 

أمة سيطرت عليها، فإن هناك   

 

 إن صـح  -

الرقم  

 

يالً بالنسبة لطـول     من يعد هذا قل    -

تاريخها السحيق وبالقيـاس إلـى سـائر        

     ا من تلـك   البالد، وعلى أية حال، فإن كثير

       ا األمم نفسها قد خضعت طـويالً ومـرار

لمصر، كما أن ثورات التحريـر الوطنيـة        

والشعبية لم تنقطع كما رأينا طـوال تلـك         

الفترات ابتداء من األثيوبيين والفرس حتى   

ل إن مصر هـي التـي       المماليك والترك، ب  

انفردت بالزعامة اإلقليمية فـي المنطقـة       

ألطول مدى معـروف أو ممكـن، معظـم         

العصور القديمة ونصف العصور الوسطى     

ا، حيث كانت زعامتها للعرب أطـول       تقريب

. أي غيرها،بالتالي من أي من زعامة
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 (أهل البيت حبار املكرمات)قصيدة 
   لإلمام اجملدد السيد حممد ماضي أبى العزائم

ااااااااااااااااااُ  ْ  َاا ُتااااااااااااااااااِ ْ ُ ْ   ا ا اْ ِكرااًماااااااااااااااااا  َِ  َيا
ْاُرماااااااااااااااااااا ِ  وا ا اْ ًااااااااااااااااااا   واِباااااااااااااااااااا  ًا َِْ ثا

اااااااااااااااااااا  ِِ  ا  َاا مااااااااااااااااااااا واُكنُاااااااااااااااااااا  ًا َِ    َِ 
ااااااااااااااااااااا  ِِ  ا واكاْ ً ااااااااااااااااااااا   وا اماااااااااااااااااااااا ًه َِْ  ا
ًَا َِْ ُثْ  اِ ااااااااااااااااااا ا وا ااااااااااااااااااااْ هً  َا  واماااااااااااااااااااا
ااااااااااااااا     ْاِْااااااااااااااااُ ُاْ  ِ ْ ِا ا آلا طاَٰاااااااااااااااماَٰ ها  َيا
اااااااااااا  ِّْ اْتاااااااااااا ا اْرُ  وا ا  ا آلا طاَٰااااااااااااماَٰ َِ  َيا
ااااااااااااااِ  اَاااااااااااااا ِّْكِر  ا ِّ  ُْْاا آلا طاَٰااااااااااااااماَٰ ِ    َيا
اااااااا ْو ا ِ َْ اْ ااااااااِ  ِمْناااااااامُ   َاُاُثاااااااا  مااااااااا  ضالا
اااااااااااااِ   ِِ وا ا ا ِِ ِيُااااااااااااااْ  ِاِق ااااااااااااا ِاِق ااااااااااااا  وا
 ِّْ اااااااا ِ  وا ا ااااااااسَٰ يااْواااااااا ا ا ِْ  ا َا  اْ لا ْ اااااااا  كا
َُ ِّ وا ااْقاااااااااااااااِر   وا اِ ْثاااااااااااااااُ ْ  ُِاْ ِثااااااااااااااا  وا
ِبِاْهِ اااااااااااااااا  وا ُااااااااااااااااْرياِ  وااْ ِ  ااااااااااااااااا ِ    وا
اااااااااااُر ُ ااااااااااا ِّ  َااااااااااااْ  ا ِ   ا اْ  واِباْ ِ ااااااااااا  وا
 ًّ ًّ ُموااااااااااا اااااااااا ِل ُمْ اااااااااا ْا   اْتاااااااااِوُ وا ِ َِْ 

ْاِ   اااااااااااااااا  ُ وا تا ِْ ااااااااااااااااِر  واها  اااااااااااااااا  ا ْْ   َِنا
اُك ْ  َْااااااااااُ   اْ ُ اااااااااا   ااااااااااا ا ْا  ِ  ِِحااااااااااا ُكْ   اا
 ِّْ َاا  ِ  ا اااااااااااااااااا  اُاْ     اأاِ  ُ اااااااااااااااااا ا َِْ  ا
 َااااااااااااااااْ  ا ُِاْرِلااااااااااااااا ُاُث   اَيا آلا طاَٰاااااااااااااااماَٰ 
ُُ ِْ ُ ااااااااااااااُ  ْاُكْ  وا اِ  ُ اااااااااااااا ا   ااااااااااااااا ْمنا
 وااْ وا ُااااااااااا ِْ َاُااااااااااااْ  يِ ااااااااااااْ ِ اْ اااااااااااِ  ا ل  
ااااااااااِ   ْْ اااااااااا ا ُكاااااااااا    ا ُُ ُاِّ   اْكرُِماااااااااا ِْ وا
 ِّْ َِ اااااااااااااااااا  اِ   ا ااْوااااااااااااااااااُ  وا ااااااااااااااااااِ ِت  ا  هاَٰ
  اْتااااااااااااِوُ وِْ واُكاااااااااااا    اْهِ اااااااااااا   ِا ًواااااااااااا 
ِْ ُمرِِاااااااااااً ا ااااااااااا ا ُكااااااااااا   مااااااااااااْ   ا ا ُُ  وااْمنا
اااااااااااااااسَٰ ِ  واواا اَٰ   وا اِ   ُااااااااااااااا ا مااااااااااااااااِ  ا ْا اثا
َاُح اَااااااار ِْحاَِٰ  ضُا اْ اااااااااسَٰ  ا ااااااااسَٰ مااااااااا ْ  ااااااا ْا  وا
ُا     اااااااااااااا ِْ  وا ا اااااااااااااااسَٰ آَِااااااااااااااِم واُكاااااااااااااا ِّ 

 

َاا اْتاااااااااااااااااُ  ِ     ْاُ ْ   ا ا ْاااااااااااااااااااُ  ْ واَُ ُااااااااااااااااا ً  َِ
ااااااااااااا ًه مااااااااااااااْ   ام ُااااااااااااااْ  آواِْااااااااااااااُ  ْ  ُْ  واُ 
اااااااااُ  ْ  ُاااااااااْ   اْ ااااااااا ا  اْ  َيا ُثااااااااا ا  اْ ااااااااا اُاْ  ما
ااااااااااااااااااْر ُْ  ًَا َِْ ُثْ اااااااااااااااااا اِ ِ   ا ا  واِ  ااااااااااااااااااا 
اااااااااااااااُ  ْ  ح  َا ا  اْ ْا ااااااااااااااا ُكْ  َِِلاااااااااااااا    ماااااااااااااااْ  
َ  َِ ااااااااااااااْوِ    اِِحْاااااااااااااُ  ْ  ااااااااااااا  وايِاااااااااااااُ لّ  ها
ِّْ ُ لاااااااااااااا ُ  وا ا ْااااااااااااااُ  ْ   يااْوااااااااااااا ا ُ ااااااااااااا ِّ  ا

اااااااُ  ْ  ااااااااْ   ا    اااااااا ُكْ  ِيُاااااااا ِّ ماااااااا   ااااااااْ  طا ا اْ
 ْ  ُ ُت ماااااااااااا  ِ ااااااااااا اْ َاُااااااااااااْ  ِه ااااااااااا  ِ ْنااااااااااا ا  وا
ْ  ِ ْناااااااااااا اُكْ  وا ا ْاااااااااااااُ ْ   اِ ْ ااااااااااااُ  ْ  ِْ اااااااااااا   ْا
اااااااااُ ْ    ُ  ِمْنُاُثااااااااا  وا اْ ااااااااًَ  ا ا اْ     ياْ ااااااااوا
 واِيِ ااااااااااارِّ  واداااااااااااا ِهِر   ااااااااااااْ   اِ ْثاااااااااااُ  ْ 
ْواااااااااااُ  ْ  ُْ اااااااااااا ِ   ِ  ُكااااااااااا ِّ واْ ااااااااااا    ِا  وا

آلا طاَٰاااااااااااماَٰ َاُاااااااااااا َ   ا ااااااااااااْرُ ْ  َيا ااااااااااا  ْ   اا ا
 َيا ُتااااااااااااُروِ   َاااااااااااااْ   ا  ُاااااااااااااْ   اْتااااااااااااواْ  ُْ 
ْاْ  ُْ  اااااااااااااااااااْ   ا اااااااااااااااااااْ  واكا   ااااااااااااااااااااأاِ  ُ  ا واكا
ااااااااااااااااْ   ا ْاواْثااااااااااااااااُ ْ    ُِاُثاااااااااااااااا   اا ا ِْ  وا اَيا
ِِّ ما اْااااااااااااااُ  ْ  ْا ِماااااااااااا   ا ْا اِثاااااااااااا  وااَُْ ااااااااااااا اا
 ْ  ُ  ُ ااااااْ ُ  ما ِلاااااا  ِيااااااا  َِثا ِلاااااا  لاااااااِثناْ
 ُْ ْْ آلا طاَٰااااااااااااااااااااماَٰ  ا ااااااااااااااااااااا   مااااااااااااااااااااا  ا    َيا
مااااااااااااْ  َِقااااااااااااْ ِ    ا ااْواااااااااااُ  ْ   ِيِ ااااااااااا ااُكْ  َيا
ااااااااا ا ا اَْ اْ اااااااااِ   ا ْااااااااااُ  ْ  ْْ ما ِْ  َيا   اُثاااااااااراا
ِ   ا  ُااااااااااااااْ  َِثا ِلااااااااااااا   اِ ْ اااااااااااااُ  ْ   وااثِااااااااااااا
ااااااااااااا ِْ ِه ااااااااااااا   ا اْ اااااااااااااِم ُ ِ ْ اااااااااااااُ  ْ  ُُ  وااْمنا
اااااااااااُ  ْ  ُْ َْ  ااااااااااااْ   اا ِِ اَُْ  ُااااااااااا ِ  َِ  َِطارِِااااااااااا
ااااااااااااُ  ْ  ُثاااااااااااا ا مااااااااااااا  واها اْ ْ  وا اثِّ  ِ ْ ِ قااااااااااااا 

ْااااااااا  ُ  اَُْ ُ ااااااااا ِْ ِمْناااااااااُم  الااااااااااْأ ُْ ُهااااااااا ا  ا
يْاُ  ْ  ااااااا ا ِِْ ا مااااااااْ   ااااااااْ   ا  وا ا ااااااااس اَُْثْ ااااااارا
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 من: شوخ الطريقة العزموة عند اهلل تعاىل كالًّحيتسب *  

والسحللللللد الرللللللا    زلللللل     * األخ الفاضللللل 
الذللللبد اللللل  السن لللل  ا لللل ا  اللللل اا   للللل    
تعللللال ل والللللل  األنلللللتاذ ا للللل ا  واألنلللللتاذ     

  بالذسارق  محا ظ  كفر الذبد
والسحللللد الرللللا   األنللللتاذ  األخ الفاضلللل * 

ال  الح بم ناصلر الل أ طا ل   ذلار وا ت ل  
 رلللللر وكللللا  دللللواور اشلللل    م  لللل ر ال والللللل  
الللل كت ر للللسأ واألنلللتاذ   واألنلللتاذ ط سللل    

 بإيتاأ البارو  
* األخ الفاضللللل  والسحلللللد الرلللللا   الحلللللا  
  للرامبم منا لل  كل للر الس ش نلل و بحللرأل واللل  

حللللللرأ ط سلللللل    للللللرامبم منا لللللل    الس شلللللل س ب
 باألناش ري  

* الد  ة الفاض   وال ة الس ش س الاف  الل  الحس ل  بلائ نا لد 
آئ العللوا م وال لل او   واألنللتاذ اللا ئ اللل  الحس لل  بللائل و لل ب   

 ك م  سا ة  –الحا  محس   م ن  بائ    ت ب ا 
األخ الفاضللللل  والسحلللللد الرلللللا   األنلللللتاذ     مرللللل ف   *

   بذابه مركو األيا أ اللبزاو     ع  الخ رات  ر ات صا د
  ن   محا ظ  كفرالذبد 

* األخ الفاضللللل  الحلللللا  مرللللل ف  ا لللللا الشذلللللار والللللل  األنلللللتاذ 
   بالسح   الكلرى ط س  

* السر  مللللل  والللللل ة األخ الرلللللا   الذلللللبد  سلللللوة   الخ ادللللل    
 غربب   –بدن و الك م 

* السر لل م الحللا    متلل ل  اسللارة زو   لل ب   الس شلل س م نلل  
ال  البارأ اسارةل ووال  األنات ة: ط س  وا   وط   العوا م والدل   

  رقب   –ا ال سح مشب –بدارتاري  وزارة ال اخ ب     لش  قريش 
* السر  مللل   لللرم األخ الفاضللل  دس للل  الس شللل س والللل ة األخ   

  مش  ر  -دس     ب ري  الحر  
وأن ، ا بواسـع رمحتهاهلل تعاىل أن يتغمدهم مجوًع سائاًل

 يسكنهم فسوح جناته، وألهلهم خالص العزاء.

 شوخ الطريقة العزموة يهنئ* 

 من: كالًّ ن ماضى أبو العزائمالسود حممد عالء الدي

* األخ الفاضلللل  والسحللللد الرللللا   والسخ للللب الفللللان  الحللللا  اللللل  
السللللشعم ا لللل  دللللور  و للللاة كريستلللله اللللل كت رة ملللل  ل نللللتاذ الفاضلللل  

  محس   ا   الر اا    باألناش ري 
األخ الفاضللل  الحلللا  فلللله زايللل  بحف لللل ر نللل بم  نللللام فللله زايلللل      *

 بال    مركو ك م  سا ة 
            سائال اهلل تعاىل دوام السعادة واهلناء، والتوفوق والسداد، 

 ، و الوسعة فـى األخالق واألرزاق.والربكة فى األوالد


