
 

 

 

 

 



 


العارف باهللا
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شيخ الطريقة العزمية

 

 


 



 

 



 


نائب عام الطريقة العزمية

 

 


 


        

 

 



 




 



 

 



 




 

 



 





 





 





 





 



 

 

يتفق عليها مع اإلدارة

 

اإلعالنات 

 

 

غـــايتـــنا

 

 
.يةإعادة اد الذى فقده املسلمون الذى لن يتحقق إال بعودة اخلالفة اإلسالم

 

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

 

 

دعوتنا

 

شعارنا 

 

 

 اإلسالم دين اهللا وفطرته     :أوالً
.الىت فطر الناس عليها

 

 
 اإلسـالم نسب يوصـل   :ثانياً

.ص إىل رسول اهللا

 

 
 اإلسالم وطن واملسلمون    :ثالثاً

.مجيعاً أهله

 

 

االشتراكات

 

 
.ا خالصة رسوم الربيدا سنوييه جن٥٥ر ـداخل مص

 

 
. دوالراً سنوياً خالصة رسوم الربيد٥٠باقى دول العامل 

 

 

اللــه  معـبودنا

 

واجلهـاد خلقـنا 

 

 
والرسول مقصودنا

 

واخلـالفـة غايتنا 

 

 
والقـرآن  حجتنا

 

وأبو العزائم  إمامنا 

 

 

 

 

..) ٦(الصوفية ماضيها وحاضرها ومستقبلها : االفتتاحية * 

 

 

 

  *

 

 

 

 
    بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم   

 

 

 

 ٤

 

 

 

 

 

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

 

 ٨

 

 

 

 

 

 
) ..٣ (حاجة المسلم إلى المرشد الكامل ..ذا الطريقة العزمية؟لما* 

 

 

 

 

 

 

 

 
لعزائم اأبوالدين ماضى السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 

 ١٢

 

 

 

 

 

 
المرحوم الشيخ يوسف الدجوي العالم باألزهر الشريف.. ) ٥(التوسل واالستغاثة  *

 

 ١٤

 

 

 

 

 

 
لإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبى العزائم.. ية أعلى من اإلسراءالهجرة النبو *

 

 ١٦

 

 

 

 

 

 
محمد اإلدريسى الحسنى.  د) ..٩( وحقوقه على أمته معرفة النبي الخاتم * 

 

 ١٨

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
عادل سعد.                     المستشار رجب عبد السميع وأ                                 

 

 ٢٠

 

 

 

 

 

 
 إسماعيلبليغ حمدى. د.أ) .. ٢/٢(أحوال ومقامات بشر الحافي * 

 

 ٢٢

 

 

 

 

 

 
جمال أمين. د .. )٥ (تأصيل مفهوم التعددية واحترام اآلخر في مراحل قبل التعليم الجامعي *

 

 ٢٤

 

 

 

 
 نبيل محمد فوزى. د ..سالمىاإلسالم وطن وجولة مع أخبار الوطن اإل *

 

 ٢٦

 

 

 

 

 

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

 

 ٢٩

 

 

 

 

 

 
٣٠  العزائم أبومحمد ماضىاإلمام  .. ]الهجرة مشاهد جلية ودرجات علية[حكم الدين  *

 

  

 

 
 األستاذة لبنى محمد الشعراوى..مستقبل األمة  *

 

 ٣٢

 

 

 

 

 

 
أبو لحيةنور الدين . د. أ.. قناة جزيرة الشيطان * 

 

 ٣٤

 

 

 

 

 

 
 ..)]٢/٣ (الفكر االقتصادي عند أئمة أهل البيت [صواريخ مضادة * 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الحسينى عبد الحليم العزمىالشريف

 

 ٣٦

 

 

 

 

 

 
أحمد محمود كريمة. د. أ.. مزايدات بالدعوة المنسوبة إلى الدين* 

 

 ٤٠

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 الجاويش بن عبد الهادى الشريف محمد

 

 ٤٢

 

 

 

 

 

 
أحمد محمد الشرنوبي. د.أ) .. ١٨(الدعوة إلى اهللا تعالى من خالل الشبكة الدولية اإلنترنت * 

 

 ٤٤

 

 

 

 

 

 
محمد الشندويلى.. إنشاء مؤسسة للزكاة مسئولية من؟* 

 

 ٤٦

 

 

 

 

 

 
هـ١٤٣٧ الحجة يمن أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خالل شهر ذ* 

 

 ٤٧

 

 

 

 

 

 
فاروق الدسوقى. د. أ .. )٦(الصالة والسالم على والدي خير األنام * 

 

 ٤٨

 

 

 

 

 

 
محمد حسينى الحلفاوى.  د.. ]٦٤) [مجلة التوحيد(وكالء الوهابية فى مصر صوت * 

 

 ٥٠

 

 

 

 

 

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

 

 ٥٢

 

 

 

 

 

 
قنديل عبد الهادى.  أ) ..١٤٩(أهل البيت نجاة األمة ونماذج القدوة الحسنة  *

 

 ٥٤

 

 

 

 

 

 
رفعت سيد أحمد. د)..١/٣(قطر حين تتشفى وتعاير مصر بعالقتها مع واشنطن وتل أبيب * 

 

 ٥٦

 

 

 

 

 

 
المجتمع العزمى* 

 

 ٥٨

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



 


إلى جانب قيام المتصوفة بتبليغ الدعوة اإلسالمية إلى الناس، كانوا أيضا يقفون     

وبهـذا  بالمرصاد ضد خطر أى عدوان خارجى أو داخلى يهدد اإلسالم واستقراره،            
أخذت الطرق الصوفية شكل المؤسسات الدفاعية ضد األخطار التى يتعـرض لهـا             

.المسلمون

 

 
مثال ذلك أنه أثناء احتالل المغول لمنطقة آسيا الوسطى لم يجد المسلمون مالذًا             
وملجأ يحتمون به سوى الطرق الصوفية التى كانت بمثابة المدافع عنهم ضـد أى              

تشرة بينهم الطريقة النقشبندية، والطريقة اليسوية،      عدوان، وكانت أكثر الطرق المن    
والطريقة الكبراوية، وقد لعبت تلك الطرق      

 

 خاصة اليـسوية  -

 

ـ م دورا - ا فـى  هم
.إسالم القبائل المغولية والتركية التى كانت تحت سيطرة الجيش األحمر

 

 
إن الطرق الصوفية حافظت بشكل كبير علـى        : (ب بنيجسين .يقول المستشرق أ  

الم فى وسط آسيا، فقد قام أتباع تلك الطرق بالتصدى لهجمات الكفار هنـاك،              اإلس
).وحملوا على عاتقهم مهمة التبليغ والدعوة اإلسالمية

 

 
وصمد الصوفية فى وجه التيارات اإللحادية واالنحاللية، ووقفوا حصنًا شـامخًا           

 الجبرتـى   يدفع عن الجماهير اإلسالمية وثنية التتار وعصبية الصليبيين، حتـى أن          
ليحدثنا أن هزيمة الحملة الفرنسية على مصر إنما كانت على أيدى رجال المقاومة             
الشعبية من أبناء الطرق الصوفية وشيوخها، الذين جعلوا من األزهـر واألحيـاء             

.الشعبية فى القاهرة حصونًا ال تقتحم، ومشاعل للثورة ال يخمد لهيبها

 

 

 

العباسى حينما ضـاقت بـه األرض    ويضيف صاحب تاريخ بغداد أن المتوكل  -
وعصفت به الحروب، نادى أهل الفتوة الصوفية، فهرعوا إليه من كل مكان، فكـان      

.جيشهم الكبير هو الذى حمى اإلسالم وصان حدوده

 

 

 

: ملك المغرب فيقول له) ابن تاشفين( ويكتب حجة اإلسالم اإلمام الغزالى إلى -

 

 
خوانك فى األندلس، وإما أن تعتـزل       إما أن تحمل سيفك فى سبيل اهللا ونجدة إ        (

).إمارة المسلمين حتى ينهض بحقهم سواك

 

 

 

: ويقول محى الدين بن عربى للملك الكامل حينما تهاون فى قتال الصليبيين-

 

 
إنك دنىء الهمة، واإلسالم لن يعترف بأمثالك، فانهض للقتال أو نقاتلـك كمـا      (

).نقاتلهم

 

 

 

لعز بن عبد الـسالم       ويطغى المماليك على أرض مصر فيثور ا       -

 

 الـصوفى   -
الكبير  

 

 ويأمر بالقبض على المماليك، ويعلن أنه قد اعتزم بيعهم فى سوق الرقيق             -
.ألنهم خانوا أمانة المسلمين

 

 

 

 ويرى حاتم األصم شقيقه البلخى       -

 

 وكالهما من أعـالم الـصوفية        -

 

 يـراه   -
 أضـحك   أال: ما يضحكك؟ فيقول  : (يضحك بين الصفوف فى موقعة الترك فيقول له       

إن أسعد أوقاتى وأرجاها عنـدى أن يرانـى ربـى        وأنا فى أحب المواطن إلى اهللا؟     
).ضاربا فى سبيله، وأنا بعد أحرص على الموت من حرصى على الحياة

 

 

 

 ويقول عبد الملك بن مروان       -

 

 الخليفة األموى    -

 

 البن البيطار    -

 

 الصوفى  -

 

- 
فيقول له ابن البيطار ) ئجك إلىأنا عبد الملك فارفع حوا: (فى غطرسة وغرور الملك

 

 فى عزة المؤمن وكبرياء الصوفى       -

 

وأنا أيضا عبد الملك، فهلم نرفع حوائجنا       : (-
).إلى من أنا وأنت له عبدان

 

 
ويقول اإلمام الشعرانى 

 

 مؤرخ التصوف -

 

من لبس جديدا، أو أكل هنيًئا، أو : (-
ضحك فى نفسه، أو سعد فى بيته 

 

 كرب أو شدة  واألمة اإلسالمية فى-

 

 فقد برىء -
).منه اإلسالم

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

   لقد مرت على المسلمين ظـروف عبـر        
 لقـد   ،التاريخ قد تكون أقسى مما تعيشه اليوم      

أجمعت أمم ودول الصليب على القضاء على       
اإلسالم فى حروب سالت فيها الدماء أنهـارا        
قرابة مائة وتسعين سنة، وبعد ذلك أرسل اهللا        
تلميذين مـن خريجـى مدرسـة التـصوف         

مع علما وحكمة وتزكيـة،     اإلسالمى الذى يج  
 وصالح  ، نور الدين زنكى   :واللذين تمثال فى  

الدين األيوبى، عليهما رحمة اهللا عز وجـل،        
وأطفأ اهللا نار الحقد والعداوة الصليبية كما هو        

.معلوم لنا جميعا

 

 
ثم قامت فتنة أكبر منها وهـى اسـتيالء         
التتار على العالم اإلسالمى وتحويلـه إلـى        

هارت ودمرت الخالفـة    أرض محروقة، وان  
اإلسالمية فى بغداد، وقامت دولة التـصوف       
دولة القلوب ودولة العقول الحكيمة، والعلـوم     
القرآنية واألخالق النبوية، قام سـيف الـدين        
الباخرسى الصوفى النقشبندى فى بالد بخارى      
واستطاع أن يتغلب على أعظم رجل فى دولة        

، )بركة خـان  (المغول والتتر وهو السلطان     
وصار مريدا للشيخ سيف الدين الباخرسـى،       

قد وصل فى نفس الوقت إلى      ) هوالكو(وكان  
ويريـد أن   ) عين جـالوت  (بالد الشام، إلى    

يجتازها إلى مـصر والمغـرب العربـى       

 

– 
وبوجود اإلسالم المتمثل فى صـوفى واحـد        

سـيف الـدين    (صوفى القرآن، أمر الـشيخ      
أن يعلـن   ) بركة خـان  (السلطان  ) الباخرسى

فى بالد المشرق، وفى ) هوالكو(ب على الحر
سنة واحدة جرت معارك ثالث هزم اهللا فيها        

والذى ) بركة خان (وانتصر إسالم   ) هوالكو(
) هوالكـو (من ورائه الصوفى القرآنى، ولجأ    

ومـات فيهـا    ) رالخز(إلى جزيرة فى بحر     
معركـة عـين    (مصروعا، وأثناءها حصلت    

 مؤلفًـا مـن   ) هوالكو(، وكان جيش    )جالوت
خمسة عشر ألفًا، وجـيش اإلسـالم بقيـادة         

مؤلفًا من خمسة وأربعين ألفًا،     ) المظفر قطز (
جمعها ووحدها الصوفى الكبير العز بن عبد       
السالم، وسبب تناقص عدد جيش التتار إشغال 

) بركـة خـان  (الصوفى الباخرسى وتلميـذه   
فى الشرق، وانتصر اإلسالم    ) هوالكو(لجيش  

ا اإلسالم مـن    فى معركة عين جالوت، ونج    
.تلك الزلزلة الكبرى

 

 
ومن ينسى دور الـسيد أحمـد البـدوى         
وجهاده فى الحروب الـصليبية، واسـتحداثه       

لنظام قسم بموجبه أتباعه إلى فرق وكتائـب        
جعل عليها المقدمين والنقباء، وكأنه تعلم فى       
أرقى الكليات العـسكرية، وكـون بمريديـه        

ـ       ة، وال  وأتباعه جيشًا فى تلك المعارك الرهيب
يزال المصريون يتوارثون القصائد التى تمجد      
وتذكر جهاد السيد أحمـد البـدوى وأتباعـه         

اهللا اهللا يـا بـدوى جـاب        : (وفكاكه لألسرى 
مع العلم بأن الـذى أسـر الملـك         ) اليسرى

الصليبى لويس التاسع فى دار ابـن لقمـان         
بالمنصورة كان مريدا من مريدى سيدى أحمد 

.البدوى

 

 
الصوفى الجليل أبو الحسن    وأما عن دور    

الشاذلى الذى نراه فى مدينة المنصورة وقـد        

تجاوز الستين من عمـره وكـف بـصره،         
مساهما فى المعركة قدر استطاعته، لقد كانت       

فبالنهار يمـر   . المعركة شغله بالليل والنهار   
بسمته الوقور وهيبته اإليمانية والنور يشرق      

جنـود  من ثنايا وجهه الكريم المبارك بـين ال       
مبشرا بالنصر أو االستشهاد، وفى الليل يدعو       

وفى ليلـة مـن تلـك       . اهللا للمسلمين بالنصر  
 يبشره بنـصر    الليالى رأى رسول اهللا     

المسلمين، فبشر الشيخ بدوره المسلمين، وكان      
.ما قاله الصادق المصدوق 

 

 
وال يذكر تاريخ الجهاد فى الجزائـر إال        

قـف،  ويذكر الصوفى الشهير صـاحب الموا     
أوحد وقته األمير عبد القادر الجزائرى، فقـد      

 أمة فى رجل، فهو محدث صـوفى        كان  
مجاهد فقيه، متواضع فى عظمته، كريم فـى        
محنته، وكفاه فخرا ما شهد له بـه أعـداؤه،          

حيث يقول فى مؤلفه    ) سفرى(ومنهم الكونت   
إن األمير عبد القادر    : (عن األمير عبد القادر   

ـ     دا كبيـرا، وعـشرة     قهر مائة وخمسين قائ
، وخمسة أمراء من العائلة     )مارشال(مشيرين  

المالكة، وستة عـشر ممـن تولـوا وزارة          
الحربية، وجيوشًا ال يقل عددها عن مـائتى        

).ألف مقاتل

 

 
وكذلك األمير عبد الكريم الخطابى فـى       
المغرب حيث انتصر فى ثورة الريف عـام        

م انتصارا أذهل العالم كلـه، وألـف        ١٩٢٠
شـعبية إسـالمية وطنيـة تقدميـة،        حكومة  

م فكانت  ١٩٢٣وعاودت أسبانيا مهاجمته عام     
هزيمتها حديث العالم كلـه، وظـل األميـر         

.م١٩٢٦صامدا حتى عام 

 

 
ومن الصوفية المجاهدين الـذين قـدموا       
دروسا رائعة فـى الجهـاد الـشيخ عمـر          
النقشبندى الذى كان له دور بارز فى محاربة        

.ل كردستانالروس عندما حاولوا احتال

 

 
وكذلك من الشيوخ الـذين تقـدموا فـى         

لح الغزالى الـذى قـدم      الصفوف الشيخ صا  
 ا بطوليا فى الثبات بوجه األعداء؛ فإنـه       درس

بالرغم من انسحاب جنوده من حوله إال أنـه         
ظل ثابتًا فى مكانه لم تتضعضع معنوياته ولم        
يتزعزع إيمانه، وبقى يقاتل بروحانية عاليـة       

 لها المثيل، حتى مات شهيدا فـى        وثابتة يندر 
سبيل اهللا وروضته اآلن فى مقبرة برلوت فى        

.محافظة السليمانية 

 

 
وكذلك من الصوفية الذين زرعوا الثقـة       











 



 

 
رئيس االتحاد العالمى للطرق الصوفية

 

 

شيخ الطريقة العزمية

 

 

اضى أبو العزائمالسيد محمد عالء الدين م

 

 



 

 

 

 

 



 



 

واألمل فى قلوب الناس الشيخ المجاهد محمود 
الحفيد البرزنجى الذى حارب االحتالل بكـل       
ما أوتى من القـوة، فلقـد تـصدى للحملـة           

دستان، واستطاع مع جنوده    الروسية على كر  
أن يلحق بالروس هزيمة نكـراء، ثـم كـان          
يحارب على جبهة أخرى الجيش البريطـانى       

ما أعلن السليمانية والمدن األخرى التـى        بعد
بيده مملكة كردية، ولكن نظرا لعـدم تكـافؤ         

 فى أسر اإلنجليز، فقام هؤالء القوتين وقع 
 قاد  بنفيه إلى الهند، وعند رجوعه من المنفى      

حركة أخرى ضدهم ولكن لم يكتب لها النجاح 
مرة أخرى بالرغم من التضحيات والـروح       

.البطولية التى تحلى بها جنوده

 

 
وعقب فتح القسطنطينية دخل الـسلطان      
محمد الفاتح على شيخه الصوفى شمس الدين       
آق وهو مضطجع فلم يقم له، فقبل الـسلطان         
يده، وطلب من شـيخه أن يـدخل الخلـوة،          

إنك إن دخلت الخلـوة     : (فض الشيخ، وقال  فر
تجد هناك لذة تُسقط الـسلطنة مـن عينـك،          
وتختل أمورها فيمقت اهللا إيانـا، ومـصلحة        
األمة تقتضى أن تكون سلطانًا ال زاهدا فـى         

).السلطنة

 

 
هذه الشمائل الـصوفية النبيلـة، وهـذه        
الخطوط العريضة، من اإلنـسانية الرفيعـة،       

اعة العالية، هى ما    واألخالق الفاضلة، والشج  
نحتاجه اليوم فـى نـضالنا الملتهـب مـع          
الصهيونية، وصراعنا الحار مع الـصليبية،      
وجهادنا القوى لبناء أمتنا وإعدادها لـدورها       

.التاريخى العظيم

 

 





 


ال يزال الصوفية قائمين علـى ثغـرهم،        

نتهم، عاملين على تأديتها، ومـن      حاملين ألما 
النموذج الصوفى فى الجمهوريات    أمثلة ذلك   

:اإلسالمية فى روسيا

 

 






 



إن مسئولية المسلمين نحو دينهم فى بالد       
 بعد جيل هى مـسئولية      توارثت اإلسالم جيالً  

. جيل إلى جيلالمحافظة عليه وتعليمه من

 

 
بعد أن قام المتصوفون األوائـل بنـشر        

الدين وبث روح الجهاد والنضال مـن أجـل    
رفع راية اإلسالم والحفاظ عليه فى مواجهـة     
االستعمار الروسى الذى وجه كل ما لديه من        
وسائل فى سبيل محو الهوية الدينيـة وهـدم         
الدين فى هذه الشعوب زهاء سـبعين عامـا         

م فى تلك الـبالد تحـت       قضاها الشعب المسل  
سيطرتهم وأحكامهم القاسية، تجلـى فـضل       
هؤالء المتصوفة الكبار الذين أنجبـتهم هـذه        
المنطقة أمثال محمد بهاء الدين نقشبند مؤسس       
الطريقة النقشبندية التى كان لها دورها الفعال       
والمؤثر على الشعب المسلم فى هذه الـدول،        

تـى  وأحمد اليسوى شيخ الطريقة اليـسوية ال      
امتدت فروعها فى كل مناطق آسيا الوسطى       
والقوقاز، وجهود الطريقة القادرية وأتباعهـا      
فى المنطقة، والطريقة الكبراوية التى انتشرت      
فى تلك البقاع على يد مؤسسها نجـم الـدين          

.الكبرى

 

 
وظهرت فاعليات هذه الطرق فى المنطقة      
بشكل كبير فال يوجد مسلم هناك إال وينتسب        

لك الطرق التـى كـان نـشاطها        إلى إحدى ت  
:منحصرا فى نقطتين أساسيتين هما

 

 
أ

 

 تربية المسلم تربية روحيـة وفكريـة        -
 بـروح اإلسـالم     منظمة حتى يكون مجمالً   

.وأخالقه وآدابه

 

 
ب

 

 العمل على تكوين مجتمع إسـالمى       -
 يصبح كل شـخص فـى ذلـك         مثالى بحيث 
ا لآلخرالمجتمع متم.

 

 
من بحر  ومنطقة آسيا الوسطى التى تمتد      

قزوين غربا حتى حـدود الـصين شـرقًا،         
ويحدها من الشمال سيبريا ومـن الجنـوب        

إيران وأفغانستان   

 

 وهى المنطقة التى تعرف   -
أرض األتراك   : باسم تركستان وتعنى  

 

 تضم  -
هذه المنطقة الدول التى استقلت عن االتحـاد        

قازاقـستان،  : م وتشمل ١٩٩١السوفيتى سنة   
تركمانــستان، طاجيكــستان، قيرغيزســتان، 

أوزبكستان، وأذربيجان التى تقع فى منطقـة       
القوقاز غرب بحر قزوين، وتبلغ مساحة تلك       

 وعدد سـكانها    ٢ مليون كم  ٤,١الدول الست   
 مليون نسمة، ويـسود المـذهب       ٦٥حوالى  

 ى هذه الجمهوريات عدا أذربيجان     نِّالحنفى الس
.التى يشيع فيها المذهب الشيعى الجعفرى

 

 




 



قامت روسيا بالسيطرة على تلك الـدول       
مدة سبعين عاما، واتبعت سياسـة واضـحة        
المعالم للقضاء على اإلسالم وطمس معالمـه       
هناك، وفى سبيل ذلـك اتخـذت الخطـوات         

:التالية

 

 
أ

 

 تفريغ هذه الجمهوريات من مواطنيها      -
.المسلمين واستبدالهم بعرقيات أخرى

 

 
ب

 

 ممارسة القمع المـستمر للمـسلمين       -
.هناك وتدمير قوتهم

 

 
جـ  

 

 تشريد المسلمين وقتلهم أو نفـيهم       -
.إلى سيبريا

 

 
د

 

 هدم المساجد، وقد بلغ عدد المـساجد        -
التى تم هدمها أو إغالقها أو تحويلها إلى دور         

. مسجدا٦٦٨٢لهو 

 

 
هـ

 

 التخلص من رجال الدين البارزين      -
) ان النجـارى  بره(المعادين للروس كالشيخ    

) خان مروان (قاضى قضاة تركستان، والشيخ     
مفتى بخارى، والقـضاء علـى آالف مـن         

.فيين المسلمينااألساتذة والطالب والصح

 

 
و

 

 قتل الزعماء السياسيين وتـشريدهم      -
رئـيس جمهوريـة    ) خوجه منار (مثل الحاج   
رئـيس مجلـس    ) موالنا ثابـت  (تركستان، و 
عـة  قائـد مقاط  ) عثمـان أوراز  (الوزراء، و 

.قشغر

 

 
ز

 

 إستيالء البنوك الروسية على أراضى      -
الفالحــين المــسلمين التركــستانيين بــسبب 
عجزهم عن سداد الديون التى اقترضوها من       

.البنوك

 

 
حـ  

 

 إغالق المدارس الوطنيـة وفـتح       -
المدارس الروسية ورفـض تـدريس اللغـة        
العربية، ونشر الثقافة الروسـية، وإحـراق       

.وإبادة الكتب اإلسالمية

 

 
ط

 

 إبادة عدد كبير من المسلمين بتهمـة        -
التجسس، وكانت تلك التهمة توجه خاصة إلى       

.أبناء الطرق الصوفية

 

 
ى

 

 إغالق أضرحة الصالحين واألولياء     -
.الصوفية ومنع زيارتها

 

 
ك

 

 منع المسلمين مـن الحـج، وقيـام         -
الروس بالهجوم علـى مـزارات األوليـاء        

الحين، واالعتـداء علـى األضـرحة       والص
وتحويل بعضها إلى متاحف أو هدمها، ولكن       
المسلمين كانوا يعيدون بناءها من جديد مثلما       



 

 

 

 

 



 



 

.م١٩٥٤حدث فى منطقة داغستان عام 

 

 
ل

 

 اصطنع الروس من بعـض علمـاء        -
 ومـن   ،الوهابية صنائع لهم ضد المتصوفين    

ضـياء الـدين    (هؤالء مفتى آسيا الوسـطى      
علن أن التصوف دخيل على     الذى أ ) بهانوف
اإلسالم 

 

م ١٩٥٩ وذلك فى عام -

 

-.

 

 
م أصدر مفتـى شـمال      ١٩٦٠وفى عام   

القوقاز وداغستان فتوى  تحرم الـدعاء فـى         
أضرحة المتصوفين، حيث جاءت هذه الفتاوى 
بضغط من السلطات السوفيتية باعتباره نشاطًا      

.معاديا للسوفييت

 

 
وأدت هذه الفتوى الوهابية إلى انتعـاش       

.لطرق الصوفية وزيادة عدد المنتسبين إليهاا

 

 
وكان الصوفية يؤدون دورهم فى الجهاد،      
فكان مديرو المدارس السرية هم أتباع الطرق       
الصوفية وخاصة فى منطقة وادى فرغانـة،       
وكانوا يعملون على تنشئة األجيـال تنـشئة        

.إسالمية وتعليمهم مبادىء القرآن الكريم

 

 
دورات وقام رجـال الـصوفية بتنظـيم        

تعليمية دينيـة جماعيـة فـى طاجيكـستان         
وقيرغيزستان، وكان يشرف علـى التعلـيم       

بطـل  (الدينى فى شمال القوقاز أتباع طريقة       
فى الشيـشان، والنقـشبنديون فـى       ) حاجى

.الداغستان

 

 
وقام أحد الزعماء الدينيين فـى تركيـا        

األستاذ بجامعة أنقرة بزيـارة   ) أسعد جوشان (
ارس لتحفـيظ القـرآن     هذه البالد وافتتح مد   

الكريم فى أذربيجان وأوزبكستان وكان يمولها 
األتراك المسلمون، مع أن العلمانيين فى تركيا 
كانوا يقفون للمجاهـدين بالمرصـاد ومـنهم      

الذى قتله  ) سعيد النورسى (المجاهد الصوفى   
.العلمانيون وأخفوا جثته حتى ال يستدل عليها

 

 
ته ويجدر بنا أن نسجل الخبر الذى نـشر       

التركية فى عـددها    ) الميزاب الذهبى (مجلة  
م حيث جـاء علـى      ١٩٨٩الصادر فى يناير    

أن الرئيس السوفيتى جورباتشوف    : (صفحاتها
شارك فى االحتفال األلفى لدخول المـسيحية       
روسيا، وفى الوقت نفسه ألقـت الـسلطات        
الروسية القبض على مجموعة من مـسلمى       

جون الجمهوريات اإلسالمية وأودعـتهم الـس   
والمستشفيات العقلية بتهمة تـرويج القـرآن       
وتحفيظه وتعليم قراءته للصغار وبيع الكتـب       
اإلسالمية، وقد صرحت المجلة أن النصرانية      
ال تشكل خطرا على النظام السوفيتى، إنمـا        

الخوف على مستقبل الـشيوعية يـأتى مـن         
).اإلسالم الذى ال يتفق مع الشيوعية

 

 
ركـات  وخالل تلك األحداث ظهـرت ح     

 فـى    الصوفيين مقاومة عنيفة من المجاهدين   
:تلك المناطق ومن أشهر رجالها

 

 
أ

 

الغـازى  (و  ) درويش منصور ( الشيخ   -
الذى قاد نضاالً عنيفًا ضـد  ) محمد الكمرارى 

الروس استمر ستة أعوام، وقد استشهد عـام        
حمزة (م فى ميدان القتال وخلفه األمير      ١٩٣٢

).الحتراجى

 

 
ب

 

مى الكبيـر    ظهر المجاهـد اإلسـال     -
المعروف بأسد القوقاز وصقر    ) الشيخ شامل (

الجبال الذى قاد حركة الجهاد العنيفـة ضـد         
القوات الروسية واقتحم الحصون الروسية فى      

 ٤٠٠ا قوامـه    القوقاز فحشد له الروس جيشً    
ألف مقاتل لمواجهته ورجاله الذين كان يطلق       

، وصمد هؤالء أمـام     )صقور القوقاز (عليهم  
وسية لمدة عشر سـنوات كاملـة       القوات الر 

اتسمت بجهادهم الباسل فى سبيل اإلسالم على 
.الرغم من قلة إمكانياتهم

 

 
وقد بلغ من شجاعتهم أن الـشيخ شـامل      
واجه الجنرال قائد الجيش الروسى المكلـف       

لقد رصدت ضدى ثالثين ألف     : (بتعقبه بقوله 
إلى من يستطيع الفتك بى وأنا سعيد       ) روبل(

) كوبيـك (م أننى أضن بدفع     علابذلك، ولكن   
واحد نظير رأسك، وال أقول رأسك أنت فقط،       

) نيقــوال األول(بــل أقــول رأس القيــصر 
).المرصع بالجواهر واألحجار الكريمة

 

 
هـل تثـق   : وكان الشيخ شـامل يـسأل     

. إنى أثق باهللا: بجنودك؟ فيقول

 

 
وجاهد وأتباعه إلى أن استطاعت الحشود      

.الروسية أسره

 

 
جـ  

 

سـبق انهيـار االتحـاد      وكان قد    –
السوفيتى حركات مقاومة إسـالمية شـديدة       
قامت على إثبات الهوية اإلسالمية للمنطقـة،       

عام ) ثورة العمال والفالحين  (كان من أبرزها    
م لرفضهم الدفاع عـن روسـيا فـى         ١٩١٦

الحرب العالمية األولى، قام الـروس علـى        
أثرها بإنزال مجزرة بالمسلمين راح ضحيتها      

 ألف غيرهم   ٢٠٠سلم، وتم نفى     ألف م  ٢٠٠
 ألـف إلـى     ٣٠٠إلى سيبريا، وهرب منهم     

تركستان الشرقية، وقام الـروس باالسـتيالء      
على األراضـى الزراعيـة مـن الـسكان         
األصليين، وقاموا بإشعال الحرائق فى خمسين 

قرية وفقدت تركستان فى تلك األحداث عـدد        
. مسلم بين قتيل ومنفى وهارب٦٧٣٣٤٧

 

 




 



تحدث الجنود الروس الذين وقعوا أسرى      
إن : (عن معاملة الشيشان لهم وكانوا يقولون     

. هؤالء الشيشان يلقنوننا دروسا فى اإلنسانية     
حيث كان هؤالء الجنود ال يؤمنون بـالحرب        
التى يخوضونها ضد المسلمين، ويصفون تلك      

ا معركة الضباط الكبـار، فهـم       المعارك بأنه 
يهزمون وهم الذين ينتصرون، إن الـرؤوس       

).الكبيرة ترسل الرؤوس الصغيرة إلى الموت

 

 




 



  ا من الحديث الـذى ألقـاه       نورد هنا نص
رئـيس  ) مصطفى جميـل أوغلـو    (المجاهد  

الجمعية الوطنية بالقرم عقب انهيار االتحـاد       
:يتى حيث يقولالسوف

 

 
نعم لم نعد نعرف كيف نصلى، ولكننـا        (

  ـ     نؤمن باهللا رب ا، ا، وبسيدنا محمد رسوالً ونبي
ونعرف أننا على اإلسالم نحيا وعلى اإلسالم       
نموت، لكننا ال نعرف هذا الجمال الذى يمأل        
قلوبنا والذى فى سبيله قاومنا الشيوعية، إنى       

جد آمر اآلن بأن يرفع األذان فى كل المـسا        
التى أغلقها الشيوعيون، يرفع خمس مـرات       
فى اليوم إلى أن يتعلم شعبنا كيـف يـصلى،          
ساعتها يكون األذان ومعه تقام الصالة فى كل 

).أرجاء بالدنا

 

 
قال هذا القائد والمجاهد العظيم ذلك فـى        

المجلـس الـوطنى    (خطبته المشهورة فـى     
بعد بناء أول مسجد جديد فى شـبه        ) القومى

عقب سقوط االتحاد الـسوفيتى،     جزيرة القرم   
بعد أن مرت سبعون سنة لم يبن فيها مـسجد        

.وال زاوية واحدة فى أرجاء القرم

 

 
وليتنا نتعلم من هؤالء المجاهدين كيـف       

اإلسـالمية،  وهويتنـا   نحافظ على شخصيتنا    
 ،ونوفد إليهم من يعينهم على تعلم أمور دينهم       

 ونمد أيدينا إليهم لنواصل معهم واجب الجهاد      
 الدول استقالالً يكاد يكون     بعد أن استقلت هذه   

لقابـضة  ا حيث ما زالت روسيا هى ا      صوري
اقتصادي  ا، قبل أن تتمكن    ا والمسيطرة عسكري

من هذه الدول فتنة الوهابية المفرقة والعلمانية       
.المدمرة
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ْ٘   قال تعاىل:  َْْٓت ْْ َق ْْاَل َكاَىت َفَل
َْْو  ََتتتا ُهال  َقتتت ََاِى ْْ َفَيَََعََتتتا ُه آَمَيتتت

 َِ َِْه ِٓتتِْىَ  َمن تتا آَمِيتتْف َكَصتت َيا َعتتْي
ََِٔتتاْٗ    ٖه ْفتتٕ ف َعتتَافَ  فْزتتْ 

ٍِْه ُهَمتتٙ ْ تت    فمتتْنْىَٔا  *ََّمت ْعَيتتا
ًَ َمً ْفٕ  ْْ َشاَء َرْبَك آلَم ََّم
  ِِ ْه َْ ِتِكت َِْه َجْنٔعّا َأَفَأْى فأَلْرضه ُكلُّ

 *فمي اَس َ ت ٙ َُٓكِْىتْف ِمتْمْمْيَ    
    ًَ َِ   َأٌ ِتتْمْم ٌَ ْمتَي ََّما َكتا

ُْ ُهال  ْبإه ٌه فمل ت ْْْجَ     ْذ ُِ فمت ََّْٓجَعت
   ٌَ ًَ اَل َْٓعَُْلتتتْ َعَلتتتٙ فم تتتْآ

 (011 - 89ْٓى : )

َل ِتَف َه َم آ  ْٕ سَِِ َق ِت  َن ا َك اَل  ُِ 

ا ًَ ُن ا مَي ِإ ا  ًَ َع َف َه  َف

ا  ُ ُه َم آ ا  مَّ َل َص  ُن ُ َم ُِ ُِ َق الَّ   ِإ

 ْ ِف  ِٓ ِز خِل ا َب  ا َر َع ِم  ًُ ِه َع ا  َه ِف َظ َك

ا َّ ِن دُّ ل ا أِ  َّ حَل   ا
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نٍي  ِح  ٖ َل ِإ ِم  ُي ا َه ِع تَّ َم ََ 





ِض  ِز أَل ا  ْ ِف و  َم َو  َم آل َك  بُّ َز َء  ا َط  ُِ َل ََ

ّا  ع ّ ِم َج ِم  لًُُّ  ُك







 ٖ تَّ َح َض  ا هَّ ل ا ِسٍُ  ِك ُت َت  ِن َأ َف َأ

نَي ِه ِم ِؤ ُم ا  ُ ُن ُ ُك َِ 













الَّ  ِإ َو  ِم ِؤ ُت ى  َأ ٍص  ِف َه ِل َى  ا َك ا  َم ََ

ٌِ لَّ ل ا ِى  ِذ ِإ   ِب

وجعلىاللهىاإلذنىوتودورىاإلومانىللذونىوعقلونىآواتههىى
فههههاىهتافهههههىوفههههاىخلقهههههألىوووازنههههونىفههههونىا مههههورىى

ىفوختارونىخورىا رمالىرلىىذرها.
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اَل  َو  ِ ِر لَّ ا  ٖ َل َع َص  ِج سِّ ل ا ُل  َع ِج َََِ

َى ُ ُل ِق ِع َِ  







ِّْف َمتاَذف    قال تعتاىل:   ُُت ُه فى ُقت
َْف ْ  ََّمتتا  َّفأَلْرضه ْفتتٕ فمم تتَن

ْْو   ِتْغْيٕ فآلَٓاِ  ًْ َق َّفمْيِاِر َع
ٌَ ِْ * ال  ِْٓمْمِيْ ُْ ُْ َٓيَت ٌَ ُهال  َفََ ّ

ْْف ْمتتً  ًَ َاَلتت َُ أَٓ تتاوه فم تتْآ ْمْثتت
ِّْف ُهْىتٕ َمَعُكته     ُْ ُْ َفتاىَت َقْبْلَهْه ُق

ًَ ْهٓ ُْ ًَ فمُليَت ِثته  ِىَيْجتٕ    * ْم
ًَ آَمِيتتْف َكتتَاْمَك  ِرِستتَلَيا َّفم تتْآ

َْٔيا ِىْيجه فمُلْمْمْيَ  )ٓتْى :   َ َاًّ َعَل
010 – 011.) 

ِت ا َُ َم شَّ ل ا  ْ ِف ا  َذ ا َم ا  َ ُس ُظ ن ا ِل   ُق

ِض ِز أَل ا ََ 
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ُت ا آلَِ ا  ْ ِه ِغ ُت ا  َم ِو ََ َع ُز  ُر هُّ ل ا ٍم  ََ ُِ َق

َى ُ ُه ِم ِؤ  الَّ ُِ

َو  ِ ِر لَّ ا ِم  ا أََِّ َل  ِج ِم الَّ  ِإ َى  َ ُس ِظ َت ه ِل َِ ًَ َف

ِم ًِ ِل ِب َق و  ِم ا  ُِ َل  َخ

َو  مِّ م  ُك َع َم  ْ نِّ ِإ ا  َ ُس ِظ َت ن ا َف ِل  ُق

َو ِ ِس ِظ َت ه مُل  ا

ا َه َل ُس ُز  ْ جِّ َه ُن مَّ  ا ُث ُ ُه َم آ َو  ِ ِر لَّ ا ََ  

نَي ِه ِم ِؤ مُل ا ِج  ِه ُن ا  َه ِّ َل َع اِّ  ق َح َك  ِل َر  َك









ىيىوعقلههىىاجعههلىاللهههىالههرجسىرلههىى ىيىىىلههذون ونألىأي:ىالههذون
ودههتعملونىالعقههلىفههاىأفهههلىمههاىهههوىمدههتع ىلهههىمههنىىىىىىى

ى.المعرفةىفاللهىوتوحو هىورفا ته



 

 

 

 

 



 



 

 



 


في الوقت الذي يواجه فيه     

ا يــا فكرالمجتمــع تطرفَــ
ـ  وشذوذً ا باسـم   ا أخالقي
الدين  

 

 والدين منه براء    -

 

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

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

وقد اهتم منهج التـصوف     
ــاء الفــرد وتقويمــه  ببن
باعتباره مـصدر القـوة     

    ا؛ للمجتمع إذا كان صـالح
ــصوف أصــبح  إال أن الت

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

 يكون عليه عقيدة   يجب أن 
ا، وعبادة ومعاملة وأخالقً  

ليصح السلوك إلى ملـك     
.الملوك سبحانه

 

 

 

 

* 

 



*

 



*

 



 

 


لما كان المرشد هو نجاة العبد إذا       

 كان مرشد ا، وهالكه إذا كان    ا حق
بد للعبـد    مدعي اإلرشاد؛ كان ال   

أن يدقق فـي معرفـة المرشـد        
الحقيقي الذي يقربه مـن ربـه،       
ويصرفه عن نفسه وهواه، ويزكي 

 مع تحصينه   نفسه، ويرقي روحه  
بحصون الشرع الشريف، أحببت    
أن أبين أوصاف المرشـد حتـى       
يصح االقتداء ويأمن العبـد مـن       

.مهاوي االدعاء

 

 
دـدد السيـوقد فصل اإلمام المج

 

 
ذلك ليكـون الـسالك      محمد ماضى أبو العزائم   

المرشد هو الحي   : على بصيرة من أمره فقال      
القائم الـدال علـى اهللا ، اآلمـر بـالمعروف،       
والناهي عن المنكر، العالم بالنفوس وأمراضها      
من نزوغ الشهوات واألهواء، وميول إلى مـا        
يالئم النفس، العالم بالحقائق التي خلق اهللا منها        

ا في   خلق اإلنسان متطور   اإلنسان، فإن اهللا    
بطن أمه من نطفة إلى علقة إلى مـضغة إلـى           

    ـ     عظام، ثم كسى العظام لحم ا ا، ثم أنـشأه خلقً
تح خلقه من ساللة من طين، ثم       آخر، بعد أن افت   

. فوقه سبع طرائق جعل

 

 
 وهذا العاِلم بالنفوس هو العاِلم باهللا      : اوقال أيض

 ألن  ؛وبأيام اهللا وبأحكام اهللا، وطلبـه فريـضة       
طلب العلم فريضة على كـل مـسلم، والعلـم          
بالتعلم، والتعلم بالعاِلم، ومتى سعد السالك فـي        

 العاِلم أكمل اهللا له دينـه، وأتـم        طريق اهللا بهذا  
ا، والمعلـوم  عليه نعمته، ورضي له اإلسالم دينً   

أن العالَم أجمع ال يجهل اَهللا الحقَّ الـذي خلـق     
السموات واألرض وما بينهما واسـتوى علـى        
العرش، وإنما المجهول علم ما يحبه ويرضـاه       

 

 

 

 

من العقيدة والعلم وشهود أنـواره      
ناته، مـع    في مكو   وآياته وأسراره

كمال التنزيه والتسليم هللا تعـالى،      
من غير منازعـة بـالعقول، وال       
مخالفة بالنفوس، حتى يصلوا إلى      
: مقام من أثنى اهللا علـيهم بقولـه       

  َاأل ملَه ُأولِئك   ونتَـدهم مهو نم 
).٨٢ :األنعام(

 

 
أن اهللا يلقـي    : وِمن أكمل صـفاته   

عليه محبة منه فال يراه مؤمن إال       
ه، وال منـافق إال هابـه، وال        أحب

كافر إال خاف منه، فهو صـورة       
ي ـرآة التـ، والمرسول اهللا 

 

 
.أشرقت فيها معانيه المحمدية

 

 
وهو اإلنسان الوسط الذي ال تقهر روحه جسده        
فتطمس عوالم التنزيه، وال جسده روحه فتطفئ       
: نور التشبيه، فهو الناظر بـالعينين للمـشهدين       

نزلة اإلطالق، ال يـشغله تقيـد       مشهد التقيد وم  
ناسوته  

 

جسمه  :  أي -

 

 عن إطالق الهوتـه      -

 

- 
روحه  

 

، فهو ميزاب الحكمـة، يفـيض مـاء         -
السماء على أهلها، ويرفع ماء العيـون ألهـل         
األرض، النظر فـي وجهـه قربـة، وسـماع          
عباراته من لسانه لكل فرد هداية لعلمه بمكانـة         
 كل من نظر إلى وجهه، واطالعه على أمراض       

ا في بحر الهوية يترجم     القلوب، فبينما تراه غارقً   
عن أسرار الواحدية؛ وإذا به كـادح فـي قيـد          
القيود، يشرح مبادئ الشريعة بحـسب مرائـي        
الجالسين معه، حاله محكوم له ال حاكم عليـه،         
ولسانه محفوظ بعين الحق، ال ينطق إال بما فيه         
شفاء القلـوب، وإحيـاء األشـباح، وخـالص         

 يسمع معترض من لسانه مـا بـه         النفوس، ال 
االعتراض عليه إال كشف رمزه، وبين حقيقته،       
وحاله ال يتحمله إال أفراد اختـارهم مـوالهم،         

.بد منها ولهم في صحبته آداب ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


 



 


أما حاله فقد فصله اإلمام المجدد ليذوق منـه الـسالك بقـدر             

الرجل فـرد   : ماعونه حتى يتجمل باألدب معه في كل أحواله فقال        
 كان حـضوره غيبتـه،      ا حيث مشاهده، فإن تمكن وصار وسطً      من

وغيبته حضوره، فيكون مع جالسه كأنه معهم لما يشهدونه منه من           
 وهو بقلبه سابح فـي عـوالم الالهـوت          مالحظته لكل فرد منهم،   

األعلى، وحاله حال يخفى معقوله لكمال عقله، وأخفى منه مشهوده          
لفنائه عن نفسه، ولكنه محفوظ بحصون الوراثة الشرعية عـن أن           
؛ يبيح لسامع إال ما يتعقل، إال ألهل الذوق العالي والتسليم الكامـل           

ـ   ـ ألن الناس بالنسبة الشتغالهم قلب لمحـسوسات الكونيـة  ا باا وقالب 
واآلمال الوهمية؛ محجوبون عن مشاهده، غافلون عن منازله، غير         

       ا، منتقد عليه من أهل     متيقنين حقيقة ما عنده، فهو بينهم غريب حكم
الجهل والضالل حقيقة، حاله منكور مع معرفته في المأل األعلـى           
وفي كتب األولين، وسره خفي مع ظهوره في قلـوب المـوقنين،            

لضعف؛ مع أنه لو أقسم على اهللا ألبره، وباطنه الرهبة؛ مع   ظاهره ا 
أنه لو شفع عند اهللا تعالى لشفع، مجهول عند البعداء، معروف عند            

الَ خَوفٌ  : ذلك في رياض األنس بربه سبحانه     المقربين، وهو مع    
   نُونزحي مالَ هو ِهملَيع )ال يشغله ما يشغل غيـره،       )٦٢ :يونس ،

.ما يحزن الناسوال يحزنه 

 

 
، ظهرت له أنوار عظمة الذات األحدية فمألت عينيـه جـالالً          

وقلبه رهبة وخشية، ظاهره الرحمة العامة لجميع أنواع الخالئـق،          
وباطنه تمني نجاتهم من هول اآلخرة، وهو مع ذلك يتـيقن انفـراد    
الحق باإليجاد واإلمداد، وأنه يغفر لمن يشاء بدون اسـتثناء، فـال            

ول المتباعد الجهول، وال من تحويـل حـال المعانـد           ييأس من قب  
 ألن مقامـه    ؛الكفور، وال يأمن مكر اهللا سبحانه ولو كان في الجنة         

العلي سبحانه ال يتقيد بطاعة وال معصية، فهو الـرحمن بوسـعته            
اإللهية، وهو القهار بعدله الربـاني، والكـل مقهـورون بقهـره،            

ه ال يحزن إال حزن خوف      مسيرون بتقديره ومشيئته، ذلك الذي جعل     
مقام ربه، وال يفرح إال بإقبال مواله سبحانه عليه وواليته له، مـع             

؛ تمكن كشف وعيـان     "ال حول وال قوة إال باهللا     "التمكن الكامل ِمن    
.وشهود وبيان

 

 


 


     ه ونفسه وهواه مسارعة إلـى      معلوم أن السالك مهاجر من حس

دنيا الفانية وزخرفها إلى الدار اآلخرة      نيل رضا مواله، وفار من ال     
ونعيمها، ولما كانت دواعي فطر النفس المهملة حاجبة عن الحـق؛          
وكانت وساوس الشيطان المالزمة داعيـة إلـى الهـالك األكبـر            
والقطيعة عن الخير؛ لزم للسالك رفيق يصطفيه لنفسه، ويتعـين أن          

لم الناس بهديه   ، وأع اا وأدب  خُلُقً يكون أشبه الناس برسول اهللا      
ومعاملةًاوسنته أدب .

 

 
:  في القرآن؛ قال اهللا تعالى     وقد بين اُهللا تعالى لنا صفاته       

َوالً   كسر لْنَا ِفيكُمسا َأرم        كُـملِّمعيو كِّيكُمزياِتنَا وآي كُملَيتْلُو عي نكُمم 
، )١٥١ :البقـرة ( ونُوا تَعلَمـون الِْكتَاب والِْحكْمةَ ويعلِّمكُم ما لَم تَكُ    

فبين لنا سبحانه أن المرشد يجب أن نختاره بعد العلم اليقيني بأنـه             
ا برسول اهللا أقرب الناس شبه.

 

 
 بالنـسبة  ولما كان المرشد هو صورة سيدنا رسـول اهللا          

للسالك، والسالك الصادق تتوالى عليه الواردات التي تـدعوه إلـى           
ال يطمئن القلب إال بالبيان كل البيـان، والمرشـد          طمأنينة القلب، و  

أعلم بقواه القابلة منه، وقد يمتحن تسليمه بعمل مـا تنـزعج منـه              

: ، قال تعـالى   العقول، أو يقول ذلك لتقوم الحجة على كمال تسليمه        
َال  فَال كبرفِ     و وككِّمحتَّٰى يح ْؤِمنُونالَ   ي ثُم منَهيب را شَجـ يم دوا  يِج

، )٦٥ :النـساء ( ِفي َأنفُِسِهم حرجا مما قَضيتَ ويـسلِّموا تَـسِليما    
، وال يحب   والمرشد يؤم السالك إلى حضرة سيدنا رسول اهللا         

أن يدخل على رسول اهللا إال من اطمأن قلبه عليه بصحة عقيدتـه             
 ألنه على بصيرة مـن أنـه إذا         ؛وخلقه، وبالقيام باألعمال الشرعية   

 من ال عقيدة له، أو مـن هـو سـيء     أدخل على رسول اهللا     
 ألنـه   ؛ على المرشد  الخُلُق، تكون عقوبة ذلك من رسول اهللا        

الحاجب على باب الملك، ال يدخل عليه إال من يحبـه، وبالمرشـد             
ينال الرقي إلى مقامات اليقين من التوبـة، والخـوف، والرجـاء،            

حتى يبلغ مقـام    ، ة، والتوكل، والمشاهدة، والصبر، وغيرها    والمحب
ن المقربين، ويكون مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيـين والـصديقي     

   على السالك أن يلتزم باألدب مـع        اوالشهداء والصالحين؛ كان لزام 
.من يرقيه ويعلمه ويوصله إلى سيدنا رسول اهللا 

 

 
لحـق جـل جاللـه      واألدب عند أهل الطريق هـو رعايـة ا        

باستحضار عظمته وكبريائه وعزته، حتى كأن األديـب يـراه أو           
يراقب أنه جل جالله يراه، فيحفظ السالك أنفاسه من أن يـصرف            

.نفَساً منها في غير مراضيه ومحابه

 

 
وقد شرح اإلمام المجدد آداب صحبة المرشد وما يمكن أن يقلده        

هل الخصوصية لهـم آداب     فيه وما ال يقلده فيه السالك، وبين أن أ        
:والعامة لهم آداب، ونورد من ذلك ما يلي

 

 


 


    الف الشرع؛ من   ا مما يخ  ا وباطنً يلزم أن يكونوا تطهروا ظاهر

ا  أو عمالً، مما هو معلوم أنه باتصافه به يشبه حيوانًاكل الكبائر خُلُقً
ا، فإن الحيوان    أو شيطانً 

 

لجنة   وإن دخل ا   -

 

 ال يشهد نور الحـق،      -
والشيطان  

 

 وإن عِلم    -

 

 ال ينال رضا الحق، وصحبة هـذا الفـرد         -
شهود للحق ورضاء هللا، فإن لم يتطهر السالك حجب عن صـحبته            

ا لهوإن كان خادم.

 

 
 .وأن يتخلق بأخالق الرسالة من الـصبر والرضـا والتوكـل          

ا، أو مكانة وأن يجعل ذات الفرد هي المقصودة له؛ ال لكرامة يبتغيه     
يرجوها، أو دنيا يصيبها، أو علم يناله، أو فقه يفهمـه، ألن أهـل              

ويلزمه أن يكـتم أحـوال       خصوصيته هم خاصة رسول اهللا      
الرجل التي أباحها له في سر إلهي أو ديني أو دنيوى أو أخروي              

 

- 
    ا  ما دام سمعه منه منفرد

 

 وألن  ؛؛ لئال يقدح ذلك في حفظه ألمانته      -
ا  لك منفرد كل قول قاله    

 

-   ا لك أيها األخ     وإن كان مزاح

 

؛ ففيه فك -
ا من كالمه   لرمز حقيقة خفيت عليك، فإذا تهاونت واستصغرت شيئً       

. ألسرار السماءلك وأبحته؛ لم تكن أهالً

 

 
ا لجميع المخلوقـات مـن الحيوانـات        ويلزمه أن يكون مألوفً   

ـ  والناس، بما يناسب كل طبقة، تارة بالبذل، وآونة بالتواضع،         ا  وآنً
ا للقلوب، فمن لم يمكنه أن يؤلـف        بإظهار الجهل، حتى يكون مألوفً    

!.قلوب الخلق عليه كيف يؤلفهم على الحق؟

 

 
   اويلزمه أن يكون بعيد   ا، وال يعتمـد    ا وباطنً  عن الشبهات ظاهر

على حفظه وحاله، وال يقلد الرجل في أحوالـه عنـد مقتـضيات             
.الجمع، فإنه فرد

 

 



 





  

 

 



 


 

 

 



 






 


 



 




 





 


ال تزال ترد إلينا الرسائل بـشأن التوسـل طلبـا للتوضـيح             

.واإلسهاب

 

 

وقد ذكر بعض مرسليها أن من الناس مـن يكفـر المتوسـلين         

 الذى سنتوسل به جميعا يوم القيامـة علـى مـا      برسول اهللا   

 إن فى المسألة تفصيالً أو      :ولو قالوا . نطقت به األحاديث الصحيحة   

ض العبارات التى يقولها المتوسـلون أو الزائـرون ينبغـى           أن بع 

التحاشى عنها، وتعليم ما يصح أن يقول فى توسله أو عند زيارته،            

لقبلنا منهم ذلك وشكرناهم عليه، فلعلنا بزيادة التقدير والتكرير نزيل          

:تلك العقيدة التى هى أخطر شىء على اإلسالم والمسلمين

 

 

ين حتـى نفحمهـم بـالمعقول       ولنجعل الكالم معهم فى مقـام     

الكالم معهم من جهة الدليل العقلى وما نـضطر         : والمنقول، فنقول 

:إليه من الدليل النقلى

 

 

قبل الخوض فى الموضوع نحب أن نشترط عليهم أن يصبروا          

صبر المرتاضين بصناعة المنطق، العارفين بقوانين المناظرة، فال        

 فيه، وأن يعرفوا    يخرجوا عن الفرض الذى نفرضه حتى نتم الكالم       

موضوع البحث فال ينتقلوا عنه إلى غيره، وسنفرض الفروض كلها          

.ثم نبطلها واحدا واحدا

 

 

ولينظروا حتى ال يخـتلط المعقـول بـالمنقول، وال المنقـول            

بالمعقول، وسنوفى كُال حقه إن شاء اهللا، وعسى أال يكونوا بعد ذلك            

:نقولممن يسلم المقدمات ثم ينازع فى النتيجة، ف

 

 

هؤالء إن كانوا يمنعون التوسل واالستغاثة ويجعلونها شركًا من         

حيث إنهما توسل واستغاثة، فاستغاثة المظلوم بمن يرفع ظلمـه إذًا           

شرك، واستغاثة الرجل بمن يعينه فى بعض شئونه شرك، واستغاثة          

الملك بجيشه لدى الحروب شرك، واستغاثة الجيش بالملـك فيمـا           

يلزمهم على هذا الفـرض أن طلـب        : نقوليصلح أمره شرك، بل     

المعونة من أرباب الحرف والصنائع التى ال غنـى للنـاس عنهـا            

شرك، وطلب المريض للطبيب شرك، بل يلزم بنـاء علـى تلـك             

الكليات التى تقتضيها الحيثية أن استغاثة الرجل اإلسرائيلى بـسيدنا          

ـ  :  وإجابته إياه كما قال تعالى     موسى   ِذي ِمـن   فَاستَغَاثَه الَّ

: القصص (ِشيعِتِه علَى الَِّذي ِمن عدوِه فَوكَزه موسى فَقَضى علَيهِ        

.شرك، إلى غير ذلك مما ال يقول به عاقل فضالً عن فاضل) ١٥

 

 

إنهما ممنوعة من حيث إنها استغاثة      : هذا كله إن كانوا يقولون    

وسل بـاألموات   إن االستغاثة والت  : بغير اهللا كما فرضنا، فإن قالوا     

ال معنـى لهـذا بعـد أن سـلمتم أن           : شرك دون األحياء، قلنا لهم    

االستغاثة بغير اهللا من األحياء ليست بشرك، وبعـد مـا ورد بـه              

القرآن ووقع عليه اإلجماع فى كل زمان ومكـان، وال معنـى ألن             

يكون طلب الفعل من غير اهللا شركًا تارة، وغير شرك تارة أخرى،            



 

 

 

 

 



 


 

 




 

 






 



 






 



 



.فعل لغير اهللا على كل حالفإن فيه نسبة ال

 

 

إننا ال نعتقد التأثير الذاتى من األحياء الذين نطلـب       : وإن قالوا 

يجب إذًا أن تجعلوا مناط المنع هو اعتقـاد   : منهم المعونة، قلنا لهم   

فـإن وجـد   . التأثير الذاتى لغير اهللا ال فرق بين األحياء واألموات 

 الـدعوة لحـى أو   ذلك االعتقاد كان شركًا وإال فال، سواء كانـت    

ميت، وإن كان مناط المنع هو تلك السببية الظاهرة التى تفهم مـن       

ظواهر األلفاظ، وجب أن يكون ذلك كله شركًا، حتى طلب الرجل           

من أخيه أن يعينه فى الحمل على دابته، أو بنـاء داره، أو حفـر               

.نهره، إلى غير ذلك كما أوضحنا فى الفرض األول

 

 

لك األفعال والتـأثيرات إلـى غيـر اهللا    إننا ننسب ت: فإن قالوا 

تعالى من األحياء معتقدين أن الخلق واإليجاد لـيس إال هللا تعـالى      

وأن الحى ليس له إال الكسب ال غير، قلنا لهم كذلك من يطلب من              

األموات أو يتوسل بهم، والقرينة فيهما واحدة وهو إيمانه بـأن اهللا           

ات واألرض وإليه يرجع األمر كلـه، وأن مـا          بيده ملكوت السمو  

شاء اهللا كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ال خالق غيره، وال موجـد               

أن الميت ال يقدر على شىء      : سواه، وإن كان سر المنع عندهم هو      

.مما طلب منه

 

 
:فنقول لهم

 

 
 ال يلزم من ذلك أن يكون الطلب شركًا بل عبثًـا فقـط،              :أوالً

 أقرب إلى الشرك منها باألموات، ألنها أقرب        واالستغاثة باألحياء 

إلى اعتقاد تأثيرهم فى اإلعطاء والمنع بمقتضى الحس والمشاهدة          

.لوال نور اإليمان وساطع البرهان

 

 

إن الميت ال يقـدر علـى       : ما معنى قولكم  : ثم نقول لهم   :ثانيا

شىء، وما سره وباطنه عندكم، إن كان ذلك لكونكم تعتقـدون أن            

ترابا، فما أضلكم فى دينكم، وما أجهلكم بما ورد عن          الميت صار   

نبيكم، بل عن ربكم من ثبوت حياة األرواح، وبقائها بعد مفارقـة            

يا عمـرو بـن     : ( لها يوم بدر بقوله    األجسام، ومناداة النبى    

هشام ويا عتبة بن ربيعة ويا فالن ابن فالن إنا وجدنا ما وعـدنا              

: ما ذلك؟ فقـال   : فقيل له ) كم حقا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد رب      

 ومن ذلك تسليمه على أهل القبور       ،)ما أنتم بأسمع لما أقول منهم     (

ومن ذلك عذاب   ). السالم عليكم يا أهل الديار    : (ومناداته لهم بقوله  

القبر ونعيمه، وإثبات المجىء والذهاب إلى األرواح، إلى غير ذلك          

 وأثبتتهـا الفلـسفة قـديما       من األدلة الكثيرة التى جاء بها اإلسالم      

.وحديثًا

 

 
:ولنقتصر هنا على هذا السؤال

 

 
أيعتقدون أن الشهداء أحياء عند ربهم كما نطق القرآن بذلك أم           

 ألنهم كذبوا القـرآن حيـث       ؛ال؟ فإن لم يعتقدوا فال كالم لنا معهم       

ياء ولَِكـن    َأمواتٌ بْل َأح   ن يقْتَُل ِفي سبيِل اهللاِ    والَ تَقُولُواْ ِلم  : يقول

 ونرالَّ تَشْع) ١٥٤: البقرة(  ،  َّال نبسالَ تَحـِبيِل     وقُِتلُواْ ِفي س ِذين

).١٦٩: آل عمران ( بْل َأحياء ِعند ربِهم يرزقُونااِهللا َأمواتً

 

 

إن األنبياء وكثيرا من صـالحى      : وإن اعتقدوا ذلك فنقول لهم    

اء كأكابر الصحابة أفضل من الـشهداء       المسلمين الذين ليسوا بشهد   

بال شك وال مرية، فإذا ثبت الحياة للشهداء فثبوتها لمن هو أفضل             

.منهم أولى

 

 

على أن حياة األنبياء مصرح بها فى األحاديث الصحيحة، وقد          

 يصلى فوق الكثيب األحمـر، وراجعـه    موسى رأى  

 ما فرضت الصالة خمسين فى كل يـوم وليلـة حتـى            مرارا عند 

صارت خمسا، كما قابل آدم وإبـراهيم وغيرهمـا مـن األنبيـاء          

فهذا كله يثبت حياة األرواح وأنه ال شك فيها ،. 

 





 





 

 

 

 

 



 













 



 

 

 



 



 



 




 




 



 

 



 


، استفتح كنوز الفتح باسم الفتاح العليم     

الوهـاب   وأستجدى سوابغ اآلالء باسـم    
 إلى القريب أن يفتح علينا      ضارعا، الكريم

 عنـا   والمنن دافعـا  أبواب عطاياه بالمنح    
وهو القوى الدافع شر المحـن واإلحـن        

.والهرج والمرج والفتن

 

 
ن الهجرة الشريفة تبين ما تحمله سيد       إ

 من العنـاء فـى سـبيل        المرسلين  
ونجــاة ، إعــالء كلمــة اهللا بتوحيــد اهللا
ا مـستعينً ، المجتمع اإلنسانى باإلسالم هللا   

على فـادح اآلالم وقـارس       باهللا سبحانه 
ومعاداة أهل الظلم والظالم بهمـة      ، المالم

، ذكرها يحيى األرواح وينـشط األشـباح    
ا  قام هللا داعي    منفردا وهو، وكيف ال 
ق بين ملوك عبدوا مـن دون اهللا        إلى الح 

وجهالة عميـاء أصـمت     ، فهدم عروشهم 
وأعمت األبصار عـن    ، الحق اآلذان عن 

، وقفلت القلوب عن قبول الرشـاد     ، الهدى
ات فتحمل ما ال يتحمله كل األنبياء صـلو       

 فـى اهللا    اهللا وسالمه عليه وعليهم صبرا    
وانحنـى  ، حتى ذلـت التيجـان    ، مع اهللا 
وسـلمان  ، الحبـشى وساد بالل   ، الطغيان
وصهيب الرومى على كـسرى     ، الفارسى

فأصبح اإلنسان  ، وقيصر وهرقل ومقوقس  
باإليمان ليس فوقـه إال اهللا ذو الجـالل         

؛ ألن اهللا خلـق اإلنـسان حـرا      واإلكرام
.مريدا

 

 
كيف تشرق تلك األنوار فـى      .. عجبا

وتطلـع تلـك    ، الظلمات الحالكة فتمحقها  
لة والكفر  الشمس فى أفق الجهالة والضال    
كب والكوا باهللا وعبادة غيره من األصنام    
وتكـسب  ، واألناسى والملوك فتملؤه نورا   

 يـساوى   ا بالحـق حتــى   اإلنسان علو
 إخالصا وصدقًا وتعظيما  ، مالئكة السماء 

 .وبإخوانه رفقًا، هللا

 

 
لشريفة فنحزن  نتأمل حوادث الهجرة ا   

  برسـول اهللا     منحزن لما أل  ، ونفرح
ظالمين العتاة ومعـاداتهم لـه      من ظلم ال  

 لمـن   مع رحمته   ، للخير الذى أبداه  
اية لمن حاربه   دودعائه بالخير واله  ، آذاه  
 لو دعا عليهم كمـا  مع أنه   . .وجفاه

دعا نوح وموسى وعيـسى صـلوات اهللا        
.وسالمه عليه وعليهم لما بقى لهم بقية

 

 
. أغرقهم اهللا..وإال فأين قوم نوح؟

 

 
اهم فى البحر    أرد ..وأين قوم موسى؟  

.القهار المنتقم

 

 
 أذلهم اهللا وفرقهم    ..وأين قوم عيسى؟  

ولم يتحملوا ما تحمله ، اشيع.

 

 
ونفرح بما تفضل اهللا به على المجتمع       

 مـا   اإلنسانى الذى قبل من رسول      
آتاهم به

 

 
، من اإليمان واأللفة والمودة والرحمة    

حتى

 

 
، والجفا بالوفـا  ، تبدلت العداوة بالحب  

ــم بال ــدلوالظل ــان، ع ــر باإليم  ،والكف
والمسارعة إلى غضب اهللا بالمسارعة إلى      

حتى أنجى اهللا كثيرين    ، محابه ومراضيه 
،    من خلقه نزهوه عـن الـشريك والولـد     

وأقبلوا عليه  ، وأخلصوا له العبادة والعمل   
 العادة والطبع يعبدونـه ال      ينبالكلية مفارق 

وال تزال تلك األنـوار      ،ايشركون به شيئً  
ى اآلفاق واضحة المحجة قويـة      ساطعة ف 

وإنما هو الحق ال يأباه إال شـقى        ، الحجة
وعناء ينـتج   ، وال ينكره إال عمى الطرف    

أحزن ليس  والخير والفرح وإن كان أضر      
 .بعناء

 

 
ا إن هذا النبى األمى هو رحمة اهللا        حق
 .ونعمة اهللا العظمى، الواسعة

 

 


 




 


 لحبيبـه ومـصطفاه    هللا  إن تنزل ا  

 من إسـرائه    ى أعل ، الحق ى الهجرة إل  ةليل
 ألن تنـزل    ؛)  القـدس  ىهجرته إل (

الحق لفرد ذاته المصطفى هـو الكرامـة        
 وهو عين المحبة الكلية ويظهـر       ،الكبرى

. معنَاِإن اَهللا: ذلك من قوله

 

 
اإلصـطالم الحق في جلوة الصفالـدى 

 

 
خفابروحك فاصـغى إن أشـرت إلى ال  
ومـن راح هـجـرته تنـاول مدامـة

 

 
 لتشـهد غيـب الهجـرتين لـدى الوفا

سـرى هـجـرة واهللا جـل جـاللـه

 

 



 

 

 

 

 

 

 خليـل وصديـق الحبيـب بـه اقـتفى
وسـر سـرى ينـبى بإسرا لمـن صفا

 

 
 وبـكة كـانـت مبـدءا بـل وموقفـا

سرى بعد أن أسـرى بـه اهللا وارتـقى

 

 
ـاوهـاجــر كـان اهللا جـل موفـق  
ومن مكة يسـرى الحبيـب مصـاحبا

 

 
 إمـام الهـدى الصديق من كان منصفا

إلـى طيبـة يسـرى لتـشرق شمـسه

 

 
 وذو العـرش مـعه بالـتـنزل مسعفا

يـؤانـسـه في الغـار جل جـاللـه

 

 
 وصـديقـه عطـفًا عليــه تخـوفا

فنـاداه ال تحـزن مـعي اهللا خالـقى

 

 
 فبشرى لمن في الغار صحب المصطفى

سـرى سيد الرسـل الكـرام مهـاجرا

 

 
 إلى اهللا مـعـه اهللا أشـرح واصـفـا

سـرى قبـله أسـرى بـه اهللا راقـيا

 

 
 إلى القـدس زج بـه فشـاهـد أتحفا

مع اهللا في اإلسـراء بـدءا مواجـها

 

 
 وفي طيبـة مواله مـعه فـي صـفا

فكان سـرى المصـطفى نـحو طيبة

 

 
اليـظـهـر غيب معيـة منه شـرف  

ففـي ليـلة اإلسـرا مـع اهللا ربـه

 

 
 ومواله معه في السـري بـال خفـا

إلى بيت مقدسه إلـى قـدس مجـده

 

 
 وهجرته أعـلى وقـد مـحي الجـفا

مقامـك غيـب والتـطور غـامض

 

 
 وقـدرك أعـلى مـا أجـلَّ وألطفـا



 


 كان متحققًا   اعلم أن رسول اهللا     

ية اهللا تعالى ونصرته حتى لو وقـف        بعنا
 ِإالَّ: العالم أجمـع ضـده قـال تعـالى        

 فـى   ه نصر :أى تَنصروه فَقَد نَصره اهللاُ   
األزل بسابقة حسناه ولم يقل فسينـصره       

.اهللا

 

 
 بعناية اهللا األزليـة     ولقد تحقق   

الَ تَحـزن ِإن اللّـه      : (حين قال لصاحبه  
فقد ) الَ تَحزن : (فحين قال لصاحبه  ) معنَا

نفى الحزن عن نفسه وفؤاده وقلبه، وفـى       
ذات الوقت يريد لمن كان فى معيتـه أن         
يكون على نفس النهج، ثم أثبت المصطفى       

      لنفسه األنس باهللا حين قـال ) : ِإن
إن : (إذ لو كـان خائفًـا لقـال       ) اللّه معنَا 

:، والمعية ثالثة هى)الحفيظ معنا

 

 
١

 

ام الغيب، قال    معية الهوية من مق    -
(  كُنـتُم  وهو معكُم َأيـن مـا     : تعالى
.وهى معية عامة) ٤ :الحديد

 

 
٢

 

:  معية الربوبية، قال سيدنا موسى     -
    ِِدينهـيي سبر ِعيم ِإن )لـشعراء ا: 

٦٢.(

 

 
٣

 

 ِإن:    معية األلوهية، قال     -
 وهذه أتم وأكمل  ) ٤٠ :التوبة(  معنَا اَهللا

 ألنه قدم   ؛ية موسى   وأسمى من مع  
، إن معى ربى  : معيته على ربه فقال   

 قـدم ذات اهللا      والمصطفى العظيم 
. معنَاِإن اَهللا :فقال

 

 
فخـص  ) معى ربـى  : (وموسى قال 

 نفسه بالمعية دون غيره، والسيد الكـريم      
 نَا : (قالعم ألن معيته تشمل    ؛)اللّه 

الكل، وتربى الكل، وتجمع الكـل، كمـا        
. للعالمينحمته كانت ر

 

 


 


والنـاس  ،  إلى المدينـة    وصل

يتنافسون فى نزوله   ، يتعلقون بخطام ناقته  
وهو يقول  ،  عنده كل يقول بالنزول  ، لديهم

 ،دعوهـا : (لهم صلوات اهللا عليه وسالمه    
وفـى روايـة    ، ) الناقة فإنها مأمورة   :أى

مسيرةرة ال مخي.

 

 
ار أخواله بنى   فسارت حتى أناخت بد   

 ففرحوا وحملوا مـا             فنزل  ، النجار
كان له من متاع على الراحلة فى بهجـة         

.وسرور

 

 
 قـدم   :نس قـال  أأخرج البيهقى عن    

 المدينة فلما دخل جاءت     رسول اهللا   
إلينا يا  : فقالوا، األنصار برجالها ونسائها  

دعوا الناقة فإنهـــا    (: فقال، رسول اهللا 
،  باب أبـى أيـوب      فبركت على  )مأمورة

فخرجت جوارى من بنى النجار يضربن      
:بالدفوف وهن يقلن

 

 
نحن جوارى من بنى النجار

 

 

 يا حبـذا محمـد مـن جار
 وأخرج أحمد عن أنس بن مالك       

 جاء  : إنى ألسعى فى الغلمان يقولون     :قال
 ثـم   .ا فأسعى وال أرى شـيئً     محمد  
فأسـعى وال   ،  جاء محمد    :يقولون

تى جـاء رسـول اهللا      ح: ا؛ قال أرى شيئً 
      وصاحبه أبو بكـر .   فكمنـا 

 ثـم   .فى بعض خراب المدينـة    ) توارينا(
 من أهل البادية يـؤذن بهمـا        بعثا رجالً 

األنصار فاستقبلهما زهاء خمس مائة من      
فقالـت  ، األنصار حتـى انتهـوا إليهمـا      

 فأقبـل  ،انطلقا آمنين مطـاعين   : األنصار
.  وصاحبه بين أظهرهم   رسول اهللا   

ل المدينـة حتـى أن العواتـق        فخرج أه 
لفـوق البيـوت    ) الشابة أول ما تـدرك    (

أيهم هو؟ أيهم هـو؟ فمـا       : يتراءينه يقلن 
 رأينا منظر فلقـد  : قال أنـس  ! ا به ا شبيه

 فلـم أر    ،علينا ويوم قبض   رأيته يوم دخل  
ا بهمايومين شبيه.

 

 
د الحبيب المـصطفى    نظر كيف وح  ا

قلوب المسلمين فى ساعة تفرقـت فيهـا        
: بقولهوب لمحبتهم له القل

 

 
 فتعلقت قلوبهم   ؛)دعوها فإنها مأمورة  (

وعيونهم بأرجل الناقة وانصرف عن كل      
 قلب ما كان يشغله بنزول الحبيـب        

مشهد من مشاهد العـزة النبويـة       ، عنده
ف بين القلوب فـى     والروح المحمدية تؤلِّ  

وتسكــن الخــالف الذى فى    .. وداعة
.النفوس وتجمعهم فى جماعة

 

 
اللهم حبب  (:  فقال   دعا النبى  ثم

اللهـم  ، شـد أكحبنا لمكة أو    ، لنا المدينة 
اللهم اجعـل مـع     ، بارك لنا فى صاعها   

.)البركة بركتين

 

 
أسال اهللا تعـالى أن يتجلـى باسـمه         

، النور، الهادى، المجيب، الولى، القريب
، الكريم، الوهاب، الجامع، المعين، العليم

، ته يمدنا وبعناي، ليجمع على الهدى قلوبنا   
ومن الفتن  ، وإلى محابه ومراضيه يجذبنا   

ويمكن ، والبدع المضرة يحفظنا  ، المضلة
ويعيد لنا وبنا مـا     ، لنا فى األرض بالحق   

إنه مجيب  .. تفضل به على سلفنا الصالح    
.الدعاء

 

 



 

 

 



 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 




 



 



 



 


 


 كما أثبتنا في العدد الماضي تأكيد براءة آباء الرسـول           

وأمهاته من الشرك والعياذ باهللا من القرآن المجيد، ها نحن نـدلل            
نطق عن الهـوى إن هـو إال         وهو ال ي   على ذلك من أقواله     

:وحي يوحى

 

 
هللا  قال رسـول ا    : قال روى البخاري عن أبي هريرة      فقد  
:)             عثت من خير قرون بني آدم قرنًا فقرنًا حتّى كنت فـيب

وأخرج مسلم والترمذي وصححه عن واثلة       ).القرن الّذي كنت فيه   
إن اهللا اصطفى من    ( : قال رسول اهللا     : قال بن األسقع   ا

ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى         
 قريش بني هاشم، واصطفاني مـن       من ِكنَانَةَ قريشًا، واصطفى من    

للمحب الطّبري من حديث واثلة     » ذخائر العقبى «وفي   ).بني هاشم 
إن اهللا اصطفى من ولـد آدم إبـراهيم واتّخـذه خلـيالً،             : (بلفظه

واصطفى من إبراهيم إسماعيل، واصـطفى مـن مـضر ِكنَانَـةَ            
وقريشًا، ثم اصطفى من بني هاشم بني عبد المطّلب، ثم اصطفاني           

وروى التّرمذي وحسنه عن العباس بن عبد       ). ن بني عبد المطّلب   م
إن اهللا خَلَـقَ الخلـقَ      ( : قال رسول اهللا     : قال المطّلب  

فجعلني في خير فرقهم، ثم تخير القبائل فجعلني في خير قبيلة، ثم            
تخير البيوت فجعلني في خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيـرهم            

 قـال   : قال عن أنس   » دالئل النّبوة «بيهقي في   أخرج ال  و ).بيتًا
أنا محمد بن عبد اهللا بن عبد المطّلب بن هاشم           (:رسول اهللا   

بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بـن               ا
غالب بن ِفهر بن مالك بن النّضر بن كنانة بن خُزيمة بن مدركـة              

وما افترق النّاس    .نبن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنا         ا
 فلـم   أبـوي فرقتين إالَّ جعلني اهللا في خيرهما فأخرجت من بـين           

يصبني شيء من عهر الجاهلية، وخرجت من نكاح ولم أخرج من           
سفاح من لدن آدم حتّى انتهيت إلى أبي وأمي فأنا خيـركم نـسبا              

وأخرج أبو نعيم عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنّه          ). وخيركم أبا 

 لم يلتـِق   ( :ال ق
أبواي قطُّ على سـفاح،     
ولم يزل اهللا ينقلني من     
األصالب الطيبة إلـى    
األرحام الطّاهرة مصفى   
مهذّبا ال تتشعب شعبتان    

). إالَّ كنت في خيرهمـا    
فكيف تكـون الخيريـة     
وتكون األصالب طيبة   
واألرحام طاهرة إن لم    
ــشرك ــن ال ــرأ م  ،تب

والشرك نجس بـنص     
وروى  .الذكر الحكـيم  

الطبراني عن ابن عمر    
إن اهللا   (: قال أنّه  

تعالى اختـار خلقـه،     
واختار منهم بنـي آدم،     
ثم اختار منهم العـرب،   
فاختار مـنهم قريـشًا،     
فاختار منهم بني هاشم،    
ثم اختار بـن هاشـم،      
ــم أزل  ــارني، فل فاخت

أال من  . خيارا من خيار  
أحب العـرب فبحبـي     
أحبهم، ومـن أبغـض     
العـــرب فببغـــضي 

ــضهم وروى ). أبغــ
الطبراني وأبو نعيم عن    
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قلبـت   (:، قـال  ، عن جبريل     النبي، عن   عائشة  
مشارق األرض ومغاربها فلم أجد رجالً أفضل من محمد، ولـم أر            

لـوائح الـصحة     (:قال ابن حجـر    ).بني أب أفضل من بني هاشم     
يريد  ). ظاهرة على صفحات هذا المتن    

 

 واهللا أعلم    -

 

 أن األحاديث   -
، وفي أفضلية بني هاشم على سائر       ه في أفضليته    الكثيرة تؤيد 

لَقَد جـاءكُم:     قرأ رسول اهللا     :وأخرج ابن مردويه  . القبائل
  َأنفُِسكُم نوٌل مسر )ا      ( :ثم قال . )١٢٨ :التوبةأنـا أنفـسكم نـسب

وقـال   ).وصهرا وحسبا ليس في آبائي من لدن آدم سفاح كلّنا نكاح 
والبزار فـي   » ذخائر العقبى «ب الطّبري في     أورد المح  :السيوطي

 دخل ناس من قـريش علـى        : قال عن ابن عباس    » مسنده«
صفية بنت عبد المطلب فجعلوا يتفاخرون ويذكرون الجاهلية، فقالت     

 تنبت النخلة   :فقالوا . منا رسول اهللا     :صفية بنت عبد المطّلب   
أو الشجرة في األرض الكساد فذكرت ذلـك صـفية لرسـول اهللا             

،     مـن أنـا؟    :يا أيها الناس   (: فغضب فقام على المنبر، فقال  (
 محمد بن عبد اهللا بن      :قالوا) نسبونيا (:قال.  أنت رسول اهللا   :قالوا

فما بال أقوام ينزلـون َأصـِلي، فـواهللا إنـي            (:قال. عبد المطلب 
وأخرج الحاكم عن ربيعـة بـن     ). الً وخيرهم موضعا  ألفضلهم أص 

 إنما  : أن أقواما نالوا منه، فقالوا      بلغ النبي    : قال الحارث  
 مثل محمد كمثل نخلة نبتت من كناس، فغضب رسـول اهللا            

 فجعلني من خير الفرقتين،     :إن اهللا خلق خلقه فجعلهم فرقتين      (:فقال
يالً، ثم جعلهم بيوتًا فجعلنـي      ثم جعلهم قبائل فجعلني من خيرهم قب      

وأخـرج  ). أنا خيركم قبيالً وخيركم بيتًا    ( :، ثم قال  )من خيرهم بيتًا  
ليس آزر أبا إبراهيم،     (:ابن المنذر بسند صحيح عن ابن جريج قال       

وإنّما هو إبراهيم بن تيرخ، أو تاريخ بن شاروخ بن فـاخور بـن              
قًا شائعا كما قال  والعرب تطلق لفظ األب على العم إطال:قال. )فالخ

َأم كُنْتُم شُهداء ِإذْ حضر يعقُوب الْموتُ ِإذْ قَاَل ِلبِنيـِه مـا              :تعالى
تَعبدون ِمن بعِدي قَالُوا نَعبد ِإلَهك وِإلَه َآباِئك ِإبـراِهيم وِإسـماِعيَل            

ـ      . )١٣٣ :البقرة( وِإسحاقَ ن المنـذر   وأخرج ابن أبي حـاتم واب
لـيس آزر أبـا      (:بأسانيد من طرق بعضها صحيح عن مجاهد قال       

اعلم أن األحاديث يصرح أكثرها لفظًـا        (:قال السيوطي  ).إبراهيم
 وأمهاته من آدم وحواء مطهرون       النبيوكلها معنًى أن آباء     

من دنس الشِّرك والكفر، ليس فيهم كافر؛ ألنه ال يقـال فـي حـق     
 :قال تعالى . ال طاهر وال مصفًى، بل يقال نجس      الكافر أنّه مختار و   

  سنَج شِْركُونا الْمِإنَّم )فوجب أن ال يكـون فـي       . )٢٨ :التوبة
أجداده مشرك، فما زال منقوالً من األصالب الطّاهرة إلى األرحام          
 :الطّاهرة، وما زال ينتقل نوره من ساجد إلى ساجد كم قال تعـالى            

   ُتَق ِحين اكرالَِّذي ي وم
ــي  *  ــك ِفـ وتَقَلُّبـ

اِجِدينالس )الشعراء: 
٢١٨ 

 

، فاآلية  )٢١٩ –
تدلُّ على أن جميع آبائه     

    كانوا مـسلمين 
وحينئذ وجـب القطـع    

 

 
 بأن والد إبراهيم مـا     
كان من الكافرين وإنّما    

 .اهـ). كان ذلك عمه    
 :قال ابن حجر المكّـي    

األحاديث مصرحة لفظًا   
ومعنـــى أن آبـــاءه 

 إلى آدم   ته  وأمها
مختارون كـرام، وأن    
ــاهرات،   ــه ط أمهات
والكافر ال يقـال فـي     

 

 
 حقه مختار وال كـريم     
. وال طاهر بل نجـس    

وهكذا طَهـر اُهللا     .ه.أ
رسولَه بـالحفِظ فـي     
األصــالب واألرحــام 
وطفالً وناشًئا وكهـالً    
حتى قدسـه بظهـور     
نبوته وشرفه بالقربـة،    
وطيبه بروحه، وجللـه    
ببهائـــه صـــلى اهللا

 

 
ــه   ــى آل ــه وعل  علي
. وأزواجـه وأصـحابه  
ــا  ــد أن نفينـ وبعـ

 

 
 الشرك عـن أجـداد     
ــصطفى  ــول الم الرس

 ــي ــندلل ف  س

 

 
 قالعدد القادم عن صـد  

.إيمانهم إن شاء اهللا

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 



 





 





 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       المستشار                       األستاذ    

 

 





 



 




 




 


١ 

 

كان نزول اإلمام الحسين فـى       -
 ،ه ٦١كربالء فى الثانى من محرم سنة 

وقد سأل الحسين عن اسم األرض التى       
ا وال  سر رشـد  : نزل بها فقال له زهير    

 حتى يأذن اهللا بالفرج إن يءتسأل عن ش
فقـال لـه    . هذه األرض تسمى الطف   

هل لها اسم غيره؟ فقال     : م الحسين اإلما
: فدمعت عينـاه وقـال    . تعرف كربالء 

 هـا   ،اللهم أعوذ بك من الكرب والبالء     
هنا محط ركابنا وسفك دمائنـا ومحـل        

. بهذا حدثنى جدى رسول اهللا،قبورنا

 

 
٢ 

 

وفى ليلة العاشر من محرم ليلة    -
يوم عاشوراء وفى السحر خفق الحسين      

ه بأنـه   خفقة ثم استيقظ وأخبر أصـحاب     
   ا شدت عليه تنهشه   رأى فى منامه كالب، 

 وأن الذى يتولى    ،وأشدها عليه كلب أبقع   
 .قتله من هؤالء الرجال رجل أبـرص      

فى هذه الليلة ا أيضرأى اإلمام الحسين    و
رسول اهللا فى منامه ومعه جماعة مـن        

أنت شهيد هـذه    : أصحابه وهو يقول له   
 وقد استبشر بك أهل الـسموات       ،األمة

فطارك عندى الليلة عجـل وال      وليكن إ 
 فهنا ملك قد نزل مـن الـسماء         ،تؤخر

.)١(ليأخذ دمك فى قارورة خضراء

 

 


 




 




 


اللهم أنت ثقتى   

 ،فى كـل كـرب    
ورجائى فى كـل    

 وأنت لى فى    ،شدة
كل أمر نزل بـى     

 كم من   ،ثقة وعدة 
هم يضعف فيـه    

  وتقل فيـه   ،الفؤاد
 ويخذل فيه   ،الحيلة

 ويشمت  ،الصديق
 أنزلته  ،فيه العدو 

ــك ــكوت ،ب  وش

 ،ليك عمـن سـواك    إ رغبة منى    ،إليك
 ، كل نعمـة    فأنت ولى  ،فاكشفه وفرجنه 

.)٢(ومنتهى كل رغبة

 

 


 


وها هو اإلمام الحسين مرة أخـرى       

 اشـتد  :يدعو اهللا قبل المعركة ويقـول     
ـ          هغضب اهللا على اليهود إذ جعلـوا ل

واشتد غضبه على النـصارى إذ       ،اولد
 واشتد غضبه علـى     ،جعلوه ثالث ثالثة  

 ، عبدوا الشمس والقمر دونه    إذالمجوس  
واشتد غضبه على قوم اتفقت كلمـتهم       
على قتل ابن بنت نبـيهم، أمـا واهللا ال          

 ألقى مما يريدون حتى     يءأجيبهم إلى ش  
. بدمىباهللا وأنا مخض

 

 
 أحـيط ولمـا    :فى ساحة كـربالء   

: ين فى كربالء وقيـل لـه      باإلمام الحس 
ال واهللا  : نزل على حكم بنى عمك، قال     ا

 بيدى إعطاء الذليل وال أقـر       أعطيكمال  
 ، فاختار المنية على الدنية    ، العبيد قرارإ

 وأقـدم   ،ومنية العز على عيش الـذل     
    ا نفـسه   اإلمام الحسين على الموت مقدم

ا وأوالده وأطفاله وأهل بيته للقتل قربانً      



 

 

 

 

 



 


















 



 بكـل  محمد يدنا سوفاء لدين جده   
سخاء وطيبة نفس وعدم تردد وتوقـف       

:قائالً بلسان حاله

 

 
 يستقمإن كان دين محمد ال

 

 
 إال بنفسى فيا سيوف خذيني

وكان من أقوال اإلمام الحسين وقت      
موت فى عـز    : المعركة واشتداد القتال  

خير من حياة فى ذل، وكان يحمل يوم        
:الطف وهو يقول

 

 
الموت خير من ركوب العار

 

 
لعار أولى منه دخول الناروا  

توجه الحسين بطفله الصغير إلـى      
األعداء لكى يقدموا له الماء ليروى بـه        

الطفل الوليد الـذى كـاد يمـوت        ظمأ  
، فكان إجابة القوم ضرب الطفل      عطشًا

بسهم فى رقبته مات على أثرها ودمـه        
 ثـم   ،يجرى على صدر اإلمام الحسين    

 عاد إلى خيمة النساء من أهل بيته فبدأ       
 يا أم كلثوم يا زينـب يـا         :مينادى عليه 

سكينة يا رقية يا عاتكة يا صفية عليكن        
 ،منى الـسالم فهـذا آخـر االجتمـاع        

يـا أخـى كأنـك      : فصاحت أم كلثـوم   
 وهنا رفعت سـكينة     ،استسلمت للموت 

صوتها بالبكاء والنحيب فضمها اإلمـام      
الحسين على صدره ومـسح دموعهـا       

: وقال)٣(بكمه

 

 
ينة فأعلمىسيطول بعدى يا سك

 

 
 منك البكاء إذ الحمام دهانى

ال تحزنى قلبى بدمعك حسرة

 

 
 ما دام منى الروح فى جثمان

وخرج وهو يسمع عويـل النـساء       
ويلكم : ونحيبهم ثم توجه نحو القوم وقال     

عالم تقاتلوننى؟ على حق تركته أم على       
سنة غيرتها أم على شـريعة بـدلتها؟        

بـل نقاتلـك    : لى صوتهم بأعفقالوا له   
وما فعل بأشياخنا       بغض ا منك ألبيك على

.)٤(يوم بدر وحنين

 

 
وهنا يتضح الدافع الحقيقى من قتال      
اإلمام الحسين هو االنتقام من أهل البيت       
والطمع فى الخالفـة والـدنيا الزائلـة        

 وأن اإلمام الحسين قد خرج       ،والفانية

 

- 
كما سبق توضيحه    

 

ا لعهـد اهللا    تحقيقً -
رسوله فى أهل بيته األطهار كما سبق       ل

.عرضه

 

 




 


ثناء اإلمام الحسين على أصـحابه      

:وأهل بيته

 

 
قبل الليل دخل الحسين ليعـود      ولما أ 

 المريض ثـم خـرج وجمـع        ابنه عليا
أثنى علـى اهللا تبـارك      : أصحابه وقال 

وأحمـده  :  وقال ، الثناء وأحسنوتعالى  
 اللهم إنى أحمدك ،على السراء والضراء 

على أن كرمتنا بالنبوة وعلمتنا القـرآن       
ـ  وجعلت لنـا     ، الدين وفقهتنا فى  اأبهام 

 ولـم تجعلنـا مـن       ، وأفئـدة  وأبصارا
 فأنـا ال أعلـم      ، أمـا بعـد    ،المشركين

أولى اأصحاب  أصـحابي  من   ا وال خير، 
ل من أهـل     أبر وال أوص   وال أهل بيتٍ  

نى إال و أ ، جميعا خيرا   فجزاكم اهللا  ،بيتى
ال أ ؤالء األعداء غدا،  أظن يومنا من ه   

ا فـى   نى قد رأيت لكم فانطلقوا جميع     إو
 هذا ليل قـد     ،حل ليس عليكم من زمام    

 ثم يأخذ كل رجل ،غشيكم فاتخذوه جمالً
منكم بيد رجل من أهل بيتى ثم تفرقوا        
فى سوادكم ومدائنكم حتى يفرج اهللا فإن       

ى ولو قد أصـابونى     القوم إنما يطلبونن  
.)٥(لهوا عند طلب غيرى

 

 


 


هذه بعض األقوال والمناقشات التى     
دارت بين اإلمام الحسين وأصحابه فى      

.المعركة الفاصلة بين الحق والباطل

 

 
١

 

 فنجد أن سـعيد بـن عبـد اهللا          -
واهللا ال  : الحنفى يحـدث اإلمـام قـائالً      

 حفظنا غيبـة  ا قدنَّأنخليك حتى يعلم اهللا  
 أما واهللا لو علمت أننى      ،رسول اهللا فيك  

ـ       ا ثـم أذرى    أقتل ثم أحيا ثم أحرق حي
يفعل بى ذلك سبعين مرة لما فارقتـك         

 وكيف ال أفعل    ، حمامى دونك  ألقىحتى  
 هى قتلة واحـدة ثـم هـى         وإنماذلك  

االكرامة التى ال انقضاء لها أبد.

 

 
                                                           

)١ (  توفيـق أبـو علـم، دار        الحسين بن على ،
١٤٠، ص ١٩٨٢المعارف، 

 

 
 األثير، فى الكامل وذكره الكهفـى فـى         ابن) ٢(

 .المصباح أن الرسول دعا به يوم بدر

وكذلك يرى األستاذ حسن كامل الملطـاوى       ) ٣(
 حمل أهله معه ألنه خاف عليهم       أن الحسين   

أن يهانوا أو يعتدى عليهم وهم بعيـدون عـن          
، ٢٠٢حمايته ما استطاع إلى ذلك سـبيالً، ص         

.الحسين بن على، توفيق أبو علم

 

 
حياة الحسين ، عبد الحميد جودة الـسحار،        ) ٤(

.بدون تاريخ) ٥١٥٢(مكتبة مصر، برقم إيداع 

 

 
.نفس المرجع السابق) ٥(

 

 



 

 

 

 

 



 





 





 









 



 





 



يقول إبراهيم الحربي عن الشخـصية      
ما أخرجت   " :الصوفية المربية بشر الحافي   

 وال أحفظ للسانه من بشر بن       بغداد أتم عقالً  
 كان له في كل شعرة منه عقـل         ،الحارث

ووطئ الناس عقبه خمسين سنة ما عرفت       
 لو قسم عقله على أهل بغداد   ،له غيبة لمسلم  

 ."يءا عقالء وما نقص من عقله ش      لصارو
وأبرز ما في مقولة إبراهيم الحربي عن ابن  
الحارث هو اإلشارة واإلشـادة بالجانـب       

 وهو األمر الذي ينبغـي      ،العقلي للتصوف 
 فمشكلة الباحثين الذي اتجهـوا      ،التنويه عنه 

صوب التصوف والصوفية اكترثـوا فقـط       
بالجوانب الروحية بوصف التصوف تجربة     

ي األساس دونما أدنى إشارة إلـى       روحية ف 
الجانب العقلـي والفكـري فـي ظـاهرة         

  وربمـا االتهامـات      .التصوف اإلسالمي 
المتالحقة التي نالت من التصوف بحجة أنه       
اتجاه روحي فحسب وال عالقة له بالعقل أو      

 هي التي دفعت المتأخرين من      ،فعل اإلرادة 
مؤرخي حركة التصوف اإلسـالمي نحـو       

عي واإلدراك لدى متـصوفة   إبراز دور الو  
 وأن كنه التصوف ال يتمثـل فـي      ،اإلسالم

   ا أو مجـرد أقـوال      مساجالت تنظم شـعر
مرهونة بمواقف محددة بل هو وعي شديد       
الحضور وضرب من ضـروب النـشاط       

 وإن جازت التسمية فـي      ،العقلي والذهني 
بعض األحايين بأنه ما فوق اإلدراك ومـا        

التصوف  وإذا كان مؤرخو     .وراء المعرفة 
اإلسالمي قد أسرفوا في جمع المواضعات      
    ا الخاصة والمرتبطة بالمفهوم وركزوا غالب

على التجربة الروحية للمتصوفة معتمـدين      
في ذلك على التعريف األشـهر للتـصوف      
الذي قاله الصوفي الكبير بشر بن الحارث       
المعروف بالحافي بأن التصوف هو صفاء      

ا ين أيـض   فإن كثيـر   ،األسرار ونقاء اآلثار  
أكدوا علـى أن التجربـة الروحيـة تلـك          

 بـل إن    ،متالزمة على الدوام مـع العقـل      
بعضهم أجاز اعتبار صمت المتصوفة خير      

دليل على إعمـال العقـل والتـدبر فـي          
 .المجردات والمحسوسات

 

 
والجانب العقلي في التصوف ال يقتصر      
بالبدهي على عالم المحسوسات وهو الملمح      

 فالسفة اليونان ورجـال    ا عند   األكثر شيوع
 لكن عمل العقل    ،المنطق األرسطي خاصة  

لدى الصوفيين هو حراك ديدني ال يتوقـف      
في األمور الباطنية الروحية التي تصل بهم       
 ،أو تساعدهم في الوصول إلى يقين للمعرفة      

 شــهود للــذوق يوالمعرفــة عنــدهم هــ
 وفي ظل الحديث عن العقل في       ،والوجدان

ا سـجاالً واضـح   التصوف اإلسالمي نجد    
ومساجالت تزخر بها الكتب التي تناولـت       
عن التصوف والتي تتحدث عن المعرفـة       

 حتـى   ،وهي تتأرجح بين القلـب والعقـل      
 ا إلى نتيجة مفادها أن القلـب       خلصوا جميع

اسم جامع يتضمن العقل وعمله وتدبره وأن       
القلب لطيفة ربانية غير مادية يـدرك بهـا         

 وميز الصوفيون   ،اإلنسان الحقيقة الوجودية  
وهم بصدد تناول طرائق القلب والعقل في       
الوصول إلى المعرفة واليقين حينما سـموا       

  ا وإدراك القلـب معرفـة      إدراك العقل علم
 وأطلقوا على صاحب الطريق األول      ،اوذوقً
بينما أطلقوا على صاحب الطريـق       ،اعالم 

. ااآلخر عارفً

 

 
وقول إبراهيم الحربي يتوافق مـع مـا       

ليه أبو بكر الخطيب عن الـصوفي       أشار إ 
نه كان ممن فاق    أبشر بن الحارث الحافي ب    
 وتفـرد بوفـور     ،عصره بالورع والزهـد   

 وحـسن الطريقـة     ، وأنواع الفضل  ،العقل
 وأصل  .واستقامة المذهب وإسقاط الفضول   

 من قريـة تـسمى      )مرو(بشر الحافي من    
 ، وكان من أبناء الرؤساء والكتبة     )مابرسام(

كانت تقتضي العمل بالقصور    والكتبة مهنة   
الملكية وهـم أصـحاب منزلـة خاصـة         

.واستثنائية لمكانتهم العلمية

 

 



 



من األمور التي ينبغي التلمـيح إليهـا        
ونحن بصدد الحديث عن القطب الـصوفي       



 

 

 

 

 

 

بشر بن الحارث اللقب الذي حمله طـوال        
 ، الـصوفية  عمره وهو في طريق مجاهداته    

فيخبرنا اإلمام الدكتور عبد الحليم محمـود       
 إنه كان   : فيقول ،بقصة اللقب وسر التسمية   

أسفل قدمه أسود من التـراب مـن كثـرة          
 وسبب حفائه أنه كـان فـي        ،االمشي حافي 

 فجلس مـع رفقائـه      ،ابتدائه في لهو ولعب   
 ، فخرجت الجاريـة   ، فدق رجل بابه   ،لذلك
 : قالت.؟عبد صاحب هذه الدار حر أم :فقال
 لو كان عبدا السـتعمل      ، صدقت : قال .حر

 فدخلت  . ثم ولى  ،أدب العبودية وترك اللهو   
ـ     ،الجارية فأخبرته  ا  فخرج يعدو خلفه حافي
 ، فأعـاده  ، أعد لي الكالم   :حتى أدركه وقال  

   ا حتى عرف بالحفاء   فهام على وجهه حافي. 
مـا   " :عبارته ذائعة الصيت بعد ذلك     وقال

 فـال أزول    ، وأنا حاف  صالحني موالي إال  
 ."عن هذه الحالة 

 

 
وبشر الحافي يعد من أبـرز أقطـاب        

 ولقـد   ،الصوفية في القرن الثالث الهجري    
بلغ من التقوى والورع والزهد في الدنيا ما        

وتروي كتب  . جعل ذكره على ألسنة الخَلْق    
األخبار واألعالم أن ثمة صداقة جمعت بين       

ي واإلمـام   الصوفي بشر بن الحارث الحاف    
أحمد بن حنبـل المحـدث العظـيم الـذي          
اصطبغ بصبغة االقتداء برسـولنا الكـريم       

،       فالخزرجي يشير إلى أن اإلمام أحمد 
 ،بن حنبل تتلمذ على يد بشر بن الحـارث        ا

وسئل أحمد بن حنبل عن رأيه في بشر كما         
 قلت ألحمد   : محمد بن المثني قال    كروى ذل 

 فقـال   ؟ ما تقول في هذا الرجل     :بن حنبل ا
 ، بـشر  : فقلت لـه   ؟ أي الرجال تقصد   :لي

 ، سألتني عن رابع سبعة من األبـدال       :فقال
ما مثله عندي إال مثل رجل ركز رمحا في         

 فهل ترك ،األرض ثم وقف منه على السنان
 وكان عامر بـن     .؟ألحد موضعا يقف فيه   

 ؟ من أسأل: قلت ألحمد بن حنبل    :غنام يقول 
 . بشر بن الحارث:قال

 

 



 



ترك بشر بن الحارث جملـة طويلـة        

ا من الحكم والمـواعظ     ا عظيم وكبيرة وإرثً 
التي تتفق مع كتاب اهللا العزيز وسنة النبي        

 وهــي حكــم وأمثــال ،المــصطفى 
ومواعظ تتعلق بكافة شئون حياة العبد مـع        

 وبـين العبـد     ،اهللا تبارك وتعالى من ناحية    
 وهي   ،باد من ناحية أخرى   وغيره من الع  

 

- 
أي الحكم والمواعظ    

 

 تعكس ثقافة بـشر     -
 وتمثل صورة تقواه وإيمانه    ،االحافي أيض ، 

 " :ومن مثل ذلك يقول بشر بـن الحـارث        
 وكثرة  ، كثرة الكالم  ؛خصلتان تقسيان القلب  

الـصبر هـو     " :ا ويقول أيـض   ،"الطعام  
 وال يكـون    ،الصمت والصمت من الصبر   

الصامت إال رجل عـالم     المتكلم أروع من    
 ."يتكلم في موضعه ويسكت في موضـعه        

 ، واليوم في النـزع ،أمس قد مات   " :ويقول
فبادر باألعمال الـصالحة      ،ا لم يولد  وغد ". 

وله حكم ومواعظ في الزهد تمثل موقفه من      
 وهو في ذلـك     ،حركة التصوف اإلسالمي  

ا ال يخالف دستور اإلسـالم أال وهـو         أيض
ا سـيرة  ال يخـالف أيـض    و ،القرآن الكريم 

 عانق الفقر وتوسد    :إذ يقول  ،الرسول  
الفقر وعاِد الهوى وخالف الشهوات فبهـذا       

  أسـد  : وكان يقـول   .يطيب السفر إلى اهللا   
 والورع في   ، الجود في القلة   ؛األعمال ثالثة 

 وكلمة الحـق عنـد مـن يخـاف          ،الخلوة

 .ويرجى

 

 
ومن حكمه البليغة ما رواه محمد بـن        

 حيث دخل ذات مرة على      ،ضمنعيم بن الهي  
 إن  : فقال بشر  : عظني :بشر الحافي فقال له   

في هذه الدار نملة تجمع الحب في الصيف        
 فلما كان يوم أخذت حبة      ،لتأكله في الشتاء  

في فمها فجاء عصفور فأخذها والحبة فـال        
 قلـت   . وال ما أملت نالت    ،ما جمعت أكلت  

 ما تقول فيمن القبـر      : فقال بشر  ، زدني :له
 ، والصراط جوازه والقيامة موقفـه     ،سكنهم

 فال يعلم إلـى جنـة يـصير         ،واهللا مسائله 
 فـوا طـول     ، أو إلى نار فيعـزى     ،فيهنى
 زاد البكـاء فـال      ، وأعظم مصيبتاه  ،حزناه
 . واشتد الخوف فال أمن،عزاء

 

 



 



يحدد بشر بن الحارث الحـافي سـبل        
 وجل ورضاه وطرائق الوصول إلى اهللا عز  

عن طريق شرائط معينة ينبغـي للمـسلم        
ها وهي شرائط تتوافق كلية     عالمؤمن أن يتب  

 وهذه الطرائـق    ،مع الكتاب والسنة النبوية   
مفادها التقرب إلى اهللا تبارك وتعالى مـن        

ا  فكل ما لـيس خالـص      ،أبرزها اإلخالص 
 يقول تعـالى فـي      ،لوجه اهللا ال يثاب عليه    

 ِه الـدين الخَـاِلص    ِللَّ َأالَمحكم التنزيل   
 .)٣: الزمر(

 

 
ويؤكد بشر بن الحافي على أن أولـى        

 وهذا  ،درجات التقرب إلى اهللا تعالى التوبة     
يعني أن اإلخالص لـن يتـأتى إال بتوبـة          

 وقد أمر اهللا تعـالى فـي القـرآن          ،صادقة
يها وحبب فيها وأوجبها في     لبالتوبة وحث ع  
باِدي قُْل يا عِ   يقول تعالى    .بعض األحيان 

الَِّذين َأسرفُوا علَى َأنفُِسِهم الَ تَقْنَطُـوا ِمـن         
      ِميعج الذُّنُوب غِْفري اللَّه ِة اللَِّه ِإنمحر   ا ِإنَّـه

  ِحيمالر الغَفُور وه) ويقـول   .)٥٣: الزمر 
وتُوبوا ِإلَى اللَّـِه    تعالى في قرآنه المجيد     

ـ     ون لَعلَّكُـم تُفِْلحـون    جِميعاً َأيها المْؤِمنُ
.)٣١: النور(

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 مفهـوم     مفهـوم   تأصيل تأصيل
التعدديـــــــــــة التعدديـــــــــــة 
واحتــرام اآلخــر واحتــرام اآلخــر 
فـــي مراحـــل  فـــي مراحـــل  
ــيم   ــل التعلـ ــيم  قبـ ــل التعلـ قبـ

امعيامعيالجــــــــــالجــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 
)    )    ٥٥((

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 

 



 




 


 الرأي في االختالف

 

 اتفقنا كما -

 

 سنة -
 خلق تعالى اهللا نإ حيث ،ةيالكون السنن من

 إنسان لكل ،ختلفةم نفوسهمو الخلق طباع
 وِلكُلٍّ: تعالى قال ،ووجهة شهدمو رؤية

: البقرة (وجهةٌ هو مولِّيها فَاستَِبقُوا الخَيراِت
١٤٨(.

 

 
  النبي أن السيرة في قيل ذلك وفي

  من إلي حبب: (فقال أصحابه مع اجالس كان
 قرة وجعلت ،والطيب ،النساء :ثالث دنياكم
).الصالة في عيني

 

 
 أحب وأنا : الصديق بكر أبو فقال

 وإنفاق إليك النظر كثرة :اثالثً أجلك من
.يديك بين والجلوس عليك مالي

 

 
 أحب ناوأ : الخطاب بن عمر فقال

 ،القضاء بمر الرضا :اثالثً أجلك من
.األعداء شماتة وترك ،البالء على والصبر

 

 
 أحب وأنا : عفان بن عثمان فقال

 وإطعام ،السالم إفشاء :اثالثً أجلك من
.نيام والناس بالليل والصالة ،الطعام

 

 
 :وجهه اهللا كرم طالب أبي بن علي فقال

 في الصيام :اثالثً أجلك من أحب وأنا
 كئأعدا وضرب ،الضيف وإكرام ،لصيفا

.السيف بحد

 

 
 أحب وأنا :وقال  جبريل فنزل

 وإرسال ،النبيين تبليغ :اثالثً ألجلك
 رب هللا الحمد نأو ،للمرسلين الرساالت
 اهللا إن :وقال السماء إلى صعد ثم ،العالمين

 ألجلك يحب نهإ :لك ويقول السالم يقرئك
 على وعبد ،شاكر وقلب ،ذاكر لسان: اثالثً

.صابر البالء طول

 

 
 تعدد إلى تشير القصة هذه أن والشاهد

.اآلخر وقبول واألفكار المشاهد

 

 
 الزبير بين جرى آخر شارح مثل وفي

 إلى يشير حوار عفان بن وعثمان العوام بن
:والتسامح اآلخر احترام

 

 
 عفان بن لعثمان العوام بن الزبير قال
:بثالث عليك فضلت

 

 
١

 

 :أي ،هاتشهد ولم ابدر شهدت -
 .بدر غزوة

٢

 

 صلح في الشجرة تحت بايعت -
 .تبايع ولم الحديبية

٣

 

  .تثبت ولم حدأ زوةغ في ثبت -

 لم األولى ففي، صدقت عثمان فقال
 نأأمرني   اهللا رسول نأل ؛ابدر شهدأ

 األخيرة ةدالم في وكانت ابنته مع أبقى
 في الجهاد من النبي ذلك وجعل ،لها مواساة
.بدر غنائم في اسهم لي وجعل ،اهللا سبيل

 

 
 رسول نأل ؛أبايع لم الثانية المرة وفي

 هو خذأو ألمر قريش أهل إلى بعثني اهللا
 وهذه عثمان يد هذه :فقال البيعة لي بنفسه
.يدي فوق يده ووضع يدي

 

 
 ولكن حدأ في ثبتأ لم الثالثة المرة وفي

 :تعالى قال حيث عني وعفا لي غفر اهللا
َّلتَو الَِّذين اِن ِإنعمالتَقَى الج موي ا ِمنكُمو

ولَقَد  ِإنَّما استَزلَّهم الشَّيطَان ِببعِض ما كَسبوا
ِليمح غَفُور اللَّه ِإن منْهع فَا اللَّهع)  آل



 

 

 

 

 



 


 

مـا تجـرع عبـد      : (قال رسول اهللا    
جرعة أفضل عند اهللا مـن جرعـة غـيظ          

  ).كظمها هللا، ابتغاء وجه اهللا

 

 
                 

 

رواه أحمد والطبراني -

 

-

 

 






 



.)١٥٥: عمران

 

 
 المحبة على يقوم هادئ حوار فهذا
.بالحق واالعتراف اآلخر واحترام

 

 



 


 الجاذبة المدرسة دور ذلك بعد يأت ثم
 ،العصيبة الفترة هذه في تحتاجه ما وهو
 من والهروب الرسوب نسبة زادت حيث

 ألسباب ذلك ويعد ،والغياب المدارس
:منها متعددة

 

 

 

 تحقق ال الجاذبة غير فالمدرسة
 العلم بحب والشعور للطالب االرتياح
 معلمين من فيها ما كان ذاإ وخاصة ،والتعلم

 العلم حب بث على تساعد ال أدوات أو
 وإتاحة الطالب بين المشترك والعمل
.للمنافسة الفرصة

 

 
 عوامل فيها تتوافر الجاذبة والمدرسة

 مدرسية وإذاعة ورحالت أنشطة من الجذب
 مفهوم الطالب نفوس في تنمي واعية

 واطالع ،اآلخر للرأي واالستماع التعددية
 الداخل في جديد هو ما كل على الطالب

 التي التكنولوجيا أدوات طريق عن والخارج
.المعلومات تيسير على ساعدت

 

 
 ووجود المدرسة نظافة أن وكما
 بها للتمسك الطالب يرفع بها األنشطة

. ذلك بعد عادة يصبح حتى والحضور
 المدارس على توضع التي والشعارات

 مثل القليل قليل إال منها يتحقق ما الزمة
.الخ ......... جميلة متطورة نظيفة مدرسة

 

 
 وتكاتف إدارة حسن لىإ يحتاج وهذا

 والتعليم التربية حقل في العاملين كل بين
.والعام المحلي المستوى على

 

 
 العلم رجال تدعو حينما المدرسة نإ
 األخصائي ويقوم ،محاضرات لعمل

 الطالب بين مناظرات بعمل االجتماعي

 تحقيق جلأ من الشريف لتنافسا على تقوم
 تأصيل في يساهم شك ال ذلك فكل األهداف
.اآلخر وقبول التعددية

 

 



 


 ويقوم المرضية الحاالت يالحظ حينما

 بعد وخاصة ،المناسب العالج بإعطاء
 ،اآلخر قبول وعدم الديني التطرف حاالت
 دراسة مع لآلخرين الدين تقبل مدى وإبراز
 كل ،الطالب على تؤثر التي النفسية العوامل

 اآلخر وقبول التعددية فهم على يساعد ذلك
.اآلخر لوقب وجه في تقف التي المشكالت

 

 



 


 والنفسية األخالقية المشكالت من وهي

 وعدم والعجب بالنفس االفتخار وتعني
 اإلحصائي ويقوم. لآلخرين االستماع

 الحاالت هذه رصدب تماعيواالج النفسي
:منها متعددة ببأسالي ومعالجتها

 

 
 في يحتاج هذا (المباشرة وغير مباشرةال

 عامة بصفة المعلم أو صائيخاأل شخصية
 هذه لمعالجة البشرية التنمية دراسة إلى

 في الصوفية التربية وكذلك ،الظواهر
 األمثال ذكر مع ،النفس تهذيب أساليب

.)كذل على يعين الذي والقصص

 

 
:مثال منها

 

 
 جميلة فيالَّ في عاشا وامرأة رجالً أن
 إلى وتنظر صباح كل تقوم المرأة وكانت
 تقول ثم زجاجها نافذة من جارتها غسيل

 ،بنظيف ليس جارتها غسيل إن :لزوجها
 إن :لزوجها الزوجة قالت ما يوم وفي

 نهإ :لها فقال ،نظيف اليوم جارتنا غسيل
مسحت نماحي اليوم ولكنك نظيف ادائم 

 يتيأر غرفتنا زجاج على من األتربة
.عندها وليس عندنا فالعيب ،انظيفً غسيلها

 

 
 أن اإلنسان على يجب المثال هذا ففي

 لىإ ينظر أن قبل أوالً عيوبه إلى ينظر
 ويعرف نفسه يزكي وال ،الناس عيوب

.مقدارها

 

 
 إن الرأس عيون :رائعة حكمة وفي

 نإ القلب وعيون ،الخلق بعيو رأت فتحت
 فشاهدت فداوتها النفس عيوب رأت فتحت
 اإللهي الجمال

 

 
 في تأثيرها لمدى تضرب األمثال وهذه

 رونيويس يحفظونها وهم األوالد نفوس
.عليها

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 





 



 



 

 
الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه            

:أجمعين، أما بعد

 

 
ففي مساء الخميس الحادي والعشرين من ذي القعدة، سـنة سـبع وثالثـين              
وأربعمائة وألف موافق الخامس والعشرين من أغسطس سنة ست عشرة وألفـين            

الشريف من  ) السنة والجماعة أهل  (من الميالد، وفي ظل محاوالت اختطاف لقب        
قبل طوائف من خوارج العصر والمارقين الذين تُـستَغل ممارسـاتهم الخاطئـة             
لتشويه صورة الدين اإلسالمي، انعقد المؤتمر العالمي لعلمـاء المـسلمين إحيـاء        

من هم  : (لذكرى الشيخ الشهيد الرئيس أحمد حاج قديروف رحمه اهللا تحت عنوان          
ـ   بيان وتوصيف لمنهج أهل السنة والجماعة اعتقاد       !أهل السنة والجماعة؟   ا ا وفقه

، برعاية كريمة مـن فخامـة الـرئيس    )ا، وأثر االنحراف عنه على الواقع وسلوكً
رمضان أحمد قديروف حفظه اهللا، وحضور رفيع لفضيلة اإلمام األكبر شيخ األزهر، والمفتين، وأكثر من مئتي عالم من علماء المـسلمين، مـن أنحـاء                       

: عدة توصيات وقد خَلُص المؤتمر إلى،المالع

 

 
١

 

.إنشاء قناة على مستوى روسيا توصل صورة اإلسالم للمواطنين وتحارب التطرف واإلرهاب -

 

 
٢

 

-                 ـ  العناية واالهتمام الضروريان بقنوات التواصل االجتماعي، وتخصيص ما يلزم من الطاقات والخبرات للحضور في تلك الوسائط حضور ا ا قوي
.فاعالً

 

 
٣

 

عودة مدارس العلم الكبرى للوعي بذاتها وتاريخها ومناهج تدريسها األصيلة والعريقة، والرجوع إلى تدريس دوائر العلم المتكاملة، التي تـصنع                     -
.العلماء القادرين على الهداية، وعلى تفنيد مظاهر االنحراف الفكري، وعلى إشاعة العلم واألمان، وحفظ األوطان

 

 
٤

 

تمام والعناية بتدريس كافة العلوم اإلسالمية، وخاصة علمي أصول الفقه والكالم لضبط النظر وتصحيح الفكر وتفنيـد مقـوالت              رفع مستوى االه   -
.التكفير واإللحاد

 

 
٥

 

لتفنيد أن يتم إنشاء مركز علمي بجمهورية الشيشان العتيدة لرصد ودراسة الفرق المعاصرة ومفاهيمها، وتشكيل قاعدة بيانات موثقة تساعد على ا                    -
).تبصير(والنقد العلمي للفكر المتطرف ومقوالته، ويقترح المؤتمرون أن يحمل هذا المركز اسم 

 

 
٦

 

 العلمية العريقة كاألزهر الشريف، والقرويين والزيتونة وغيرها، ومراكز العلم والبحث فيما بينهـا              ضرورة رفع مستوى التعاون بين المؤسسات      -
.ومع المؤسسات الدينية والعلمية في روسيا االتحادية

 

 
٧

 

يمـنعهم عملهـم مـن    للتعليم عن بعد إلشاعة العلم اآلمن، حيثُ إنها تخدم الراغبين في العلم والمعرفة ممـن           ) منصات تعليمية (ضرورة افتتاح    -
.االنتظام في التعليم النظامي

 

 
٨

 

توجيه النصح للحكومات بضرورة دعم المؤسسات الدينية والمحاضن القائمة على المنهج الوسطي المعتدل، والتحذير من خطر ما تقوم به بعض                     -
ها لصفِّا من القلق في المجتمع، وتفتيتًالحكومات من اللعب على سياسة الموازنات وضرب الخطاب الديني ببعضه، وأنه ال ينتج إال مزيد.

 

 
٩

 

.يوصي المؤتمر الحكومات بتشريع قوانين تُجرِّم نشر الكراهية والتحريض على الفتنة واالحتراب الداخلي والتعدي على المؤسسات -

 

 
١٠

 

يوصي المشاركون مؤسسات أهل السنة الكبرى        -

 

 األزهر ونحوه    -

 

دراسة العلوم الشرعية مـن المـسلمين    بتقديم المنح الدراسية للراغبين في    –
.في روسيا

 

 
١١

 

.يوصي المشاركون أن ينعقد هذا المؤتمر الهام بشكل دوري، لخدمة هذه األهداف الجليلة، ومواكبة ما يستجد من تحديات ومواجهتها -

 

 
١٢

 

.تكوين لجنة لمتابعة تنفيذ النتائج والتوصيات التي تضمنها هذا البيان -

 

 
. )م٢٠١٦ أغسطس ٢٧هـ،١٤٣٧ ذو القعدة ٢٤زني، روجصدر في الشيشان، (

 

 



 

 

 

 

 



 





 


أحمد الطيب، الدكتور  وجه اإلمام األكبر    

 

شيخ األزهر  

 

الشريف، كلمة لألمة فـي      
بيان وتوصيف لمنهج: من هم أهل السنة والجماعة  "افتتاح فعاليات مؤتمر    

 

أهل السنة  
والجماعة

 

 اعتقاد بالعاصـمة   "نحراف عنـه عـن الواقـع      ا وأثر اال  ا وسلوكً ا وفقه ،
 .الشيشانية جروزني

وقدم شيخ األزهر، الشكر لدولة الشيشان رئيسا وشعبا علـى حـسن االسـتقبال              
على أصالة شـعب    مما يدل ؛والحفاوة البالغة التي قوبل بها والوفد المرافق لفضيلته       

.الشيشان، وعراقة أصله، وطيب عنصره

 

 
هر يسعد بالمشاركة فى المؤتمر، وهو جميل تـسديه         وأكد اإلمام األكبر، أن األز    

ا الشيشان إلى المسلمين في مشارق األرض ومغاربها، بل إلى العـالم كلـه شـرقً              
    ا جادا، وتسهم به إسهامإنسانية، التي تتخـذ    ا في إطفاء الحرائق والحروب الالَّ     وغرب

علها أنظمـة   من أجساد العرب والمسلمين وأشالئهم، فئران تجارب دمويـة، وتـش          
استعمارية جديدة، تقدم بين يدي نيرانها نظريات شيطانية مرعبة، بل إن خططهـم             

.ة، وتُخِْضعها لمعاييِر ثقافة عالميٍة واحدٍةدراِتهم التاريخيّة والحضاريالماكرة بدأت تَزحفُ على ثقافات الناس ومعتقداتهم ومق

 

 
نذر بخطٍر محدق، على طريق إفقار العالم الشرقي، ووضع العوائق والعقبات علـى طريـق                إن العولَمةَ اتخذت خطُوات تُ     :وقال الطيب 

تقدمه، وإحكام السيطرة على مفاِصِل دوِله وأوطانه، من خالل منظمات عالمية، وبنوك دولية، وقـروٍض مجِحفَـٍة، ومـؤتمرات للمنـاِخ                     
ة، ينفَق على تسويقها وترويجها مـا ال ينفـق عـشْر            ة عبثي ة، وحريات فوضوي  لُِقيوالسكَّان والمرأة والطفل، والتبشير بأمراض وعاهات خُ      

ِمعشاِرِه على األكباد الجائعة من فقراء هذه الدول، أو على مساعدة شُعوبها لتمكينها من الحصول على أدنى حقوقهم في التعلـيم والـصحة     
.ة والتخلُّفواألميوالغذاء، ومكافحة األمراض والقضاء على الجهل 

 

 
الذي كان يدور عليه أمر األمة اإلسالمية قرونًا متطاولة " أهل السنَّة والجماعة"ولفت اإلمام األكبر إلى أن مفهوم   

 

 نازعته في اآلونة -
صار مفهوما مـضطربا،   ، حتى   له وقواعده وسماحته موضوعا وعمالً    ، وخرجت على أصو   أهواء، لَِبستْ ِعمامتَه شكالً   األخيرة دعاوى و  

شديد االضطراب عند عامة المسلمين، بل عند خاصتهم ممن يتصدرون الدعوة إلى اهللا، ال يكاد يِبين بعض من معاِلِمه حتى تَنْبِهم قواِدمه 
والجماعة، وتزعم أنها وحدها المتحـدث      وخَواِفيِه، وحتى يصِبح نَهبا تتخطَّفُه دعواتٌ وِنحٌل وأهواء، كلُّها ترفع الفتة مذهب أهل السنَّة               

ه في أذهان عامتهم وخاصـتهم،       منها أن تمزق شمل المسلمين بتمزق هذا المفهوم وتشتُّتِ         وكانت النتيجة التي ال مفر    .. مهالرسمي باس 
ِممفك الدف واإلرهاب وجرائم القتل وسد والتطرروا أمر الدعوة والتعليم، حتى صار التشدماءن تصد.

 

 
أطمع آخِرين من المتربصين بهم بتصويب سهامهم نحو هـذا المفهـوم            " أهل السنَّة والجماعة  "، إلى أن اضطراب مفهوم      "الطيب"وأشار  

وهؤالء المفترون هـم أول  .. وتشويه سيرته، واالفتراء عليه بأنه المسؤول عن الجرائم اإلرهابية التي تقترفها الجماعات التكفيرية المسلحة           
وأغلب الظـن أن هـذه      .. بأدنى سببٍ » أهل السنَّة والجماعة  «من يعلم أن هذه الجماعات التكفيرية، بتصرفاتها البشعة المنكَرة ال تمتُّ إلى             

ة ومكاسب طائفية وأطماع توسعية إلذكاِء نوازع لجماعة غطاء لتحقيق أغراض سياسيالفئة قد اتخذت من هجومها على مفهوم أهل السنَّة وا       
.ِة التاريخ، ونشر لثقافة الحقد والكراهيةمن وأصبحت في ِذمن طواها الزالفرقة بين المسلمين، وبعٍث لِفتَ

 

 
ولتي حتى يومنا هذا، ، حسب منهج التعليم باألزهر، الذي تربيت عليه، ورافقني منذ طف"أهل السنَّة والجماعة"وأوضح اإلمام األكبر أن 

إنما يطلق على أتباِع إماِم أهل السنَّة أبي الحسن األشعري، وأتباع إمام الهدى أبي منصور الماتريدي، وأهل الحديث، ولم يخـرج عـن       
الذي يـشمُل علمـاء     عباءة هذا المذهب فُقَهاء الحنفيّة والمالكية والشافعية والمعتدلين من فقهاء الحنابلة، وهذا المفهوم بهذا العموم                

المسلمين وأئمتهم من المتكلمين والفقهاء والمحدِثين وأهل التصوف واإلرشاد، وأهل النحو واللغة َأكَّده قُدماء األشاعرة أنفـسهم منـذ                   
 عبر القرون التالية، البواكير األولى لظهور هذا المصطلح بعد وفاة اإلمام األشعري، ثم هو ما استقر عليه األمر عند جمهرة علماء األمة

    د واالختالف المحمود، ونبذت وهذا هو الواقع الذي عاشته األمة ألكثر من ألف عام، حيث عاش الجميع في وحدٍة جامعٍة استوعبت التعد
هــ،  ٢٦٠لبصرة سنة   الفرقة والخالف المذموم، مضيفًا أن اإلمام أبا الحسن األشعري الذي لُقب بأنه إمام أهل السنَّة والجماعة وِلد با                 

هـ، جاء مذهبه وسطًا بين مقاالت الِفرق األخرى؛ كالمعتزلة والمجسمة والجبرية والخوارج والمرجئة، وقـد               ٣٢٤وتوفى ببغداد سنة    
اعتمد فيه على القرآن والحديث وأقوال أئمة السلف وعلمائهم، وكان الجديد في مذهبه هو المنهج التوفيقي الذي يمزج بـين اإليمـان                      

.النقل واحترام العقلب

 

 
يوبا، بل هو عرض أمين لعقائد السلف بمنهج جديد كشف فيه عن االتساق الكامل فـي الواقـع                        نا جديدأن المذهب األشعري ليس مذهب 

ئر الِفرق األخرى، كمـا     ين ِممن ثَقُل عليهم النظر العقلي، والمعتزلةُ وسا       يصونفس األمر بين النقل والعقل، والذي عجز عن كشفه غُالة النَّ          
أنَّه المذهب الوحيد الذي ال يكفِّر أحدا من أهل الِقبلة، وِممّا يدل على نفوره الشديد            

 

 رحمه اهللا –

 

 من نزعات التكفير، أن اإلمام األشـعري  -
ضحة منه إلى أن اإلسـالم يـسع        في إشارة وا  " كتاب مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين    : "ألَّف كتابا في الفرق اإلسالمية جعل عنوانه      

             ق اإلسالمية من المصلين، رغم ما بينهم من اختالف في األصول والفروع، مشددا على أن التكفير هو بريد الـدماء، ومبـرر          مختلف الِفر
لَم شمل األمة، وغسل     هدف واحد هو     فار، وعلى أنه لم يعد أمامنا إالَّ      إراقتها عند من يسفكون دماء المسلمين، ويزعمون أنهم يجاهدون الك         

.العقول والقلوب من العقائد السوداء، والتأويالت التي ينكرها اإلسالم وشريعته أشد اإلنكار

 

 



 

 

 

 

 



 





 


      ع ما سـمى    ا بالوصاية على سوريا أن يفيق من الغيبوبة التى سكنته على مدى أكثر من خمس سنوات منذ اندال                 آن األوان لكل من منح نفسه تفويض

بالدولة على غرار ما حدث للعـراق فـى أعقـاب الغـزو     إلطاحةا، والتى لم تكن فى حقيقتها إال بداية لتنفيذ مخطط    م٢٠١١ا بثورة مارس    تجاوز 
ا لنا نحو دول المنطقة     غزونا العراق ليكون منطلقً   : (ما قال  عند» كولن باول «، دعم ذلك وزير خارجية أمريكا األسبق        م٢٠٠٣األمريكى فى مارس    

 م٢٠٠٣بزيارة سـوريا فـى مـايو        » باول«لى ذلك من قيام     وال أدل ع  . )إلعادة رسم خريطة الشرق األوسط بشكل يعزز مصالح أمريكا وحلفائها         
 سقاط النظام وصوالً  إرهاب الخبيثة من أجل     ذعان رفضتها فى حينه، وعلى إثر ذلك استهدفتها أمريكا بأن سلطت عليها نبتة اإل             إليملى عليها شروط    

.ورى األسطورى حال دون ذلك حتى اآلنبيد أن الصمود الس. إلى تنفيذ أمريكا لمخططها الرامى إلى تقسيم الدول وتجزأتها

 

 
السورى ليحدد األطـر للحـل       إذا أريد الحل لألزمة فعلى من نصبوا أنفسهم أوصياء عليها أن يبتعدوا عن ساحتها ويتركوا المجال للنظام الشرعى                 

النظـام والمعارضـة برعايـة أمميـة        خالل اجتماع     ليتم تمرير الحل من    ،السياسى بمشاركة من المعارضة الوطنية غير المحسوبة على الخارج        
. بالدولةلإليقاع الهزيمة بكل من حاول أن ينصب الفخاخ وإلحاق ،روافدها  لضمان التوصل التفاق ينهى األزمة عبر استئصال،ومشاركة عربية

 

 



 




 


 

 

 
ــن أن   ــسرني أن أعل ي
المؤتمر القادم إن شاء اهللا     
بعد مؤتمر أهل السنة فـي      

ــو ــشان ه ــؤتمر : الشي م
منطلقات التكفيـر الـسبعة     
التــي بنــي عليهــا فكــر 
القطبيين ومن تفرع عـنهم     

.من القاعدة وداعش

 

 

 

 


 ٣٦أعلنت الحكومة العراقية عن إعـدام       

متشددا شنقًا كانت صدرت بحقهم أحكـام       
باإلعدام إلدانتهم بالقتل الجماعي لمئـات      
الجنود في معسكر شمالي بغداد قبل عامين   

إن هذا يعتبر أكبر    : وقالت وكالة رويترز  
عدد من المتـشددين تعـدمهم الحكومـة        
 العراقية في يوم واحد منذ استيالء تنظـيم       
داعش المتشدد على مناطق فـي شـمالي        

م، ونقـل   ٢٠١٤وغرب العـراق عـام      
التليفزيون الرسـمي عـن وزارة العـدل        

إن اإلعدام نفذ في السجن المركزي      : قولها
وقتـل مـا    . في الناصرية بجنوب العراق   

 جندي قبل عامين بعد ما      ١٧٠٠يصل إلى   
 وهـو قاعـدة     )سبايكر(فروا من معسكر    

تقع إلى الـشمال    سابقة للجيش األمريكي    
من مدينة تكريـت مـسقط رأس صـدام         
حسين، وذلك بعد أن اجتاحتـه عناصـر        

.داعش المتشددة

 

 



 


 

إن ): فـارا فـارا راو    (قال الشاعر الثوري الهندي     
المشهد الحالي بالهند وموجة االعتقاالت التي طالـت        
العديد من الشباب الهندي المسلم مؤخرا، تسببت فـي         
وجود احتقان وغضب شديدين لدى عمـوم مـسلمي         

 خاصة بعد أن أصبح من الطبيعي والمعتاد قيام         الهند،
وكالة التحقيقات الوطنية الهندية بالقبض على المسلمين       
األبرياء في المناسبات والمهرجانات واألعياد الرسمية      

ما يحدث لـم يغـضب المـسلمين        . كعيد الجمهورية 
والـذي  ) فارا فـارا راو   (وحدهم، بل أغضب أيضا     

ن الحكومة للتعتيم علـى     اعتبر أن ما يحدث مؤامرة م     
فشلها، واعتبر أيضا أن ما يحدث سيتسبب في مزيـد          
من الكراهية، والتي ستؤدي بدورها إلى مزيـد مـن          
االنقسام، وأضاف بأن هناك حملة قوية إلفشال تلـك         
المخططات والمؤامرات السيئة من الحكومة، وناشـد       
بدوره المسلمين والـدلت وغيرهمـا مـن األقليـات          

. أجل محاربة الطائفيةبالتكاتف من

 

 

 

 

 

 



 



 





 




 


نفت سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة صـحة مـا          
نشرته وسائل اإلعالم المصرية نقالً عـن موقـع اإلذاعـة           
العبرية بشأن تعاقد المملكة مع إحدى الشركات اإلسـرائيلية         

.ه١٤٣٧لتأمين الحجاج خالل موسم الحج 

 

 
وقال المكتب اإلعالمي للسفارة السعودية بالقاهرة في بيان        

الخبر غير صحيح، وما أورده موقع اإلذاعة العبريـة         لها أن   
).مجرد مزاعم(في هذا الشأن هو 

 

 
وطلبت السفارة من وسائل اإلعالم توخي الدقـة والحـذر          
عند تناقل مثل هذه األخبار، والتواصل مع القسم اإلعالمـي          
بالسفارة للتأكد قبل نشرها حفاظًا علـى مـصداقية وسـائل           

 .اإلعالم أمام الرأي العام

 

 

 

 



 



 المبارك ما هو إال خطوة في طريـق         إن مؤتمر الشيشان  : قال الحبيب على الجفري   
تطافه وتحريفه وحصره علـى     الذي حاول المتشددون اخ   " أهل السنة "استرداد مصطلح   

.جماعاتهم وتشويهه بتصرفاتهم وتلويثه بالدماء المعصومة التي يسفكونها

 

 
الضجة التي ُأثيرت حول المؤتمر والحملة المستعرة عليه تؤكد أنه خطـوة مـؤثرة              

.أزعجت العابثين باسم أهل السنة

 

 
البـاحثين عـن    الكثير من شباب األمة قد سئم هذا العبث بالدِّين المعظم، وأعـداد             

الحقيقة في ازدياد، وهناك إقبال متزايد على المسلك األصيل الذي يقوم علـى العبـادة              
.والعمارة والتزكية، ويرفض التكفير والتفجير والكراهية وهللا الحمد

 

 
ال نك��رهكم وال نع�اديكم٬ ولك��ن األم�ر دي��ن٬ وه�و أمان��ة    :  علين�ا انق�ول إلخوتن��ا ال�ذين بغ��و  

يخي مهم جرى فيه تحريف وتشويه لخط�اب ال�شريعة المطه�رة     بيان الحق في منعطف تار    

دفع��ت األم��ة ثمن��ه غاليً��ا وم��ا ت��زال٬ ون��سأل اهللا لن��ا ولك��م الهداي��ة وال��صالح والرج��وع إل��ى  

 .والسالم. الحق ونبذ األهواء

 

 

 



 





 

 

 

 

 



 



 



 


:بن أبى طالب  علىقال اإلمام 

 

 

 

.أحي المعروف بإماتته -

 

 

 

 اصحبوا من يذكر إحسانكم إليه، وينـسى أياديـه          -

.عندكم

 

 

 

.جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكم -

 

 

 

. إذا رغبت في المكارم فاجتنب المحارم-

 

 

 

 ال تثقن كل الثقة بأخيك، فإن سرعة االسترسـال ال    -

.تقال

 

 

 

كما تنتقم مـن العـدو      .  انتقم من الحرص بالقناعة    -

.بالقصاص

 

 



 


فَالَ تَعجْل علَـيِهم    : روي أن المأمون قرأ هذه اآلية     

، وعنده جماعة من الفقهاء     )٨٤: مريم (ِإنَّما نَعد لَهم عدا   

:فيهم ابن السماك، فأشار إليه المأمون أن يعظه، فقال

 

 

 كانت األنفاس بالعدد، ولم يكن لها مدد، فما أسرع          إذا

:ما تنفد، قال الشاعر

 

 
حيـاتـك أنـفـاس تُـعـد فكلما

 

 
ا منك انتقصت به جزءسفَمضى نَ

 

 



 


مر الحجاج على رجل كبير السن من األعراب، فقال         

إن أكلـت ثقلـت، وإن      : كيف حالك؟ قال األعرابـي    : له

 ،أنام في المجمع  : كيف نومك؟ قال  : فقال. تتركت ضعف 

إن : كيف قيامك وقعودك؟ قال   : فقال. وأسهر في المضجع  

: فقـال . قعدت تباعدت عني األرض، وإذا قمت لزمتني      

..تعقلني الشعرة، وتعثرني البعرة: كيف مشيك؟ قال

 

 



 


أرى أهل القصور إذا أميتوا

 

 
بنوا فوق المقابر بالصخور

 

 
أبوا إال مبـاهـاة وفخـرا

 

 
على الفقراء حتى في القبور

 

 



 


قال اإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبـو العـزائم          

:رضوان اهللا عليه

 

 

 

 هللَّٱقَاه   َأشْ  من :لشَِّقيفَٱ ٬ وسِعيد  شَِقي :ماِن ِقس لنَّاسٱ -

.ألبِدٱه ِإلَى عد َأس من:لسِعيدوٱ ٬َألزِلٱِفي 

 

 

 

- را قَدم للَّٱهالًه٬ َأزِفع الً كَاِئن.

 

 

 

- فَض  الَ ٱلُه ِليَألز مي نَع لَ فَض  ٱهِديفَالَ ٬َألب    هاءقَـض 

مينَع هطَاءالَ ٬ عو   مي هطَاءع نَع هاء٬ قَض   ِإب رمع اءا   جِليـس

لَكًا رم عجافَراِنيوح.

 

 

 

- ضي  كلْٱح   ِمن اءذَِرلْٱقَض٬ح ضيو   كُلٱحَألج   ِمـن 

مةُ ِمن  ِقسلْٱحك   وتَض ٬ِبيِرلتَّدٱ ِمن   ِديرلتَّقْٱحك   ويض ٬َألمِلٱ

.عنَاِءلْوٱِد جهلْٱ

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

أئمة السائحني

 

 
أئمة السائحين رسل اهللا صلوات اهللا       :يا بنى 

وسالمه عليهم، وإمامهم األعظم هو رسـول اهللا      
؛      ـ   ألن اهللا تعالى أسرى به جسم ا ا وروح
مطلوب ا، مراد ا، وهو المقام العلى الذى     ا، محبوب

تقاصرت عن إدراكه أرواح أولى العـزم مـن         
ة والـسالم،  الرسل، على نبينا وعلـيهم الـصال    

. عن أجسامهم الطاهرةفضالً

 

 

 

مشاهد األنبياء ودرجاتهم

 

 

 

فى السياحة

 

 
 فوق كل سياحة الرسل     كانت سياحته   

عليه وعليهم الصالة والـسالم، فـإن اهللا أرى         
الخليل عليه الصالة والسالم ملكوت الـسموات       

ـ ى ر لَ إِ باِهى ذَ نِِّإ: واألرض فخرج قائالً   ى ب
سيينِده )وسياحة الكليم عليه   . )٩٩ :الصافات

. الصالة والسالم للقيا العبد الصالح، لمزيد العلم      
وسياحة سيدنا نوح عليه الصالة والسالم لنجاته       

وسياحة كل نبى للنجاة    . من الطوفان، ومن قومه   
 كانت باهللا   وسياحته  . من أعداء اهللا تعالى   

وإلى اهللا، فأشهده آيات ملكه وملكوته، وجـالل        
ته، وحظائر قدسه والهوته، حتـى      عزته وجبرو 

وأوحى إليه مـن    ى له اهللا،     باهللا، وتدلَّ  دنا  
  جماالته وجالالتـه، مـا      غيب كماالته، وعلى 

    ا له أن يدركـه      أبهمه الحق سبحانه وتعالى علو
ا عـن أن    ، وتنزيه غير حبيبه ومصطفاه    

يحيط به أحد غير الفرد المراد لذات اهللا تعالى،         
ـ *  ىحوا أَ  م ِهِدبى ع لَى إِ حوَأفَ: قال تعالى  ا م

١٠ :النجم(ىَأا ر  م ادَؤفُ الْ بذَكَ

 

والفؤاد ،  )١١-
قررنا أنه برزخ بين القلـب والجـسم، فكأنـه          

         كان فى دنوه من ربه بجـسمه وروحـه 
حينما تدلى الرب تعـالى لـه عليـه الـصالة           

ما كـذبت   : والسالم، ولو لم يكن ذلك كذلك لقال      
.الروح ما رأت

 

 
فإذا كان أئمة أهل السياحة هـم رسـل اهللا          
صلوات اهللا وسالمه عليهم، فلكل سـائح مـن         
أولياء اهللا قسط من تلـك المواهـب اإللهيـة،          
ومشرب من تلك الموارد العلية، ومشهد من تلك        
المشاهد الربانية، وإنى أنبه القارئ الـذى لـم          
يتفضل اهللا عليه بذوق ما سأبديه من غـوامض         

حصن بدرع التسليم، وأن يعتقـد      أسرارهم أن يت  
 تصريفها وأسـرار    أن عجائب القدرة وغرائب   

ها، نور ال يـشرق إال علـى        الحكمة وخفى غيب  
نفس تزكت، وقلب اطمـأن بـذكر اهللا، وبـدن          
حفظه اهللا من الوقوع فيما يكره، وعقل عقل عن         

.اهللا

 

 
وقد أخطأ بعض من يدعى العلم، فحكم على        

لـى قدرتـه    القدرة والحكمة بما يحكـم بـه ع       
 ه القديم بالحادث، وزعم   وحكمته، فشب

 

 لجهلـه   -
بنفسه

 

 أنه ال قدرة فوق قدرته، وال حكمـة إال         -

 

 

 

 



 


       ـةَ اإلجسـالم  سماحة موالنا اإلمام المجدد ح

والمسلمين فى هذا الزمان السيد محمد ماضى أبو        
العزائم

 

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

 

مع بدايـة عـام      -
هجرى جديد تطل علينا ذكرى عزيزة وهى الهجرة        
أو ما يسميه القوم السياحة إلى اهللا، فنرجو مـن          

ن أئمة السائحين من األنبيـاء      سماحتكم التكرم ببيا  
والصحابة ومشاهدهم ودرجاتهم، وبعض ما حصل       
لهم من أذية المشركين حتى نقتدى بهم ونـنهض         

.بأمتنا اإلسالمية

 

 
:فأجاب سماحته قائالً

 

 



 

 

 

 



 



ما عرف، وكل سـر تظهـره القـدرة لكمـال          

 

 
 إطالقها، وكل سر تظهره الحكمة من األسـرار       
 ،التى تناسب الحكيم الخبير العلى الكبير ينكـره       

ألن عقله الذى يعقل عن نفسه وعن الكـون ال          
ان بين العالم الربانى الذى يعقل عـن        قبله، وشتَّ ي

اهللا تعالى، وبين الجاهل المحجوب بنفسه وحسه       
: وعقله، فإن األول قال كما أخبر اهللا تعالى عنه        

َآمِ لٌّ كُ ِها بِ نَّم ِدنْ عِ ن ر ـ ب  )٧ :آل عمـران  (انَ
وقال فى حق غيرهم من الـذين عقلـوا بغيـر           

ـ  ولَ: عقلهم اإلنسانى  ا  ِفـيِهم خَيـر    م اهللاُ و عِل
 سمعهم ولَو َأسمعهم لَتَولَّواْ وهم معِرضـون      أل
.)٢٣: األنفال(

 

 
فأكرر تنبيهى على إخوانى أن السالك منهم       
يجب عليه أن يسلم تلك المقامات، وأن يـستعيذ         

   عيها لنفسه بال وجد صـادق، أو       باهللا من أن يد
 تحقق بمـشاهدها،    جاذب قاهر، فإن دعواها بال    

وتجمل بأحوال أهلها، واقتداء بأئمة أهلها، كذب       
ِإنَّما يفْتَِرى الكَـِذب    : على اهللا، قال اهللا تعالى    

وُأولَِئـك هــم    يْؤِمنُـون ِبآيـاِت اهللاِ  الَّـِذين الَ 
ونالكَاِذب)فإن تلـك األسـرار     ) ١٠٥ :النحل

جس العلية نفائس قدسية قد تلقى بين أهـل الـر         
فينكرونها، ويزدرون بها، وقد تلقى بـين أهـل         
التسليم من السالكين فيخرجون عـن مقامـاتهم        

  االعتدالية، ويدعونها تقليد  ا لكـل   ا، فيكون ضرر
من الطائفتين، فتأبى نفوسهم الخبيثة التى سـجل        
اهللا عليها الشقاء إال محاربة رسل اهللا صـلوات         

.ضاهللا وسالمه عليهم، فيخسف اهللا بهم األر

 

 
ومشاهد سيدنا لوط عليه الصالة والـسالم       
فى هجرته وسـياحته فـوق أن تـسطر علـى         

.األوراق، وأعلى من أن تمثل بالعبارة

 

 
ا ، ومعه زوجه سائح   ثم هاجر الخليل    

ا إلـى    من الكون إلى المكون سبحانه، فار      منتقالً
ا أقرب الخلق منه، وألـصقهم      اهللا سبحانه، مفارقً  

 يدرينا قدر تلك الجواذب     به وأرحمهم عادة، وما   
.ا إلى ربه متوجهاإللهية التى أخرجته 

 

 
 لعلك أيها المطالع  

 

  إذا تبصرت  -

 

 تلـوح   -
عليك أنوار شمس الخلة الخالصة، التى تجعـل        
الخليل ال يقر له قرار إال باإلقبال بالكلية علـى          
خليله، والفناء عن نفسه به، والرغبة عـن كـل    

.شىء فيه

 

 
ت اهللا وسالمه عليـه     ثم هاجر الكليم صلوا   

     دوا علـى نباتهـا     ومعه قومه من أرض تعـو
ومائها، إلى صحارى قاحلة وشدائد فادحة، وقد       

ن القرآن المجيد قدر آالمهم، وشـكواهم بعـد       بي
ـ         ا السياحة وتمنيهم ما كانوا فيه، ليظهر لك جلي

أن السياحة فرار إلى اهللا، وإقبال على حـضرته    
بالكلية، وإنما تمنى  

 

ذلك الرجـوع إلـى     :  أى -
مصر، وإلى ما تعودوه من النبات     

 

 بعض مـن    -
لم يكمل إيمانهم، ممن لم يذوقوا حالوة السياحة        

.هللا

 

 
وإال فأهل السياحة ما خرجوا من مكان إلى        

غيره، وال من صفة إلى غيرها، وال من حـال          
       إلـى   إلى غيره، إال وما خرجوا منه كان أحب 

داهمـتهم   مما خرجوا إليه، حتـى       أنفسهم أوالً 
صولة المحبة اإللهية، وجذبهم اصطالم الـشوق       
إلى ما كوشفوا به من جمال ملكوتـه األعلـى،          

ا، والشدائد لهم مسرات،    فصارت اآلالم لهم مالذً   
فخرجوا متوجهين لربهم جل جاللـه، فـرحين        
بالقرب منه، مبتهجين بالحب فيه، مسرورين بما       

.نالوا من الفوز والخالص مما كانوا فيه

 

 
ولما كانت السياحة سنة رسـل اهللا، وكـان       

ون التعلق باألهل واألقارب مما يدعو إلى الـسك       
 لم يشتهر منهم    باألماكن، وعمل المعدات، لذلك   

   ا عليـه إال مـن ال       بالسياحة حتى صارت علم
زوجة له وال ولد وال والد، وهو المسيح علـى          
نبينا وعليه الصالة والسالم، فإنه بلغ من التخلى        

 أنا ال أم لى وال أخوة     : ا حتى قال  نيا مبلغً عن الد 

 

  ألمه وإخوته  -

 

ا لقلبه، وراحـة لبدنـه،     فراغً -
 على السياحة بالكلية، حتـى أن بعـض         وإقباالً

 إنه إمام هذه الطائفـة    : الرجال يقول 

 

 يعنـون   -
 أهل السياحة 

 

 الذين صـرفوا عمـرهم فـى        -
 السياحة قلب ا فلم يركنوا إلى الـدنيا، ولـم        ا وقالب

ومـشاهد الرسـل صـلوات اهللا       . وا إليها يسكن
وسالمه عليهم المقتضية لتلك األحوال الخارقـة       
للعادة البشرية، هى الحجة لمن خرقوا عوائدهم       
البشرية، فخرقت لهـم العـادة فـى أحـوالهم          

.ومعامالتهم

 

 

 

من هم أهل السياحة؟

 

 
 أما من الصحابة فكثيـرون، ألنهـم        

نـة  وأرضاهم هاجروا إلى الحبشة وإلـى المدي      
وغيرهما، الهجرة الحقة التى خصصهم اهللا بهـا   
وأفردهم لها، ورفعت مقاماتهم العليـة عـن أن         

ا تغـبطهم   ينافسهم فيها غيرهم، حتى بلغوا مبلغً     
المالئكة واألنبياء لقربهم من اهللا، لما وفقهم لـه         
وأعانهم عليه سبحانه، وجملهم بمعانى موجبات      

حة لمن  رضوانه األكبر، ودامت تلك األبواب مفت     
جذبتهم عناية اهللا حتى فتحت مكة لرسـول اهللا،         
فسبق المفردون، وصار المهاجر بعدها ال يبلـغ        

. وأرضاهممعشار ما بلغوا، 

 

 

 

بعض ما حصل هلم

 

 

 

من أذية املشركني

 

 
  الصحابة على  ا من صبر    أورد عليك نموذج
ا تزن به   ا لنفسك، وميزانً  حأذية المشركين، تروي  

 التوحيد، وخـالص    أحوالك الصادرة عن شهود   
المحبة هللا بعد العلم، لتعلم قدر الدين عنـد مـن           
اجتباهم اهللا، ودعاهم داعى األزل دعوة القبول،       

 دعـاءه   فإنهم لما سمعوا من رسول اهللا       
 بآذان قلوبهم التى دعاهـا  لهم سمعوا منه    

اهللا سبحانه وتعالى فسمعت مـن اهللا سـبحانه،         
م إليـه،   ، فسارعوا إلى ما دعاه    وتلقت عنه   

.وا بالكلية عليهوأقبل

 

 

 

تعذيب املستضعفني

 

 

 

من املسلمني

 

 
هم الذين سبقوا إلـى     فون  ع المستض :يا بنى 

اإلسالم، وال عشائر لهم تمنعهم، وال قـوة لهـم     
يمنعون بها، فأما من كانت له عشيرة تمنعه فلم         
يصل الكفار إليه، فلما رأوا امتنـاع مـن لـه           

 مـن   عشيرة، وثبت كل قبيلة على مـن فيهـا        
مستــضعفى المــسلمين، فجعلــوا يحبــسونهم، 
ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش ورمضاء     
مكة والنار، ليفتنوهم عن دينهم، فمنهم من يفتن        
من شدة البالء وقلبه مطمئن باإليمان، ومنهم من        

:تصلب فى دينه، ويعصمه اهللا منهم

 

 

 

:عمار بن ياسر

 

 
منهم عمار بن ياسر أبو اليقظان العنـسى،        

طن من مراد وعنس هذا أسلم هو وأبـوه         وهو ب 
  ا ورسول اهللا    وأمه، وأسلم قديم    فـى دار 

، األرقم بن أبى األرقم بعد بضع وثالثين رجـالً        
أسلم هو وصهيب فى يوم واحد، وكـان ياسـر          

ا ا لبنى مخزوم، فكـانوا يخرجـون عمـار        حليفً
وأبوه وأمه إلى األبطح إذا حميـت الرمـضاء         

 فمر بهم النبـى       الرمضاء، يعذبونهم بحر  
) ا آل ياسر فـإن موعـدكم الجنـة        صبر: (فقال

أخرجه الحاكم، وأحمد، وابن منده، والطبرانى      (
فمات ياسر فى العذاب، وأغلظت     ). فى األوسط 

امرأته سمية القول ألبى جهل فطعنها فى قلبهـا         
إنك :  بعد أن قال لها    :بحربة فى يديه فماتت، أى    

 ما آمنت بمحمد  

 

-  

 

عـشقتيه  إال ألنك    -
 فـى اإلسـالم     ةلحسنه وجماله، وهى أول شهيد    

        ،وشدد العذاب على عمار، بالحر تـارة ،
وبوضع الصخر األحمر على صـدره أخـرى،      

 ال نتركك حتى تـسب    : وبالتفريق أخرى، فقالوا  
محمد     ا، ففعـل،   ا وتقول فى الالت والعزى خير

مـا  : ( يبكى، فقـال   فتركوه، فأتى النبى    
ا رسول اهللا، كان األمر كذا      شر ي :  قال )وراءك؟

أجـده  : ، قـال  )فكيف تجد قلبـك؟   (: وكذا، قال 
يا عمار إن عادوا فعد    (: ا باإليمان، فقال  مطمئن (

ِإالَّ من ُأكِْره وقَلْبه مطْمـِئن      : فأنزل اهللا تعالى  
فشهد المشاهد كلها مع    ) ١٠٦ :النحل(ِباِإليماِن

 نا على ين مع سيد  ، وقتل بصفِّ  رسول اهللا   
    بثالث، وقيـل  :  وقد جاوز التسعين، قيل :

.بأربع سنين

 

 

 

صهيب بن سنان الرومى

 

 
ومنهم صهيب بن سنان الرومى، ولم يكـن        

ا، وإنما نسب إليهم ألنهم سـبوه وبـاعوه،         رومي
ألنه كان أحمر اللون، وهو من النمر بن        : وقيل

 أبا يحيى قبـل أن      قاسط، كناه رسول اهللا     
ا ن يعذب فى اهللا فعذب عـذاب      يولد له، وكان مم   

ا، ولما أراد الهجرة، منعته قريش، فافتـدى   شديد
 وعنا بهـم إنـه      ،  نفسه منهم بماله أجمع   

.مجيب الدعاء، آمين

 

 



 

 

 

 

 



 

 ٣٢ 



 





 



ر عليوة       خالد وليد الكفراوي       أميرة رمضان الجمال     عز الدين هشام ممدوح      أحمد سمي

 

 
ود          بشتيل               الط             رشيد              

 

 كوم حمادة           كفر الشيخ–

 

 

            عمر فؤاد عمر       ياسمين على عبد الباسط    جهاد علي دياب حماد   عبده أحمد عبد الرءوف

 

 
                         دراو 

 

 أســـوان                   بان العلم –

 

 المنيا        أبيس -

 

 أسكندرية-

 

 
ط
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 فَلَـم  النُّفُـوس  عنْهم انْصرفَتْ يتَخَصصوا ولَم كَثُروا لَما والْحمقَى والْجهاُل :عزيزي مستقبل األمة 

ظُيلْح ومرحالْم مِف ِمنْهالَ شَاِمٍت، ِبطَرِصقُ ود وددجالْم مِة ِمنْهاِئـبٍ  ِبِإشَار؛ع  فَِلـذَِلك  اِهـلُ  ظَـنالْج 
.والْحمِق الْجهِل دون ،والْعقِْل ِبالِْعلِْم انمخْتَص والضيقَ الْفَقْر َأن الْمرزوقُ

 

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

 

].٢٩ص القاهرة –

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

٣٣ 

بالهنا

 

 

 

والشفا

 

 

 

 


 



 





 



 ليأتي بمال من البحرين، فلما قدم أبو عبيدة          أبا عبيدة بن الجراح      بعث النبي   
، فلما صلى انصرف    بمال وسمعت األنصار بقدومه، وافوا صالة الفجر مع رسول اهللا           

: حين رآهم ثم قالفتعرضوا له، فتبسم النبي 

 

 
).أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟(

 

 
. رسول اهللانعم يا: قالوا

 

 
: فقال 

 

 
ن تبـسط الـدنيا     أأبشروا وأملُوا ما يسركم، فواهللا ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى            (

.)عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم

 

 
.]متفق عليه[                                                                           

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 
 

 

 
أكدت دراسة يابانية حديثة أهمية تناول      

سـنان   بالنسبة لصحة الفم واأل    يالزباد

 اضـواللثة وذلك لما يحتويه من أحم

 

 

الناتجة عن   تتميز بالفاعلية فى مقاومة أمراض الفم واللثة      ،  لبنية

لى انحـسار اللثـة     إوجود بكتيريا بصورة مزمنة والتى تؤدى       
. فى مرحلة الحقة، ال سيما عند البالغينألسناناوفقدان 

 

 

دراسة أجريت على مجموعة    توصل الباحثون لهذه النتيجة بعد      

ا  عام ٩٠ و ٤٠ وامرأة تتراوح أعمارهم ما بين        رجالً ٩٤٢من  

حماض اللبنية ، حيث لـوحظ أن       يتناولون الحليب والجبن واأل   

لوا شخاص الذين يعانون من أمراض الفـم المتقدمـة تنـاو          األ

شـخاص  طعمة اللبنية أقل من تلك التى تناولها األ    مقادير من األ  
.اقل تقدمالذين يعانون من أمراض اللثة األ

 

 

ا من الزبادى أو المشروبات التـى تحتـوى    جرام٥٥يذكر أن   

 اإلصـابة على أحماض لبنية كاللبن الرايب تقلل من مخـاطر          

 العمـر   فى االعتبـار عامـل  األخذبأمراض اللثة الحادة ، مع     

والجنس والتدخين وتكرار غسيل الفم بالفرشـاة مـع مراعـاة           

.مستويات السكر والكولسترول بالدم

 

 



 

 

 

. األرز القصير المطهو   فنجان من    ٢ -

 

 ربع ملعقة صغيرة من الكمـون       –
 .المطحون

 

. طبق طماطم مفرومة   –

 

.  ملح –

 

.  فلفل –

 

 ملعقة كبيـرة مـن      –
. الزبدة أو السمن النباتي   

 

.  بصلة صغيرة مفرومة   –

 

. ربـع كيلـو لحـم      –

 

 

 

.  ملعقة كبيرة من البقدونس الطازج المفروم      –

 

 جم مـن صلـصة      ٢٤٠ –
. الطماطم المعلبة

 

. فنجان مرق الدجاج–

 

 



 



 

.  اجمعي في إناء متوسط الحجم األرز والكركم واللتم والملح والفلفـل           -

 

– 
.  هذه المواد حتى تحصلي على عجين لين    اعجني

 

 اخفقي المزيج في خفاقة –
. ثم دعيه جانبا  

 

 أذيبي الزبدة أو السمن النباتي في مقالة واسعة وأضـيفي           –
. لها البصل وحمريه حتى يستوي    

 

 أضيفي اللحم وحمريه حتى يحمر اللحم       –
. د ثانية عويتج

 

 أضيفي البقدونس والملح واقليهم لمدة دقيقة لكـي تخـتلط           –
. النكهات

 

–    ا من مزيج األرز بحيث تكـون كـل          رطبي يديك وانزعي قطع
. كرة على شكل فنجان   

 

 ضعي ملعقة كبيرة من مزيج اللحم في كل فنجان          –
. أرز

 

.  اجمعي أطراف الفنجان سوية لكي تغلقي الحشوة تماما        –

 

 ضـعي   –
. القطع على شكل كرات ناعمة    

 

 اجمعي صلصة الطماطم والمـرق فـي        –
. مقالة غير عميقة  

 

ه المـواد لدرجـة     أضيفي كرات األرز وسخني هـذ      –
. الغليان

 

.  خفضي درجة الحرارة وغطي المزيج     –

 

 دعي المواد تغلي على     –
. دقيقة أو حتى تستوي كرات األرز تماما٢٠نار هادئة لمدة 

 

 



 

 

 

 

 



 





 




 



 



 

 













 




 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

األستاذ الدكتور

 

 

نور الدين أبو حلية

 

 

اجلمهورية اجلزائرية

 

 

 

 

 



لست أدري بالضبط هـل قنـاة الجزيـرة         
الفضائية صناعة شيطانية محضة، أم أنها مزيج       
بين فكرة شيطانية ويد عاملة بشرية، أم أنها من         

..صناعة بشرية فقط

 

 
فإن كان األمر األخير هو الصحيح، وكانت       

 الجزيرة إفراز ا بشري ا، فإن ذلك يدل على  ا محض
ى الشيطان  مدى التفوق الذي اكتسبه اإلنسان عل     

..نفسه

 

 
فالخدمات الكبيرة التـي قـدمتها الجزيـرة        
للمشروع الشيطاني في األرض لم تـضاهه أي        

اخدمات في التاريخ جميع.

 

 
فهي التي اسـتطاعت أن تخـرب نفوسـنا         

   ا من دون أن تستخدم     وبالدنا، وتمأل حياتنا دمار
قنابل أو صواريخ أو مدافع أو قنابل عنقودية أو         

 نشرات أخبارها، وضـيوفها     فقد كانت .. نووية
الذين تستضيفهم، وتحليالتها، والـصور التـي       
تبرع في انتقائها أو فبركتها كافيـة ألن تحطـم          

ـ        ا، وال  أوطاننا من دون أن تكلف أعداءنا درهم
ادينار.

 

 
وهي التي استطاعت أن تجند بلباقة وذكـاء       
الدعاة الذين كانوا يعملون في صمت وهدوء من        

ات وتوعيتها لتتقبل رسـالة     أجل تنوير المجتمع  
لقد ذهبت إليهم في    .. ربها، وتحكمها في حياتها   

إلى متى  : وهي تصيح فيهم  .. بيوتهم ومساجدهم 
إلـى  .. تنتظرون أن يحكم شرع اهللا في أرضه؟      

.. متى تسكنون مع الطواغيت، وتعيشون معهم؟     
هلموا أسرعوا لتسقطوا األنظمة، ولتدمروا كـل       

وشـرطة  من يقف في طـريقكم مـن جـيش          
ومخابرات وكل من يحمي حمى الوطن، ويحفظ       

.حدوده وحرمته

 

 

ذهبت إليهم، وراحت تلقنهم كيف يحولـون       
وكيف يحولون مـن    .. من جيوش بالدهم أعداء   

المحبين ألوطانهم والحريصين علـى وحـدتها       
وكيف يخرقون سيادة أوطـانهم     .. وقوتها شبيحة 

بدعوة أمريكا والناتو واالتحاد األوربـي وكـل        
.الم، ويترجوهم ليضربوا أوطانهم، ويدمروهاالع

 

 
وقد أفلحت في ذلك، حتى أنها استطاعت أن        
تجلب ال العلماء فقط، بل مـن يعتقـدون أنهـم          

.. رؤساء العلماء، ومجددو الدين، ومحيو الملـة      
لقد استخدمتهم كعبيد، ولقنتهم ما لم تكن تحلـم         

ا أن تلقنهم إياه، فلم تستطعشياطين الجن جميع.

 

 
الت في أذني صيحات بوق من أبواقها،       ال ز 

وهو يدافع عن الناتو الذي يضرب ليبيا، ويـرد         
ةيا صليبعلى من يعتبر ذلك حروب..

 

 
وال زالت فـي أذنـي صـيحات أبواقهـا          
األخرى، وهي تترجى أمريكا أن تقدم خدمة هللا،        
فترسل بكل ما تستطيعه من قوة لتدمر بالد الشام 

ريق النمو، والتـي    الجميلة الهادئة السائرة في ط    
تملك من الديمقراطية والحرية ما ال تملك كـل         

.دول الخليج

 

 
وال زلت أرى الصورة الشيطانية لصحفييها      
ومحلليها العسكريين، وهم يفرحو بكـل قنبلـة        
تسقط على ليبيا، وكأن الذين تسقط عليهم تلـك         

ا، وال  ا، وليـسوا بـشر    القنابل خنافس أو فئرانً   
.مسلمين

 

 
ا نسي  القناة الشيطانية قانونً  لقد وضعت هذه    

.. المؤمنون به والءهم هللا ولرسوله وللمـؤمنين      
من كان ضد نظـام بـالده،       : قانونها الجديد هو  

وضد جيش بالده، وضد كرامة بالده، فهو معنا        
ومن كان عكس   .. ولنا مهما كان دينه أو مذهبه     



 

 

 

 

 



 









 



.. ذلك فهو بلطجي أو شبيح أو فلول

 

 
لحدود فقط،  فاستطاعت بذلك أن تخترق ال ا     

وإنما استطاعت وبدهاء وحيلة أن تخترق القلوب     
أيضا، فتمألها أحقادا نفسيةا وضغائن وأمراض.

 

 
لقد ظهرت في مجتمعاتنا بسبب هذه القنـاة        
الشيطانية أمراض لم تكن من قبـل، أو كانـت          

.. ولكنها لم تكن بهذه الصورة البشعة

 

 
لقد تحول مجتمعنا إلى نموذج لشيطان مـن        

الجزيرة معروف عند الكثير، ومحبوب     شياطين  
عند الكثيرة، وهو فيصل القاسم، ذلك الذي أثنى        

.عليه رئيس العلماء، وكفى بثنائه

 

 
ذلــك الــذي ال يحــب إال الــصراع، وال 
يستضيف إال المصارعين، وعندما يستضيفهم ال      
يحاول أن يجد المشتركات بينهم وكلمة الـسواء        

وإنما يحاول كل   التي دعانا اهللا إلى البحث عنها،       
جهده أن يثيرهم، ليستمتع بصراع العقول الـذي      

.ال يختلف عن صراع الديكة

 

 
كل ما تفرح به هذه القناة ويسرها أن ترى         
العمال يتركون أعمـالهم، والطلبـة يتركـون        

.. دفاترهم وجامعاتهم، واألطفال يتركون ألعابهم   
  ا، ليرفعوا الفتات الغـضب     ليذهب هؤالء جميع

ال تكتفي مـنهم بـأن      .. م ونظامهم على أوطانه 
يطالبوا بإصالح أنظمتهم فقط، وإنمـا تطـالبهم        

   ا أن إسقاط النظـام ال      بإسقاطها، وهي تعلم جيد
.يعني إال الفوضى

 

 
  ا وحمائمهي تعلم أن في كل حركة صقور ..

ففي اإلخوان المسلمين من يريد أن يجنح إلـى         
السلم، ويتصالح مع النظام ومع الجيش ومع كل        

لكن .. سسات الدولة، لتنطلق الحياة من جديد     مؤ
هذه القناة المجرمة تردد عليهم كل حين قصيدة        

:أمل دنقل التي قالها عن فلسطين

 

 
 ولو منحوك الذهب ..ال تصالح

 

 
أترى حين أفقأ عينيك

 

 
..ثم أثبت جوهرتين مكانهما

 

 
؟..هل ترى

 

 
..ىهي أشياء ال تشتر

 

 
لكنها تحول هذه القصيدة الجميلة الثوريـة       
من فلسطين إلى مصر، وإلـى سـائر الـدول          
اإلسالمية، وتحول المواجهة من المواجهة مـع       
الكيان الصهيوني إلى مواجهة مع حماة الـديار،       
أولئك الذين يضحون بأنفسهم من أجل أن نـأمن    

.وندرس ونعيش

 

 

كنت أود أن أحكي لكم قصة عـن قريتنـا          
.. كيف خربتها هذه القنـاة المجرمـة      الجميلة، و 

فقريتنا منذ دخلتها الصحون    .. ولكني لم أستطع    
المقعرة، ومنذ دخل الطيف الـشيطاني الملقـب        
بالجزيرة إلى بيوتها تحولت عن بكرة أبيها إلى        

.. مستنقع من األحقاد والضغائن 

 

 
لقد ترك اإلمام مكتبته العامة، والتي كـان        

طبه في التفسير يحضر منها كل حين دروسه وخ    
تركها جميعا ليتسمر أمـام     .. والعقائد واألخالق 

صنم الجزيرة الجديد، ويفـتح دماغـه، ليقـوم         
سدنتها بغسيل كل تلك المعارف الجميلة الرفيقة       

فإذا مـا   .. التي قرأها، ويشحن بدلها بالصراع      
ذهب إلى مسجده، والتقى زبائنه الذين يتلقـون        

يث عـن اهللا    الدين منه تحول حديثهم من الحـد      
ورسوله والقيم النبيلة التي دعا إليها اهللا ورسوله        
إلى الحديث عن قوات األسد وقـوات المـالكي         
ــي   ــشروع المجوس ــالب والم ــوات االنق وق

..والرافضي

 

 
أما ذلك الطالب المجتهد الذي كانت يحرص       
على دروسه، ويحرص علـى االسـتفادة مـن         
أساتذته، ويحلم بأن يجد الفرصة فـي مـستقبل         

ويخـدم األمـة    .. امه ليواصل تعليمه، وبحثه   أي
فقد نسي كل ذلك بمجرد جلوسه أمام قناة        .. بذلك

الجزيرة مباشر، واستمتاعه بالنظر إلـى تلـك        
الحشود من النساء والرجال، وهي ترفع رايات       

وهو في ذلك الحين يشحن دماغه   .. إسقاط النظام 
بقراءة تلـك التعليقـات المملـوءة بالـشحناء         

.والبغضاء

 

 
أما تلك الفتاة الطيبة التي كانت تنفعل مـع         
فلسطين وأهل فلسطين، ولم يكن في قلبها مـن         
األحقـاد إال حقـدها علـى شـارون وبــاراك     

ا بالقذافي وبـشار    فقد استبدلتهم جميع  .. ونتنياهو
وكل من يواليهم، أو كل من يسكت        .. والسيسي

ونسيت في أثناء ذلك فلسطين أو علـى        .. عليهم
 لفلسطين تلك المكانة التي كانت في       األقل لم تبق  

.قلبها

 

 

أما عامة الناس، والذين كانوا ينشغلون كل       
صنف مـع   .. حين بفلسطين، فقد تفرقوا صنفين    

وصنف مع حماس،   .. الضفة الغربية، ومع فتح   
وهكـذا تحولـت القـضية      .. ومع قطاع غـزة   

.. الفلسطينة في األذهان إلى قضية قطاع غـزة       
كل فلسطين إلى رفـع     وتحولت استعادة فلسطين    
وتحولـت قـضية    .. الحصار عن قطاع غـزة    

فلسطين نفسها، والتـي كانـت تجمـع األمـة          
وتوحدها إلى سبب من أسباب التفرقة، ونار من        

.نيران الفتنة

 

 
أما أولئك الشباب الطيبين الهادئين أصحاب      
العضالت المفتولة، فقد راح شياطين الجزيـرة       

ن كـل حـين     ا حين يبثو  ا وإرهاب يملؤونهم عنفً 
تسجيالت أسامة بن الدن والظواهري والجوالني   
والبغدادي وعلوش ووجـدي غنـيم وصـفوت        

فـصارت  .. ينيحجازي وغيرهم من اإلرهـاب    
تصدر للعالم بدهاء وحيلـة القاعـدة وداعـش         

..وغيرها

 

 
تصوروا كيف أنها تـسمي تلـك القـوات         
الوطنية الطيبة فـي العـراق، والتـي وقفـت          

ب في بالدها، تسميها    وتطوعت لمواجهة اإلرها  
بينما تـسمي داعـش     ) مليشيات الحشد الشعبي  (

)تنظيم الدولة اإلسالمية(المجرمة 

 

 
لن أذكر لكم كل اآلثـار الخطيـرة التـي          
أحدثتها هذه القناة الشيطانية في قريتنا، فذاك مما        

ولكني أقـول   .. ال يطمع في تسطيره أو حصره     
فقط بأن هذه القناة رفعت عـن شـعب قريتنـا           

سيط كل حلل التواضع واألدب واللباقة التـي        الب
.كنا نراها

 

 
صار كل فرد من قريتنا مثل فيصل القاسم        

فـال التلميـذ يحتـرم      .. ا باألحقـاد  ا مملوء كيانً
وال الـصغير   .. وال االبن يحترم أبـاه    .. أستاذه

.. يحترم الكبير

 

 
ألن المقياس الجديد الذي وضعته هذه القناة       

.)معنا فهو ضدنامن لم يكن (الشيطانية هو 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 


  

 




 


   

 




 





 


 




 








 







 



 



 



 

 



 





 



 

 

 
تحدثنا في اللقاء الماضي عن عناصر اإلنتاج في فكر أئمة 
أهل البيت ونواصل هذا اللقاء الحديث عن التوزيع 
.واالستهالك

 

 


 


مادة البحث فى مجال التوزيع هى تحديد أنصبة عناصر 

التى ساهمت فى العملية ) رأس المال والعمل(اإلنتاج 
توزيع إذن توزيع الثروة والدخل فال. اإلنتاجية وحققت النتائج

ذلك ألن عائد عناصر اإلنتاج تمثل دخول . بين أفراد المجتمع
فكلما زاد . ومعلوم أن التوزيع يتوقف على اإلنتاج. أصحابها

فالعالقة بين . اإلنتاج زاد التوزيع وكلما قل اإلنتاج قل التوزيع
ويختلف نصيب أفراد . االثنين هى عالقة تناسب طردى

مع وحصتهم فى الناتج تبعا لمدى مساهمتهم فى اإلنتاج المجت
وفى أثمان الخدمات التى تقدمها عناصر اإلنتاج التى 

ومن الممكن أن تتعدد مصادر الدخل للفرد الواحد . يملكونها
إذ إنه يحصل على . تبعا لمدى ما فى حوزته من العناصر

صل لو قدم أرضا أو رأس مال ح. دخل يقابل كل عنصر يقدمه
.)١(على دخل أيضا فى مقابل ذلك

 

 
:ويشتمل التوزيع على قسمين رئيسيين هما

 

 
١

 

وهو يختص بتوزيع ملكية عناصر :  التوزيع الشخصى-
.اإلنتاج على األفراد

 

 
٢

 

.ويختص بتحديد أثمان عناصر اإلنتاج:  التوزيع الوظائفى-

 

 
:ويعرض االقتصاديون موضوع التوزيع فى صورة فرعين

 

 
أ

 

. حد الكفاية-

 

 
ب

 

. إعادة توزيع الثروة-

 

 



 



ركز الفكر اإلسالمى على اعتماد معيار اقتصادى إنسانى 
ينبثق من متوسط المعيشة الفعلى السائد فى المجتمع المسلم، 
:فهناك ثالثة مستويات للمعيشة

 

 

 

. حد الكفاف-

 

 

 

. حد الكفاية-

 

 

 

. حد الثراء-

 

 
الكفاف القاسى : التطرفواإلسالم ال يسعى لتحقيق حالتى 

الذى يغفل أبسط الحقوق، والثراء الفاحش الذى يتعذر تحقيقه 
للجميع؛ فتفاوت الناس فى اقتسام األرزاق سنة إلهية، وذلك 

. )٢(لتفاوتهم فى المواهب والجهود اإلدارية

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 


 



إن االقتصاد لـه األهمية الكبـرى فـي        
دي أقوى  السياسة، وكلما كان التوازن االقتصا    

كانت السياسة أكثر سداداا ورشد. 

 إلى اإلسالم كيف جعل من الدولة       فلننظر
اإلسالمية البعيدة اآلفاق، الشاسعة   

 

األراضي،  
نية كاد أن يصبح الفقر     الكثيرة النفوس، أمة غ   

لكانافيها خبر ..

 

 
انظر إلى القصة التالية وتدبر في أبعـاد        

.داللتها

 

 
وسائل (ذكر الشيخ الحر العاملي في كتاب  

):الشيعة

 

 
    بـن أبـي     أن اإلمام أمير المؤمنين علي 

 كان يمشي في سـكك الكوفـة،        طالب  
فوجه اإلمام  : فنظر إلى رجل يستعطي الناس    

:السؤال إلى من حولـه من الناس قائالً

 

 
ما هذا؟

 

 
إنه نصراني كبر وشاخ ولم يقـدر       : فقالوا

على العمل، وليس لـه مـال يعـيش بـه،          
..فيكتنف الناس

 

 
فقال اإلمام 

 

 في غضب  -

 

اسـتعملتموه   : -
ى إذا كبر تركتموه؟على شبابه حت

 

 
لذاك النصراني مـن     ثم جعل اإلمام    

   ابيت مال المسلمين مرتب ليعـيش بـه     ا خاص 
.)٣(حتى يأتيه الموت

 

 
وهذا يدل على أن الفقر كاد أن ال يـرى          
لنفسه مجاالً في الدولة اإلسـالمية حتـى إذا         

 ا واحـد  ا فقير رأى اإلمام أمير المؤمنين     
غير طبيعيـة   كان يستغرب، ويعتبره ظاهرة     

وغير الئقة بالمجتمع اإلسـالمي، والنظـام       
.االقتصادي اإلسالمي

 

 
) بيت مال المـسلمين   (ثم يجعل لـه من     

يـدين    يرتزق به مع أنه نـصراني ال       امرتب
باإلسالم، لكيال يكون فـي البلـد اإلسـالمي        

.مظهر واحد للفقر والجوع

 

 
ولكي يعرف العالم، والمسلمون أنفسهم أن      

مية تقضي على الفقر وترفـع      الحكومة اإلسال 
مستوى الفقراء ال بالنسبة للمسلمين فحـسب،       

 ماداموا غير المسلمينبل تنفي الفقر حتى عن   
.تحت رعاية الدولة اإلسالمية

 

 



 



يمكن تقسيم التدابير التى شرعها اإلسـالم    
:فى توزيع الثروة إلى ثالثة أقسام

 

 
١

 

كالزكاة، وصـدقة   : إللزامية الوسائل ا  -
.الفطر، واإلرث

 

 
٢

 

ــة- ــائل االختياري ــصدقات :  الوس ك
.التطوع، والوصية

 

 
٣

 

ــة - ــة اإللزامي ــائل االختياري :  الوس
.)٤(كالكفارات المالية، والنذر، والوقف

 

 
   عليه الـسالم فـى      ولقد التزم اإلمام علي 

:موضوع التوزيع بأمرين اقتصاديين هما

 

 
١

 

. حد الكفاية-

 

 
٢

 

. توزيع الثروة إعادة-

 

 

 

فقد طبقه اإلمـام فـى      :  أما حد الكفاية   -
حياته الخاصة وحثَّ تالميذه وأنصاره علـى       

.ذلك

 

 

 

فقـد تقيـد    :  وأما إعادة توزيع الثـروة     -
اإلمام بالمنهج االقتـصادى اإلسـالمى فـى        

:توزيع الثروة بالعدل، كما يلى

 

 
الزكاة: (الوسائل اإللزامية : أوالً

 

 صدقة  -
الفطر

 

). اإلرث-

 

 
صـدقات  : (الوسـائل االختياريـة   : ثانيا
التطوع

 

). الوصية-

 

 
: الوسـائل االختياريـة اإللزاميـة     : ثالثًا

الكفَّارات المالية(

 

 النذر-

 

). الوقف-

 

 
مسألة التسوية فى العطاء   اإلمام  طرح  وقد  

فى األموال العامة التى يشترك فيها المسلمون       
على السواء، وكانت هـذه خطـوة ثوريـة         

ذوي التكبر واإلشـراف     منأزعجت الكثير   
فراحوا يتوسلون بمختلف الوسائل ليعدل عن      
هذه السياسة ولكنه كان يجبهم بأمثـال هـذه         

:األجوبة

 

 
"       نِر ِفيموِبالْج راَلنَّص َأطْلُب ونِّي َأنرَأتَْأم 

 واَللَِّه الَ َأطُور ِبِه ما سمر سِمير        ،ولِّيتُ علَيهِ 
    منَج ا َأممو  ماِء نَجمـاُل     ،اِفي اَلساَلْم كَان لَوو 

 ،ِلي لَسويتُ بينَهم فَكَيفَ وِإنَّما اَلْماُل ماُل اَللَّهِ       
          ـِذيرقِّـِه تَبِر حاِل ِفي غَياَلْم طَاءِإع ِإنَأالَ و

 رقـم   ٨/١١٠شرح نهج البالغة    " (وِإسرافٌ
١٢٦.(

 

 


 




 



أوصى اإلمام الكاظم أصحابه باالقتـصاد      
يشية ونهـاهم عـن التبـذير       في حياتهم المع  

من (: ، فقال ألن بهما زوال النعمة؛واإلسراف
اقتصد وقنع بقيت عليه النعمة، ومـن بـذّر         

وقـال عليـه    ،  )وأسرف زالت عنه النعمـة    
.)٥()ما عال امرؤ اقتصد: (السالم

 

 




 



    قال اإلمام علي 

 

 في كتابـه إلـى      -
عماله  

 

أِدقّـوا أقالمكـم، وقـاربوا بـين        : -
سطوركم، واحذفوا عنّي فضولكم، واقـصدوا   
قصد المعاني، وإياكم واإلكثار؛ فإن أمـوال       

.)٦(المسلمين ال تحتمل اإلضرار

 

 
 المـؤمنين  أمير أن الحقّ إحقاقوجاء فى   

قـسمة  يكتـب  مالال بيت في ليلة دخل علي 
 فأطفـأ  والزبيـر،  طلحة عليه فورد األموال،

 بإحـضار  وأمر يديه، بين الذي السراج 
: فقـال  ذلك، عن فسأاله بيته، من آخر سراج

 أن ينبغـي  الو المـال،  بيـت  من زيته كان
.)٧(ضوئه في نصاحبكم

 

 
 عبـد  بن عقيل عن األخالق مكارم وفي
 عقيـل  تحت عمتي كانت: الخوالني الرحمن

  علـي  علـى  فـدخلت  طالب، أبي نبا
 حمـار  )٨(برذَعـة  على جالس وهو بالكوفة

 امرأة  علي على فدخلتْ: قالت ،)٩(مبتَّلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األمين العام والمتحدث الرسمي

 

 
                               لالتحاد العالمى للطرق الصوفية

ىى الحسينلعزم اعبد الحليمالشريف 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 بيتـك  إن! ويحك: لها فقلت تميم بني من له
 على جالس  وأميرالمؤمنين امتاع ممتلئ
 فواللَّه تلوميني، ال: فقالت !مبتَّلة حمار برذعة

 بيت في فطرحه أخذه إالَّ ينكره اشيًئ يرى ما
.)١٠(المال

 

 
 كان: األعمش عن الصحابة فضائل وفى

ي عليغدعشّي، يشـيء  مـن  هو ويأكل وي 
.)١١(المدينة من يجيؤه

 

 
 كـان : عيـسى  بن بكر عن الغاراتوفى  

علي  أنـا  إذا! الكوفـة  أهـل  يا: يقول 
 وراحلتـي  رحلـي  بغير عندكم من خرجت
 مـن  أتيـه ت نفقته وكانت. خائن فأنا وغالمي

.)١٢(ينْبع من بالمدينة غلّته

 

 
 يحيى بن لوط مخنف أبي عن الجمل وفى

 التوجه أميرالمؤمنين أراد لما: رجاله عن
 مـا : فقـال  البصرة أهل في قام الكوفة إلى

 إلـى  وأشـار  البصرة؟ أهل يا علي تنقمون
 غـزل  لمن إنّهما واللَّه: فقال وردائه قميصه

 وأشار البصرة؟ أهل يا منّي تنقمون ما .أهلي
 هي ما واللَّه: فقال نفقته فيها يده في صرة إلى
 مـن  خرجـت  أنا فإن بالمدينة؛ غلّتي من إال

 مـن  اللَّـه  عنـد  فأنا ترون مما بأكثر عندكم
.)١٣(الخائنين

 

 
 على دخلت: عنترة عن دمشق تاريخ وفى

نَق علير١٤(بالخَو( ل وعليهمس)وهو قطيفة )١٥ 
 قد اللَّه إن أميرالمؤمنين، يا: فقلت فيها، يرعد
 انـصيب  المـال  هذا في بيتك وألهل لك جعل
 واللَّه إنّي: فقال: قال! بنفسك هذا تفعل وأنت

 التـي  قطيفتـي  إال هي وما ،اشيًئ أرزؤكم ما
 بيتي من )١٦(أخرجتها

 

 المدينـة  من: قال أو -

 

- )١٧(.

 

 
 االختصاص وفي كتاب 

 

 طعام ذكر في -
  علي اإلمام

 

 بيتـه،  فـي  مقْلى سمع: -
 أبـي  بـن  علي ذمة في: يقول وهو فنهض
 عيالـه  ففـزع : قـال ! الكَراِكر؟ مقْلى طالب
 فالنـة  امرأتك إنّها المؤمنين، أمير يا: وقالوا
 نـصيب  لهـا  فاُخذ حيها، في اجزور نحرت
ـ  فكلـوا : قال. إليها أهلها فأهدى منها،  اهنيًئ
.)١٨(امريًئ

 

 
 بـن  الرحمن عبد عن دمشق تاريخ وفى

 مـن  طالـب  أبي بن علي يرزأ لم: بكرة أبي

 مالنا بيت

 

 بالبصرة يعني -

 

 فارقَنـا  حتـى  -
ة غيربة جة خَِميصة أو محشوديِجرراب١٩(د(.

 

 
 اعلي إن: رجاء أبي عن الغاراتوجاء فى   

 مـن : فقـال  السوق إلى له اسيفً أخرج 
 ما إزار ثمن معي كان فلو هذا؟ منّي يشتري

 أبيعـك  أنا المؤمنين، أمير يا: هل فقلت. بعته
فبعتـه  عطائك، إلى ثمنه واُنسئك اإزار اإزار 
 أعطـاني  عطـاءه  قـبض  فلما عطائه، إلى

.)٢٠(حقّي

 

 




 




 



 سـبحانه  اللَّـه  إن : علي اإلمام قال
 فما الفقراء، أقوات غنياءاأل أموال في فرض
 تعـالى  واللَّه غني؛ به متِّع بما إال فقير جاع

.)٢١(ذلك عن سائلهم

 

 
 األغنيـاء  على فرض اللَّه إن : عنهو

 فـإن  فقـراءهم؛  يكفـي  ما بقدر أموالهم في
 فحقّ األغنياء؛ منع في جهدوا وعروا جاعوا
 ويعـذّبهم  القيامـة  يوم يحاسبهم أن اللَّه على
.)٢٢(عليه

 

 



 



  علي اإلماموقال  

 

 قثم إلى كتابه من -
 العباس بنا

 

 من عندك اجتمع ما إلى انظر: -
 ذوي مـن  ِقبلَـك  مـن  إلى فاصرفْه اللَّه مال

 الفاقـة  مواضـع  به امصيب والمجاعة، العيال
 إلينا فاحملْه ذلك عن فَضل وما ،)٢٣(توالخَال
.)٢٤(ِقبلَنا فيمن لنقسمه

 

 
المبادئ العملية التى طرحها اإلمـام      ومن  

اتباعا لإلسالم هو مسألة التأكيـد الحكـومي        
وتوجيه السياسية االقتصادية نحـو الطبقـة       

، )الطبقة الـسفلى  (الفقيرة أو كما عبر اإلمام      
ومن الواضح ما لهذا التأكيد مـن دوره فـى          
تحقيق التوازن، وبالتـالي تحقيـق العدالـة        

 لسالما عليه االقتصادية، فيقول 

 

 عهـده  في -
 األشتر مالك إلى

 

- :ثم اللَّه الطبقـة  في اللَّه 
 المـساكين  من لهم، حيلة ال الذين من السفلى

 فـإن  ؛)٢٥(والزمنى البْؤسى وأهل والمحتاجين
 للَّـه  واحفظ ،)٢٦(اومعتَر اقاِنع الطبقة هذه في

 اقسم لهم واجعل فيهم، حقّه من استحفظك ما
 )٢٧(صوافي تغالَّ من اسموق مالك، بيت من

 مثـل  منهم لألقصى فإن بلد، كّل في اإلسالم
 فـال  حقَّـه،  استُرعيتَ قد وكلٌّ لألدنى، الذي

 بتـضييعك  تعذَر ال فإنّك بطَر، عنهم يشغلنّك
 تُـشِخص  فـال  المهم، الكثير إلحكامك التاِفه
.لهم خدك تُصعر وال عنهم، همك

 

 
ـن  منهم كإلي يصل ال من اُمور وتفقَّدمم 
 الُولئك ففرغْ الرجال، وتَحقره العيون، تَقتحمه

 إليك فليرفع. والتواضع الخشية أهل من ثقتك
 يوم اللَّه إلى باإلعذار فيهم اعمل ثم اُمورهم،

 إلـى  أحوج الرعية بين من هؤالء فإن تلقاه،
 اللَّـه  إلى فأعِذر وكلٌّ غيرهم، من اإلنصاف

.إليه حقّه تأدية في

 

 
 السن في )٢٨(الرقّة وذوي اليتم أهل تَعهدو
. نفـسه  للمسألة ينصب وال له، حيلة ال ممن
.)٢٩(ثقيل كلّه والحقّ ثقيل، الوالة على وذلك

 

 
  عنهو

 

 األشـتر  مالك إلى عهده في -
) العقول تحف رواية في(

 

 اليتم أهل وتعهد: -
 لـه،  حيلة ال ممن السن في والرقّة والزمانة

ـ  لهم فأجِر نفسه؛ للمسألة ينصب وال  ،اأرزاقً
 بتخلّـصهم  اللَّـه  إلى فتقرب اللَّه، عباد فإنّهم

 فإن وحقوقهم، أقواتهم في مواضعهم ووضعهم
 ال إنّـه  ثـم . النيات بصدق تخلص األعمال

 قـد  أنّـك  إلى بعضهم أو الناس نفوس تسكن
 مـشافهتك  دون الغيب بظهر حقوقهم قضيت

 كلّه والحقّ ثقيل، ةالوال على وذلك بالحاجات،
 العاقبة طلبوا أقوام على اللَّه يخفّفه وقد ثقيل،

 اللَّه موعود بصدق ووثقوا نفوسهم، فصبروا
 واسـتعن  مـنهم  فكـن  واحتسب، صبر لمن
.)٣٠(باللَّه

 

 
  عنهو

 

 األشتر، مالك إلى عهده في -
 النـاس  طبقـات  بيان في وهو

 

- : اعلـم أن 
 أهـل  من ىالسفل الطبقة ثم...طبقات الرعية

 ِرفــدهم يحــقّ الــذين والمــسكنة الحاجــة
 علـى  ولكـلٍّ  سعة، لكلٍّ اللَّه وفي. ومعونتهم

.)٣١(يصلحه ما بقدر حقّ الوالي

 

 
فى هذه الفقرة على نقاط  ركز اإلمام   

:هامة ال يجوز إغفالها

 

 
١

 

 كل المحتاجين من أبنـاء المجتمـع        -
: المسلم متساوون فى استحقاقهم من مـال اهللا    



 

 

 

 

 



 



 

 

 

.بعيدوقريب وال فرق بين أسود وأبيض، 

 

 
٢

 

- ه اإلمام واليه أال ينشغل عن طبقـة         نب
المحتاجين الضعفاء من الطبقة الـسفلى فـى        

من بطـر، أو اعتـرار      : المجتمع بأي شاغل  
لكبيرة التى  بمال، أو جاه، وال تشغله األمور ا      

ينجزها ويحكمها عن مثـل هـذه األشـياء         
الصغيرة؛ فإنها ليست صغيرة؛ ففيهـا إنقـاذ        
نفوس، وجبر خواطر، فال عذر ألحد بتضييع       
رعيته، وال سيما أهل هـذه الطبقـة الـذين          

، وهم الذين ال حيلـة      أوصى بهم اإلمام    
ممن تسحقهم المسكنة، ويطحنهم الفقـر،     : لهم

ر وجوههم من البؤس،    بغوتستذلهم الحاجة، وت  
؛ فيجب  ةومن أقعده المرض، أو كان ذا عاه      

أن يبحث عنهم الـوالي، وأن تفـتش عـنهم          
ـ      ا يـوفر   الدولة؛ وتضع لهم ضمانًا اجتماعي

.حقوقهم، ويصون حرمتهم، ويحترم آدميتهم

 

 
٣

 

 االهتمام بالذين ال يصلون إلى الحاكم       -
: لعرض حاجاتهم، وال يتمكنون مـن ذلـك       

العجزة، ومـن ال ينـصب نفـسه        كاأليتام، و 
للمسألة، فلو تكاثرت المشاغل على الحـاكم،       
ولم يتح له فرصة االطـالع علـى أحـوال          

الضعفاء

 

 فيجب أن يفرغ أشخاصـا ثقـات،      -
أهل خشية، وتواضع، وصـبر، وإنـسانية،       
وشفقة، وضمائر حية نقية، ومعرفة بالحقوق؛      
للبحث عـن أحـوال هـؤالء، واإلصـغاء         

نها إليه؛ ليعمل فيهـا بمـا       لمطالبهم؛ ويرفعو 
.يستحقونه

 

 
ونحن اليوم فى زمن المؤسسات، والنظام      
الذى ال يعتمد على الفرد، ما عـدا الرقابـة          
المتتابعة دون كلل أو ملل، لسد أى نقص أو         

.خلل، أو تقصير فى الواجب

 

 
٤

 

- ن اإلمام أن تعهد أحـوال النـاس         بي
ـ    سواء س : واجب على الوالي   سأل، ئل أم لم ي

واجب ثقيل؛ لكنه حق، وقد يخففـه اهللا        وهو  
     روا أنفـسهم،   على أقوام طلبوا العاقبة وصـب

.ووثقوا بموعود اهللا لهم

 

 
٥

 

 لوحظ فى عصرنا استفحال التـسول،       -
وتحوله إلى مهنة، وانتشار أطفال الـشوارع،       
وذيوع خطر سكان المقابر، وانتظار انفجـار       

والمسألة ذات شـجون،    .. سكان العشوائيات 
من مبادرة أهل الغيرة مـن اآلمـرين       بد   وال

بالمعروف والناهين عـن المنكـر؛ لـسرعة      
    ا؛ بتوجيه  معالجة هذه الظواهر، وحسمها تمام

القادرين إلى العمـل، وترشـيدهم لإلنتـاج،        
ليكونوا أدوات بناء ال معـاول هـدم، ومـن      

.يحتاج إلعالة وجبت إعالته

 

 
فهذه الطبقة الضعيفة المسحوقة هى التـى       

 تواضع وصبر، وتعـرف علـى       تحتاج إلى 
       أحوالهم عن قرب، على حد تعبير اإلمام علي 

.

 

 
وتحضرني هنا قـصة ذكرهـا الكاتـب        

:اللبنانى المسيحي جور جرداق يقول

 

 
يـوم  : قال) ج.ج(حدثني الكاتب اللبنانى    

كنت فى أحد البلدان األوربية التى تسعى فى        
تحرير اإلنسان من العوز والفاقة وويالتهما،      

نحن العـرب   : زير معارف ذلك البلد   قلت لو 
سبقناكم أكثر من ألف عام إلى إدراك حقيقـة         
المجتمع الطبقى التى تعملون أنتم اليوم علـى        

وكيف كان  : توضيحها؛ فقال الوزير األوربي   
 بن  منذ بضعة عشر قرنًا قال علي     : ذلك؟ قال 
ما رأيت نعمة موفورة إال وإلى      : (أبى طالب 

إنما نحن  : األوربي؛ فقال   )جانبها حق مضيع  
ـ : قال! أفضل منكم  ألن : ؟ وكيـف؟ قـال    مِل

عربيا منكم اكتشف هذه الحقيقة منذ بـضعة        
عشر قرنًا، وأنتم ما تزالـون فـى مظلمـة          

فيما طبقناها نحـن قـبلكم؛ فـأنتم     ! اجتماعية
متأخرون عنا بضعة عشر قرنًـا فـى هـذا          

.)٣٢(المعنى

 

 
نسأل اهللا تعالى أن يكشف لقلوبنا حقيقـة        

جمال الربانى، الذى به ننجذب بكليتنا إلـى        ال
.الرضوان األكبر

 

 
وصلى اهللا وسلم وبـارك علـى سـيدنا         

.وموالنا محمد وعلى آله أجمعين

 

 
                                                           

ــصادى اإلســالمى، ص) ١( ــادئ النظــام االقت ١٥٢مب

 

-
١٥٣. 

عبـد الباسـط    . ادية، د محاضرات فى التنمية االقتـص    ) ٢(
 .٦٢ت، ص.وفا، دار النهضة العربية، القاهرة، د

 ١٩ ب ٦٦ ص ١٥ج:  للحـر العـالمي    وسائل الـشيعة  ) ٣(
 .١٩٩٩٦ح

٣٦٢توزيع الدخل، ص) ٤(

 

-٣٧٤. 

باب الحوائج اإلمام موسى الكـاظم، الـدكتور حـسين          ) ٥(
 .١٠٧إبراهيم الحاج حسن ص

 بـن  محمـد  عـن  ٣١٠/٨٥:  للشيخ الصدوق  الخصال )٦(
 عــن الــصادق اإلمــام إلــى رفعــه النــوفلي إبــراهيم
ــه ــيهم(آبائ ــسالم عل ــاراألنوار ،)ال ــسيبح :  للمجل

٤١/١٠٥/٦. 

                                                             
 ،٨/٥٣٩: موسى االحقـاقي االسـكوئي     ل الحقّ إحقاق) ٧(

 .٢٨٩ ص:للكشفي الحنفي المرتضوية المناقب

 والِحلْـس . الرحـل  تحـت  يلقى الذي الحلس: البرذَعة) ٨(
 تحـت  والدابـة  البعيـر  ظهـر  وِلـي  يءش كّل: والحلَس
 : البـن منظـور    العـرب  لـسان  (والسرج والقَتَب الرحل

 مـا  للحمـار  هـي  زماننـا  عرف وفي). ٦/٥٤ وج ٨/٨
 المنيـر  المـصباح  (للفَـرس  الـسرج  بمنزلة عليه يركَب

 )٤٣: للفيومي

 العـروس  تـاج  (كبتَّلَـه  قَطَعه،: بتَلَه: يقال. مقَطَّعة أي )٩(
 ).١٤/٤٠: لمرتضى الزبيديل

ــارم )١٠( ــالق مك ــب ،١/٢٨٦/٨٩٤: األخ ــن المناق  الب
 .٢/٩٧: شهرآشوب

ــضائل) ١١( ــصحابة ف ــن ال ــل الب  ،١/٥٣٦/٨٩٢: حنب
 النـضرة  الريـاض  ،١/٨٢:  ألبـى نعـيم    األوليـاء  حلية

 .٣/٢٢١: للطبري

 نهـج  شـرح  ؛١/٦٨: بن هـالل الثقفـى     ال الغارات )١٢(
 .٢/٩٨: شهرآشوب البن بالمناقو ٢/٢٠٠: البالغة

 ٢/٩٨: شهرآشـوب  البـن  المناقـب  ،٤٢٢: الجمل )١٣(
 لمـن  هـذا  إن منّـي  تنقمـون  مـا  البصرة أهل يا« وفيه
 .»قميصه إلى وأشار. أهلي غزل

ــل. بالكوفــة موضــع: الخَورنَــق )١٤( : الخورنــق: وقي
يـاقوت بـن عبـد       ل البلدان معجم (الحيرة بظهر كان قصر

 ).٢/٤٠١:  اهللا الحموي

ــسمل )١٥( ــق: ال ــن الخَلَ ــاب م  البحــرين مجمــع (الثي
 ).٢/٨٨٢: ناصيف اليازجيل

ــي )١٦( ــة ف ــدة الطبق ــين« المعتم ــا اللت  ،»أخرجتهم
 ترجمـة «عـساكر  البـن  دمـشق  تـاريخ  من والتصحيح

ــي اإلمــام ــه(عل ــسالم علي ــاقر محمــد تحقيــق »)ال  ب
 ).٣/١٨١ (المحمودي

ــاريخ )١٧( ــشق ت ــساكر دم ــن ع  وص ٤٢/٤٧٧:  الب
:  ألبـى نعـيم    األوليـاء  حلية ،٢٨٤/٦٧١: موالاأل ،٤٨١

 .٨/٣:  البن كثيروالنهاية البداية ،١/٨٢

 .١٥٢االختصاص للشيخ المفيد ص) ١٨(

، األمـوال   ٤٢/٤٧٦تاريخ دمـشق البـن عـساكر        ) ١٩(
 .٦٧٠ ح٢٨٣ص

، حليـة األوليـاء     ١/٦٣ بن هالل الثقفـى   الالغارات  ) ٢٠(
 .٢/٢٠٠، وشرح نهج البالغة ١/٨٣ألبي نعيم 

 الـواعظين  روضـة  ،٣٢٨ الحكمـة : البالغـة  نهج) ٢١(
ــسابوري  ــال الني ــوه، ٤٩٧: للفت ــون نح ــم عي  الحك

ــواعظ ــطي لوالم ــابيع ؛١٥٢/٣٣٤٣: لواس ــودة ين  الم
 بـدل  »منـع « وفيهـا  ٢/٢٤٩/٦٩٩: الحنفـي  للقندوزي

 .»به متِّع«

 بـن  محمـد  عـن  ٧/٣٧/١٣٢٠٦: الكبـرى  السنن )٢٢(
،ال كنز علي٦/٥٢٨/١٦٨٤٠:  للمتقي الهنديالعم. 

 ).٢/٧٢: النهاية (والفَقْر الحاجة: خَلَّة جمع )٢٣(

: بحــاراألنوار  ،٦٧ الكتــاب: البالغــة نهــج )٢٤(
٣٣/٤٩٧/٧٠٢. 

 بـين  مبتَلـى  أي: وزِمـين  زِمن ورجٌل. زِمين جمع )٢٥(
: العــرب لــسان: انظــر (العاهــة: والزمانــة. الزمانَــة

١٣/١٩٩.( 

)٢٦( تَرعض الذي هو: المطلـب  غيـر  مـن  للسؤال يتعر 
 ).٣/٢٠٥: النهاية(

 أهلُهـا  عنهـا  جـال  التي واألرض األمالك: الصوافي) ٢٧(
ــاتوا أو ــا، وارث وال م ــدتها له ــاِفية واح ــسان (ص  ل

 ).١٤/٤٦٣: العرب

 لـسان  (وأسـن  كبـر  إذا فـالن  عظـام  رقّت: يقال) ٢٨(
 ).١٠/١٢٢: العرب

: اإلسـالم  عـائم د وراجـع  ٥٣ الكتاب: البالغة نهج) ٢٩(
١/٣٦٦. 

 .١٤١: العقول تحف )٣٠(

 ١٣٢: العقـول  تحـف  ،٥٣ الكتـاب : البالغـة  نهج )٣١(
 دعـائم  وراجـع  »اللَّـه  فـي « بـدل  »اللَّه فيء في« وفيه

 .٣٥٧١: اإلسالم

موســوعة ســيرة أهــل البيــت، للباحــث، المجلــد ) ٣٢(
 .، تحت الطبعالرابع



 

 

 

 

 



 


 



 




 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 







 




 



 

 سماعون ِللْكَـِذِب   : يقول اهللا تعالى  

 والَ،  )٤٢: المائـدة  (َأكَّالُون ِللسحتِ 

: البقـرة  (تَْأكُلُوا َأموالَكُم بينَكُم ِبالْباِطلِ   

١٨٨(  ،      َل اللَّها َأنزم ونكْتُمي الَِّذين ِإن

ِئك ا قَِليالً ُأولَ  ويشْتَرون ِبِه ثَمنً   ِمن الِكتَابِ 

       ِإالَّ النَّـار طُـوِنِهمِفي ب ْأكُلُونا يالَ مو 

ولَهم  يزكِّيِهم والَ يكَلِّمهم اللَّه يوم الِقيامةِ   

 َأِليم ذَابع) وقال سيدنا   )١٧٤: البقرة ،

كل لحم أنبته السحت    : (رسول اهللا   

.)١()فالنار أولى به

 

 


 



 واألسف لتجار   ظواهر تبعث األسى  

دعوة يستأكلون بها بـل يـستخدمونها       

طريقًا للغنى والثروة، والجاه والوجاهة     

االجتماعية، والوصول إلـى مناصـب      

ورتب دنيوية والتشبث بها ولـو علـى        

حساب سمعة الدعوة ومكانتها، وبالمثال     

:يتضح المقال

 

 

١

 

 يعني  :مزايدات بالسلف الصالح   -

ـ   بالسلف الصالح    ين السابقين األول

 والتـابعين   من سادتنا الـصحابة     

ــابعين  ــاع الت ، والنــصوص واتب

الشرعية في تزكيتهم وعوالتهم معروفة     

.مألوفة

 

 

وفي أواخر جيـل أتبـاع التـابعين       

ظهرت فرقة تدعي التـسلف انتحـاالً،       

اء لإلمام أحمد بـن     أر حملة   هاوتزعم أن 

ه إلى كذب االنتحـال      وقد نب  حنبل  

مـن أئمـة    الخطيب ابن الجوزي وهو     

.)٢(الحنابلة 

 

 

ثم أظهرت دعاوى أخرى البن تيمية   

 

 غفر اهللا لـه      –

 

،  وابـن القـيم      -

مثـل  واخترع ابن تيمية أشياء عقائدية      

 والجهة الفوقية   ،التقسيم الثالثي للتوحيد  

 والخوض فـي أسـماء      ،الحسية هللا   

وصفات إلهية، ومن بعده ظهرت فرقة      

السلفية الوهابيـة وزعمـت أن جملـة        

ها وما سبقها تنـسب إلـى سـيدنا       آراء

وإلى ) سنة( على أنها    رسول اهللا   

)! نهج السلف ( على أنها    الصحابة  

على خالف الموازين العلمية الصحيحة     

 ه على كذب هذا الزعم أئمـة       كلها، ونب

الشيخ حـسن بـن فرحـان       علم منهم   

، والدكتور عمـر عبـد اهللا       )٣(المالكي

، وهمـا مـن مـوطن النـشأة         )٤(كامل

، )٥(والسيد محمد الكثيـري   سعودية،  بال



 

 

 

 

 



 




 







 



، )٦(د عمارة ود محم .والعالم األزهري أ  

.)٧(وكاتب هذه السطور

 

 

مؤسـسات متـسلفة نفعيـة      وتأتي   

متنوعة دعوية، فكرية، حركية، جهادية، 

) سـلف (و) سنة(وكلها تروج شعارات    

على خالف المناهج العلمية    ) صحابة(و

المعتمدة والمعتبرة، ويحيا القواد حيـاة      

اذخة ناعمة فارهة، والمظهر خـالف      ب

!.المخبر

 

 

٢

 

مزايـدات بالـسادة آل البيـت     -

:      بسبب الغباء المتسلف أن الشيعة 

وحدهم المحبون والمناصرون آلل البيت   

،        ومعروف أن الـسادة آل البيـت 

      لكل المسلمين الذين يسلمون عليهم 

ــة   ــلواتهم المفروض ــشهد ص ــي ت ف

والتطوعية، ومـسلمون علـيهم تبعـا       

لصالة والسالم على سيدنا رسـول اهللا       ل

،     ا للصالة البتراءالـصالة  ( وتجنب

).والسالم على رسول اهللا 

 

 

والنصوص الشرعية فـي مـواالة      

ــت ــوقير آل البي ــة وت  )٨( معروف

.!!ومصالح سياسية

 

 

مغانم وحظوظ الدنيا تقف المتسلفة     ول

الوهابية في جانب والمتشيعة في جانب      

آخر في صراع محموم، لكـل أتباعـه        

وحساباته وأجندته وصـاروا كمـذاهب      

)!!.أهل الكتاب(

 

 

وضاعت الدعوة اإلسالمية الحقيقية    

تحت أقدام العابرين للثروات والمغـانم      

).وإلى اهللا المشتكى(

 

 

٣

 

  مناصـب  : مؤسسات حكومية  -

) الوظيفـة (القيادة فيهـا تعلـم بثقافـة        

الـسمع  (و) الرضا لمن آتـى بهـم     (و

لصناع سياسـات مجتمعيـة     ) والطاعة

، )ال تفعـل  (و) أفعـل (معنية فهم بـين     

يضعون مصالحهم النفعية في كفة أعلى      

!!.من كفة مصلحة الدعوة

 

 

وتراهم يميلون حسب األهواء وفق      

إمالءات وتعليمات دون فقـه لرسـالة       

قُْل هِذِه سـِبيِلي     :ال اهللا   الدعوة، ق 

ومـِن   َأدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصيرٍة َأنَـا      

ومن َأحسن  ،  )١٠٨: يوسف (اتَّبعِني

 اوعِمَل صـاِلح  قَوالً ممن دعا ِإلَى اللَِّه

    ِلِمينـسالم قَاَل ِإنَِّني ِمنو)  فـصلت :

٣٣(.

 

 

 

  ألم يأن للمتـسلفة الكـف عـن        -

!.االتجار بسنة وصحابة السلف؟

 

 

 

 ألم يأن للمتـشيعة الكـف عـن         -

!.المزايدة بآل البيت؟

 

 

 

 ألم يأن لقادة مؤسسات إسـالمية       -

تخصصية إعالء المصلحة العليا علـى      

.!المصلحة الخاصة؟

 

 


 


                                                           

. مرسال١٠/٣٢٣ًأخرجه ابن جرير ) ١(

 

 

المذاهب اإلسالمية للشيخ محمد أبو زهـرة       ) ٢(

 . وما بعدها٣١٩ص

. بن عبد الوهاب داعية وليس نبيامحمد) ٣(

 

 

د عمر عبد   .كفى تفريقًا لألمة باسم السلف، أ     ) ٤(

.اهللا كامل

 

 

السلفية بين أهل السنة واإلمامية للسيد محمد       ) ٥(

.الكثيري

 

 

د محمــد .الــسلفية واحــدة أم ســلفيات؟، أ) ٦(

.عمارة

 

 

السلفية بين األصيل والدخيل، سلفية مدعاة،      ) ٧(

د أحمد محمـود    .ة التكفير، أ  تهافت السلفية وفقن  

 .كريمة

، )٣٣: األحـزاب (،  )٧٢: هـود : (اآليات) ٨(

).٢٣: ، الشورى)٢٣: األحزاب(

 

 



  

 

 

 



 







 





 





 





 





 





 


 

 



 


 

 



 




 



 

 




 



١٣

 

وامتناع حـوادث ال أول لهـا طريقـة         (:  قال ابن تيمية   -

وطريقة مخطرة مخوفة   أهل العلم بالسنة،    مبتدعة في الشرع باتفاق     

.ه.أ).)١(عند طوائف كثيرةفي العقل بل مذمومة 

 

 

 ١٤

 

فيمتنع كون شيء من العالم أزليـا، وإن        نئذ  وحي: ( وقوله -

ـ               وجاز أن يكون نوع الحوادث دائما لم يزل، فإن األزل لـيس ه

عبارة عن شيء محدد، بل ما من وقت يقَدر إال وقبله وقت آخـر،              

.ه.أ.))٢(فال يلزم من دوام النوع قدم شيء بعينه

 

 

١٥

 

أن : أي[ومنهم من يقول بمشيئته وقدرتـه       : ( وقال أيضا  -

شيًئا فشيًئا، لكنه لم يزل متصفًا بـه فهـو   ] فعل اهللا بمشيئته وقدرته  

أصحاب  كما يقول ذلك من يقوله من أئمة         حادث اآلحاد قديم النوع   

الحــديث وغيــرهم مــن أصــحاب الــشافعي وأحمــد وســائر 

.ه.أ)!!.)٣(الطوائف

 

 

١٦

 

وأما قول من قال بجواز حـوادث ال        : ( قال ابن أبي العز    -

قائلين بحوادث ال آخر لها فأظهر في الصحة ِمن قَوِل          أول لها من ال   

.ه.أ).)٤(من فرقَ بينهما

 

 

١٧

 

] أي ابن حـزم   [وأعجب من ذلك حكايته     : ( قال ابن تيمية   -

اإلجماع على كفر من نازع أنه سبحانه لم يزل وحـده وال شـيء              

.ه.أ).)٥(غيره معه

 

 

١٨

 

ن الحادث إذ لم يفرقوا بين نوع الحوادث وبي      : (وقال أيضا  -

.ه.أ).)٦(المعين

 

 

أن يقول بقيام حوادث ال أول لهـا بـذات اهللا ال            : يريد بذلك * 

!!.يقتضي حدوثه

 

 

١٩

 

أن ما عند المتفلسفة    ومن هنا يظهر أيضا     : (قال ابن تيمية   -



 

 

 

 

 



 



 

من األدلة الصحيحة العقلية فإنما يدل على مذهب السلف أيـضا،           

يزل فـاعالً، وأنـه     على أن الرب لم     ) قدم العالم (م في   هتفإن عمد 

ن لم يكن، وأن يصير الفعل ممكنًا لـه         أيمتنع أن يصير فاعالً بعد      

يدل على قدم نوع    حتجوا به إنما    ابعد أن لم يكن، وهذا وجميع ما        

.ه.أ).)٧(الفعل

 

 

٢٠

 

العـرش حـادث   : الوجه الرابع أن يقال: ( قال ابن تيمية  -

، وأما الخلق كائن بعد أن لم يكن، ولم يزل مستويا عليه بعد وجوده     

فالكالم في نوعه، ودليله على امتناع حوادث ال أول لها قد عِرفَ            

.ه.أ).)٨(ضعفُه، واهللا أعلم

 

 

فهذه النصوص كلها من كالم ابن تيمية واضحة جلية         : قلت* 

و بقدم العالم نوعا وفـردا، ولـم   أول لها، أفي اعتقاده بحوادث ال   

. اعتقادهيقل بذلك أحد من علماء األمة، فضالً عن

 

 



 





 










حدثني شيخنا العالمة أبو سليمان محمود سعيد بـن محمـد        * 

، حدثني المعمر ]محدثُ الديار المصرية  [ممدوح المصري الشافعي    

يف الحبيب حسن بن محمد فَدعق باعلوي المكِّي، عـن          السيد الشر 

أبي النصر نصر اهللا بن عبد القادر الخطيب الدمشقي، عن المعمر           

عبد اهللا بن محمد التلي، عن عبد الغني بن إسماعيل النابلسي، عن            

نجم الدين الغزي، عن أبيه بدر الدين الغزي، عن الحافظ السخاوي     

إلسالم زكريا األنصاري وأبـي الفـتح       والحافظ السيوطي وشيخ ا   

 عن الحـافظ ابـن حجـر        مِهِتسم، خَ يِدنْشَقَلْالِمزي وأبي الفتح القَ   

عن الشهاب أبـي العبـاس      ِخي،  والعسقالني، عن أبي إسحاق التَّنُ    

بن أبي طالب الحجار الدمشقي المعروف بابن الشحنة، عـن          اأحمد  

أبي عبد اهللا الحسين بن المبارك الزبيدي البغدادي، عن أبي الوقت           

الهروي، عن عبـد الـرحمن بـن        عبد األول بن عيسى السجزي      

         رخِْسيعن عبد اهللا بن أحمد الس ،الحمـوي، عـن    المظفر الداودي

ن أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد       ، ع يمحمد بن يوسف الِفربرِ   

حدثنا عمر بن حفـِص بـن   [: اهللا محمد بن إسماعيل البخاري، قال     

جامع بـن شَـداٍد، عـن       األعمش، حدثنا   أبي، حدثنا   [ِغياٍث، حدثنا   

:  قـال  صفوان بن محِرٍز، أنه حدثه، عن عمران بن حصيٍن          

أتاه ناس من بنـي      وعقَلْتُ ناقتي بالباب، ف    دخلت على النبي    

قد بشَّرتنا فأعطنـا     : قال) البشرى يا بني تميم   قبلوا  ا: (تميم، فقال 

 

– 

مرتين  

 

ـ : (، ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن، فقال - شرى اقبلوا الب

. قد قِبلْنَا يـا رسـول اهللا      : قالوا) يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم       

 اهللا ولم يكن شـيء      كان: (قال. جئناك نسألك عن هذا األمر    : قالوا

وخلـق  ،  غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كُلَّ شيء         

ـ   يا ابـن   كتُاقَذهبت نَ : اٍدنَفنادى م ) السماوات واألرض  الح صِني ،

ـ تُدِد، فواهللا لـو ابر دونها الس  عطَقْ فإذا هي ي   تُقْلَطَفانْ ـ ي كُ أنِّ  تُنْ

).)٩(اهتُكْرتَ

 

 

.م إن شاء اهللا تعالىوالبقية العدد القاد

 

 

                                             

 

 
.حممد رشاد سامل/ ، مؤسسة قرطبة، حتقيق د١.ط) ١/٢١١] (منهاج السنة[كذا يف ) ١(

 

 
).١/٢٨٥(املرجع السابق ) ٢(

 

 
).٣/١١٨(، وجمموع الرسائل واملسائل )٢/٢٢٣(منهاج السنة ) ٣(

 

 
).١/١٣٤(شرح العقيدة الطحاوية ) ٤(

 

 
 حزم م، دار ابن١٩٩٨، ١.، ط٣٠٣ص) نقد مراتب اإلمجاع(كذا يف ) ٥(

 

. بريوت–

 

 
).٥/٥٤١(ضمن جمموع الفتاوى ) حديث الرتولشرح (انظر ) ٦(

 

 
).٦/٣٠٠جمموع الفتاوي (كذا يف ) ٧(

 

 
).١٦/٩٥(ضمن جمموع الفتاوى ) تفسري سورة األعلى( انظر ) ٨(

 

 
، ولنا أسانيد أخرى إىل صحيح البخاري ال يتسع املقام          )٣١٩١(رواه اإلمام البخاري    ) ٩(

 .لذكرها اآلن



 

 

 

 

 



 



 










 





 



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

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

 

 
ومن ثم فإن أبناء اإلسالم مطالبون اليوم باالستفادة من هـذا           

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

 

 

 

 

 

 



 




 




 




 




 




 




 



ال شك أن العمل الجماعي المؤسسي      

في ميدان الدعوة إلى اهللا تعـالى عبـر         

الشبكة الدولية يتوفر لـه مـن األدوات        

إذ مـا ال يتـوفر للفـرد،         واإلمكانات

الجهود الماديـة والعلميـة     فيه  تتضافر  

والتقنية التي تجعل لنتائجه وتأثيره عمقًا      

يكون للفرد فـي هـذا      أبعد بكثير مما    

.الصدد

 

 

ولعل في إنشاء جمعيات خيرية تقوم      

ــدعوي   ــب ال ــى الجان ــالتركيز عل ب

وخصوصا من خالل الشبكة الدولية ما      

ل المؤسـسي   يمكن أن يدفع باتجاه العم    

ا في هذا المنشود، الذي يؤدي دورا بارز

الجانب من خالل هذه الوسيلة الهامة في     

ميدان الدعوة إلى اهللا تعالى، علـى أن        

تقوم هذه الجمعيات باستقطاب العلمـاء      

 عمـل   فيوالدعاة والمهندسين والفنيين    

دعوي جماعي، يأخذ كل فرد فيه موقعه       

، وال تخصص فيه والذي يجيده ويتقنه    مال

يخفى أن لعامة المسلمين دورا بـارزا       

أن يقوموا به، من خـالل      أيضا ينبغي   

المساهمات المادية الداعمة لهذا العمل،     

.وخصوصا منهم األغنياء والقادرين

 

 

ومن النماذج الحية لمواقع دعويـة      

بدعم مباشر  أنشئت على الشبكة الدولية     

: من مؤسسات وجمعيات خيريـة نجـد      

الـذي أنـشئ    ) ون الين إسالم أ (موقع  

بدعم من جمعية الـبالغ الثقافيـة فـي         

جمعية دار البر الـذي     ، وموقع   )١(قطر

.، وغير ذلك)٢(يتبع جمعية دار البر

 

 

على الـسؤال   وإذا ما عدنا لإلجابة     



 

 

 

 

 



 



 

 

 

      
        

   
   
   
   
   
   

    
   


 

 

 

 
الدكتور

 

 
أحمد محمد أحمد الشرنوبي

 

 

 

أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية املساعد 

 

 بكلية أصول الدين

 

-

 

 جامعة األ

 

 زهر

 

 

إلى الذي سبق طرحه عن القائم بالدعوة       

: اهللا تعالى في الشبكة الدولية فإننا نقول      

ليس هو  تعالى  إلى اهللا   بالدعوة  إن القائم   

الداعية وحده وإن كان يضطلع بالـدور       

الرئيس في هذا العمل، وإنما يـشاركه       

في ذلك أيضا    

 

 كما سبقت إلـى ذلـك       –

اإلشارة  

 

المتخصص،  المهندس التقني    –

والفني الخبير بتقنية الـشبكة الدوليـة،       

فهؤالء أيضا لهم دور ال يستهان به في        

هذا الجانـب، كمـا أن للقـادر علـى          

المـسلمين  همة المادية من عموم     المسا

ـ         ةدوره أيضا الذي يساعد علـى إقام

الدعوة إلى اهللا تعالى واستمرارها مـن       

.خالل الشبكة الدولية

 

 

وال شك أن لتعاون أبناء األمة على       

إقامة ودعم هذا العمل الدعوي العظـيم       

الذي ال يخفى أجره، وال يستهان بـأثره      

وثمرته، دوره في التعريف باإلسـالم،      

ه، وتعميق قيمه في نفـوس      ئونشر مباد 

الناس، وهذا ما أكد عليه القرآن الكريم       

 وتَعاونُوا علَـى الِبـر    : في قوله تعالى  

 والْعدواِن تَعاونُوا علَى اِإلثْمِ   والَ والتَّقْوى

 واتَّقُوا اللَّه ِإن اللَّـه شَـِديد الِعقَـابِ        

تي يتعاون  ، وهذه السبيل ال   )٢: المائدة(

عليها أبناء األمة إنما هي سبيل رسول        

 التي دعا إليهـا حتـى لحـق         اهللا  

، ويـدعو إليهـا     بالرفيق األعلـى    

: كما أشار إلى ذلك قوله تعـالى      أتباعه  

         لَـىو ِإلَى اللَّـِه ععِبيِلي َأدِذِه سقُْل ه

وما  وسبحان اللَّهِ  ومِن اتَّبعِني  بِصيرٍة َأنَا 

شِْرِكينالم َأنَا ِمن) ١٠٨: يوسف(.

 

 

ومن األمور الجديرة بلفت االنتبـاه      

 هنا ضرورة معرفة الداعيـة بالمبـادئ    

األولية المتصلة بعلوم الحاسب اآللـي      

 والشبكة الدولية، حتى يمكن استخدامها    

واالستفادة بها، واالطـالع علـى مـا        

يجري فيها، وال يخفى أن تدريب الدعاة       

.ا أمر في غاية األهميةعلى هذ

 

 

وال يعني ذلك بطبيعة الحال إحاطة      

الداعية بتفاصيل ودقائق العلم المتـصل      

بهذه التقنية كما لو كان متخصصا فـي        

مهـارة  هذا الميدان، وإنما حسبه إتقان      

استخدام الحاسب اآللي، والدخول إلـى      

الشبكة الدولية، ومعرفة كيفية االنتقـال      

لـدعوة مـن     وممارسة ا  ،بين مواقعها 

.خاللها

 

 
                                                           

 م١٩٩٨مجعية خريية مقرها الدوحة، أنـشئت عـام         ) ١(

دف نشر الثقافة اإلسالمية والتعريف مببـادئ اإلسـالم         

احلنيف وأحكامه وأخالقه، وكان يرأس هذه اجلمعية منـذ         

يوسف القرضاوي قبل أن تقيله وزارة الـشئون       . إنشائها د 

. م٢٠١٠ مـارس    ٢٣االجتماعية بدولة قطر يوم الثالثاء      

 مارس  ٢٩جريدة الدستور املصرية العدد الصادر يوم       : انظر

موقع اجلمعية على الشبكة الدولية علـى       : م، وانظر ٢٠١٠

:هذا الرابط

 

 

www.balaghcs.net/defult.htm 

:وانظر كذلك الرابط التايل

 

 

www.qaradawi.net/site/topics/artcical

e 

مجعية خريية أنشئت بواسطة بعض التجار واألعيـان        ) ٢(

م يف دولـة اإلمـارات      ١٩٧٨ قاملوافه ١٤٠٠بديب عام   

: املتحدة، انظر موقعها على الرابط التايلالعربية

 

 

www.daralbr.ae/ar/about.html 



 

 

 

                                                              

 

 

 

 



 

 
 



 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 





 



 

 





 









 











 



 

ما يحدث اآلن من أجهـزة      أتابع   -
الحكومة، وانتـشار الغـالء، وتقلـب       

المحتاجين في نار   الفقراء والمساكين و  
وهـذا كلـه وارد،    .. ارتفاع األسـعار  
ولكن القرآن الكـريم   .. وظاهرة صحية 

والسنة النبوية الشريفة، لم يتركا ذلـك       
.لة وعاجلةإال أوجدا له حلوالً آج

 

 

 

 والذي أرقني هو أنني وجـدت       -
بعضا من المسلمين األغنياء وإلى وقتنا      
هذا لم يعرفوا أن فـي أمـوالهم حـق          
للسائل والمحروم، لم يعلموا أن هنـاك       
ما يسمى بزكاة المال، وكم أتمنى مـن        

في األزهر ووزارة األوقاف    المسئولين  
ــالم  إلودار ا ــصرية واإلع ــاء الم فت

ه المـسلمين لـذلك     اإلسراع في توجي  

ن أركان فـي اإلسـالم وهـو        الركن م 
).الزكاة(

 

 
وعند ما قرأت وجـدت أن الفكـر        

لمـسلم ملتـزم بالـشريعة      لاالقتصادي  
عند اجتهاده في بحث الظاهرة     اإلسالمية  

االقتصادية وكشفها، واسـتنباط العـالج      
ــصادية    ــشكالت االقت ــب للم المناس

.المستحدثة

 

 
الم وهنا وجدت في مقدمة علمائنا الع     

ـ        االرباني المجدد السيد محمد ماضي أب
العزائم، يضع كل الحلول لحل مـشاكل       

من خـالل رؤيـة     المسلمين االقتصادية   
 ماجـستير إسالمية، كانت هذه رسـالة      

الباحث عبـد الحلـيم      من تلميذه    ةمقدم
العزمي الحسيني، وجاء فيها أثر الزكاة      
في تنمية المجتمع، وأنه ال بد من إنشاء        

جعلهـا تتحمـل    ياة بشكل   مؤسسة الزك 
العبء المناسب في تقديم السلع العامـة،       
بحيث تخفف عـن الميزانيـة العامـة        

 فمؤسسة الزكـاة    ،للحكومة نفقات كثيرة  
جهاز مستقل، مجهز بفيض من التمويل      
المستمر قد يصل حسب بعض التقديرات      

إلـى  % ٢االجتهادية العقلية إلى ما بين      
.ومي اإلجماليقتج الامن الن% ٧

 

 
وقد حملت الشريعة هـذا الجهـاز       
مسئولية تقدم خدمات اجتماعيـة كثيـرة       

حاطتها السنة  أعليها القرآن الكريم و   نص  
النبوية الشريفة بعناية خاصة، وقد رفـع      
اإلسالم من أهمية الزكاة فجعلها الـركن       
الثالث فـي اإلسـالم، وأنـاط بالدولـة         
ــق  اإلســالمية مهمــة تطبيقهــا وتحقي

.أغراضها

 

 

 

ــاة  إن التطب- ــصحيح للزك ــق ال ي
إلزامي على األغنياء، وحـق للفقـراء       
يرفع عن كاهل ميزانية الدولة عبًئا كبيرا       
في المعونات والمشروعات االجتماعيـة     

، ويقلل  مما يخفف الضغط على الميزانية    
من عجزها، ناهيك على ما يفعلـه مـن         

والتـراحم، وزيـادة    التضامن والتآخي   
لمجتمـع،  الكفاءة اإلنتاجية للفقراء فـي ا   

مما يزيد في رغبة القطاع الخاص لدعم       

.الميزانية العامة للدولة

 

 

 

شـكالً   ولم يحدد اإلمام أبو العزائم       -
معينًا الستثمار أموال الزكاة وإنما تركهـا       
تدور مـع المـصلحة بحـسب االجتهـاد         

.ومقتضياته

 

 
وقد رغب اإلمام أبو العـزائم إعطـاء     
ة الزكاة أو الصدقة للفقراء وإيتـاء الزكـا       

 ثم  ،لذوي األرحام الذين يجب عليهم نفقتهم     
 ثـم أهـل الوالـدين       ،الجيران من الفقراء  

 وإن ثواب الصدقة يفـوق العقـل        ،الفقراء
 الـصدقَاتِ  ويرِبي: ل تعالى اوالفهم، ق 

، أي ينميها زيادة ومضاعفة     )٢٧٦: البقرة(
بمقدار ال تتصوره العقـول فـي الـربح         

.والبركة

 

 
زكاة في المفهوم   ويجب على مؤسسة ال   

اإلسالمي أن ال تعطـى الـصدقة أمـواالً         
أن تضع   المؤسسة   علىوكفى، ولكن يجب    

، إما بشراء   خطة الستثمارها لصالح الفقير   
آلة يعمل بها الفقير، أو صاحب الحرفة أو        

مـل  االمهنة كالنجار والحداد والخياط والع    
حتى يستطيع مزاولة عمله وتحسين دخلـه       

طرق أخرى إلنفاق   ه المالي وهناك    ضعوو
:الزكاة بطريقة استثمارية مثل

 

 

 

مـشاريع  استثمار أموال الزكاة في      -
ــراء   ــصالح الفق ــناعية ل ــة وص تجاري

 أو ،والمــساكين، شــريطة تمكينهــا لهــم
استثمار أنصبتهم في شراء أسهم وسـندات       

.وأوراق مالية يحتفظون بملكيتها

 

 

 

توفير الخدمات العالجية والتعليميـة      -
مة بما يجعلهم أكثر قدرة على      والمرافق العا 

.اإلنتاج

 

 

 

قد يندهش البعض ) الغارمين( أما فئة -
أخرج زكاتك لتاجر أو رجل     : لهحين يقال   

 حـصروا   ،الكثيـر منـا   أعمال؛ ذلك ألن    
الثمانية في الفقراء مع أن     مصارف الزكاة   

 )للغـارمين (مصارف الزكاة األساسية    من  
رف حيث يؤدي   سى المستدينين في غير     أ

إلى تحفيـز  فاق عليهم من أموال الزكاة      اإلن
وتَعـاونُوا   : يقول الحـق     ،االستثمار
 لَى الِبرى عالتَّقْوالَ ولَى اِإلثْـمِ    ونُوا عاوتَع 
، فهو خير عـالج     )٢: المائدة (والْعدواِن

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

 ا، تأكيـد  ه١٤٣٧  عدة محاضرات خـالل شــهر     
:بصير األمة بالواجب المطلوب منهالدورها الكبير فى ت

 

 



 


 م٢/٩/٢٠١٦، الموافق   ه١٤٣٧  ٣٠جمعة  الفى يوم   

بقاعة اإلمـام المجـدد    نوتسعالة و بعاسال أهل البيت  ليلة   متأقي
السيـد محمد ماضى أبى العزائم حيث حضرها عدد من أساتذة          
الجامعات والمراكز العلمية، ورجال الصحافة واإلعالم، وعدد       
من أبناء اإلمام أبى العزائم، وأبناء الطريقة العزمية من مختلف          

.المحافظات

 

 
 الطريقة العزمية آل العزائم إلـى       وقد دعا فيها سماحة شيخ    

وطالبهم بحسن   تؤخر مسيرة الدعوة،     انبذ الخالفات بينهم؛ ألنه   
الظن في اآلخر حتى يثبت العكس، وأكد على أن المريد النشيط           
في الدعوة بأخالق فاضلة ومعاملة حسنة هـو القريـب مـن            

عليه حقدا وحسدا من بعض الذين يعيـشون        د   يولِّ وهذارشد،  مال

.ة فراغحال

 

 
ا قًوحذر سماحته من أن الخالفات فيما بيننا سينتج عنها ضي         

ألبنائنا عن الدعوة، مطالبـا بوجـود لجـان         في بيوتنا، وبعدا    
العزائم في كـل بلـد إلنهـاء هـذه الخالفـات            آلل  مصالحة  

.والخصومات

 

 
سماحته إلى أنه سيتم إرسال خطابات ألبناء آل العزائم         ونبه  

أسباب عدم   لمناقشة   م٢٣/٩/٢٠١٦ يوم   لحضور مؤتمر الشباب  
.وكيفية تعلية اإليجابيات وتجنب السلبياتمع الطريق، تفاعلهم 

 

 
ا لكل أخ يشعر بأنه ظلم من أخيه حتى          م  وقدسماحته اعتذار

 مطالبـا   ،التي يحتاجها الناس في حل مشكالتهم     ننهض بدعوتنا   
م علـى    في المجالس العامة بعدم فرض اإلمام أبي العزائ        الدعاة

.الناس عن طريق اإلكثار من ذكر اسمه

 

 
 الشريف عبد الحليم العزمي الحسيني حديثه حـول         وواصل

سلوني ( ذكر خطبة اإلمام علي     ب سيرة أهل البيت    
مع ذكر آخر خطب اإلمـام علـي، والتـي          ،  )قبل أن تفقدوني  

في الخروج إلى الشام، لكن الخوارج لم  بعدها استجاب له الناس
.تيالهغبن ملجم بااجمعة وقام الملعون يمهلوه 

 

 
 من مواجيـد اإلمـام أبـي     فرقة العزمية  ال دوشارك باإلنشا 

.العزائم

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

بينا يف اللقاء املاضي أن اهللا 
َّ َّ



 

 هو العـدل فـال يظلـم 

 

أحدا، ولـن يعـذب إنـسانا بالـشرك؛ مل تـصله الرسـالة 
ً ً

 

السماوية اهلادية له إىل التوحيد

 

،

 

:  بدليل قولـه تعـاىل


 

وما كنا مع
َ ُ َّ ُ َ َ

 

ذبني حتى نبعث رسوال
ً ُ َ َ َ ْ َ َّ َ َ ِّ

ِ

 

،

 

 ويف هذا املقال 

 

:نواصل احلديث فنقول

 

 

 

 


 




 


 جمع كل نسمة    وتفسير ذلك أن اهللا     

ـ         ةكائنة من أبناء آدم وذلك فى حالة وجودي
غيبية قبل مجيئنا إلى هـذه الحيـاة الـدنيا          
وأشهدنا على أنفسنا بأنه الـرب الواحـد،        
       ا فشهدنا وبمقتضى هذا صار كل منا مـسلم

ا، ويستتبع ذلـك أن اإلنـسان لـيس         موحد
ة إلى معلم أو رسول أو نبـى لكـى          بحاج

  يدرك أن له ربا، وليس معنى ذلك أن ا واحد
الرساالت السماوية ليست ضرورية للبشر،     

ولكن من وجوه أخرى غير     : بل هى كذلك    
قضية التوحيد الفطرى الذى هو معرفة اهللا       

. معرفة إجماليةالخالق 

 

 
 فى آيـة اإلشـهاد      وقد أظهر اهللا    
ليلة التى من أجلها علـم      السابقة الحكمة الج  

اإلنسان التوحيد بنفسه وأشهده على ربوبيته      

له، وهى أنه سيحاول المشركون االحتجاج      
على اهللا يوم القيامة واالعتذار له بالجهل أو        

 خلقهم فـى مجتمعـات       أو بأنه    ،الغفلة
ومن آباء مـشركين كـافرين مالحـدة أو         
وثنيين، فزودهم بالتوحيد الفطرى قبل الحياة  

جة على اهللا بعد    لدنيا، حتى ال يكون لهم ح     ا
َأن تَقُولُوا يوم الِقيامِة ِإنَّا    : فقال تعالى . ذلك

   ذَا غَاِفِلينه نكُنَّا ع )أى ) ١٧٢: األعراف
عن التوحيد واإلقـرار الِجِبلِّـى بوحدانيـة        

أى جـاهلين غيـر     ) غـافلين  (الخالق  
 :مدركين وال عالمين، ومعنى أن تقولوا هو      

وهذا إبطال للحجة األولى    " حتى ال تقولوا  "
.التى سيحتجون بها يوم القيامة

 

 
: بطال الحجة الثانية فيقول تعالى    أما إل 
    ُلاُؤنَا ِمن قَبآب كا َأشْرتَقُولُوا ِإنَّم كُنَّـا   َأوو

     ِطلُونبَل الما فَعِلكُنَا ِبمَأفَتُه ِدِهمعب نةً ميذُر 
وهـذا هـو احتجـاج      ) ١٧٣: األعراف(

المشركين بالبيئـة وديـن اآلبـاء، وهـو         
 ألن اهللا    ؛امرفوض أيض    علمهم التوحيد 

.قبل وجودهم فى هذه الحياة فال عذر لهم

 

 



 


ول قائل فما معنـى قولـه       ولكن قد يق  

وما كُنَّا معذِِّبين حتَّـى نَبعـثَ       : تعالى إذًا 
ولإلجابة على هذا   ) ١٥: سراءاإل( رسوالً

السؤال أقول إن مهمة الرسل واألنبياء ذات       
جانبين متباينين وإن كان كل منهما مكمـالً        

.لآلخر

 

 


 


١

 

الجانب األول هو جانب العقيدة أى       -
التوحيد، ومهمة األنبياء بالنـسبة للتوحيـد       

 ألن اإلنسان   ؛تذكيرية بجانب كونها تعليمية   
 قبل خلقه، فإن    حيد من ربه    قد تعلم التو  

مهمة األنبياء بالنسبة للتوحيد ليست تعليمهم      
ا لم يكونوا يعرفونه مـن قبـل،        ا جديد شيًئ

وإنما هى إعادتهم إلى فطـرتهم الـسوية،        
وتذكيرهم بحقيقة مركـوزة فـى نفوسـهم        

وقد . ومعلومة لهم، بأنه ال ند وال شريك هللا       
سجل القرآن الكـريم علـى كـل النـاس          

هم وعلمهم بأنه ال شريك وال نـد هللا         معرفت
  فقال تعالى :       واـدباع ا النَّـاسها َأيي



 

 

 

 

 



 



 







 




 






 




 






 









 



  الَِّذي خَلَقَكُم كُمبر       لَّكُـمِلكُم لَعِمن قَـب الَِّذينو
اشـاً       * تَتَّقُونِفر ضاَألر َل لَكُـمعالَِّذي ج 

 ِبنَاء اءمالسفَ     و اءاِء ممالس َل ِمنَأنزو جَأخْر
ِبِه ِمن الثَّمراِت ِرزقاً لَّكُم فَالَ تَجعلُـوا ِللَّـِه          

اداَأند  ونلَمتَع َأنتُمو)  ٢٢،  ٢١: البقـرة (
 فى هذه اآليـة    فإذا الحظنا أن نداء اهللا      

هو للناس كلهم مؤمنهم وكافرهم، ثـم هـو        
  ا علمهـم بأنـه لـيس هللا        يثبت عليهم جميع

الناس كلهم يعلمـون أن      ا، تبين لنا أن   أنداد 
اهللا واحد ال شريك له وال ند له، ومن ثـم           
تكون مهمة األنبياء والرسل تذكيرية بهـذه       
الحقيقة أكثر منها تعليمية ولهـذا ورد فـى         
القرآن الكريم المكى الـذى تـولى قـضية     
التوحيد باعتبار أنه القضية الرئيـسية فـى        
الدين أكثر من القرآن المدنى، ورد فيه أمر        

فَذَكِّر ِإنَّما َأنْتَ  :  لرسوله بأن يذكر     اهللا
ذَكِّرم )وقوله تعـالى  ) ٢١:الغاشية : ِإن

 من شَاء اتَّخَذَ ِإلَى ربِه سـِبيالً فَهِذِه تَذِْكرةٌ  
اللَّـه الَّـِذي     :، وقوله   )١٩: المزمل(

 وما بينَهما ِفي ِستَِّة واَألرض خَلَقَ السمواِت
َأياٍم ثُم استَوى علَى العرِش ما لَكُم من دوِنِه         

: السجدة( شَِفيٍع َأفَالَ تَتَذَكَّرون والَ وِليٍّ ِمن
ألست  " :أى أفال تتذكرون حين قُلت لكم     ) ٤

".بربكم ؟

 

 


 


أما بالنسبة للجانب الثانى مـن مهمـة        

عة وهذا الجانب   الرسل فهو الخاص بالشري   
تعليمى بحيث أن البشر كلهم لو اجتمعـوا        
وتعاونوا لمعرفة كيفية العبـادات ومعرفـة    
النظم والقوانين والشرائع التى تحقق لهـم       

العدل والحق بينهم لعجزوا عجزاا تام.

 

 
من هنا نقول أن الرسـاالت الـسماوية    
ضرورية لهداية اإلنسان، كما أن معرفـة       

ـ     سان عـن معـارف     الفطرة ال تغنى اإلن
تفصيلية بالنسبة لقضية التوحيـد كمعرفـة       

 وصفاته ومعرفـة مـصير      أسماء اهللا   
اإلنسان والهدف من وجوده والحكمة مـن       

، خلقه وكيفيـة التوحيـد الخـالص هللا      
ونقصد بالكيفية العبادات العملية التى تتحقق      
بالسلوك العملى الفردى منه واالجتمـاعى،      

الحياة وفـق   حيث أن الشريعة ليست سوى      
.مقتضيات التوحيد اإلسالمى

 

 
ا لعجز الناس عن معرفة العبادات      ونظر

 وعـد بـأن     والشرائع وحدهم فإن اهللا     
يغفر الذنوب ما دون الشرك لمـن يـشاء،         
وينطبق هذا الوعد على كل من لم تـصله         
رسالة اإلسالم ومات على التوحيـد، فـإن        

، بـل إن اهللا     أمله كبير فى مغفرة اهللا      
 بأال يعذب من لم تصله الرسـالة         وعد 

وما كُنَّا  : على العبادات والشرائع فى قوله    
)  ١٥: اإلسراء( معذِِّبين حتَّى نَبعثَ رسوالً   

فهذه اآلية خاصة بالجانب الثانى من مهمة       
الرسل وهى الشرائع والعبادات دون الجانب 

 ألن هذا الجانـب     ؛األول الخاص بالتوحيد  
 كن لإلنسان إدراكه وحـده، وال     الثانى ال يم  

بد فيه من رسول يعلمه الشرائع والعبادات،       
أما التوحيد فهو قادر وحده بفطرته علـى        
النجاة من الـشرك، ومـن ثـم أوعـد اهللا        

المشرك بعدم المغفرة ووعد الموحد الـذى       
مات على توحيده الفطرى بأنه لن يعـذب        
على تركه العبادات ألنه ال يستطيع وحـده        

، وأن يغفر له ذنوبه وإن اكتنفهـا        معرفتها
.بعض الكبائر

 

 
 أن  :ومن ثم فـالقول الـراجح عنـدى       

المشرك الذى لم تبلغه رسالة اإلسالم يخلد       
فى النار، لـيس علـى تركـه العبـادات          
والشرائع، فهذه ال يحاسب عليهـا، وإنمـا        
على تبديله فطرته ومخالفته للحنيفية التـى       

ة التوحيـد   خلقه اهللا عليها وانتقاله من عقيد     
.الفطرية إلى الشرك

 

 
أما الذى يحاسب على التوحيد والشرائع      

ا، فهو المسلم الذى بلغته رسالة اإلسالم       مع
ـ         ا فهؤالء هم الذين يقام لهم يوم القيامة وزنً

إن ماتوا على التوحيد، أما الذى أشرك منهم    
فهو يحشر مع المشركين الذى مات علـى        

.عقيدتهم ومصيره مصيرهم

 

 
د وجد على مر األزمان والعـصور       ولق

وفى مختلف المجتمعات الحنفاء الذين ماتوا      
 وقد عرف العـرب   ،على توحيدهم الفطرى  

من هؤالء عديد من الناس أمثال زيد بـن          
 وورقة بن ، وقس بن ساعدة  ،عمرو بن نفيل  

 وغيرهم وهؤالء يدخلون الجنـة وال       ،نوفل
يحاسبون على شريعة أو عبادة بمقتـضى       

.طرة وما سبق تبيانه عنهاحقيقة الف

 

 
أما زيد بن عمرو بن نفيل فقد أخـرج         
الحاكم وابن عساكر وغيرهما عـن ابنـه        
الصحابى الجليل أحد العـشرة المبـشرين       
بالجنة سعيد بن زيد بـن نفيـل أن النبـى            

 يأتى يوم القيامة زيـد بـن        ( : قال
.)١()عمرو بن نفيل أمة وحده

 

 

                                             

 

 
) ٣٤٠٧٧(عن كرت العمال للمتقى اهلنـدى حـديث       ) ١(

.٧٨ صـ١٢جملد 

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 










 



 




 



 







 



 


 



 



 

 



 





 




 



٢٣

 

وفي مقال  ٢٦ ص ١٠وفي العدد  -
" االحتساب على هؤالء الكتـاب      " بعنوان  

:لمحمد عبد الحكيم القاضي  جاء فيه 

 

 

 

 نجيب محفوظ يطلب االحتساب عليه      -
لجرأته على دين اهللا ومشاركته في شـيوع        

.الفحشاء والمنكر

 

 

 

 محمـود    زكي نجيب  -
صاحب الصوالت في حرب    
الشريعة اإلسالمية وإعـالن    

االكفر بالغيب صراحة ولمز.

 

 
٢٤

 

 ص  ١٠ وفي العدد    -
 يواصل علي حشيش في     ٤٢

" دفاع عن السنة المطهرة " باب 

 

 
طعنه وهجومه في حق الدكتور أحمـد       

  وذلك إلنكـاره العلـو المكـاني هللا        ،شلبي
.سبحانه وتعالى ويتهمه بأنه جهمي

 

 
ما قاله الدكتور أحمد شلبي هـو       مع أن   

ما يدين به جمـاهير العلمـاء المـسلمين         
.المعتبرين

 

 
٢٥

 

 وفي باب   ٣٠ ص   ١١ وفي العدد    -
:الفتاوى لمحمد علي عبد الرحيم جاء فيه 

 

 

 

 بدعة وكـل    قراءة الفاتحة للنبي     -
بدعة في الدين ضاللة ولو رآهـا النـاس         

.حسنة 

 

 

 

ابن تيمية أكبر مجدد لإلسالم كأنـه        -
صر اهللا  جزة من معجزات اإلسالم التي ن     مع

.به الحق، وزهق به الباطل

 

 

 

وأي كتاب يتضمن هـدم التوحيـد        -
 والذي يدعو إليه ابن تيمية فهـو        ،الخالص

 .هدم لإلسالم

وكما هو واضح فهـذا غلـو       : التعليق
وإطراء البن تيمية وتكفير لمخالفيه وهـم       
جماهير علماء األمة الـذين قـاموا ببيـان         

 وقـام   ،اء في العقيدة أو الفقـه     ه سو ئأخطا

الحاكم في عصره بسجنه بناء على حكـم         
 ووقع على بيان بتوبته عـن هـذه         ،القضاة

ـ    ،األخطاء ا مـن   ولكنه فعـل ذلـك هروب
 .ه الشاذةئمواجهة العلماء ولم يرجع عن آرا

٢٦

 

 وتحـت   ٥٢ ص   ١١ وفي العدد    -
: بقلـم " ال تصافح الرجال ولكـن      " عنوان  

:التوحيد جاء فيه

 

 
د لبنازير بوتو رئيسة وزراء باكستان      نق

السابقة وذلك لترقيقهـا حاجبيهـا وصـبغ        
 وواضح من البيـان     ،شفتيها باللون األحمر  

أن المجلة تحرم توليـة المـرأة لرئاسـة         
 وترى وجوب تغطية الوجه ولبس      ،الوزراء
ا من المجلة لمطالبـة      جاء هذا تعليقً   ،النقاب

بنازير بوتو مـن نـساء باكـستان عـدم          
ــصا ــاالت  م ــي االحتف ــال ف فحة الرج

.واالجتماعات الحكومية

 

 
٢٧

 

 وفي باب   ٢٦ ص   ١٢ وفي العدد    -
:الفتاوى لمحمد علي عبد الرحيم جاء فيه

 

 
ال يوجد في الشريعة اإلسالمية تلقـين       

.الموتى في قبورهم

 

 
٢٨

 

 وتحـت   ٣٢ ص   ١٢ وفي العدد    -
 :بقلم   " حرق األضرحة ليس حال   :" عنوان  

:جاء فيهأحمد يوسف عبد المجيد 

 

 
مجذوب يحاول  " ا على خبر    وذلك تعليقً 

: فكان تعليق المجلة " حرق ضريح الحسين 
أن ذلك ليس أسلوبها في محاربة الـشرك        
وأنها تدعو إلى إصالح العقيـدة بالحكمـة        

.والموعظة الحسنة

 

 
 مسجد  وهذا منها تكفير لمن يصلي في     

 الحــسين وغيــره مــن مــساجد اإلمــام
.األضرحة

 

 



 



١

 

 وتحت عنوان   ١١ ص   ١في العدد    -
محمد علـي عبـد     : بقلم  " باب الفتاوى   " 

 :الرحيم جاء فيه

 

. تلقين الميت بدعة-

 

 

 

 أو أنـا    ، أنـا شـافعي    : قول البعض  -



 

 

 



 



 


 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى. د   

 

 

 أو أنا حنبلي نوع من      ، أو أنا مالكي   ،حنفي
 ،التعصب، واإلسالم ال يعـرف المذهبيـة      

 فقـد كـذب     ، إن اختالفهم رحمة   :ومن قال 
. اهللا ورسولهعلى 

 

 
٢

 

 وتحت عنوان   ١٣ص ٢ وفي العدد  -
بقلم محمد  " جلسة االستراحة في الصالة     " 

:جاء فيه  علي عبد الرحيم

 

 

 

 ولـم   ، جلسة االستراحة ليست واجبة    -
يثبت االلتزام بها كما لم يفعلها رسـول اهللا         
صلى اهللا عليه وسلم في الفريضة مخافة أن        

.يختلف عليه المأمومون

 

 

 

ي صلى اهللا عليه وسلم لما       وفعلها النب  -
كبرت سنه، وامتأل جسمه الشريف وثقـل       

.وزنه

 

 

 

 لم يفعلها صلى اهللا عليه وسلم فـي         -
النافلة إال عندما كبر سنه صلى اهللا عليـه         

.وسلم

 

 
٣

 

وتحت عنوان   ١٥ص ٢ وفي العدد  -
محمـد علـي عبـد       :بقلم" باب الفتاوى   " 

:الرحيم جاء فيه

 

 

 

. الكعب العالي حرام-

 

 

 

رم عليه قراءة القرآن حتي      الجنب يح  -
.يطهر

 

 
٤

 

 وتحت عنوان   ٤٠ص ٢ وفي العدد  -
 غاية المرام في الرد علي مجلة االعتصام      " 
:محمد نجيب لطفي جاء فيه: بقلم" 

 

 
ما بين قبري ومنبري روضـة      "حديث  

ليس من كالمه صلى اهللا " من رياض الجنة 
عليه وسلم  وليس في كتاب معتمد من كتب         

.الحديث

 

 
٥

 

 وتحت عنوان   ١٣ص ٣د وفي العد  -
 محمد علي عبد الرحيم     :بقلم" باب الفتاوى " 

:جاء فيه 

 

 

 

 تعليق اآليات القرآنية في المـساجد       -
.بدعة ضاللة

 

 

 

 قد استفاضت   ء رفع اليدين في الدعا    -
 .بها األحاديث فال داعي إلنكارها

 

 قراءة القرآن علي الطريقة المصرية      -

 لم ترد عن رسول اهللا صلى اهللا      " المجودة  " 
.عليه وسلم وال أصحابه

 

 
٦

 

 وتحت عنـوان    ٧ص ٤ وفي العدد  -
محمد علي عبد الرحيم    : بقلم" باب الفتاوى "

:جاء فيه

 

 

 

 ينهي اإلسالم المرأة عن إلقاء السالم       -
. الرجالىعل

 

 

 

يدِنين  : معني اإلدناء في قوله تعالى     -
  الِبيِبِهنِمن ج ِهنلَيع) أي )٥٩: األحزاب : 

.أس ليستر الوجه والرقبةيرخين خمار الر

 

 
٧

 

 وتحت عنوان   ٣٨ص ٤ وفي العدد  -
بقلم التوحيد  "  الشرعية  الجمعية ىرسالة إل " 

:جاء فيه

 

 
نقد للجمعية الشرعية    

 

 فرع إمبابـة     –

 

– 
ـ     ا بجريـدة األهـرام     وذلك لنـشره إعالنً

م يطلب فيه مدرسين موسـيقي      ١/٩/١٩٨٩
ومشرفات حضانة وسائقين وذلك بـدعوى      

 .أن تدريس وتعليم الموسيقي حرام

٨

 

 عنوان   وتحت ١٥ص ٥ وفي العدد    -
:جاء فيه" باب الفتاوى" 

 

 

 

 أخــذ الــصور التذكاريــة للــزوج -
 .والمأذون بالمسجد حرمته مضاعفة

٩

 

  وتحت عنوان  ٣٧ص ٥ وفي العدد    -
" التعريف بالبدعة وأشهر أحكام المبدعين    " 
د بن عبد الحكيم القاضي جاء      محم :بقلم) ٢

:فيه

 

 

 

 يجب هجر المبتـدع والتبـرؤ منـه     -
ا فال يسلم عليه إذا لقيها وميتًوتركه حي.

 

 

 

  .وأن الصالة خلف المبتدعة ال تجوز -

 

 

١٠

 

 وتحت عنوان   ٨ص ٦ وفي العدد  -
بـد  محمـد علـي ع    : بقلم  " باب الفتاوى " 

:الرحيم جاء فيه

 

 

 

 استعمال األسنان الذهبية أو البالتين      -
ـ          ىجائز للضرورة حيـث ال يترتـب عل

.استعمالها أضرار كالمعادن األخرى

 

 

 

سائل يسأل عن حكم اإلسـالم فـي         -
المصافحة عند التعزية بعد دفن الميت فكان       

ال تستطيع أن نحـرم مـصافحة       : الجواب
المسلم ألخيه المسلم وهذا أمر مباح

 

 

 

- ا بدعة ضاللةختم الصالة جهر 

 

ختان البنات من العادات وليس مـن        -
 وفي البالد الباردة يحسن تـرك       ،العبادات

.ختان البنت

 

 
١١

 

 وتحـت   ٤٣ ص ٦وفي العـدد     -
: بقلـم "دفاع عن السنة المطهـرة      " عنوان  

: جاء فيه) ٣٥(علي إبراهيم حشيش 

 

 
رد علي مقـاالت الـدكتور إسـماعيل     

تـذكير  "ريدة النور   منصور والمنشورة بج  
 وقال الكاتب أن    ،"بتحريم النقاب  األصحاب

النقاب كان هو الزي العام لنساء الـصحابة        
.رضي اهللا عنهم

 

 
وأن الرأي المنسوب البن عباس بـأن       

  اِمنْه را ظَهم )معناه الوجه   )٣١: النور 
. ضعيفوالكفين

 

 
ووصف الدكتور إسماعيل منصور أنه     

غير محقـق،   مدلس، غير دارس، مفتري،     
 محرف للكلم عـن     ،وأنه ملحد في آيات اهللا    

 .مواضعه

 

 
١٢

 

 وتحـت   ٥٠ ص   ٦وفي العـدد     -
األخذ بأحاديث اآلحاد في أمـور      " عنوان  

عبـد الـرازق    : بقلم  " التشريع واالعتقاد   
:السيد إبراهيم عيد جاء فيه

 

 
يريد الكاتب في هذا المقال إثبـات أن        

مل به  أحاديث  اآلحاد تفيد العلم القطعي ويع      
في كل أمور الدين مـن عقيـدة وعبـادة          
وشريعة وأن هذا رأي جمـاهير الـسلف        

.والخلف

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

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      

اراتهـا  هديها سلوكًا؛ ألن عب   
من بحر عرفان ونور بيـان      

.مجدد هذا الزمان

 

 
 حكــم هـذه ال ىحـد إنقـدم  

قــ تعليايمة يعقبهــالعظ

 

 
ى نيلـ نسترشد به ف   

 

 
.المجد اإلسالمى       

 

 

األستاذ

 

 
قنـديلمحمود سميـح 

 

 
 



 







 




 



 

 

 

 

 فى هذه الحكمـة، أى      يخاطب اإلمام    
إلى نور   ، وتوجه بكله  إنسان أسلم وجهه هللا     

أيهـا اإلنـسان الـذى      : وجهه المقدس، قائال له   
عرف ربـه بعـد أن عـرف نفـسه، تـذكر            
واستحضر نور اهللا الذى فيك منه، فلـوال ذلـك      
النور الموهوب من النور الحق سـبحانه، لمـا         

 ا، وال آنست نا   شاهدت نوروما أعطيت منها   ،  ار
قبس، وما نوديت من اهللا عز وجل، كما نـودى          

ربـك   ِإنِّي َأنَا : رسول اهللا موسى عليه السالم    
وَأنَـا  * فَاخْلَع نَعلَيك ِإنَّك ِبالْواِد المقَدِس طُـوى        

ِإنَِّني َأنَا اللَّه الَ ِإلَه       *اخْتَرتُك فَاستَِمع ِلما يوحى   
 ١٢: طه( وَأِقِم الصالةَ ِلِذكِْري    َأنَا فَاعبدِني  ِإالَّ

 

– ١٤(.

 

 
ومن العلماء من يوقـد زيتـه        

 

 يء يـض  -
مصباح علمه   

 

 بعد طلوع شمس الحق ظاهرة،      -
يعنى بعد أن  يرى ويعرف من هو أعلم وأفقـه           

وأفضل منه   

 

 ممن تحلَّى بنور الوراثة األكملية      -

 

دل أو   ومع ذلك يتطـاول أو ينكـر أو يجـا          -
 ألن أنوار هـذه الـشمس       ؛يتجاهل قدره ومقامه  

الكلية اإللهية، لم تشرق فى أفق قلبـه، ولهـذا          
     ـشفقً    يقول اإلمام فى حكمته، منكـرلـه، ما ا ِفع

جهل من أوقد زيته ضحى، خسر زيتـه،        : عليه
 ألنه إذا طلع    ؛وأتلف حاله، وأضحك الناس عليه    

.الصباح استُغنى عن المصباح

 

 
 أنه إذا غابت الشمس، يعنـى       ويبين اإلمام 

شمس الكون أو شموس المعـارف النورانيـة،        
أشرقت النجوم   

 

 والمقصود نجـوم الكـون أو       -
نجوم الداللة على اهللا من الرجـال العـاملين          

 

- 
 للنور ال للظهور، وكل نجم    

 

  يعنى كل رجل   -

 

- 
أشرق للظهور، حجب عنه النور، وكل من شام        

ضل وهوى،  ا فى السماء، والشمس مشرقة،      نجم
.وال تظهر هذه النجوم إال إذا اشتد الظالم

 

 
هو :  أنه ومن معانى النور عند اإلمام      

علم تزكية النفوس، وهذا النور المشرق علـى        
:القلوب له ثالث مصادر نورانية

 

 

 

.نور بيان للحقائق بلسان العارف -

 

 

 

نور تبيان لآليات فى المكونـات، ممـا         -
.يعجز عنه الواصف

 

 

 

غيب المصون، مما يجـذب     نور عيان لل   -
األرواح إلى حضرة الفتاح، حتى يكـون العبـد        

 اكله نور :      اللَّـِه نُـور نكُم ماءج قَد   ِكتَـابو



 




 





 

 

 

 

 



 


 

ِبينم )١٥ :المائدة(.

 

 


 


والنور األول واألكمل على الحقيقـة هـو        

، الذى انبعثت منه األنوار إلى      المصطفى  
والم الملكـوت فـالعزة   كل مستوى وأفق، من ع  

فالجبروت، وهو المخصوص فى حضرة العلم،      
بأرفع مراتب الفردية الذاتية قبل التجلـى، هـذا         
النور الذى أشرق باهللا هللا تنـزه وتعـالى، هـو         
مصدر اإلشراق ومبعث آيات اإلشـفاق، قـال        

) :        أنا من نور اهللا والمؤمنون من فـيض
).نورى

 

 
هد ، لما شـا   قال سيدنا حسان بن ثابت      

  ا علـى صـفحة وجهـه       النور المحمدى، ظاهر
:المشرقة بنور مواله 

 

 
رت إلى أنواره ظهرتــا نظــلم

 

 
وضعت من خيفتى كفى على بصرى

 

 
 عـن سـر     يقول اإلمام أبو العـزائم      

:إشراق هذه األنوار التى فيك من حضرة باريك

 

 
دسـنعم تشرق األنوار من حضرة الق

 

 
سـواشهد نور الحق فى حالــة األن

 

 
رىـابت اآلثار عن عين ناظـوإن غ

 

 
رسـىـلديها أنا العرشُ المقدس والك

 

 
ذاتنــــاـوسر خفى ال يدرى إال ل

 

 
ن نفسىـونور صفا حتى تجردت ع

 

 
اح وآيـــةـومعنى خفَى عن أن يب

 

 
ت شمسىـلها أسجد األمالك مذ أشرق

 

 
:إلى أن يقول

 

 
صفـــاـإذا ما انمحى األين المقيد لل

 

 
صفا من لدى الكرسىوالحت شموس بال

 

 
ـــاها أنا النور الذى الح مشرقًـلدي

 

 
 إال حسن وجهى من قُـــدسيءوال ش

 

 
ى تنزهـــتـوكل السوى فاٍن وذات

 

 
ـَدس  عن العقل والمعقول بل وعن الحـ

 

 
ومعلوم أن اإلنسان ال يـستطيع بنفـسه أن         
يكتشف ما فيه من أنوار الحق تبارك وتعـالى،         

دله عليها، ويواجهه بهـا،     وإنما يحتاج إلى من ي    
ولذلك أرسل اهللا المرسلين والنبيـين، واألئمـة        
الطاهرين، من أهل بيـت المـصطفى علـيهم         
الصالة والسالم أجمعين، وأولياء اهللا الصالحين،      

السنين، ليفتحوا أبواب الخيـر     وعلى مر األيام    
التى فيه، ويكشفوا عن آفاق النور التى أودعهـا        

.اهللا في اإلنسان

 

 
: قصائده عن النورإحدى فى  يقول

 

 
نور قدس يجلى على األرواح

 

 
فيفيض الهدى على األشبـاح

 

 
فتهيم النفوس بعد زكاهـــا

 

 

باشتياق لحضرة الفتــــاح

 

 
يتجلى وهو القريب بمعنــى

 

 
ن معانى القرآن واإليضاحـم

 

 
راه األرواح رأى اشتيـاقـفت

 

 
بـاحـويكون الظالم مثل الص

 

 
ـىيظهر النور نور رب علـ

 

 
 عن اإلفصــاحام عالمن مق

 

 
ـِّــى فتراه العشاق بعد التجل

 

 
بالتحلِّى والشرب من أقــداح

 

 
يتحلى بنوره من تزكــــى

 

 
يتملى بنوره المصباحــــى

 

 
ـايهجر الكون والِجنان وعرشً

 

 
رغبة فى شهوده الفتــــاح

 

 
وفي هذا المعنـى ينـشد فـارس الـشعر          

ا من كشفوا   ، مخاطب الصوفي ابن الفارض    
له نور اهللا فى ذاته، وهم أهـل بيـت الحبيـب            

          ـه ونفْلَـهفجعلهم من أجل ذلـك فرض ،
وقبلتَه فى صالته، بمعنى صدق التأسى بهم فى        

 ألنهم أهل النور، ولسان آل العزائم       ؛كل عباداته 
 اللهم صل وسلم على نور اهللا الدال       : ايقول دائم

 المعمور  على اهللا، اللهم صل وسلم على بيت اهللا       
: باهللا، يقول ابن الفارض

 

 
أنتم فروضي ونفلـي

 

 
أنتم حديثي وشُغلــي

 

 
قبلتي في صالتـي يا

 

 
إذا وقفت أصلـــي

 

 
جمالكم نُصب عينـي

 

 
إليه وجهت كُلـــي

 

 
وسركم في ضمـيري

 

 
ليـوالقلب طور التج

 

 
نـار اآنست في الحي

 

 
ليالً فبشَّرت أهلــي

 

 
ـِّـى قلت أمكثوا فلعل

 

 
لــيـعأجد هداي ل

 

 
كـانتـدنوت منها ف

 

 
بلــيـنار المكلَّم ق

 

 
ااحـا ِكفـنوديت منه

 

 
لـيـردوا ليالي وص

 

 
حتي إذا ما تداني الميـ

 

 
ــقات في جمع شملي

 

 
ــاصارت جبالي دك

 

 
من هيبة المتجلـــي

 

 
والح سر خفــــي

 

 
يدريه من كان مثلــي

 

 
وصرت موسي زماني

 

 
ذ صار بعضي كليـم

 

 
فالموت فيه حياتــى

 

 
وفى حياتى قتلـــى

 

 
ـّى ـَّـ أنا الفقير المعن

 

 

ِرقوا لحالي وذُلــي

 

 


 


إن القلـوب إذا    :  ويقول ابن عجيبـة     

صفت من األكدار واألغيار، وملئـت بـاألنوار       
واألسرار، ال يتجلى فيهـا إال الحـق، وينقـل          

 عن أبى المواهب الشاذلى أنـه       الشعرانى  
:كان يقول

 

 
ن غيب ذاتهإذا ما تجلى الحق م

 

 
ا بال شكتالشى وجود الغير حق

 

 
بأن : ويقول مصطفى بن الحسين الصادقى     

العارف يذكر اهللا تعالى ويـصِقل قلبـه، حتـى          
صار بحيث إذا تجلى له المحبوب لم ير فى تلك          
المرآة إال وجهه الكريم، وهو قد اضمحل بجنب        
ذاك الجمال، وانمحق تحت أنوار الجالل، ولـم        

 خبر، بل استولى عليه الـرب       يبق منه أثر وال   
سبحانه، فصار سمعه الذى يسمع به، وبـصره        
الذى يبصر به، ويده التى بها يـبطش، فتجلـى          

      ا لذاته  الحق سبحانه حينئذ بذاته لذاته، وكان محب
بذاته، عندئذ جاز اطالق اسم المحبـوب علـى         

.ذلك العبد

 

 
فإذا أشرقت تلك األنوار التـى فيـك منـه          

المات النور عليك فى حسن     سبحانه، وظهرت ع  
األخالق، وصدق المعاملة، واالستقامة والهداية،     
ــصدق    ــق وال ــول، والتوفي ــال والقب واإلقب
واإلخالص، سلبت تلك األنوار ما كان لك قبـل         
هذا من وهم وإدعاء، توهمت به أنك ذا سلطان         
وجاه، وحول وطول، وقوة وعمل، وعلم وحال،       

وذكـاء  ومال وأهل وعيال، وحـسب ونـسب،       
وحرص، وإقبال ومقام، ومنزلة وقرب، ووصل      
وجمع، وكل غير من األغيار واألكدار، عندئـذ        

   ا تجرد عـن كـل مـن        يثبتك سبحانه عنده عبد
      ا من كل   سواه، وفنى عن فنائه وأثبت مواله، حر

        ا ما يشغل قلبه وهواه، يثبتك عنده سبحانه عبـد
: فى جنة المأوى، التى قـال اهللا تعـالى فيهـا          

ى  ِعْأونَّةُ الما جهند )وهى التى   )١٥ :النجم ،
تأوى إليها أرواح المؤمنين، وقال عنها اإلمـام        

على  :  سـتره  : المأوى، أى ) بالهاء(جنه
.بظالله ودخل فيه

 

 
:يقول سيدى أبو العزائم

 

 
وار مبِدِعهـت أنـفالفرد إن أشرق

 

 
نَّىـيشتاق مبتهجـــا وبسره غ

 

 
 آلهـــةالكـتشتاق أنفاسه األم

 

 
تُجلى لها الشمس حتى تظهر المعنَى

 

 
اولهاـدس نـأنفاسه من طهور الق

 

 
نور الحظيرة فافهـــم سرنا تفْنَى

 

 









 








 










 



 



 



 

 

 

 

 



 



 


 

 

 

 

 
قنديل عبد الهادى. أ

 

 

 

 



 





 


كانت حياة اإلمام مملوءة باألعمال التـي       
تنوء بحملها الجبال، وحمـل همـوم العـالم         
ـ         على كاهلـه، فمـا رأى مرض ا اإلسالمي

استشرى في األمة اإلسالمية إال وسـعى أن        
يوجد له العالج من الكتاب والسنة، ونـصح        

واتجه بالكلية إلى اهللا تعالى، يتذلل إليه       األمة،  
. ويدعوه أن يكشف الغمة ويحفظ األمة

 

 
وكان لشدة غَيرِته على اإلسالم وكثـرة       
اهتمامه بأحوال المسلمين أثـر كبيـر فـي         

إصابته بمرض الفالج    

 

 الشلل   -

 

 قبل عـشر    -
سنوات من انتقاله إلى الرفيق األعلى، وكـان    

أحد تالميذه قد زاره     

 

يـب    وهو طب  -

 

 قبـل  -
      ا، مرضه، وأخبره أنه ينهك قواه العقلية كثير

وأنه معرض لإلصابة بهذا المـرض إذا لـم         
وكيف : يتحفظ منه، فأجابه اإلمام على الفور     

التحفظ منه وأنت ترى حالة المـسلمين فـي         
الشرق والغرب تستدعي الكثير من التفكيـر،       
       وأنا أخشى أن يأتيني الحين وأنا لم أضع دواء

لهذه األمراض االجتماعية التي توشك     ا  ناجع
أن تودي بهذا المجتمع إلى التهلكـة، أنـت         
تحذرني مما يجب علي أداؤه، ولقد قمتَ بـه         
أنتَ لي، فكيف ال أقوم به لغيري ممن هـو          

.أحوج إليه مني؟

 

 
ولم تمض بضعة أسـابيع حتـى ُأخِبـر         
اإلمام وهو جالس يلقى درسه أن اإليطـاليين        

مـن الطـائرات وال سـيما       ألقوا بالمسلمين   
 اهدين في ليبيا، فغضب اإلمـام غـضب       المجا
وشرع يملي إحدى    اا بالغً ا وحزن حزنً  شديد ،

قصائده وقد غمره االنفعال بما ُأخِبـر بـه،         
وبدت عليه في الحال آثار ما نزل بـه مـن           
مرض، وثقلت يده ورجله على أثـر جلطـة         

. دموية ألمت به

 

 
ض، وبالرغم من وجوده في فراش المر     

ورغم تأكيد األطباء بلزوم الراحة والـسكون       
      ا ما  وأال يشغل باله بأمر من األمور خصوص

    ا فيه إجهاد الفكر والعقل، إال أنه كان مجاهـد
في كل نفَس من أنفاسه، وأبى إال أن يقـضي          

       كل أوقاته فيما يعود على المجتمع اإلسالمي
بالخير العام، فخرج يحمله بعض خواصه إلى     

الستمرار في حلقاته المتوالية لتفسير     الزاوية ل 
القرآن الكريم، وتمر األيام وهو يعلِّم ويوجـه    

. ويرِشد

 

 
ويسأله سائل عن رأي فضيلته في الحالة       

إن أملنا فـي اهللا     : الحاضرة في مصر فيجيب   
تعالى يمأل قلوبنا، ويبعث في نفوسـنا قـوة         
التفاؤل بما في المستقبل من سـعادة مـصر         

مة اآلن في أشد الحاجة إلـى       وخيرها، إن األ  
التمسك بالدين والرجوع إلى ما كـان عليـه         
الــسلف رضــوان اهللا علــيهم، وال أقــصد 
بالرجوع التأخر واالنحطاط، وإنما أعني بـه       
إحياء ما كان لسلفنا ِمن مجـٍد وتمكـيٍن لـم           
يصلوا إليه إال باتحاد قلوبهم على نصرة الحق  

. وإعالء كلمة اهللا

 

 
ا وال قادةً، بل كـانوا      لوكًإنهم لم ينشأوا م   
ا، فلما تلقوا الحرية    ا غالظً قبل اإلسالم وحوشً  

من القرآن الكريم لـم يـروا فـوقهم إال اهللا           
تعالى، فقاموا بقلوب تلتهب غيرة، وصـدور       

ا وعقيدة، ففتحوا نـصف العـالم       تفيض إيمانً 
ا، وتغلغلوا في قلب أوروبا وآسيا، بـل        تقريب

، فقد اكتشفوا من    ووصلوا إلى أمريكا الشمالية   
     آثارهم عند بوغاز بهرنج حجـر  ا ا مرسـوم

عليه دائرة منطقة فلك البروج، كل ذلك سببه        
التمسك بروح الدين الذي جعل الجهـاد فـي         

.سبيل الحق من أقدس الواجبات

 

 
ال تحسبوا أن ديننا الحنيف يـدعو إلـى         
الرجعية أو الجمود، أو يقف بمعتنقيه عند حد        

وما يليهما، إن الذي يحكم     األحكام والعبادات   
على الدين بمثل هذا إنما هو جاهل بحكمتـه،       

. ناكب عن سبيله ومقصده

 

 
إن القرآن الكريم مملوء بالحث على تعلم       
الصناعات والعلوم والفنون واستخراج كنوز     
السموات واألرض، وال أدل على ذلك مـن        
تاريخ أسالفنا المجيد، فإنهم لما أخذوا بتعاليم       

هموا روح الدين وحكمتـه قـاموا       القرآن وتف 
  فمألوا األرض علم ا وعـدالً، فـألفوا     ا ونور

المجلدات الـضخمة فـي مختلـف العلـوم،      
ونشروا الصناعات والفنون، وعرفوا كيـف      

. يسوسون ممالكهم الواسعة بالقسط والمساواة

 

 
إلى أن ختم كالمه بالحث على التمـسك        
بالسنة ونبذ البدع، والعناية بتربيـة الـنشء        
وتغذيتهم بما يجعل منهم رجـاالً صـالحين        

.للعمل لدينهم ووطنهم وأهلهم

 

 
 ه١٣٥٤وفى عام   

 

م  ١٩٣٥ -

 

 استخرج  -
 ا مـن وزارة الداخليـة       اإلمام تصريحا رسمي

لبناء المدفن الخاص به في نفس مقر سـكنه         
وبالتحديد في غرفته الكبيرة التي تطل علـى        
الزاوية، وُأِعدت بها الروضة التـي سـيدفن        

فيها، وكان قد تم بناؤها قبل ذلـك         

 

 شـهر   -
 ه١٣٤٨رجب 

 

. في نفس المكان-

 

 
وفي أواخر شـهر المحـرم مـن عـام          



 

 

 



 



 


 

 

 

هـ اشتد به المرض، فالذ بـه أهـل         ١٣٥٤
محبته والخاصة من تالميذه، وانفـض مـن        
حوله طالب الدنيا الجاهلون بقدره، ولما أراد       
الجلوس حاول بعض من حوله إجالسه ولكنه       

 مرضه الـشديد بـدون      رفض، وجلس رغم  
: يقولمساعدة أحد، وأنشد 

 

 
     رجٌل بألٍف كيف ال يقوى الجلوس

 

 

 

 

 

 

 

         قـدره فـوق النفـوس دوهو فَـر

 

 

 

 

والجــاهلون بقــدِره مــن حولــه

 

 

 

 

 

 

 

        ـقم بأبخـاِس الفُلُـوسباعوه في س

 

 

 

 

يا ليتهم علمـوا بـه فـي سـقمه         

 

 

 

 

 

 

 

       لرأوه أغلى من دروٍس من شـموس

 

 

 

 

هـد يا ويحهـم بـاعوه بيعـةَ زا       

 

 

 

 

 

 

 

      وا وضعوه من فوق الررلو قدءوس

 

 

 

 

كنتُ الـرحيم بطفِلهـم وكبيـِرهم      

 

 

 

 

 

 

 

       بـال كُُئـوس ورم الطَّهحتى سقيتُه

 

 

 

 

".٥٧٠٣ :ديوان ضياء القلوب، قصيدة"

 

 
وبرغم اشتداد المرض عليه، فقـد كـان        
يحضر الحضرة، ويلقى قصيدة الـذكر، ثـم        
يعطي الدرس لإلخوان، ويصعد إلى غرفتـه       

. لراحة قليلة

 

 
ا؛ أثناء تلك الراحة القليلة وفد عليه       ويوم

بعض تالميذه ومحبيه فقرأوا الصلوات علـى      
، وإذا به يخرج إليهم     سيدنا رسول اهللا    

:ويذكر اهللا معهم وينشد قائالً

 

 
بحالكمو جددتمو حاِلي القديم وأشجاِني    

 

 

 

 

 

 

 

فرفْقاً بحـاِل سـقيٍم فالـسقم أضـناِني         

 

 

 

 

  ى علـى الحـال إخـوِتي      فإنِّي ال أقو

 

 

 

 

 

 

 

وحاِلي علي فـوقَ جـسِمي وأركـاِني        

 

 

 

 

تحملتُ حالَكمو مـع الـسقم والـضنا       

 

 

 

 

 

 

 

ومن يحِملَن حـاِلي وحـالي روحـاِني        

 

 

 

 

أريحوا فتًى ِفي ثورِة الـسقم والـضنا       

 

 

 

 

 

 

 

ــرآنِ   ــي الق ــاِر ف ــن األذك ــروح م ي

 

 

 

 

ســالم علــيكم ِمــن حبيــٍب مقــرٍب

 

 

 

 

 

 

 

ــدياِنســـرى فـــدنَا للواحـــِد   الـ

 

 

 

 

ومرت األيام، واشـتد المـرض، ودنـا        
األجل، وقربت ساعة الرحيل إلـى الرفيـق        
األعلى؛ فأمر اإلمام أن تُفتح خزانته، وأخرج       
كل ما فيها من نقود، ووزعهـا علـى أوالده    
وأهله وذوي رحمه ولم يبق منها شيء، ألنه        
ال يريد أن يخرج من الدنيا وفي بيته شـيء          

. النبي منها تأسياً ب

 

 
ثم نُقل اإلمام إلى المستشفى صباح يـوم        

 حيـث   ه١٣٥٦ رجـب    ٢٦األحد الموافـق    

أجريت جراحة لتوسيع مجرى البول، وخرج      
األطباء على إثرها مستبشرين، وكان ولـده       
      ا األكبر السيد أحمد ماضي أبو العزائم مالزم

.له

 

 
وبعد أن انتهى االحتفال بليلـة اإلسـراء        

 الطريقـة العزميـة     والمعراج بمقر مـشيخة   
بالقاهرة وتوجه اإلخوان إلـى بالدهـم بعـد      

 رجـب   ٢٧االحتفال، وبعد فجر يوم االثنين      
ا في سـريره، فلمـا       كان اإلمام نائم   ه١٣٥٦

تحرك أسرع ولده السيد أحمد إليه وقبل يده،        
ال تنزعج يا ولدي؛ أنـا مـع        : فقال اإلمام له  

 كـذا   اا كذا وفالنً  أعِط فالنً : األحبة، يا ولدي  
. واجعل مختار ومهدية في عينيك... 

 

 
     ا يديـه   ثم توجه ألعلى جهة اليمين رافع

 ،ا برسول اهللا   مرحب ،مرحباً برسول اهللا  : قائالً
مرحباً بقضاء اهللا، ثم هم ليقوم وكأنـه يقبـل       

ا، فتدلت يديه إلى جـواره، وصـعدت       شخص
. روحه الطاهرة إلى الرفيق األعلى

 

 
قبـل أبنـاؤه    وما إن ذاع الخبر حتـى أ      

وتالميذه وأحباؤه يهرعون إلى إمامهم من كل       
صوب، ونقل اإلمام إلى سراي آل العـزائم        
بالحنفي، ووضع على سريره فـي حجرتـه        

. الخاصة

 

 
   وفي ثالث أيام انتقاله إلى جوار ربه؛       
وفي الساعة الثالثة بعد الظهر صليت عليـه        
صالة الجنازة، وَأم المصلين فيها ابنُه األكبر       
السيد أحمد ماضي أبو العزائم، ثم أنزل اإلمام   

.في روضته

 

 
 ثم ُأذِّن لصالة العصر، وبعد أداء الصالة  
أقيمت الحضرة، ثم بويع ابنُه األكبـر الـسيد      

 خليفة عن والده    أحمد ماضي أبو العزائم     
اإلمام المجدد على كتاب اهللا وسنة رسول اهللا        

 وعلى هدي السلف الصالح .

 

 
 الذي تناولنا بيانه عن اإلمـام       فإن وبعد،

 السيد محمد ماضي أبي العزائم       المجدد
ما هو إال قليل من كثير، ونذر يسير مقتَطف         
من جنة معارفه وعلومه، ونماذج من كنـوٍز        
في بطون كتبه، ومعاني مما أفاضه المـولى        
جل شأنه على قلبه، وتـرجم عنـه لـسانه،          

:ومع ذلك يقول وأماله على تالميذه، 

 

 
دوالعطايـا   المواهـبِ  ن كشفِ ي مِ وِنع 

 

 

 

 

 

 

 

ــ  ــرِحوِم ــِبن ش ــا المرات  والمزاي

 

 

 

 

ا علومــينِّــوهيــا فاســمعوا مِ 

 

 

 

 

 

 

 

ــ   ــن ِس ــا ع ــى خفاه ــن األخف اايوع

 

 

 

 

ــضيء ــراد إذا تلقَّــ ي ــى الم ى عل

 

 

 

 

 

 

 

  ــا م ــان لهـ ــا وكـ ــارمباديهـ ايـ

 

 

 

 

ال تُعلـــوم فَـــ لغيـــِربـــاح ٍدر

 

 

 

 

 

 

 

ــي أُ   ــاول خمرت ــاي عتن ــي رض اطَ

 

 

 

 

ــن  ــِدع ــرالتوحي ــن س ــاٍد ع  اتح

 

 

 

 

 

 

 

ــا ِلأبينُ  ــهـ ــن ذَمـ ــنَوا ِغاقُـ اايـ

 

 

 

 

ــ ــذاِتوم ــاعوا ل ــلَّن ب ــي الك ا طلب

 

 

 

 

 

 

 

ا والعطايـــلهـــا ال للمواهـــبِ  

 

 

 

 

ي عــن جــداٍللوا بــذكِرِغن شُــومــ

 

 

 

 

 

 

 

ــبِ   ــن طل ــِثوع ــدناي الخبائ ا وال

 

 

 

 

ــشفُ  ــديها أك ــرارل ــر األس ا جه

 

 

 

 

 

 

 

ـ   ايــامو ِحمــه قلوبتْنَكَلمــن سـ

 

 

 

 

ــدي  ــِدل ــاهدتَالتوحي ــوري إن ش  ن

 

 

 

 

 

 

 

ــ  ــتَأن م ــتَ إذا رأي ــن نَ ســا؟ا ع !الي

 

 

 

 

ــِر ــاهرأغي ــي ظ ــدايو وِس و يب

 

 

 

 

 

 

 

ــِد  ــتِّي يوتوحيـ ــمحـ !؟اواي ال ِسـ

 

 

 

 

ــد ــوِموِنع ــن عل ــِدي م يي إن وج

 

 

 

 

 

 

 

 ــع ــاهيِمِلـ ــن مفـ ــي عـ ا البرايـ

 

 

 

 

ــ ـ ولكنِّـ ــاهدتُ أهِلــ يي إذا شـ

 

 

 

 

 

 

 

 ــوح ــبعِضأب ــ ب ــر ِس اي والمزاي

 

 

 

 

ــِل منــاه ــ إن ش اِلدوا حي وــو يِدج

 

 

 

 

 

 

 

ــنَ  عــ أخْم ــبِ هوفَ ــن قل ــم الع ع ااي

 

 

 

 

قُ بـــِهتطيـــب لوبـــهِبوم ـــوٍهج

 

 

 

 

 

 

 

 تنــــزــــهكيبالقَــــفُ ال ي ضااي

 

 

 

 

".٣٣١٤:ديوان ضياء القلوب، قصيدة"

 

 
": دستور السالكين "يقول اإلمام في كتابه     

"        ـه، خفـىه، مجهوٌل مقامسر اإلمام مطوى
حالُه، وغاية ما يعرف منه أنه الفرد الوارث        
ألسرار النبوة وعلوم الرسالة، العاِلم الرباني،      
واإلنسان الروحاني الراسخ فـي العلـم، وال        
يظهر سره وال حاله إال ألهل الصفوة الـذين         

   ا، وقد أشرت إلى صـفاته      جعل اهللا لهم نور
".المكنون"الظاهرة في 

 

 
فتـه، وتلقـي    والسعيد من وفقه اهللا لمعر    

علومه عنه، وال يخلو زمـان مـن قـائم هللا           
   ا أو باطنً  بحجة، إما ظاهراً مشهور ا، ا مغمور

.حتى ال تبطل حجج اهللا وبيناته

 

 
واإلمام هو الذي وهبه اهللا الحكمة، والفقه       
في دينه، ولسان العبارة، وهـو الحجـة هللا،         

".والنجم الذي يهتدي به المؤمنون

 

 
:ونختم بقوله 

 

 
ــا ــن أن ــيم ــدِء إن حققتَِن ــي الب  ف

 

 

 

 

 

 

 

   ودــس ــروح تَ ــه ال ــالين ب ــور ع ن

 

 

 

 

مــن أنــا فــي الخــتِم إن واجهتَِنــي

 

 

 

 

 

 

 

         عـن كنـود المـصباِح غيـب كوكب

 

 

 

 

من أنـا فـي خَلْـوِتي فـي جلْـوِتي          

 

 

 

 

 

 

 

   وددــو ــو ال ــي عف ــد ذاٍت أرتِج عب

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

قطر حني تتشفى وتعاير مصر

 

 

 

بعالقاتها بواشنطن وتل 

 

أبيب

 

 
 

 

 

 

/

 



 قليلـة مـن الملفـات       اتعالوا لنفتح أوراقً  

بأمريكا وإسـرائيل ضـد      قطر السرية لعالقات 

 قطـر  ال تفتأ  :نقولف الحقوق العربية 

 

 عبـر   -

 قناة الجزيرة 

 

 أن تنكأ الجراح، لـيس مـع        -

مصر فحسب، لكن مع أغلب البالد العربية، ال        

تثبت على اتفاق مصالحة، وتـصر علـى أن         

بعنـاد ال تحـسد     تدخل فى األلعاب الصغيرة و    

يـرد عليهـا، وكلمـا      " األخ األكبر "عليه، عّل   

     ا، ومـن   تجاهلها كلما زادت طفولة وانـدفاع

" أمثلــة ذلــك االنــدفاع الــصبيانى، قــضية 

التى أقامت بها الدنيا ولم تقعدها؛ ثم إذ باألمر ينقلب          " التسريبات  

قطر، والجزيـرة    عليها وعلى الهدف مما أرادته الدولة التى تدير       

واشنطن، فإذا بأطراف التسجيالت، خاصـة مـن دول       ا، نقصد مع

خليجية، يصدمونها بأن هذه اللعبة، لن تؤثر على العالقات مـع           

قطر، وخرج من ادعـت      مصر بل حققت على النقيض مما هدفت      

.لهم ليؤكدوا على صالبة العالقات مع مصر" التسريبات"إساءة 

 

 

اه مصر؟ ومـا  وإعالمها تج قطر ما سر كل هذه الرعونة، من  

سر كل هذا التأييد لإلخوان وتصوير مظاهراتهم الصغيرة البائسة         

بأنها لماليين المصريين الـذين خرجـوا ينتفـضون ضـد مـن             

.!على تسميته باالنقالب؟ قطر تصر

 

 

فى عملية ذبح المصريين فـى ليبيـا        " الشماتة  "  سر هذه    ام

 السر  واضح أن،!؟ومن قبل فى كرم القواديس العريش وقتلهم فى

 إطـار فـى   ) ا كالـشركات  تمام(دور ووظيفة    لقطر يكمن فى أن  

 إسرائيلية وأمريكية تريد تركيع مصر وعودتها إلى ما       إستراتيجية

 لتتحول إلى مجرد رقم فـى شـرق أوسـط           م٣٠/٦/٢٠١٣قبل  

إلـى   سـوريا  إخوانى يريد تدمير المنطقة وتفكيكها من     / أمريكى  

ا بمصرليبيا مرور.!

 

 

لهدف، وألنه لم يتحقق رغـم شـدة القـصف          وألن هذا هو ا   

اإلعالمى، والسياسى المصاحب لعمليات إرهاب من أنصار بيـت         

المقدس الممولة من أجهزة مخابرات غربيـة       

) قطـر  (وعربية، فلذلك فقدت إدارة الـشركة     

صوابها وبدأت تطيش سهامها وتـشتط فـى        

مواقفها وحمالتها، وخرجت على حدود األدب،      

 ومـن أسـاليب     . يعالج وهو أمر يستدعى أن   

العالج النفسى لمثل هذه الحاالت هو أن نعيـد         

فتح بعض الملفـات المـسكوت عنهـا عـن          

التاريخيـة    قطر عالقات

 

 الـسرية مـع تـل       –

قطر،  وواشنطن، تلك العالقات التى تعاير     أبيب

الشعب المصرى بها، وعندما ثار عليها إذ بها        

قتـل الـسياسى    تشتط فى ذبحه باإلعالم والتسريبات وأسـلحة ال       

والعسكرى لخوارج هذا العصر من داعش واإلخوان ومـن لـف           

 وإذا بها تعيد نشر فيديوهات ذبح المـصريين فـى ليبيـا             ،لفهم

.. دعونا نفتح الملـف    .وتشمت فيهم وفى نظام الحكم فى بالدهم      

ونأخذ بعض أوراقه السرية     

 

 العلنية، لعل فى إظهارها، ما يكوى       –

.ولو قليالً.. ايويعالجه نفس القطرى الجرح

 

 



 


التـى تـدعى االسـتقالل،       قطر  معروف اآلن للكافة أن    :أوالً

ى المنطقة، هـى    ف" اإلخوانية"ومساندة ثورات االستقالل والحرية     

  وليس ادعاء، لهذا االستقالل؛ حيـث تحتـل         اعلى النقيض واقعي 

أداة قتـل للعـرب     األمريكية، وهـى أكبـر       أرضها قاعدة العديد  

، ولنقـرأ هـذه     م٢٠١٥ وحتى اليـوم     م٢٠٠٢والمسلمين منذ   

الحقائق التي يذكرها الكاتب األمريكي وليم أرِكـن فـي دراسـة            

 ــص ــرة وجــاء فيهــا ن ــل فت ــشرت قب ــه ن  :ااســتراتيجية ل

أهم بنية تحتية عـسكرية أمريكيـة فـي عمـوم       قطر تستضيف(

ة العسكرية المركزيـة    المنطقة، وفيها يوجد المقر الميداني للقياد     

الممتدة من آسـيا    CENT COMللمنطقة الوسطى من العالم

الوسطى للقرن األفريقي، بينما المقر الرئيسي لتلك القيـادة فـي           

.)األمريكية فلوريدا الجوية في والية MacDill قاعدة ماك ِدل

 

 



  

 

 



 











 




 




 



 وكانت قد انتقلت القيادة الجوية للقيادة

ــسكرية ــة العـ ــة المركزيـ  األمريكيـ

CENTCOM  ما بين عـامي   قطر إلى

، ومقرها قاعدة العديـد     م٢٠٠٣ و ٢٠٠٢

الجوية التـي تفتخـر بـأطول وأفـضل         

ويـزعم  . المدرجات في عموم المنطقـة    

أنفقت ما يزيد عن أربعمائة      قطر أرِكن أن 

مليون دوالر لتحديث العديد وغيرها مـن       

ــل  ــة"القواعــد مقاب  العــسكرية" الحماي

. الصغيرةللدولة الخليجية األمريكية

 

 

 تستـضيف   م١٩٩٥منـذ    قطر وبدأت

ا مــن القــوات الجويــة المكلفــة بعــض

باإلشراف على منطقـة حظـر الطيـران        

وتحولت الجزيرة خالل   . العراق جنوب في

ات إلى واحدة من أكبـر مخـازن     يالتسعين

األسلحة والعتاد األمريكي فـي المنطقـة،       

ـ     وبنت على نفقتها مجمع    ا ا يـضم سـبع

ــ ــات وع ــزين اآللي ــى لتخ  شرين مبن

 ا للعدوان علـى  استعداد األمريكية والقوات

.العراق

 

 

انتقل المقر الميداني للقوات الخاصة،     

ــادة العــسكرية ــة التابعــة للقي  المركزي

للمنطقة الوسطى، إلـى قاعـدة       األمريكية

وحـضنت  . م٢٠٠١عام   القطرية السيلية

السيلية بعدها المقـر الميـداني للقيـادة        

للمنطقـة الوسـطى     األمريكيـة  يةالمركز

المذكورة أعاله، وقد تمت عمليـة نقـل        

المقر الميداني حسب أرِكن تحـت سـتار        

 "نظـرة داخليـة  "التمـرين العـسكري   

Internal Look الذي كان في الواقع ،

  على خطة قيـادة العـدوان علـى        اتمرينً

ــراق  Operation Iraqi  العــ

Freedom      وليالحظ القارئ الكـريم أن ،

، أي بغض   م٢٠٠٢التمرين جرى عام    هذا  

النظر عن أية خطوات سياسية قامت أو لم       

آنذاك، فقد كانـت     العراقية تقم بها القيادة  

.خطة العدوان رهن التنفيذ

 

 

فـي   األمريكية وكان للقيادة المركزية  

قبـل    CENTCOM المنطقة الوسـطى 

 سبتمبر أربعة مرافق خاصـة      ١١أحداث  

ها باستخدام  قطر، باإلضافة إلى حق    بها في 

ـ    أربع ا تابعـة للقـوات     ا وعـشرين مرفقً

القطرية، وكانت معـدات فرقـة       المسلحة

مدرعة ثقيلة قـد خزنـت فـي مـوقعين          

 األول في السيلية، والثاني فـي      :منفصلين

 غرب جنوب  ميالً ٥٣١مكاٍن ما على بعد     

.الدوحة

 

 

والطريف أن الرمز العسكري المشفر     

هو  طرق في األمريكية للنشاطات العسكرية 

، Camp Snoopy " معـسكر سـنوبي  "

وسنوبي شخصية كرتونية مألوفة تمثـل      

ـ    كلب ا، تجـده فـي     ا جـد  ا أبـيض ظريفً

المسلــسالت والرســوم الكرتونيــة فــي 

ـ     ا علـى   الصحف والمجالت، ويأتي أحيانً

ويضم معسكر سنوبي   . شكل ألعاب لألطفال  

:اليوم

 

 

.الدولي الدوحة مطار) ١

 

 

.السيلية معسكر) ٢

 

 

.ة العديد الجويةقاعد) ٣

 

 

نقطة تخزين ذخيرة فـي قاعـدة       ) ٤

فالكون

 

تقول مراجع على اإلنترنـت     ،  ٧٨-

أنها موجودة في منطقة تسمى صـلنة، أو    

.صلنح

 

 

محطة أم سعيد للدعم اللوجـستي،      ) ٥

.وأم سعيد اسم مكان بالطبع ال اسم إنسان

 

 

هذا، وقد سبق واستـضافت قاعـدتا       

ن، الدولي والعديـد الجـويتي     الدوحة مطار

      ا كثيـرة مـن     على ذمـة أرِكـن، أسـراب

المقاتلـة وطـائرات     األمريكيـة  الطائرات

. الــشحن والحاملــة للــدبابات وغيرهــا

تعتبـر محـور النقـل الجـوي         فالدوحة

ــوتي،   ــى دجيب ــي إل ــسكري األمريك الع

ودوشنبي فـي طاجيكـستان، والمـصيرة     

أفغانـستان،   عمـان، وقنـدهار فـي      في

.وشمسي في باكستان

 

 

الحقائق عن الوجود أو    هذه هى أبرز    

زعيمـة مـا     لقطـر  قل االحتالل األمريكى  

ا لدراسة يسمى بربيع الثورات العربية، وفقً

ا ألى آراء أخرى     وليس وفقً  ،أمريكية جادة 

ـ        ا مصرية؛ والسؤال، هـل يجـوز أخالقي

ــاوسياســي أن يتحــدث عــن ا وإعالمي ،

ـ      االس ؟اتقالل والثورة من يفتقـدهما فعلي !

 أن تسريباتهم المزعومة عن     وإذا افترضنا 

السيسى ضد دول الخليج صحيحة وليست      

كمـا هـى    (مزورة وهى فى الغالب كذلك      

أغلب برامج الجزيرة عن ثورات الربيـع       

فهل فقد االستقالل الوطنى أخطـر      ) العربى

.أم طلب المعونة من أشقاء؟

 

 



 

 

 

 

 

 



 





 


يحتفل أبنـاء الطريقـة العزميـة       
بمصر والعالم اإلسـالمى بالليلـة      
الختامية لمولد العارف باهللا سماحة     
السيد عز الدين ماضى أبى العزائم      

 ،مــن ١٩س ييــوم الخمـــ 
 ٢٠وافق ـ المه١٤٣٨رم ــالمح

 

 
وذلك بمسجده بإيتاى البارود محافظـة      ، م٢٠١٦أكتوبر  

 

 
.غربصالة المعقب  البحيرة  

 

 

 

 



 


يتقدم آل العزائم بمحافظة اإلسماعيلية     
بدعوة محبى آل البيت الكرام لحضور      
الليلة الختامية لمولـد العـارف بـاهللا        

 مخاريطةمحمد فضيلة الشـيخ طاهر

 

 
الموافـق ه ١٤٣٧ ذو الحجـة  ٢٨ يــوم الخمـيس   

 

 
. بمحافظة اإلسماعيليةم بمسجده الكائن٢٠١٦/ ٢٩/٩

 

 



 




 

 
ضـاِقي         مالْب ـوـي هبِبي أَنَّ رني امى الْع

 

 
وهــا هــو عــام قَــد أَتانــا مباركًــا

 

 
  ــه ــه جمالَ ــدعو اِإللَٰ ــا ن ِبن ــم هلُ

 

 
تفَضلْ أَِنلْنـا الْخيـر فَـضالً ورحمـةً        

 

 
          لُـهأَه الَيـوم ـتـا أَنـا ملَن رسيو

 

 
ــرحالْم رــهــا ش ٰىأَِهــلَّ لَنــدِم ِبالْه

 

 
        ـنممعـا وطَايالْع ـكـا ِمنلَن عسوو

 

 
ــلٍ  سرــلُ م أَكْم ــار تخا الْمنــيلَت وِس

 

 
ــشِرقًا م ــك هجو الَيــو ا منــِهد أَشو

 

 

 

 

 

هو الْمنِعم  الْخالَّق والْـواِرثُ الْـواِقي        

 

 
ــي   ــلُ أَخالَِق مجا يانــس ِإح دــد جي

 

 
ــاقِ  يوفِّقُ ــلِّ آفَ ــي كُ ــِر ِف يــا ِللْخ ن

 

 
ــوٍر ورزاقِ  ــواٍب غَفُـ ــلَّ ِبتـ تجـ

 

 
ــراقِ  اِإلشاِن وــس اِإلحــِو و ــن الْعفْ ِم

 

 
ــشاقِ  ــِق ِللْعـ ــصِر والتوِفيـ وِبالنـ

 

 
جمالَــك واِإلحــسانَ ِباِإلغْــداقِ   

 

 
ــاقِ   ــاِم ِوفَ ــي مقَ ــا ِف ِفين هفِّعــش فَ

 

 
ــي مقَــ   ــلٍّ ِف جــوِر ت ــالَِقِبن اِم ت

 

 

 

 
  

 

 
  

 

 
   

 ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تـهــانــى

 

 












زفاف كريمته اآلنسة إسراء إلـى   الحاج منير سالم ب   األخ الفاضل   * 
بكوم حمادة .. األستاذ أحمد الجرواني 

 

. بحيرة–

 

 
األخ الفاضل األستاذ محمد بخيت المحامي بالزفاف على اآلنـسة          * 

األستاذة إسراء سيد عمر، واألخ الفاضل والمحب الصادق األسـتاذ          
.. عبد الرحيم على كريم بحفيده عز الدين محمد عبد الرحيم كـريم           

.اإلسكندريةب

 

 
األستاذ محمد مبروك عبـد اهللا شـبل لحـصوله علـى درجـة              * 

البكالوريوس في الخدمة االجتماعية، والمالزم محمد مصطفى شبل        
لتخرجه في الكلية الحربية، واألخ أحمد الكحكي بـالمولود ياسـين،        
واألخ الفاضل األستاذ عبد الحليم ناصر بزفاف كريمته األستاذة منار 

.بإيتاي البارود..  عبد المنصفلألستاذ محمد

 

 
األخ الفاضل الحاج فتحي السعيد شعيب بزفاف كريمته اآلنـسة          * 

ريهام بكالوريوس زراعة إلى األخ الفاضل المهندس أحمد عبـد اهللا           
إسماعيل حاحا نجل األخ الفاضـل المرحـوم المهنـدس عبـد اهللا             

بكوم النور .. إسماعيل حاحا

 

 ميت غمر –

 

. دقهلية–

 

 
ماسـة أحمـد    : فاضل األستاذ العربي صالح بميالد حفيديه     األخ ال * 

.بإيتاي البارود.. أيمن حجازي، ومحمد أحمد محمد العطار

 

 
.. األخ الفاضل الحاج رضا الخشاب لزفاف ابنه األسـتاذ حـسن          * 

بشبراخيت

 

. بحيرة-

 

 
األخ األستاذ هاني عبد الحميد غيث بمولوديه آدم وسـارة، واألخ           * 

حميد غيث بالمولودة ليندا، واألخ األستاذ رأفـت      األستاذ أحمد عبد ال   
محمد حمزة بعقد قران كريمته نيرة على األستاذ محمـد مـصطفى            

بالشعيرة.. حلمي

 

. إيتاي البارود-

 

 
الشيخ إبراهيم حسين بزفاف ابنته اآلنسة إيمان إلى األستاذ محمد          * 

بزرقان، والشيخ أحمد عبد المعطي المسير بزفاف       إبراهيم العباسي   
ابنته الدكتورة إسراء إلى المهندس محمد ياسر صقر بكفر طبلولها،          
واألخ سامي رزة بزفاف ابنة أخيه اآلنسة إيمان رزة، واألخ عبـد            
العزيز الدغيدي بزفاف ابنته لمياء إلى األستاذ هـاني جمعـة أبـو             

بكفر ميت الكوم .. سالم

 

 تال –

 

.فية منو-

 

 









 

 





السيدة الفاضلة الحاجة كريمة مـصطفى صـالح والـدة األخ           * 

الفاضل الدكتور حسام السباخي وشقيقة األستاذ الدكتور صـبري         
بإيتـاي  .. صالح واألستاذ العربي صالح واألستاذ محمد صـالح       

.البارود

 

 
حرم األخ المرحوم محمد قنديل علـي والـدة العقيـد هـشام             * 

الشعيرة.. والدكتور أحمد

 

يتاي البارودإ -

 

. بحيرة-

 

 








 

 

 

 


